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TISZTELT BALATONKENESEIEK! 
Képviselőtársaim és a magam nevében kérem, engedjék meg,
hogy minden jót kívánjak 2020-ra! Köszönjük a megtisztelő bizal-
mat, amivel felruháztak minket. Igyekszünk megfelelni az elvárá-
soknak. Jó érzéssel töltött el mindannyiunkat, hogy a karácsonyi
készülődést együtt töltöttük, hogy ilyen sokan eljöttek. Azt hi-
szem, ez egy ígéretes kezdete valami újnak; valaminek, ami ösz-
szeköti a kenesei embereket. Szeretném remélni, hogy a 2020-as
év mindannyiunk számára sok lehetőséget tartogat a közös ünnep-
lésre, nagy beszélgetésekre és sok-sok nevetésre. Örüljünk együtt
annak, hogy fejlődik a városunk, hogy az itt lakók és itt nyaralók
megtalálják a számításaikat nemcsak a hétköznapi életben, hanem
a hosszabb-rövidebb kikapcsolódás alatt is. Közösen olyan dolgo-
kat is meg tudunk valósítani, amire egyedül nem is mernénk gon-
dolni. Használjuk hát jóra a közösség erejét, figyeljünk egymás
ötleteire és nyújtsunk kezet a segítségre szorulóknak. Kívánom,
hogy közösségünk minden tagja számára hozzon az új év sikert,
boldogságot, a feladatok elvégzéséhet kellő erőt és egészséget. 

Jurcsó János
polgármester
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Túrmezei Erzsébet: Az új füzet 
Betelt a régi füzetem. 

Ma este megnézegetem, 
És holnap újat kezdhetek. 
Háromszázhatvanöt lapos 

Ugyanilyen új füzetet. 

Lemásolnám most szívesen 
a régit. De nem tehetem. 

Marad már, amilyen marad. 
Ott a Mester kezével írt 

Sok „láttam” a leckék alatt. 

Sorakozik nem egy lapon 
Félig végzett feladatom… 
A rendetlen, elégtelen… 

És ezt a régi füzetet 
vizsgára vinni kell velem. 

De holnap újat kezdhetek; 
ugyanilyen új füzetet. 

Tiszták, fehérek a lapok. 
Nem szeretném elrontani 
Holnap már abba írhatok. 

Talán, ha jobban figyelek, 
ha ezután korábban kelek, 
frissebb leszek, igyekezem, 

rendesebb lesz a feladat 
és ügyesebb lesz a kezem. 

Tollat fogok és leírom: 
– ragyog a név a papíron –

„Jézus nevében kezdem el.” 
Tudom, hogy rest és rossz vagyok, 

s úgy érzem, félni mégse kell. 

Háromszázhatvanöt lapon 
a leckét VELE írhatom. 
Ő vezeti gyenge kezem. 

„Jézus nevében kezdem el.” 
Jézus nevében végezem. 

Túrmezei Erzsébet: Az új füzet című versét 1958 szilveszter
éjjelén mondtam el először, azóta szinte minden esztendő
.fordulóján előkerül, s hol itt, hol ott elmondhatom. Most
szeretett városom polgáraival szeretném megosztani. 

Németh Gyuláné

 

valamennyi olvasónknak! 
Ugye nem bánják, ha ez a lapszám főleg még az elmúlt

év végének eseményeivel foglalkozik? Nagyszerű karácso-
nyi időszakon vagyunk túl, bőven van miről beszámolni. 

Egy új év kezdetével általában minden és mindenki tö-
rekszik a megújulásra. Mi folytatjuk, amit eddig: tájékoz-
tatjuk olvasóinkat a Kenesén történtekről, elmondjuk, mi 
van velünk, hogyan élünk itt, a Balaton partján. De részben 
megújultunk: reméljük, elnyeri tetszésüket a lap kissé 
megváltozott külalakja. 

Szóval elkezdődött a dupla húszas év. Tartsanak ve-
lünk, menjünk együtt végig rajta! 

Nagy Krisztina

2020 
Kétezer-húsz. Egy dupla húszas, melyhez

sok szerencsét, örömet és egészséget kívánunk

Szerkesztői előszó 
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November 28-i ülésükön a képvi-
selők elsőként a Magyar Falu Prog-
ramban és a LEADER keretén belül 
benyújtott pályázatokról tárgyaltak. 
Árajánlatot kértek be cégektől az „Or-
vosi eszközök beszerzése Balatonke-
nesén”, a „Kistelepülések járdaépítés-
ének, felújításának anyagtámogatása” 
és a „Kippkopp óvoda udvarának fej-
lesztése” és a „Rendezvénysátor be-
szerzése” című pályázattal kapcsolat-
ban. 

Tulajdonosi hozzájárulást kért a Tá-
torján Játékvár használatához a Pün-
kösdi Gyermekvédelmi Szolgálat, a 
TOP 1.4.1.19 „Bölcsődei férőhelyek ki-
alakítása” című pályázathoz kapcsoló-
dóan. A kérdést a Testület továbbtárgya-
lásra alkalmasnak tartotta, de a vele kap-
csolatos döntéshez további anyagokat, 
dokumentumokat kért be. 

Módosult a helyi elismerő címek és 
kitüntetések alapításáról, adományozá-
suk rendjéről szóló rendelet. Ennek ér-
telmében a „Balatonkenese Jövőjéért” 

díj díjazottjának szemé-
lyére ezentúl nemcsak a 
Kulturális-, Oktatási-, If-
júsági- és Sportbizott-
ság tehet javaslatot, ha-
nem a város bármely vá-
lasztópolgára. A Testü-
let hirdetmény és a helyi 
sajtó útján nyilvános 
felhívást tesz közzé 
minden év december 15. 
napjáig. A beérkezett 

javaslatokról a következő év január 10. 
napjáig döntést hoznak és a díjat a ja-
nuár 22-i Kultúra napja rendezvényen 

adják át. A „Balatonkenese Kultúrájá-
ért” díj esetében szintén minden év dec-
ember 15-ig teszi majd közzé felhívását 
a Képviselő-testület, a díjazott szemé-
lyére január 10-ig lehet ajánlást tenni és 
a díjat ugyancsak január 22-én adják át. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület Ba-
latonkenese 2019-2024. évekre vonat-
kozó Helyi Esélyegyenlőségi Program-
ját. 

A Balatonkenese-Küngös Közneve-
lési Intézményi Társulás Társulási Taná-
csába Kocsis Jenő alpolgármestert dele-
gálja a Testület, akadályoztatása esetén 
helyettesítését Kurucz Henrietta képvi-
selő látja el. 

Az önkormányzati helyiségek hasz-
nálati díjának megállapításáról szóló 
kérdést a képviselők elnapolták, illetve 
tárgyalták és elfogadták a Mindenki ka-
rácsonya rendezvény tervét is. Jurcsó 
János kérésére levették a tárgyalandó 
napirendről Kocsis Jenő alpolgármester 
indítványát, a polgármester jutalmazásá-
ról szóló pontot. 

Közmeghallgatást tartott 2019. dec-
ember 13-án, pénteken Balatonkenese 
Város Önkormányzata. Az egybegyűl-
teknek Jurcsó János polgármester el-
mondta: október 13-a választóvonal volt 
az önkormányzat életében. Az újonnan 
megalakuló testület első feladata a tájé-
kozódás volt. A város közel egymilliárd 
forintos költségvetéssel rendelkezik. A 
2019-es év költségvetése a terveknek 
megfelelően alakult. Rendkívüli körül-
mény sem a bevételi, sem a kiadási ol-

dalon nem jelentkezett. A település élet-
ében jelentős forrást képviselnek a pá-
lyázatokon elnyert összegek. Nemrég 
pályázati forrásból újult meg a polgár-
mesteri hivatal, az óvoda és az iskola 

épületének ener-getikai rendszere. Miu-
tán áttekintették a jelenleg futó, lezárás-
hoz közeli vagy megvalósulás előtt lévő 
pályázatokat, megállapították: az építő-
iparban bekövetkezett változások, a 
munkaerőhiány és az áremelkedések mi-
att a pályázatokon elnyert összegek saj-
nos nem bizonyultak elegendőnek, így a 
hiányzó összeget a településnek önerő-
ből kellene finanszíroznia. Ezért a Ma-
gyar Államkincstárhoz fordultak, és a 
segítségre jó esély van. A beruházások 

során mind az árajánlatokra, mind a be-
szerzésekre, mind pedig a műszaki tarta-
lomra kiemelt figyelmet fordítanak. A 
település pénzügyi biztonságának meg-
őrzéséhez nem pusztán a kiadások 

csökkentésére, de a bevéte-
lek növelésére is szükség 
van, illetve hogy a befolyt 

összegeket átgondoltan, tervszerűen 
költse el a város. 

Ezt követően Jurics Tamás jegyző 
tartott beszámolót az adóbevételek ala-
kulásáról. A Képviselő-testület épít-
ményadót – ezen belül reklámhordozó 
utáni adót –, telekadót, iparűzési adót, 
gépjárműadót és idegenforgalmi adót 
állapított meg. Építményadó tekinteté-
ben az önkormányzat illetékességi terü-
letén lévő építmények közül a lakás és a 
nem lakás céljára szolgáló épület, épü-
letrész adóköteles, annak rendeltetésétől 
függetlenül. Az adó évi mértéke: 700,- 
Ft/m2/év. A helyi adókról szóló 
25/2010. (XII. 15.) önkormányzati ren-
delet a vállalkozónak nem minősülő tu-
lajdonos esetében övezeti kedvezmé-
nyeket állapít meg. Az építményadó ha-
tálya alá tartozik a reklámhordozók 
utáni adó. Ez kiterjed minden Balaton-
kenese közigazgatási területén közterü-
leten, közterületről látható magánterüle-
ten, köztulajdonban álló ingatlanon vagy 
köztulajdonban álló, valamint közfor-
galmi személyszállítási szolgáltatást 
végző személy tulajdonában álló ingat-
lanon történő reklám, illetve reklámhor-
dozó elhelyezésére. Mértéke: 12.000,- 
Ft/m2/év. A telekadó alapja az önkor-
mányzat illetékességi területén lévő te-
lek, mértéke: 80,- Ft/m2/év. Vállalkozó-
nak nem minősülő tulajdonos esetében 

Testületi ülés, 2019. november 28. 

Közmeghallgatás, 2019. december 13. 
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itt is övezeti kedvezmények vannak. 
Megfizetése alól mentesülnek a mező-
gazdasági művelés alá vont területek, 
amelyekről a terület tulajdonosának ké-
résére a mezőgazdasági szakigazgatási 
szerv igazolást küld az Önkormányzat 
részére. Iparűzési adó állandó jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység esetén fi-
zetendő, évi mértéke az adóalap 
1,9 %-a. Az évi 2 millió forintos árbe-
vételt meg nem haladó adóalappal ren-
delkező vállalkozások adómentességet 
élveznek. Az iparűzési adóbevételek 
minden tárgyév május 31-ig realizálód-
nak, mert eddig kell a vállalkozásoknak 
bevallást benyújtaniuk. 2018-ban sok 
vállalkozás szűnt meg, illetve szüntette 
meg tevékenységét Balatonkenesén. Az 
idegenforgalmi adó mértéke városunk-
ban egységesen 500,- Ft/fő/vendégéj-
szaka. A gépjárműadó mértéke sze-
mélygépjármű és tehergépjármű eseté-
ben eltérő. Mértékének számítását a 
gépjárműadóról szóló 1991. évi 
LXXXIII. törvény tartalmazza. 2013. ja-
nuár 1-től a gépjárműadó-bevétel 40%-a 
marad helyben, a fennmaradó 60%-ot 
pedig átutaljuk az Államkincstárnak. 

Idegen helyről kimutatott adók mód-
jára behajtandó köztartozásoknak neve-
zik a hatósági megkeresés alapján, adók 
módjára behajtandó bírságokat és díja-
kat. Behajtásuk eredményességét befo-
lyásolja az adós személyének felkuta-
tása, hogy rendelkezik-e rendszeres jö-
vedelemmel; amennyiben igen, a mun-
kahelyi adatok és a bankszámlaszámok 
lekérdezése. Ez gyakran több évre elhú-
zódó folyamat. 2018. január 1-től a be-
hajtandó köztartozások bizonyos fajtáit 
– például a közúti szabálysértés kapcsán
kiszabott bírságot – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal szedi be. Az átadás munka-
folyamatai plusz adminisztrációs terhet 
jelentettek a hivatal dolgozóinak. 

2019-ben az építményadó tervezett 
bevétele 105.000.000 Ft volt. 2019. ok-
tóber 31-ig 108.812.144 Ft befizetés tör-
tént. A telekadó tervezett bevétele 
23.000.000 Ft volt, eddig 24.858.365 Ft 
érkezett be. Az iparűzési adó tervezett 
bevétele 68.000.000 Ft, ebből 
94.314.729 Ft folyt be. A gépjárműadó 
tervezett bevétele 8.000.000 Ft, ebből 
9.293.873 Ft folyt be. Az idegenforgal-
mi adó tervezett bevétele 36.000.000 Ft 
volt, az ebből befolyt összeg 37.657.725 
Ft. Az építmény után fizetett idegenfor-
galmi adónem megszűnt, de idén még 
216.400 Ft folyt be belőle. 

Jurcsó János polgármester tájékoz-
tatta a lakosságot, hogy a polgármesteri 
hivatal az elkövetkező évben átfogó el-
lenőrzést tart a településen található 

adóköteles ingatlanok tekintetében. Az 
ingatlantulajdonosoknak a törvény alap-
ján az ingatlan megszerzését követő 15 
napon belül adatbejelentést kell tenniük. 
Ennek elmulasztása szankcionálható. 
Az elhalasztott bevallásokat 2020. már-
cius 31-ig kell megtenni, ebben az eset-
ben a mulasztási bírság összegét elenge-
dik. 

A környezet állapotáról szóló tájé-
koztatás során a polgármester elmondta, 
hogy a Városgondnokság éves szinten 
körülbelül 8 millió forintot költ az ille-
gálisan lerakott hulladékok elszállításá-
ra. Az összegből utcákat lehetne aszfal-
tozni, járdákat építeni. Mindenkit kért, 
hogy ha ilyen szabálysértést tapasztal, 
tegyen bejelentést a közterület-felügye-
leten. 

Mint a sajtóból már értesülhettünk 
róla, Szabadbattyán és Balatonfüred kö-
zött villamosítják az észak-balatoni vas-
útvonalat. Ennek során négy állomás re-
konstrukciójára is sor kerül, de ezekre 
még nem írták ki a pályázatot. Balaton-
kenese részletes, kész elképzelésekkel 
rendelkezik a megvalósításra vonatko-
zóan: egy, a 21. századi elvárásoknak 
minden szempontból megfelelő vasútál-
lomást szeretnénk. A projekt várhatóan 
2021-ben fejeződik be. A munkálatok 
miatt 2020. januárjától a nyári szezon 
kezdetéig teljes vágányzár lesz érvény-
ben, ez alatt buszok fogják szállítani az 
utasokat. A nyári szezonban visszaáll a 
vonatközlekedés, de szeptembertől 2021 
tavaszáig, a munka várható befejezéséig 
ismét buszok járnak majd. – Vasútállo-
másunkon hamarosan WiFi szolgáltatás 
is elérhető lesz. 

A lakossági hozzászólások során a 
jelenlevők igen aktívan kérdeztek. Szó 
esett többek között az elektromos veze-
tékek közelében levő fák gondozásának 
szükségességéről, valamint az utak álla-
potával kapcsolatban is több hozzászó-
lás érkezett. A polgármester kérte, eze-
ket írásban jelezzék a Hivatalnak, hogy 
intézkedhessenek. A Hivatal dolgozói 
folyamatosan ellenőrzik a település út-
hálózatát, és a javításra szoruló szaka-
szok között prioritási sorrendet felállítva 
kerülhet sor ezek rekonstruálására. Töb-
ben említették a Soós-hegy és környezete 
gondozásának szükségességét, illetve a 
közterületek karbantartását. A Város-
gondnokság emberei ezen dolgoznak, de 
erőiket gyakran olyan feladatokra kény-
telenek fordítani, mint az illegálisan el-
helyezett hulladékok elszállítása. 

Szóba került, hogy a Széchenyi park-
ban található mosdó gyakran nem üze-
mel.  A díjfizetős WC-vel gyakori a prob-
léma, csőrendszerét egy infrastrukturális 

felújítás során újra kell tervezni. A meg-
hibásodásokat a Városgondnokság em-
berei igyekeznek folyamatosan elhárí-
tani. 

Kérdésre válaszolva Jurcsó János be-
számolt a Balatonakarattyával folyó te-
rület- és vagyonmegosztási eljárás állá-
sáról. Mindkét település számára indo-
kolt az ügy mielőbbi, megegyezéses le-
zárása úgy, hogy a veszteségeket és a 
problémákat minimalizálni tudják. A 
következő bírósági tárgyalás időpontja 
2020. január 8. 

Felmerült Balatonkenese részvétele 
a Magyar Falu programban. Ezen 5000 
fő lakosságszám alatti települések indul-
hatnak, és mint Tóth Péter alpolgármes-
ter elmondta, Balatonkenese fontolóra 
vesz minden pályázati forrást ígérő lehe-
tőséget, de ezen pályázat főleg a jelentős 
adóbevétellel nem rendelkező települé-
seket igyekszik előnyösebb helyzetbe 
hozni. 

Kérdés érkezett a Sportegyesületre 
vonatkozóan, melyre a polgármester el-
mondta: ennek újragondolására is szük-
ség van, és már körvonalazódott az 
egyesület számára megfelelő működési 
modell. 

A hozzászólók felvetették a forga-
lom kérdését, amely helyenként külö-
nösen a nyári hónapokban kaotikus. Ez-
zel kapcsolatban elhangzott, hogy a vá-
ros igyekszik racionalizálni a forgal-
mat, melynek során a szükséges hely-
színeken a közlekedés átfogó vizsgála-
tára is sor kerül. Vannak védendő utcá-
ink, mint például a Kossuth utca. Ke-
nese szinte egész területén a 7,5 t súly-
határ van érvényben, behajtási enge-
délyt az Önkormányzat csak indokolt 
esetben ad ki. 



Balatonkenesei Hírlap – 6 – 2020. január 

A közmeghallgatás után képviselő-
testületi ülésre került sor.  

Elsőként a József Attila utca és Mó-
ricz Zsigmond utca közötti közterület in-
gatlanai esetében, a jelenlegi szabályo-
zás módosítására vonatkozó kérelmet 
fogadtak be a képviselők avval, hogy a 
településrendezési eszközök teljes eljá-
rást igénylő felülvizsgálata során a ter-
vezési programban szerepeljen. Ugyan-
így befogadták a Balatonkenese, 
6066/9., valamint az 1403. és a 3663/5. 
hrsz. alatti ingatlant érintő szabályozás 
módosítására vonatkozó kérelmet. Nem 
támogatták azonban a Balatonkenese, 
445. hrsz., a 5548 hrsz. ingatlan és kör-
nyezete (Tiker-völgy beépítési előírásai) 
és a 266/3 hrsz. ingatlan és környezete 
szabályozásának megváltoztatásával 
kapcsolatos kérelmet. 

Térítésmentesen tulajdonba vette az 
Önkormányzat a 746/2 hrsz. alatti ingat-
lant, közkert zöldterület, közpark kiala-
kítása érdekében. 

Az önkormányzati helyiségek hasz-
nálati díjának megállapításáról szóló 
pontot a képviselők ez alkalommal is le-
vették a napirendről, hogy további szá-
mításokkal végezzenek. A kérdést janu-

ári testületi ülésükön újra tárgyalják. 
Ugyancsak lekerült a napirendről a Tá-
torján Játékvár használatával kapcso-
latos döntés megtárgyalása, mert to-
vábbi adatokat várnak a Pünkösdi Gyer-
mekvédelmi Szolgálat részéről kérvé-
nyezett tulajdonosi hozzájárulási nyilat-
kozathoz. A bekért dokumentumok 
megérkezése után a kérelmet újra tár-
gyalják. A MÁV-val kötendő bérleti 
szerződést, mely a vasútállomáson tele-
pítendő WiFi elérhetőségre vonatkozik, 
szintén egy későbbi időpontban tárgyal-
ják. 

A 2020-as költségvetési évben a tag-
díjon felül támogatja a Balaton Keleti 
Kapuja Turisztikai Egyesületet a Kép-
viselő-testület. A támogatás mértékét a 
2020. évi költségvetés és a rendezvény-
terv ismeretében határozzák meg. 

Az ellenőrzési időszakok pontos idő-
pontjának feltüntetésével jóváhagyta a 
Testület az Önkormányzat 2020. évi 
belső ellenőrzési tervét. 

Elfogadták a képviselők Jurcsó Já-
nos polgármester 2020. évi szabadságo-
lási ütemtervét és a Testület 2020. évi 
munkatervét is, valamint támogatták 
Borbély Zoltán rendőr alezredes kine-

vezését a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság élére. 

299.441.665 Ft támogatást nyert 
Balatonkenese épületeinek energetikai 
korszerűsítésére a TOP-3.2.1-15-VE1-
2016-00007 számú pályázaton, a kivite-
lezés azonban 336.626.615 Ft-ból való-
sult meg. Ez 37.184.950 Ft-tal több, 
mint az elnyert támogatás. A Testület 
ezért 29.800.000 Ft összegű költségnö-
vekmény iránti igényt nyújt be a Ma-
gyar Államkincstárhoz. A különbözetet 
jelentő 7.511.950 Ft-ot Balatonkenese 
Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetése általános tartalékának ter-
hére biztosítja. A pótfedezet biztosítása 
érdekében a költségvetési rendelet mó-
dosítására is sor kerül. – A TOP-3.2.1-16-
VE1-2017-00014 számú pályázaton 
nyert 101.680.725 Ft támogatás ese-
tében 14.900.000 Ft összegű költségnö-
vekmény iránti igény benyújtásáról dön-
töttek. 

2020 január 1-től december 31-ig to-
vábbra is a Fényforrás Kft. látja el Ba-
latonkenese közvilágítási villamosener-
gia-ellátási feladatait. 

A www.balatonkenese.hu webolda-
lon megtalálják a testületi ülések előter-
jesztéseit, jegyzőkönyveit, egyéb anya-
gait. 

– nk –

Hirdetmény 
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
A Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2020-ban átfogó adóellenőrzést tart a településen található adóköteles ingatlanok 
vonatkozásában. 
A törvény alapján az ingatlanok tulajdonosainak kell az adatbejelentést megtenni, a megszerzést követő 15 napon belül. 
Amennyiben ezt nem teszik meg, magánszemélyt kettőszázezer forintig, nem természetes személyt ötszázezer forintig terjedő 
mulasztási bírság terheli. 

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy amennyiben az elmulasztott bevallásokat legkésőbb 2020. március 31-ig utólagosan pótolják, 

abban az esetben a mulasztási bírság összegét elengedjük. 
A bevallási nyomtatványokat személyesen is átvehetik a Városháza ügyfélszolgálatán, valamint letölthetőek az Önkormány-
zat honlapjáról: http://www.balatonkenese.hu/adougyek/epitmenyado-es-telekado/ 
A kitöltött bevallásokat beküldhetik postai úton, e-mail-en, valamint személyesen is leadhatják az ügyfélszolgálati munka-
társunknak. 
Felmerülő kérdéseikkel – ügyfélfogadási időben – forduljanak bizalommal adócsoportunkhoz. 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 
● A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
● Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
● Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
● A helyi adókról szóló 25/2010. (XII.15) önkormányzati rendelet

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 

Testületi ülés, 2019. december 13. 

Elérhetőségeink: 
Levelezési cím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 
E-mail:  hivatal@balatonkenese.hu 
Telefon: +36-88-481-087/104 mellék 

+36-30-486-4184 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő és szerda:  8:00-12:00, 13:00-15:30 
Péntek:  8:00-12:00 
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. ÉVI MUNKATERVE, ÜLÉSTERVE 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 
2020. január 30. 

1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. Térítési díjak felülvizsgálata a szociális és közoktatási intézményekben
4. Gazdasági program felülvizsgálata
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
6. Beszámoló az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos 2019. évi tapasztalatokról
7. Tájékoztató a 2019. december 31. fordulónapi leltározási és selejtezési tevékenységről
8. Fejlesztési tervek megtárgyalása
9. Kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások számának és profiljának meghatározása
10. Tájékoztató Balatonkenese város 2020. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények

részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról 
2020. február 27. 

1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
2. Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. évi munkatervéről tájékoztatás
3. Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos dönté-

sek. Felkészülés a 2020. évi nyári szezonra.
4. Közbeszerzési terv elfogadása
5. Pályázati kiírás civil szervezetek 2020. évi támogatására
6. Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések 2020. évi támogatására

2020. március 26. 
1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
2. Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolójának

megtárgyalása
3. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
4. 2019. évi vagyonmérleg értékelése
5. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkor-

mányzati rendelet módosítása
6. Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
7. A Civil szervezetek 2019. évi tevékenységükről szóló beszámolók megtárgyalása
8. 2019. évi beszámoló a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatásáról

2020. április 30. 
1. Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
2. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról.
3. Civil szervezetek 2020. évi pályázatainak elbírálása
4. A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatására benyújtott 2020. évi pályázatok elbírálása
5. Közös fenntartású intézményi társulások beszámolójának megtárgyalása
6. Tájékoztató Balatonkenese város 2021. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények

részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról
2020. május 28. 

1. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi I. negyedéves gazdálkodásáról
2. Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről
3. Balatonkenese város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása

2020. szeptember 24. 
1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatója 2019/2020. évi tevékenységéről
2. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2019/2020. évi tevékenységéről
3. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, szükség esetén az önkormányzat

2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2020. október 29. 

1. Helyi adórendelet felülvizsgálata
2. Tapasztalatok a nyári szezonról
3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megtár-

gyalása
2020. november 26. 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
3. 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Közmeghallgatás: 2020. december 11., 16:00 óra (Kultúra Háza, Balatonkenese, Kálvin János tér 4.) 
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Szépen, lassan ránk köszöntött 
egy új esztendő. Valami véget ért, és 
valami egészen új kezdődött el. Ezt 
minden bizonnyal mindannyian 
érezzük. Az újév azonban az ünnepi 
hangulaton kívül mindig hordoz ma-
gában valami pluszt is. Ilyenkor haj-
lamosabbak vagyunk összegezni, 
mérlegelni, döntéseket hozni, vagy 
legalábbis ígéreteket tenni. Szerin-
tem ezzel eddig nincs is semmi baj. 

Az újév és minden más ünnep 
számomra egy kicsit mást is hoz. En-
gem az új év mindig egyfajta megál-
lásra késztet. Más oldalról nézve: egy-
fajta mérföldkövet is jelent. Megfigyel-
tem az évek alatt, hogy sokszor ezekhez 
a megállókhoz mérek dolgokat. Például 
egy-egy évfordulóhoz, vagy számomra 
valamiért jeles naphoz igazítom az éle-
tem történéseit. Mondjuk így, egy új év 
kezdetén is. 

Rettenetes nagy bátorság kell ahhoz, 
hogy az ember derűsen és csillogó sze-
mekkel toppanjon bele az új esztendő 
első perceibe. Persze, elismerem, hogy 
sok minden segíthet a bátorság növelés-
ében. Mondjuk egy jó hangulatú társa-
ság, egy-egy visszatekintés az elmúlt év 
ünnepeire, barátságaira, új ismerőseire... 
Mégis: nem igazán emlékszem olyan éj-
fél utáni pillanatra, amikor a tűzijátékot 
csodáló pillanatok közepette ne éreztem 
volna egy kisebb-nagyobb méretű gom-
bócot a torkomban. Gondolom, min-
denki számára ismerős lehet az érzés. Jól 

ismerem én is a gyermekkorom szerep-
lései előtti percekből, amikor az összes 
létező szó – bármily kevés is volt – ösz-
szekavarodott a fejemben, s szinte biztos 
voltam benne, hogy most, életem filmjé-
nek következő képkockáján az össze-
gyűlt szülők, tanárok és többi gyerektár-
sam népes társasága bizony mind a da-

dogó, szavakat kereső és elpirult 
gyermeken fog hahotázni. Vagyis 
rajtam. Na, ez van bennem évente 
0 óra 01 perckor. Hadd pontosít-
sak: egyáltalán nem gondolom 
azt, hogy a következő háromszáz-
hatvanöt nap teljes kudarc lesz, 
bajjal meg gonddal. Sőt, inkább a 
hit él bennem legbelül. Elisme-
rem, az említett egy perc sohasem 
könnyű, de hát mégis-
csak: útra kelünk. Nem 

is rövid útra. Egy egész évesre. 
És hát valljuk be őszintén: 
„Boldog Új Évet!” kívánsága-
ink sem bizonyulnak minden 
esetben varázsigének, melynek 
hatására minden esetben há-
romszázhatvan fokban fordul-
nának a dolgaink. 

Szóval az az átlagosan két 
perc január 1-jén. Míg csodáló 
tekintettel mindenki felfelé 
néz, az égbolton szétcsapódó színes 
gömbökre, csillagokra, csíkokra, meny-
nyi minden játszódik le a lelkemben! 

Sorra jönnek a gondo-
latok, kérdések. „Mi 
jön most?” „Mit tar-
togat ez az esztendő 
számomra?” „Vajon 
merre vezet majd Is-
ten örvénye?” „Vajon 
kitől kell utoljára el-

búcsúznom?” 
„Hányszor fogok ki-
törő örömben éne-
kelni?” „…és ha fo-
gok, mi miatt teszem 
majd?” 

Kérdések, talányok, találgatá-
sok, nem tudom-ok végtelen soka-
sága. De nem minden bizonyta-

lan, nem minden csupa kér-
dőjel. Hiszem és tudom, hogy 
az igaz Szeretet örökké tart. 
ÖRÖKKÉ. Igen, így, csupa 
nagybetűvel. Tavaly is. Idén 
is. Jövőre is. A Szeretet, ami 
úgy ígéri, hogy velem van 
minden napon, állandó jelleg-
gel, egészen addig, míg utol-
sót dobban a szívem. A Sze-
retet, mely azt ígéri, hogy 
minden egyes körülmény kö-
zött, minden próba, nehézség, 
fájdalom és könny között is 

úgy formálja, alakítja a dolgokat, hogy 
azok a javamra legyenek. Mert velem 
van és velem tart ez a Szeretet. Értem, és 
semmi esetre sem ellenem. 

Ez az én kétperces elmélkedésem két 
„Boldog újévet!” köszöntés között. Rö-
vid, tömör, mégis hosszúra nyúlt gondo-
latok, aminek a végére eloszlanak a két-
ségek hatalmas fellegei, és valóban ra-
gyogóvá válik az ég is. Ezekkel a gon-
dolatokkal indulok az új évnek. Igen, így 
már én is bátran, vidáman kívánok min-
denkinek boldog új évet. 

Tiszta szívemből bízom benne, hogy 
itt, Balatonkenesén is ez az a ritka pilla-
nat, amikor valóban őszintén, feltétel 
nélkül elhisszük, hogy lehet igazán bol-
dog az új év. Persze lehet, hogy a január 

elseje. számodra nem ígér túl sok jót, de 
ez csak egy nap. Olyan, mint a többi. Le-
het, hogy a te életedben épp február 21-
én kezdődik el az új esztendő. Vagy jú-
nius 2-án, vagy bármelyik másik napon. 
Akkor, azon a napon a te szívedben 
ugyanúgy röpködhet a konfetti, és szól-
hat a síp meg a jó kívánság. Csak hidd el 
egy percre úgy igazán Istennek: bár van-
nak napok, amikor gyanús minden, ami 
történik, de remekül ki van mindannyi-
unk élete találva. Igen, Isten már régen 
megálmodta azt, ami ma történik. És 
igazán csak Ő tudja, hogy minden úgy a 
jó, ahogy van… 

M. Erzsébet nővér 

Gondolatok az új év kezdetén… 
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Ilyenkor év elején sokan nagy dönté-
seket hozunk, hogy az új év egyfajta új 
életet is jelent majd számunkra. Ha ezt 
nagyon komolyan vesszük, akkor sarka-
latos változást eredményezhet az éle-
tünkben, a statisztika azonban arra utal, 
hogy ezek az elhatározások már elbuk-
nak az első napokban, hetekben. Miért? 
Mert igazán nem megalapozottak ezek a 
döntések. Nem gondoljuk őket komo-
lyan, vagy ha mégis, nem dolgozzuk ki 
a megvalósításig elvezető utat. Vagy ha 
komolyan is gondoljuk, ki is dolgozzuk 
az utat, mégis megáll a folyamat. Miért? 
Sok oka lehet ennek, de én most egy 
belső forrásra és emiatt okra szeretnék 
ebben az írásban figyelmet szentelni. Ez 
pedig az akaraterő. 

A vágyak sajnos nem azonosak a té-
nyekkel. A kutatások sze-
rint sok elhatározás azon 
bukik meg, hogy nincs 
erőnk véghezvinni őket. 
Eltervezem a hogyant, de 
mikor fel kellene állni és 
aszerint cselekedni, nem 
történik semmi. Ennek 
megértéséhez két szemlé-
letet szeretnék megkülön-
böztetni az élethez való vi-
szonyulásunkkal kapcso-
latban. Leegyszerűsítve: vannak embe-
rek, akik kívülről nézik az életet, és van-
nak, akik benne élnek. (Persze a legtöb-
ben a kettő között mozgunk, de az egy-
szerűség miatt, maradjunk a két vég-
pontnál.) Mit jelent ez a két szemlélet? 
Mi a különbség a két oldal között? 

Persze a példák kiélezettek, de remé-
lem, jól szemléltetik a viszonyulásunkat. 
Akik az életet kívülről nézik, azokhoz 
hasonlítanak, akik tévén keresztül köve-
tik a világot; focizás helyett inkább a 
közvetítést választják, kirándulás helyett 
a természetfilmeket, főzés helyett a fő-
zőműsorokat… Másképpen megköze-
lítve ők azok, akik inkább szeretnek a fá-
radtságot megkerülve a kész helyzetekbe 
megérkezni: leülni a megterített asztal-
hoz, beleülni a mások által kitakarított 
kocsiba.  Míg azok, akik az életet teljes 

mértékben élik, inkább sportol-
nak, kirándulnak, főznek. Ők 
azok, akik inkább teremtenek, 
alkotnak, nem félnek újat létre-
hozni, küzdeni és kipróbálni 
magukat – és persze élvezni az 
alkotás, a siker örömét. 

Hogyan lehet átlépni az 
egyik szemléletből a másikba? 
Erről szól az a jó könyv, melyet 
tavaly a nagy érdeklődésre való 
tekintettel újra kiadtak, Roy F. 
Baumeister és John Tierney 
Akaraterő című munkája. Könyvükben 

a szerzők azzal érvelnek, 
hogy az akaraterő a kulcs 
önmagunk megváltoztatá-
sához, az élet kihívásainak 
vállalásához. Ez segít ben-
nünket a mindennapi élet-
ben, hogy irányíthassuk sa-
ját viselkedésünket. A 
hangsúly pedig az irányítá-
son van. 

Ma már tudjuk, hogy az 
akaraterő képesség, benső 

ösztön, amivel mindenki rendelkezik. 
Nem állandó mértékű, és az izmainkhoz 
hasonlóan fejleszthető és edzhető. 
Ugyanakkor túl is 
terhelhető. Ezért 
fontos, hogy pon-
tosan és tudatosan 
bánjunk vele. Az 
akaraterő képessé-
ge az agyi áramkö-
rökbe kódolt ösz-
tönszerű működés, 
amelynek az em-
ber immár több tíz-
ezer éve hasznát 
veszi az evolúciós 
kihívások közepet-
te. Modern társadalmunkban a kitartás, 
a kísértéseknek való tudatos ellenállás, a 
megfontolt cselekvés képes minket elő-

revinni, legyen szó 
egy edzésterv betar-
tásáról, egy káros 
szokás hátrahagyá-
sáról, karrierépítés-
ről vagy a szolgálat 
tudatos vállalásáról; 
szülőként a türelem 
növeléséről vagy a-
kár arról, hogy fel-
álljunk a karosszék-
ből, és elkezdjük él-
ni az életet. Tudom, 
van, aki azt gondol-

ja: ez nemcsak akaraterő, hanem pénz-
kérdés is, de nem értek vele egyet. Gyö-
nyörű a Balaton-part télen, ingyen lehet 
sétálni. A könnyű futás sem pénzkérdés. 
Egy közösséget összehozni és találkozni 
sem pénzkérdés. Megismerkedni egy 
közeli várossal sem kerül sokba. A káros 
szokásokról való lemondás pedig kifeje-
zetten pénztárcabarát. 

Miért vagyunk hajlamosak mégis el-
felejteni küzdeni vagy miért esik nehe-
zünkre a túlzott kényelemnek ellenállni? 
Ez nem a modern világ találmánya. Már 
a Bibliában is olvashatjuk, hogy „és ne 
vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól.” Oscar Wilde ezt úgy 

fogalmazta át: „mindennek képes va-
gyok ellenállni, kivéve a kísértéseknek”. 

Az akaraterőnk rendelkezésre áll, és 
ennek segítségével tudjuk magunkat 
kordában tartani. És ez nemcsak azt je-
lenti, hogy nem tömjük magunkat feles-
leges kalóriával vagy leszokunk egy ká-
ros szokásról, hanem elsősorban azt, 
hogy kézben tartjuk az életünket. Vagy 
inkább kézbe vesszük az életünk irányí-
tását. Mit is jelent ez a részletekben? Ho-
gyan lehet az akaraterőnket fejleszteni? 
Ennek megválaszolásához egy kis kitar-
tást kérek a következő újság megjelené-
séig. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Akarat, ösztön, motiváció? 
Mottó: „Az akaraterő megteremti az utat.” 

Ismeretlen
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Adni jó! – Ismét segíteni gyűltek össze a Városvédők 

Néhány éve titokzatos szekrénykék tűntek fel az utcán or-
szágszerte – s ezek a szekrénykék ételt rejtenek. Az „Enni 
adok” dobozokból bárki vehet, akinek szüksége van rá, aki 
éhes – hallhattuk a hírműsorokban az ezzel kapcsolatos beszá-
molókat. 

Most Kenesén is kihelyezésre került egy ilyen doboz! Az 
„Enni adok, enni kapok” szekrény a Táncsics utca 20. alatt 
levő Szociális Intézmény előtti kerítésen található. A kezde-
ményező, a Re-Formáló Egyesület először Budapesten és az 
agglomerációban tervezte az ételdobozok felállítását, és ehhez 

Bár egymásra odafigyelni egész évben fontos dolog, és eb-
ben Kenese mindig élen járt, karácsony környékén minden-
kinek sokkal jobban esik a törődés és a gondoskodás. A 
közelmúltban három teherautó tűzifát is összegyűjtöttek,
Filó Gergő tagtársuk felajánlása alapján, amit Krizsó Zsolt
három családhoz ki is szállított. 
Az Iparosházban gyűltek össze karácsony előtt a Balaton-
kenesei Városvédő Egyesület tagjai, hogy összeállítsák azo-
kat az adományt tartalmazó csomagokat, amelyeket kará-
csony előtt osztottak szét egyedülálló idősek és családok kö-
zött. A csomagba, mint minden évben most is tartós élelmi-
szerek, konzervek, gyümölcs, savanyúság, füstölt áru, édes-
ség, tea, szörp, a kiszállítás napján pedig friss kenyér és töl-
tött káposzta került. A felajánlásokat helyi vállalkozók, ma-
gánszemélyek és az egyesület tagjai tették: segítségükkel 
idén 57 többgyermekes vagy nehéz körülmények között élő 
családnak, 139 főnek tudták szebbé tenni a karácsonyát. 

Fotó: Weisz Lajos és BKHírlap

A Balatonkenesei Városvédő Egyesület 
„Adni jó!” kezdeményezését támogatták: 

• Kocsis Kenese Kft. 
– Kocsis Jenő 

• Pörc Bisztró és Delikát 
– ifj. Kocsis Jenő 

• Kenese Marina Port Zrt. 
– Szíjártó Csaba 

• Balatonfői Yact Klub 
– Viszkei András 

• Hydro Dinamic Kft. 
– Koczor család 

• Hydro Optic Kft. 
– Koczor Mészáros Ágnes 

• Vadkacsa Étterem 
– Hartai Edvárd 

• Katica Pékség 
– Gyenge Katalin 

• Vegyeske Papír Írószer Bolt 
– Vass Károlyné 

• Awi-Boll Kft. – Bollók Attila 

• Kipp-Kopp Óvoda 
Szülői Munkaközössége 

• Pilinszky János Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 

• Balaton Keleti Kapuja 
Turisztikai Egyesület 

• Bakos Imre Krisztián 
• Keresztes család 
• Krizsó Zsolt 
• Krizsóné Téli Fanni 
• Hajdu Szilvia 
• Jurcsó család 
• Tóth Barnabás 
• Álich Jánosné 
• Szántó László 
• Tóth Péter 
• Palásti Emőke 
• Jónás Sándorné 
• Filó Gergő 

„Enni adok” Balatonkenesén 
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Balatonkenesén a katoli-
kus egyházközség vendége 
volt Darnai János atya, a 
Padányi Bíró Márton Katoli-
kus Általános Iskola és Gim-
názium lelki igazgatója. János 
atya december 12-től három 
alkalommal vett részt a szent-
miséken és gyóntatási szolgá-
lattal, prédikációval támogatta 
a templomlátogatók lelki fel-
készülését az adventi időben, 
karácsony szent ünnepére. 

Szeretnék most megosz-
tani néhány számomra is je-
lentős gondolatot ezekről az 
alkalmakról. János atya prédi-
kációjának alapgondolata Is-
ten és az ember kapcsolata 
volt, mely meghatározza ön-
magunkkal és másokkal való kapcsolatunkat is. Az imádság az 
alapja az Istennel való kapcsolatnak, mely igazából egy beszél-
getés Istennel. János atya felhívta a figyelmünket arra, hogy 
gondoljuk végig: Istennel való beszélgetésünk valóban beszél-
getés vagy csak monológ, illetve, hogy Isten „örül-e” annak a 
beszélgetésnek. Arról is beszélt, hogy az Istennel való beszél-
getés mintájára vagyunk kapcsolatban a körülöttünk élőkkel is. 
Ha meghallgatom a másik embert, akkor valószínűleg Istent is 

„meghallgatom”. Ellenkező esetben csak 
egy intellektuális kapcsolatot vagy mono-
lógot tartok imádságnak. Hangsúlyozta 
azt is, hogy az Istennel való közösségem 
legyen az alapja a másik emberrel való 
kapcsolatomnak. Ha én valós közösség-
ben vagyok Istennel, akkor hitelesen tu-
dom Istent képviselni az emberek előtt. 
Hogy mi ennek a jele? A tenger képét 
használta erre a prédikációban: lehet, hogy 
a tenger felszínét méteres hullámok csap-
kodják, viharos felhők gyülekeznek felette 
és süvít a szél, de a tenger mélye mégis 
csendes. Pont így, az Istennel közösség-
ben élő ember körül is lehetnek gondok az 
életben, de a lelkének mélye nyugodt, bé-
kés. Míg, ha elveszítem az Istennel való 
közösséget, akkor a felszíni viharok beha-
tolnak a lélek mélyébe. De ha el is érnek 
oda, párbeszéddel újra kapcsolatban ke-
rülhetek Istennel és a Vele való közösség 
az, mely békét ad a léleknek és igaz mo-

solyt tud újra hozni az arcokra! A legjobb alkalom erre pedig 
karácsony ünnepe, megállni a jászol előtt és rácsodálkozni Is-
ten szeretetére. 

Hálásan köszönjük a tanítások mély gondolatait, János atya 
biztató szavait és szolgáló jelenlétét. Úgy érzem, a fenti gon-
dolatok nemcsak karácsonykor segítenek az útkereső embe-
reknek, hanem jó tanácsok az új év kezdésére is. 

M. Teréz nővér

keresett együttműködőket, önkénteseket. Azóta már az ország sok ré-
szén, mindenfelé ott vannak ezek a kis szekrénykék – köztük Balaton-
kenesén is! 

Ahogy Kiss-Kocsis Anita helyi szervező, a Balatonkenesei Város-
védő Egyesület tagja lapunk kérdésére elmondta: – Úgy láttuk, Kene-
sén is vannak, akik igénybe tudják venni az Ételdobozt. Nemcsak ün-
nepi, hanem egész éves jelleggel, az év bármely napján. Akinek szük-
sége van rá, bármikor vegyen belőle. Nem fogja nézni senki, hogy ki 
vesz ki belőle, vagy éppen ki tesz bele – sőt, várjuk azokat a segítő 
szándékú kenesei lakosokat, akik tudnak is beletenni élelmiszert, hogy 
mások aztán kivehessék! Nem mi ítéljük meg, hogy ki a rászoruló. 
Bárki ingyen és szabadon vehet az itt kihelyezett ennivalókból. Engem 
meg lehet találni, ismernek az emberek, ha kérdés van, mindenben ál-
lok rendelkezésre. 

Vasváry-Tóth Tibor 

I
L

Lelki készület karácsony előtt 
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Igen, jól látják: a Pápai Református Gimnázium 10.B 
osztálya járt Kenesén. Én is ebbe az osztályba járok. 

Úgy alakult a dolog, hogy gyülekezetlátogatásra ké-
szültünk. Senkinek nem volt ötlete, mi legyen a cél, de 
osztályfőnököm, Goór Judit tudta, hogy Kenesén régebben 
jártak már Refisek. Megkérdeztem Péter bácsiékat, nem jöhet-
nénk-e ide. Már csak az időpont volt kérdéses. Hosszas tárgya-
lások után végül megállapodtunk: 2019. december elseje, va-
sárnapban. Péter bácsi és Ildikó néni azt kérte, hogy jöjjön ve-
lünk egy lelkész. Így osztályfőnököm felkérte Varga Lívia ta-
nárnőt, aki az iskolánkban hittantanár, és ő örömmel elvállalta. 
Péter bácsiék még visszakérdeztek: nem baj, hogy úrvacsorás 
istentisztelet lesz? Sem az osztály, sem a tanárnő nem tiltako-
zott, hiszen a végén sokan vettek úrvacsorát. 

Na, de ne szaladjunk ennyire előre! A többiek elindultak 
Pápáról – mivel az a hét nem volt kollégiumi hétvége, én itt-
hon, Kenesén találkoztam velük a gyülekezeti háznál, majd 
utána együtt mentünk a templomba. A gyülekezeti házban sü-
temények és tea várt ránk. Nagyon hangulatos volt. 
Anyukámmal mentem, segíteni jött – ő töltötte a teát. 
Közben megérkezett Nánássy Kincső anyukája, aki 
szintén segédkezni jött. 

Megjött az osztályom egy kisbusszal és egy autóval 
– mivel az egész osztályban csak 11-en vagyunk, nem
okozott gondot az utazás.  Megmelegedtünk a gyüleke-
zeti házban és felkészültünk. A templomban még gyor-
san kipróbáltuk a mikrofonokat, végül fél 11-et ütött az 
óra, megérkeztek az emberek. Nem voltak sokan, de 
nem is kevesen – éppen a kettő között. Nem tudom, ki 
hogy volt vele, de én nagyon izgultam, mint minden 
fellépés előtt, legyen szó Keneséről vagy más helyszín-
ről. A többiek nyugtattak: sokszor szerepeltem már, ne 

izguljak. 
Elkezdődött az is-

tentisztelet. A köszön-
tés után elhangzott, mi-
ért vagyunk itt és mivel 
készültünk. Amivel ké-
szültünk: bemutattuk 
iskolánkat, szavalókó-
rusunk elmondta a Sze-
retethimnuszt. Majd egy 
rövidke novella követ-
kezett, amit Darázs 
Boglárka olvasott fel; 
Ady Endre Karácsony 
című versét Erdős Ist-
ván szavalta. A Zeng-
jen a hála, dicséret cí-

mű ének szintén kórusban hangzott fel, majd ezt Karáth Re-
beka a Veni Veni Emánuel magyarul énekelt első versszakával 
zárta. Az igehirdetés bevezetőjét, János evangéliuma 10. rész-
ének 7-9. verseit én olvastam. Lívia néni a prédikációját eköré 
építette. 

Az istentisztelet második részében következett az úrva-
csora. Itt már Péter bácsi vette át a szót: a gyülekezet elmondta 
az Apostoli hitvallást: Hiszek egy Istenben... Mindenki saját 
lelkiismerete szerint cselekedett az úrvacsora vételénél. 

Istentisztelet után a gyülekezeti házban megbeszéltük a 
délelőttöt. Osztályfőnökünk viszont sietségre intett 
minket, ugyanis fél 1-re mentünk a templomhoz kö-
zeli vendéglőbe, egy nagyon finom ebédre. Sajnos 
nem volt sok idő a beszélgetésekre, mert vissza kel-
lett indulnunk Pápára; pedig be volt tervezve még 
egy Balaton-parti és egy Soós-hegyi séta. 

A Pápára vezető út gyorsan telt, érdekes dolgok-
ról beszélgettünk: többek között arról, hogy előttem 
is voltak a Refinek kenesei diákjai. Részben én is 
ezért választottam ezt a sulit. A kollégiumhoz ér-
kezve Rebeka barátnőmmel a bőröndömet vadász-
tuk, majd folytatódott az este pontosan olyan kelle-
mesen, mint az egész nap: beszélgetéssel. Meg-
egyeztünk: remek nap volt, nagyon tetszett, és ha 
lehet, jövünk legközelebb is. Osztálytársaim öröm-
mel tapasztalták a keneseiek kedvességét és szere-

tetét, valamint hogy így fogadtak minket. Tetszett nekik a vá-
ros is; tanárnőnk kiemelte, különösen a református templomot 
zárta a szívébe, mert egyszerű, de mégis hangulatos – azt 
mondta, minden templomnak ilyennek kellene lennie. 

Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyszerű napért. 
A legnagyobb köszönet illeti Németh Péter és Némethné 

Sz. Tóth Ildikó kenesei református lelkészeket, amiért fogadtak 
minket. 

Osztályomnak, valamint Goór Judit tanárnőnek is jár a kö-
szönet a felkészítésért, Varga Lívia tanárnőnek a prédikáció-
ért, és aki nélkül nem jutottak volna el a többiek Kenesére, a 
kisbusz sofőrjének, Gyula bácsinak. 

Szeretném továbbá megköszönni azoknak, akik eljöttek a 
templomba ezen az adventi vasárnapon, hogy velünk voltak. 
Nagyon köszönöm szüleim részvételét! 

Köszönöm szépen édesanyámnak, Sipos Csabáné Elvirá-
nak és Nánássyné Halászi Emőkének a segédkezést, valamint 
a sütiket, a kenesei református gyülekezetnek a fogadtatást és 
a teát. 

Köszönöm az orgonálást Sipos Csabának – az éneknél 
nagy segítségünkre volt. 

Refisek Balatonkenesén! 
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Köszönöm szépen a Balatonkenesei Panzió Étterem és 
Vendégháznak, Szegény Károlynak a sok finom ételt és a ki-
szolgálást. 

Bár nem tudott itt lenni velünk, de köszönjük Veresné Pet-
rőcz Marika néninek, hogy az énekórákon foglalkozott az osz-
tállyal. 

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a per-
selyadományokat, amellyel a gyülekezet a gimnáziumot támo-
gatta. 

Nagy köszönet illeti a gimnázium összes tanárát, de legfő-
képpen igazgatónőnket, Baráth Juliannát, hiszen az ő hozzá-
járulásával jutottunk el a kiszállásra. 

Remélem, mindenkihez elért advent üzenete, amit próbál-
tunk átadni. Minden kedves olvasónak sikerekben, egészség-
ben gazdag boldog új évet kívánok, a Pápai Református Kol-
légium Gimnáziuma nevében is! Soha ne felejtsük el: a kará-
csonynak nem a kidíszített házban, hanem a szívben kell len-
nie. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát 
adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” (Ján:3,16) 

Sipos Petra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A legkisebbek Mikulása 

lás karjaiban nyugodtan, édesen 
nézelődik. A közös kép után elké-
szülhettek az egyéni fotók, emlé-
kül, az első Mikulás-ünnepség-
ről.  

Búcsúzóul a Mikulás meg-
ígérte, hogy jövőre is el fog jönni 
hozzánk, érdemes addig is jónak 
lenni. 

Köszönöm azoknak a segítő-
imnek, akik hozzájárultak ehhez 
a szép, közös naphoz! Köszö-
nöm, hogy ennek az ünnepnek ré-
szese lehettem. Felemelő érzés 
volt a gyermekek örömét látni, és 
jó volt megélni a közös pillanato-
kat. 

Óbíróné Karácsony Ágnes 
védőnő 

Izgalommal és nagy várako-
zással gyülekeztünk a Kultúra
Házában. Úgy hallottuk, hogy 
azokhoz a jó gyermekekhez, akik 
még nem óvodások, vagy iskolá-
sok, ide fog érkezni a Mikulás! 

Persze előkerült az ismerős 
játszószőnyeg, előkerültek a játé-
kok. Édesanya, Édesapa segítsé-
gével 1-1 Mikulásváró éneket is 
énekeltünk. Rájöttünk, hogy töb-
bet is tudunk! Addig-addig éne-
keltünk, amíg egyszer csak tény-
leg eljött hozzánk is a Mikulás! 

Elmesélte, hogy messzi föld-
ről érkezett, és a jó gyermekeknek
ajándékot is hozott! Egyesével, 
név szerint szólította a gyermeke-
ket. Mindenkihez volt egy-két jó 
szava, mindenkit meg tudott di-
csérni, miben ügyes, milyen okos.

Természetesen különbözőképpen fogadták Őt a gyermekek. Voltak, akik folyamatosan körülötte sertepertéltek. Volt, aki 
még a csomagját sem merte elvenni, annyira félt, csimpaszkodott az anyukájába. Én úgy láttam, sokan az anyukájuk karjaiból 
figyelmesen, bátran szemlélték a Mikulást! A nagyobbak pedig már egyedül is megköszönték az ajándékot. 

A közös képen a legbátrabb gyermekek láthatóak. (Volt, aki nem merte megkockáztatni, még egy közös kép erejéig sem, 
hogy közelebb merészkedjen a Mikuláshoz.) De ha figyelmesen megnézzük a képet, látjuk, hogy a legeslegkisebb bébi, a Miku-
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A decemberi hónap leginkább az ünnepvárás jegyében telt intézményünkben 

Múzeumpedagógiai foglalkozáson jártak a gyerekek Veszprémben 

A Diákönkormányzat Mikulása 
látogatta végig az iskolát 

Regionális olvasásverseny 
Balatonalmádiban 

Nagy Olivér 3. osztályos tanuló I. helyezést ért el! 
Fésü Ella, Gyürüs Borbála 2. osztályos és Vajda 
Kincső Luca 3. osztályos tanulóinknak is szívből 
gratulálunk! 

December 6-án, mint mindig, újra ellátogatott 
hozzánk a Mikulás is, és valamennyi gyereket 
megajándékozott egy kis édességgel. A szervezés-
ben és az előkészületekben az iskolai DÖK műkö-
dött közre. A délutánt az alsó tagozatosok Miku-
lás diszkója zárta. A sok játék és tánc tette szá-
mukra ezt a napot feledhetetlenné. 
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Újra dobogón a Rády Diáksport Egyesület karatékái! 
2019. december 14-én, Eger városában 
ismét szép eredményeket értek el spor-
tolóink a Shotokan Liga szervezésében 
zajlott Ippon Shobu Országos Bajnoksá-
gon. 

Bödör Veronika Vivien 
Kata versenyszámban 1 arany-, 

Kelemen Kristóf 
Kata versenyszámban 1 ezüst-, 

Ippon Shobu küzdelemben 1 ezüst-, 
Kelemen Csongor 

Kata versenyszámban 1 bronz-, 
Kihon Ippon versenyszámban 1 arany- 

éremmel gazdagabban tért haza, ezzel 
zárva a 2019. évi versenysorozatot. 

Jótékonysági 
    sütivásár 

az iskola javára 
Jótékonysági sütivásárt szervezett az is-
kolai Szülői Munkaközösség december 
13-án. A bevételt iskolai fejlesztésre for-
dítják.

Pilinszky-nap koszorúzással és díjakkal 
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November 30-án és december 15-én adventi gyertyagyújtá-
son szerepeltek a 2. és a 3. osztályos tanulóink Balatonkene-
sén és Balatonakarattyán. Felkészítő tanáruk: Papp Judit pe-
dagógus volt. 

December 2-án kezdődött valamennyi osztály részvételével a
tantermek, a közösségi helyiségek ünnepi pompába öltöztetése. 
Az iskola valamennyi tanulója lelkesen díszítette az iskolát. 

Ezen a héten mérethették meg magukat a gyerekek a sport-
ban is. Az alsó tagozatosok sorversenyen mérték össze erejü-

December 5-én a Kultúra Háza jóvoltából az 1.-5. osztályos
tanulók egy Mikulás napi meglepetés előadáson vettek részt.
Köszönjük szépen! 

December 11-én a művészeti iskolások is asztali dí-
szeket készítettek, amelyeket mindenki hazavihetett
és átadhatta szüleinek. 

December 13-án a várva várt karácsonyi vásárt rendeztük, ahol főleg
az alsó tagozatosok árulták, cserélték a megunt, valamint az általuk any-
nyira vágyott játékokat, tárgyakat. Jó érzés volt nézni a kis pénzükkel
való kezdetleges bánást. Ezen a vásáron a szülők süteményvásárral
kedveskedtek az idelátogatóknak és az édesszájúaknak. 

December 18-án a 2.a 
osztályos tanulók köszön-
tötték egy kis karácsonyi
műsorral az időseket a 
Kipp-Kopp Óvoda étter-
mében.  

ket, valamint ekkor került megrendezésre az osztá-
lyonkénti Mikuláskupa is.  
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December 17-én, 18-án és 19-én Várpalotán a műjégpályán korcsolyáz-
tak a gyerekek egész délelőtt. Voltak, akik már profi módon siklottak a 
jégen, és voltak olyanok is, akik most ismerkedtek a korcsolyázás alapja-
ival. Lényeg, hogy a nap végén már mindenki felszabadultan siklott a jé-
gen, és szerencsére semmilyen baleset nem fordult elő. A jövőben is így
szándékozunk megszervezni ezt a már hagyománnyá váló eseményt.  

December 20-án tartottuk az iskola sportcsarnoká-
ban a karácsonyi műsort, ahol tanulóinkat egy szé-
pen feldíszített karácsonyfa és ajándék várta, amit 
Jurcsó János polgármester úr adott át.  Színvonalas 
műsor keretében és közös énekkel hangolódtunk az 
ünnepre. Ebben az évben ezen a napon avattuk fel az 
1. osztályosokat, az újonnan érkezett felsőbb osztá-
lyos tanulókat és az új tanárainkat egy Pilinszky-jel-
vénnyel. 

Délutántól kitört a téli szünet, melyet tanulóink már 
nagyon vártak, a pedagógusokkal együtt.  

December 20-án este a Mindenki karácsonya ren-
dezvényen a Református templomban néhány zene-
iskolás tanulónk zongora-, furulya- és kürtjátékával 
bűvölte el az ünneplő közönséget.  

 A Kipp-Kopp óvodai műsornál a felkészítő tanár: Fe-
kete Ágnes Terézia. A karácsonyi műsor felkészítő ta-
nárai: Papp Judit, Fekete Ágnes Terézia, Szabóné Né-
meth Borbála, Séri Márta, Csősz Gulnara és Surán 
Mónika.  Mindenki karácsonya műsor felkészítő ta-
nárai: Séri Márta, Csősz Gulnara és Surán Mónika. 

Összeállította: Álich Klára és Nagy Krisztina

„A BIBLIA a világ legolvasottabb könyve” – csapatverseny 
Az idei tanévben 33 csapat nevezett „A BIBLIA 
a világ legolvasottabb könyve” című csapat-
versenyre. Iskolánkból Kara Kamilla Lola, Pi-
lászy Piroska, Ricz Anna és Varga-Greman 
Eszter 6. osztályos tanulók vállalkoztak a meg-
mérettetésre. A tesztfeladatok mellett levelet 
kellett írniuk egy bibliai szereplő nevében, il-
letve Bábel tornyát kellett megjeleníteniük 
tetszőleges technikával.  

Az országos merítésű versenyen összesítés-
ben diákjaink 9. helyezést értek el.  

Gratulálunk a lányoknak!!! 

Köszönjük Gárdonyi Anikó, Sólyomvári No-
émi tanárnők és a szülők támogatását! 
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AA D V E N T. 

Szent Miklós ünnepe a ka-
tolikus egyházközségben 
2019. november 30-án este kezdődött 
meg a liturgikus új egyházi év. Ez a nap 
volt advent első napja. Évek óta ha-
gyomány, hogy az első adventi gyer-
tyagyújtás előtti délután hittanosainkkal 
és családjaikkal közösen készítünk 
adventi koszorúkat, melyeket az esti 
szentmisén Pál atya megáld. Mindig 
nagyszerű közös program az alkotás, a 
közös munka. Évről évre egyre többen 
gyűlünk össze, töltjük együtt a délutánt. 
Ezen az alkalmon sem volt ez másként. 
Mintegy 40 koszorú készült és várt a 
megáldásra. Vagyis sok családban meg-
gyújthatták az adventi koszorúk gyer-
tyáit, és várhatták a családok közösen a 
karácsonyt.  Jó érzés volt látni a mo-
solygó arcokat, a jó hangulatot, ami 
tapasztalható volt egész délután és az 
esti szentmisén is. Természetesen a jó 
munkához és a jókedvhez nem hiá-
nyozhattak a finomságok sem. Köszönet 
a Katolikus Karitász tagjainak, akik gon-
dos házigazdaként segédkeztek a résztve-  

vők körül, és köszönet illeti a 
Kultúra Házának dolgozóit, akik 
házigazdaként biztosítottak helyet 
a közös készülődéshez. 
December 7-én az esti szentmisét 
követően pedig újra sokan össze-
gyűltünk a Városháza előtti téren, hogy 
az ottani nagy adventi koszorún is a 
felsős katolikus hittanosok Jézust váró 
versei és Balázs Pál plébános adventi 
imája mellett meggyújtsuk együtt a 
második adventi gyertyát. Majd a sok 
gyerekkel közösen vártuk Szent Miklós 
követét, a Mikulást. Nagy volt az izga-
lom, és a készülődés! A sok-sok csillo-
gó szempár hamar észrevette a megle-
petést. A nagy érdeklődést mutatta a 
gyerekek nagy létszáma, a sok-sok 
közösen készült fotó a Mikulással, és a 
kiosztott, közel 120 mikuláscsomag. 
Akik kinn voltunk a városháza előtti 
téren ezen az adventi estén, valódi 
közösségi élményben lehetett részünk. 
Szeretném megköszönni minden segí-
tőnek a személyes munkáját. A Katoli-
kus Karitász lelkes tagjainak segítségét 
az ajándékkészítés és a szeretetvendég-
ség lebonyolításában. A Balatonkenesei 
Városvédők csoportjának pedig köszö-

net a finom, meleg italokért, sütemé-
nyekért. A balatonkenesei Kultúra Há-
za dolgozóinak a tér elrendezéséért, a 
hangosításért és a fényekért. Azonban 
köszönet illeti azokat a háttérben csen-
desen meghúzódó segítőket is, akiknek 
az anyagi támogatása nélkül nem jött 
volna létre a mikuláscsomagok elkészí-
tése. Köszönet a Hotel Marina Portnak 
és Balatonkenese Város Önkormányza-
tának! Bízunk benne, hogy 2020 de-
cemberében újra együtt ünnepelhetjük 
az adventi gyertyagyújtást, és Szent 
Miklós követének érkezését is. A sok 
lelkes résztvevő pedig átélheti, hogy 
milyen jó balatonkeneseinek lenni, és 
tartozni egy nagy közösséghez. 

M. Erzsébet nővér 
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MAGÁNYOS 
ÉS NYOMORULT 

VAGYOK! 
ADVENTI REFORMÁTUS 

PRÉDIKÁCIÓ 
A VÁROS FŐTERÉN 

Németh Péter református lelkész: 
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mert 
meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelem-
ségek, sem hatalmasságok, sem jelenva-
lók, sem következendők, Sem magasság, 
sem mélység, sem semmi más teremt-
mény nem szakaszthat el minket az Is-
tennek szerelmétől, amely megjelent Jé-
zus Krisztusban, a mi Urunkban. 

(Róma 8,31. 38-39.) 
Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkésznő: 
Ehhez a szép Krisztushimnuszhoz, csak 
annyit fűznék hozzá, hogy „velünk az 
Isten” (Máté 1,23). Karácsony közeled-
tével ajándékokat szerzünk be és cso-
magolunk; vannak családi karácsonyok, 
ha van hová menni: az egyik nagyszü-
lőnél és a másik nagyszülőnél, és van-
nak templomi, városi karácsonyok – 
ezek minden esetben közösségi alkal-
mak, együttlétek. Ezzel szemben nehéz 
bármilyen okból is az embernek egye-
dül tölteni a karácsonyt, egyetlen szó, 
testi érintés nélkül. De tudjuk mindany-
nyian, hogy közösségben, családban, 
hangos ünneplésben ugyanúgy át lehet 
élni a magányosságot, a meg nem ér-
tettséget, az elutasítottságot, az elidege-
nedést. Egy igazán magányos ember 
számára a szenteste és a karácsony nem 
a bejgliről és a halászléről, hanem a 
túlélésről szól. Tényleg nagyon nehéz 
lehet egyedül lenni. Isten tud az ember 
magányáról, és hogy ez szenvedés. 
Teremtett mivoltunkban úgy vagyunk 
meghatározva, hogy „Nem jó az em-
bernek egyedül lenni” (1Móz 2,18). 
Persze van olyan is, amikor egy kicsit 
jólesik egyedül lenni. Jó, hogy van 
nyugalom is, hogy van magánszféra, de 
alapvetően mindannyian valamilyen 
formában közösségi lények vagyunk. 
Mert az Isten, „a saját képére és hason-
latosságára formált minket” (1Móz 
1,27), és Ő, Szentháromságként az 
egyetlen valóság, amely önmagán belül, 
szeretetközösségben létezni képes. Ő 
egymagában sincs soha egyedül. S ebbe 
teremtett bele bennünket, embereket, s 
ebből szakít ki minket a bűn, s rontja 
meg az Istennel, az egymással és még 
az önmagunkkal való kapcsolatot is.  
Keresnünk kell a minket kereső Istent. 
Sokkal többször ellökünk és bántunk, 
mint ölelünk; és önmagunkkal sem va-

gyunk békességben. Falak rakódnak 
körülöttünk és bennünk.   
És persze olvasgathatjuk a magazinok 
jó tanácsait a magányos karácsonyozók 
számára, hogy hívj fel valakit, lepd meg 
magad drága ajándékokkal, finom fala-
tokkal, gyűjts pozitív gondolatokat, 
gyújts illatos füstölőt, tegyél fel szép 
zenét, nézz meg egy jó filmet vagy akár 
többet is, sétálj egy nagyot a szabadban, 
a friss levegőn, tégy valami hasznosat, 
amivel segítesz és örömet szerzel vala-
kinek! Lehetnek ezek jó ötletek is… a 
magány tüneti kezelésére. 
És általában, az ünneptelen időkben is 
erről szól az Isten-pótlékos emberlét. 
De én hittel hiszem, hogy egyetlen 
igazi megoldás van: Újra beengedi 
magunkat a szeretet Istenének közelsé-
gébe. És együtt mondani a zsoltárral 
Istennek: „Fordulj felém, és könyörülj 
rajtam Istenem, mert magányos és 
nyomorult vagyok” (Zsolt 25,16).  
Befogadni. A születésnapja ünneplésé-
re, azt az embert, az Úr Jézus Krisztust, 
aki a világ legmagányosabbja volt a 
kereszthalála pillanataiban, perceiben, 
akit akkor Isten is elhagyott, miattunk! 
Aki egyáltalán azért lett emberré, hogy 
a végén elmondhassa nekünk: veled 
vagyok, veletek vagyok, minden nap, 
mindvégig és azon is túl. Örökké. 
Imádkozzunk. 

A FÉNY EGYET JELENT 
A SZERETETTEL 

JURCSÓ JÁNOS 
POLGÁRMESTER 

KARÁCSONYI BESZÉDE 
… egy nálam jóval tapasztaltabb szó-
nokot, Némethné Sz. Tóth Ildikót idé-
zem, ő mondta múlt heti adventi alkal-
munkon: Jöjjenek nyugodtan közelebb, 
hogy jobban halljuk egymást. 
Karácsonyozni jöttünk össze, és Kenese 
életében ez az első civil Mindenki Ka-
rácsonya. 
Mit üzen nekünk a karácsony? 
Mint történelemtanár, azt gondolom, 
nagyon messzire kell visszanyúlnunk az 
időben. Azt jelenti nekünk, hogy vára-
kozunk, várunk és remélünk, mert ami-
óta ember él a földön, a sötéttől és az 
ismeretlentől tartottunk igazán. Az em-
berek próbáltak kapaszkodókat keresni, 
és menekültek mindenfelé, ami bizton-
ságot adhatott. Menekültek a remény-
hez, merthogy a sötétben lappanghat-
nak olyan dolgok, amitől nem tudjuk 
magunkat megvédeni. És csak remél-
hetjük, hogy lesz valaki, aki megvéd 
bennünket. Mióta az ember él, a re-
mény hajtja. 

Decemberben a leghosszabb a sötét. 
Egy régi mondásból azt is tudjuk, hogy 
mindig pirkadat előtt a legnagyobb a 
sötétség. Ha a kettőt összerakjuk, kide-
rül: ilyenkor legnagyobb a sötétség, de 
már magában hordozza, hogy a decem-
ber megmutatja a kiutat; meghozza a 
segítséget, amivel legyőzhetjük a söté-
tet, és elindulunk a tavaszba, az újra 
győzedelmeskedő Fény felé! 
December folyamán bízunk és remé-
lünk: lesz valaki, aki elég erős, hogy 
átfordítsa ezt a harcot. És több mint 
kétezer évvel ezelőtt meg is született az 
a valaki, aki letéteményese lett annak, 
hogy a fény legyőzi a sötétet, és nekünk 
nem kell félnünk, mert a fény egyet 
jelent a szeretettel, egyet jelent azzal, 
hogy egymáshoz fordulhatunk; nem 
kell rettegnünk és nyugalomban telhet-
nek a napjaink. 
Ugyanez történik velünk manapság is: 
nyugalomban élünk, és hosszú idő után 
ez az első olyan karácsony, amikor 
kijöttünk Kenese legszebb terére; nem 
egy csarnok melegébe bújunk el, és 
nem sztároknak, távoli csillagoknak 
pénzért adott ragyogását hallgatjuk, 
hanem itt állunk a szabad ég alatt, ahol 
egy csillag világítja meg velünk szem-
ben a templomot, és azoknak a csilla-
goknak a fényét láthatjuk, amelyek 
évezredek óta világítanak ránk. 
Mi most itt, Kenesén abban bízunk, 
hogy a kötelékek, amelyek a családot és 
a közösséget összefűzik, nem szakadtak 
el teljesen. Ahol lazulni látszanak, ott a 
mi feladatunk, hogy a csomókat újra-
húzzuk, szorosabbra kössük. Akkor 
talán ez maroknyi kis közösség még 
sok karácsonyt, Mindenki Karácsonyát 
tud eltölteni. 
Azt kívánom, hogy amikor majd ott 
állunk a karácsonyfa alatt, ne tárgyak-
ban keressük az örömöt, hanem azt 
adjuk egymásnak, ami a legkevésbé 
megfizethető. Adjunk a saját időnkből, 
a törődésünkből; adjunk magunkból a 
társainknak, a szeretteinknek. És fogad-
juk el tőlük is, ha magukból adnak 
nekünk. Kívánom minden keneseinek, 
aki most itt van – és aki nem tud itt 
lenni, azoknak kérem, adják át –, kívá-
nom, hogy békés, nyugodt, szeretetben 
gazdag legyen a 2019-es év karácsonya 
mindannyiunk számára. 
És most meggyújtjuk a negyedik és 
egyben utolsó adventi gyertyánkat is a 
város koszorúján. Ehhez segítséget 
kérek, közreműködőket, a kicsinyek és 
a gyermekek közül, jöjjetek ide hoz-
zám. Fogjuk meg egymás kezét, körben 
állva… Gondoljatok valamire, de ne 
áruljátok el… és teljesülni fog. 

BKHírlap Vasváry 
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Olyan, mint egy falat kenyér = nagyon jószívű 
(közmondás) Ha még tanítanék az iskolában, id. Mészöly Sándor „Laci 

bácsi, a pékmester” című írására, melyet a Balatonkenesei 
Hírlap 2019. decemberi számában olvashattunk, csillagos 
ötöst adnék. 

Akivel eddig beszéltem, régi kenesei lakosokkal, min-
denkinek tetszett és sorolták élményeiket a kenyérsütésről. 

Bennem is felelevenednek gyermek- és ifjúkorom emlé-
kei az otthoni kenyérsütéshez való készülődésekről. 

Édesanyám mestere volt a jó kenyér elkészítésének. Em-
lékszem, a dagasztóedény oldalán maradt tésztamaradványt 
összegyűjtötte, apróra szaggatta és belisztezve kis vászonda-
rabba rakta. Ez volt a kovász, amit megszárítva a következő 
dagasztáskor használt fel. 
Sütés előtti este beleszitálta a búzalisztet a dagasztóedénybe, 
majd sütőabrosszal letakarta. Egy másik edényben, kevés
meleg vízben megáztatta a kovászt, hozzátette az élesztőt és 
a főtt, áttört burgonyát, sót, majd összegyúrta, letakarta. Fon-
tos volt, hogy langyos helyen legyen a kenyérnek való. 

Laci bácsi tréfásan meg is kérdezte: No, Bözsikém, ki fog 
ma ennek a kenyérnek örülni? 

Ennek a visszaemlékezésnek az írásába azért kezdtem, 
mert eszembe jutott, hogy Laci bácsi lányánál, Zsuzsi néninél 
láttam egy fényképet a szüleiről. Szerencsére Öcsi Erzsike, a 
kedves kertszomszédom jelezte, hogy hazajönnek 1-2 órára 
körülnézni. Így jutottam Eleven László és felesége, Ruhacsek 
Mária fotójához. Őt a szomszédok, rokonok Mariska néninek,
de legtöbben Eleven néninek szólították. 

Köszönjük id. Mészöly Sándornak meleg hangú, szívet 
melegítő írását! Várjuk a következőt! 

Vér Lászlóné

Dagasztóteknő a ruhával, kelesztőkosár és szakajtókosár
a Balatonkenesei Tájház gyűjteményében

Eleven László (1896-1984) és felesége, Ruhacsek Mária (1896-1987)

Ha valahová elutazunk, vagy külföldre megyünk, fel vagyunk 
készülve, illetve számítunk rá, hogy érdekes, szép vagy éppen 
ismeretlen dolgokat láthatunk. Ennek ellenére képesek va-
gyunk rácsodálkozni, amikor ez tényleg megtörténik. Takács 
Zoltán olvasónk küldte ezt a fent látható képet. Most nemrég, 
amikor Olaszországban jártak, Firenzében egy olyan térképet 
láttak, amelyen Kenese is fel van tüntetve. Mivel a térkép régi, 
magunk is rácsodálkoztunk.   
Firenzében, a Palazzo Vecchio tėrképszobájában van kiállítva 
több más térképpel együtt ez az 1550-ben készült térkép, mely 
az akkor ismert világot ábrázolja. Feltűnő, hogy Magyarorszá-
gon, a Balaton térségében Kenese az egyik leghangsúlyosabb 
település, már 500 évvel ezelőtt is, pláne, ha úgy vesszük, 
hogy feltüntették egy világtérképen. A mostani világtérképekre 
a legnagyobb világvárosokon kívül még a jelentősebb városok 
se férnek rá. Ez bizonyítja, hogy az egyébként legkevesebb 
1000 éves Kenese már akkor is számított. 

BKHírlap 

Kora hajnalban jött a kemény munka! A liszthez hozzátette
a kovászt, és langyos vízzel, két kézzel addig gyömöszölte, 
amíg már nem ragadt a kezéhez. Ügyelt arra is, hogy se túl
lágy, se túl kemény ne legyen. Utána cipókra szaggatta (ahány 
kenyeret akart), kendőruhával letakarta és tovább kelesztette. 

Az utolsó művelet a szakajtóba helyezés volt. A kosárba 
helyezett kendőruhát meglisztezte és beletette a cipót, lisztet 
szórt arra is. Újra megkelesztette. Bizony, addig már eltelt 3-4 
óra is! Elindultunk Laci bácsi pékműhelyébe a kosarakkal. 
Egy a kedves Kuti nagytiszteletes asszonyékhoz, Judit nénihez
került, a másik változó volt. Mikor ki kérte meg: Bözsi néni 
nem sütne nekem is egy kis kenyeret? Édesanyám nem ismerte
ezt a szót: NEM! A maga módján segített ott, ahol kellett. Vé-
gül már egy kis szekér formájú kocsit vettünk, hogy könnyebb
legyen a szállítás. KENESE A VILÁGTÉRKÉPEN 
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Új év, új remények, újabb célok, mun-
kálkodás, küzdelem. 

Ez maga az élet! 
Január elején járunk csupán s máris 

szomorú, tragikus hírek késztetnek ben-
nünket megállásra és csalnak könnyeket 
szemeinkbe. Megpróbáljuk elfogadni az első pillanatban a fel-
foghatatlant, de a végérvényesen megmásíthatatlant! 

Elmentek Ők! 
Gáspár Ferenc 
Szabó Piroska 
dr. Jurcza Imre 
Három, mindenki által jól ismert embertársunk küzdelmes 

élete véget ért. 
Gazsi, drága osztálytársunk, barátunk! 
Olyan régóta ismertük 

egymást. Együtt voltunk ó-
vodások, egy osztályba jár-
tunk 8 éven át. Emlékszem, 
oroszóra volt a 7-es terem-
ben. A középső padsorban az 
első helyen ült Feri, Gézával. 
Mi, Idával mögöttük. Sok-
szor komiszkodtak, bosszan-
tották Piroska nénit. Egyszer 
magnóról hallgattunk orosz 
mesét. A vezeték előttük, a földön haladt, a tanári asztal taka-
rásában. A két kópé valamit (?) babrált a vezetékkel, mert re-
csegett-ropogott a magnó. Szegény Piroska néni meg csak 
bosszankodott a rossz minőségű szalag miatt. Az osztály pedig 
majd szétpukkadt a visszafojtott nevetéstől. – Aztán jött a kö-
zépiskola. Feri cukrásznak készült, én a füredi Lóczyban vol-
tam gimnazista Idával, Gazsi unokatestvérével. Egy alkalom-
mal, mikor a Marina Szállóban dolgozott, mi meglátogattuk. 
Néhány finom süti elfogyasztása után visszaindultunk Idával a 
kollégiumba. De nem üres kézzel ám! Feri egy kis csomag 

svájci kiflivel engedett utunkra bennünket. 
No, de hogy vigyük ki észrevétlen a pak-
kot? Minő véletlen! Éppen volt nálunk egy 
esernyő. Ebbe dugtuk el édes titkolnivalón-
kat. Aztán elköszöntünk és igyekeztünk ki-
felé a hotelből, a csomagunkat jótékonyan 

elrejtő, nem egészen összezárt esernyővel együtt. Mikor már 
tisztes távolságban voltunk, kinyitottuk az ernyőt, s a svájci 
kifliket az utolsó morzsáig befaltuk. Közben persze hálával 
emlegettük jószívű kiscukrászunkat. 

Aztán ki-ki élte a nagybetűs életét. 2010-ben találkozott 
újra a 8.b osztály, először 1970 óta. Ekkor volt 40 éve, hogy 
kijártuk az iskolát. 

Hiszen minden jó lett volna, de egy dolog hibádzott! Osz-
tályunk nem volt, nem lehetett teljes, s kedves tanítóink, taná-
raink közül is többen elmentek már. 

Azóta eltelt – mit eltelt? Elszelelt! – megint 10 év! 
Újra szervezkedni kezdtem még tavaly, hogy jó lenne egy 

találkozó. Gyerekek! Az 50 éves! 2020-ban! Kora ősszel, a 
szabadban; közös főzőcskézés, poharazgatás, beszélgetés, hisz 
fél évszázad eltelt, s mennyi-mennyi minden történt ez alatt! 
Így agyaltunk egyszer Gazsival is, mikor épp a rendelőben vár-
tunk a sorunkra. 

És már itt is vagyunk! 2020! 
Most pedig tél van, hideg tél. És a találkozást egyáltalán 

nem így képzeltük el! 
Ám mégis megszerveztük miattad, Neked, drága Gazsi! 

Tiszteletből, az irántad való szeretetből, megrendülten, virág-
koszorúval, könnyes szemekkel, mindörökre Teérted! 

Legyen Neked könnyű a föld! 
A kedves Piroskánk 
Ki ne ismerte volna a kenesei piac legelső standján a göm-

bölyded Piroskát, a napernyője alatt üldögélve, sok-sok ízletes 
zöldség- és gyümölcskínálattal? Mindenkihez kedves volt, 
mindig mosolygott, nevetett. Néha panaszkodott megromlott 
egészsége miatt, többször mutatta fájós lábait. Mesélte, hogy 

édesanyja is velük él, hisz már ápolásra szorul és szép korú 
anyósáról is gondoskodik, ha kell. 

Időnként vásároltam nála, és ilyenkor bármit vettem is, 
mindig megfejelte még 3-4 darabbal mérlegelés után. „Fo-
gadd el! Jó szívvel adom!” – mondta őszinte mosolygással. 

Mindezek mellett tudjuk, hogy milyen jól főzött Pi-
roska. Szinte minden közösségi programon, ahol főzőver-
senyt hirdettek, vitte a prímet hűséges kis csapatával.  Az 
Országos Lecsófesztivál egyikén elnyerte a fődíjat. A főztje 
mindig az utolsó cseppig elfogyott. 

Aranyos Piroskánk, hiányozni fogsz! 
A mi Doktorunk 
Sok kenesei ember háziorvosa volt Jurcza doktor. Tette 

a dolgát, gyógyított a legjobb tudása, tehetsége szerint, a be-
tegeiért. Részt vett lakóhelyünk közösségi életében, sok 
éven át önkormányzati képviselőként. Egyszer Akarattyán 
volt egy kihelyezett testületi ülésünk. A késő esti órákban 
végeztünk. Hazafelé az ő kocsijában kaptam helyet. A rövid 
úton beszélgetéssel múlattuk az időt. Már majdnem hozzánk 
értünk, amikor is úgy gondoltam, épp itt az ideje – felvetet-
tem –, hogy tegeződjük össze! Imre elfogadta, s így lett! 

Hosszú ideig nem sokat hallottam felőle. Később meg-
tudtam, hogy milyen beteg. Mivel én is eléggé elfoglalt va-
gyok, alig-alig találkoztunk, és bizonyára más időpontok-
ban jártunk a városban is. Ha néha mégis összefutottunk, 
mosolyogva köszöntem neki vissza: Szervusz, Doktor úr! 

Kedves Imre, Isten veled! 
Pulai Istvánné 

In memoriam 
2020 

A horizont 
Az élet örök, a szeretet halhatatlan, 
a halál csupán egy horizont; 
a horizont pedig nem más, mint látótávolságunk határa. 

Rossiter Worthington Raymond 

Állok a tengerparton. 
Mellettem egy hajó a reggeli szellőnek feszíti fehér vitorláit, 

és nekiindul a kék óceánnak. 
Szépség és erő árad belőle. 
Állok, és nézem, amíg már csak egy fehér felhőfoszlánynak tűnik 

a horizonton, 
ahol a tenger és az égbolt egybemosódnak. 
Valaki megszólal mellettem: „Nézd csak, eltűnt.” 
„Hová tűnt vajon?” 
Eltűnt a szemem elől. Ennyi az egész. 
Az árboca, a törzse, a vitorlája ugyanakkora, mint amikor 

útra kelt mellőlem, 
és éppúgy elbírja élő rakományát, halad vele úticélja felé. 
Csak én látom kisebbnek, valójában nem az. 
És abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja mellettem: 
„Nézd csak, eltűnt”, más szemek jönni látják, 
más hangok örömmel így kiáltanak: 
„Nézd csak, ott jön!” 
Ez a halál. 

(anonim) 
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Igazán eredményesnek 
mondható az idei év a Bala-
tonkenesei Polgárőr Egyesü-
let életében. 

A májusi Közgyűlésen elfogadásra 
került az Alapszabály módosítása, misze-
rint az Egyesület csatlakozik az OPSZ 
Vízi tagozatához, valamint a tevékenysé-
gei sorába felveszi a katasztrófavédelem-
mel kapcsolatos feladatokat is. Ennek je-
gyében egyik tagunk felajánlásaképpen 
az egyesület birtokába került egy hajótest, 
melyet felújíttattunk, és elláttunk villany-
motorral. Reményeink szerint a jövő évi 
idegenforgalmi szezonban már nem csak 
földön, hanem vízen is tudunk szolgálatot 
teljesíteni a település, és a lakosság biz-
tonságának növelése érdekében. A közte-
rületeken való jelenlétünket segíti az Or-
szágos Rendőr-főkapitányságtól kapott 
Piaggio segédmotor-kerékpár is. Az egy-
más közötti kommunikációt pedig már 
nemcsak mobiltelefonnal, hanem az Or-
szágos Polgárőr Szövetségtől nemrég ka-
pott EDR-rádiókkal tudjuk megoldani. 

A közelmúltban Együttműködési Megállapodást kötöttünk 
a Békés megyei Újkígyóson működő polgárőrökkel, hogy a 
nyári idegenforgalmi szezon idején minél több polgárőr vi-
gyázza az itt nyaralók biztonságát. 

Az iskolakezdés első hónapjában a már 
megszokott arc – Barta József – vigyázta 
az iskolába siető diákokat, akik már jó is-
merősként üdvözölték az Iskola Polgárőrét. 

Az év során sajnos elveszítettük Deb-
reczenyi István tagunkat, de három új pol-
gárőrrel (Szöllős Béla, Peresztegi Virág, 
Szanza József) bővült a létszám, sőt van 
egy ifjú polgárőrünk is – Mispál Árpi sze-
mélyében. 

A helyi rendezvényeken minden alka-
lommal jelen voltunk – vagy sárga mel-
lényben, vagy pedig szakácskötényben.  

Az év végi Járási Koordinációs Érte-
kezleten (amelyre ebben évben a Kelet-Ba-
latoni Borlovagrend ajánlotta fel a jutal-
mat) Pintér József éves munkája került el-
ismerésre. 
Jó lenne, ha még többen csatlakoznának 
közénk, hiszen több emberrel könnyebb 

úgy megszervezni a szolgálatokat, hogy minél többször lássa-
nak szolgálatban lévő polgárőröket a kenesei utcákon. 

Nyemcsok Gabi 
járási koordinátor 

egyesületi elnök
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év végi mérleg a Polgárőrségnél

Barta József, az Iskola Polgárőre

A közelmúltban együttműködési megál-
lapodást írt alá a Balatonkenesei Polgárőr 
Egyesület és a Papkeszi Polgárőr Egyesület
a Békés megyei Újkígyósi Polgárőr Egye-
sülettel közösen. 

Az ismeretség kezdete egy korábbi, 
együtt elvégzett Polgárőr Akadémiáig nyú-
lik vissza. 

A kölcsönös látogatások után fogalma-
zódott meg az az ötlet, hogy tegyük hivata-
lossá ezt a kapcsolatot. Az Újkígyósi Pol-
gárőr Bál jó alkalomnak tűnt a hivatalos 

Együttműködési megállapodás alföldi és balatoni polgárőrök között
aláírási ceremónia megszer-
vezéséhez, amire a Város-
háza dísztermében került 
sor, és az egyesületi tago-
kon kívül részt vettek rajta 
az érintett települések meg-
hívott polgármesterei is. 

Az aláírt együttműkö-
dési megállapodás tartal-
mazza, hogy a három egye-
sület segítse egymás mun-
káját az idegenforgalmi sze- 

zon ideje alatt, vendégszol-
gálatok adásával, valamint 
lehetőséget biztosít arra, 
hogy a tagok megismerjék 
az egymás lakóhelyén vég-
zett polgárőri tevékenység 
helyi sajátosságait. 

Reményeink szerint ez a 
megállapodás nemcsak a 
közös munkát, hanem jó ba-
ráti kapcsolatok kialakulá-
sát is segíteni fogja a két 
különböző országrész egye-
sületei között. 

Nyemcsok Györgyné
járási koordinátor

egyesületi elnök
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Andorra, ez a 
nagyszerű állam 
működése sokak 
számára szokat-
lannak tűnhet. Ottani élményeim be-
mutatását folytatva: az előző részben 
is említettem a sajátos oktatási rend-
szert, amely lehetőséget ad arra, hogy 
ki-ki megválogassa, melyik ország 
(spanyol, francia, katalán) nyelvét és 
oktatását veszi igénybe. A további ér-
dekes dolgok közül kiemelkedik, hogy 
Andorrának soha nem volt és most 
sincs postája. Hogyan kerülnek el in-
nen a küldemények? Erre szokták azt 
mondani: ilyen a mesében sincs. Pedig 
van. 

Amíg elszigetelten, külföldiek nél-
kül éltek a helyiek, a levelezést és a 
csomagküldést, úgy oldották meg, 
hogy maguk között felosztották a fel-
adatot. Az éppen ügyeletben lévő sze-
mély összegyűjtötte az ország posta-
küldeményeit, ezt követően elvitte a 
közelben lévő, spanyolországi   Seu 
d’Urgelibe. Mivel minden állampol-
gárnak kötelező volt ezt a feladatott el-
végeznie, amikor rákerült a sor, a szol-
gáltatásért az országban senkinek sem kellett fizetnie. Amikor 
elkezdődött a külföldiek (andorrai szóhasználatban: az idege-
nek) bejövetele, megváltozott a helyzet. Az első nagyobb be-
települési roham az 1930-as évekre datálódik.  Amikor 1936-
ban Spanyolországban kitört a polgárháború, sok katalán nem-
zetiségű spanyol állampolgár menekült ide Franco diktatúrája 
elől. Az andorraiak befogadták őket, hiszen a nyelvük is kata-
lán volt, mint az övék. A posta kérdése hamar felmerült, ezért 
a spanyolországi katalánok építettek maguknak egyet, és meg-
szervezték az ellátást. Aztán a franciák is elkezdtek betelepülni 
és ők is építettek maguknak postát. Így lett aztán egy spanyol 
és egy francia posta. Az andorrai hagyomány szerint a két pos-
tának az országon belül ingyen kellett kihordania a postai kül-
deményeket. Később az ország lakosságának száma a beván-
dorlás folytán megnövekedett, és ennek hatására élénk önkor-
mányzati és külföldi levelezés bontakozott ki. A két posta pe-
dig elkezdett zsörtölődni egymással. Hogy lehet, hogy az 
egész világon mindenhol kell fizetni a postai szolgáltatásért, 
Andorrában pedig nem? Addig-addig ment a nézetkülönbség, 
míg 2009. január 1-től bélyeget kell venni az andorrai leve-
lekre. – Felmerül a kérdés: milyen pénzzel fizettek, és ki hova 
dobta be a levelét?  Mindazok, akik a spanyol posta által kibo-
csájtott bélyeget tettek a levelükre, a spanyol postaládába, 
azok viszont, akik a francia posta bélyegét használták, a fran-
cia ládába dobták be a küldeményt. Ez ma is így van. A ládák 
az utcán egymás mellett állnak. Ha valaki rossz ládába dobja a 
levelét, a két posta – mivel nincsenek messze egymástól – ki-
cseréli a küldeményt. Tévedni általában a turisták szoktak, hi-
szen sokan nem tudják ezt a helyi hagyományt. Persze el tud-
juk képzelni, a két postának mennyi bosszúságot okozhat 
mindez. Főleg ha belegondolunk, hogy a 9 millió évi turista 
közül hány küld képeslapot, levelet. 

És mindjárt itt van a másik érdekesség: az országnak nem 
volt és most sincs saját pénze. Az euró megjelenése előtt két 
pénznemet használtak. Az egyik a spanyol peseta, a másik a 
francia frank. Mindkét érvényben lévő pénznemmel lehet fi-
zetni az országban. A posta esetében nem volt probléma: 

egyértelmű, hogy amelyik ország pos-
tájának a szolgáltatását igénybe vet-
ték, annak a pénznemével fizettek. Az 
üzletekben mind a két pénznemben fel 
voltak tüntetve az árak. Kinél éppen 
melyik volt, azzal fizetett. Amikor az-
tán Spanyolország és Franciaország 
áttért az euróra, Andorrában is ezt fo-
gadták el. 

Andorrában minden magántulaj-
donban van. Természetesen a demok-
ratikus intézmények – például az ön-
kormányzat – nem. 

Az ország alkotmányát megelő-
zően nem voltak szabályozva a fizeté-
sek. Viszont amikor Andorra a de-
mokratizálódás új lépcsőjére lépett, 
azaz az alkotmányt vezettek be, meg-
jelent a minimálbér. Akárcsak Ma-
gyarországon, időnként ennek összege 
is változik. Jelenleg 999,47 Euro, ami 
egy átlagfizetés felének mondható. Az 
országban korábban ismeretlen foga-
lom volt a munkanélküliség, egészen 

2009-ig, amikor a gazdasági válság ide is elért. Akkor, ponto-
sabban 2009 augusztusában 473 fő maradt munka nélkül. 

Andorrában nincsenek gyárak, szinte mindent külföldről 
hoznak be. Egy kivétel mégis létezik, ez pedig nem más, mint 
a cigaretta. Az üzem vásárolja fel az andorrai földművesek do-
hányterményét. Csak megjegyzem, hogy az itteni dohány bor-
zasztó rossz minőségű. A mezőgazdasági területek beépítésre 
kerültek. Ami még megmarad, azokon dohányt termelnek. Mi-
ért nem inkább zöldséget? Ennek oka, hogy a termelőknek ab-
ból sem lenne több pénzük, és a dohányt biztosan felvásárolja 
a gyár. 

Az andorraiak sem voltak mentesek a „zsiványságtól”. Fő 
elfoglaltságuk a csempészés volt. A cigaretta és az ital „illegá-
lis forgalmazása” hasított. Ezen kívül az itteniek rájöttek, mi-
lyen jól meg lehet élni abból, ha más ország áruival keresked-
nek. Ezek a lehetőségek számunkra sem ismeretlenek. Csak 
gondoljunk bele, hány hűtőgép került hozzánk anno Ausztriá-
ból, vagy mennyi mindent, de főleg bőrkabátot hoztak haza 
magyarjaink Tarvisióból. (Nem beszélve az ezek behozatalát 
kísérő agyafúrtságról. Aztán jó része gazdát cserélt.) Nemcsak 
nálunk, de Andorrában is megváltozott a helyzet. Ma már ne-
hezebben véghezvihetőek az illegális dolgok, mivel nagy az 

Andorra, a mesés állam 3.

A szerző a régi parlament épülete előtt
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ellenőrzés. Régebben állatokat is bevetettek, amelyeket csem-
pészáruval felpakolva indítottak útnak. A nagy hegyeken ke-
resztül az állat maga átment Spanyolországba, az áru „cím-
zettje” ott várta a jószágot. 

Igazságszolgáltatás a 19. század 
végéig szintén nem volt. Az emberek 
nem bűnöztek. A fentiek tükrében ez 
fura lehet, de ez is igaz. A lakosság 
száma kicsi volt, mindenki ismert 
mindenkit. Bűnt elkövetni nagy szé-
gyen volt. A bíró tulajdonképpen a 
közvélemény volt. (A közvélemény-
ről jut eszembe, hasonló persze ná-
lunk is van: mindenki ítélkezik, bírás-
kodik meggondolatlanul a másik fe-
lett. – Na de kanyarodjunk vissza!) 
Andorrában a két társhercegnek ki-
rendeltsége volt, az úgynevezett ve-
ger. Ha valaki mégis elítélendő dolgot 
cselekedett és feljelentették, a veger 
megfenyegette és ez elég is volt a 
megtévedt báránynak. Az alkotmány 
bevezetéséig, 1933-ig csak egy kicsi 
börtön volt, ahol a rabokat addig tar-
tották, amíg megszületett az ítélet. Az 
elítélttől megkérdezték, melyik or-
szág, Francia- vagy Spanyolország 
börtönében szeretné-e letölteni a bün-
tetését. Újabb megmosolyogtató érde-
kesség: az elítéltek ma szép nagy bör-
tönben kerülnek elhelyezésre, ami 
olyan, mint egy szálloda. Mindenféle 
szórakozási lehetőséget biztosítanak 
az ideiglenesen elszállásolt „megbot-
lott turistáknak”. A raboknak vendég-
lőből viszik az ételt. Elmondható, 
hogy nagy bűncselekmények ma sem 
történnek, de a kisebbekért bizonyos 
ideig szóló kitiltást lehet kapni az or-
szágból. 

Andorrában nem költőkről, írók-
ról vannak elnevezve az utcák, hanem 
püspökökről, papokról, orvosokról. 

Az ország lakosai szép kort érnek 
meg. Nem földbe temetkeznek, ha-
nem falakkal körbevett, emeletesen 
elhelyezett fülkékben. 

Andorrában létezik egy gyönyörű 
völgy, amelynek neve Vall del Madriu (Madriu Völgye), me-
lyet a világörökség részévé nyilvánítottak. 

Aktív a kulturális élet. Naponta több program közül lehet 
válogatni. Az elmúlt 30 évben több múzeumot létesítettek. 
Ezek közül kettőt emelek ki: az autómúzeumot Encampban, 
ahol egészen a kezdetektől fogva mindenféle autómárka meg-
található, illetve a Canillóban található motorkerékpár-múzeu-
mot. 

A turizmus fellendülé-
sével rohamosan elkezdték 
az úthálózat kiépítését. A 
feladatot az utóbbi 20-25 
évben úgy oldották meg, 
hogy lefaragták a hegyol-
dalakat, és a kétsávos uta-

kat három-négysávosra bővítették. Rengeteg szállodát húztak 
fel, ezek mellett bárokat, üzleteket nyitottak. Minden parókiá-

ban van sportcsarnok, uszoda. A hegyekben kaland- és termé-
szeti parkok várják a kikapcsolódni vágyókat. A téli sportok 
kedvelői modern sípályákat találnak. Kiemelkedőek a Grau 
Roig, Gran Valira, Arinsal, Pal, Ordino Arcalís sífelvonói. A 

nyáron ide érkezők számos kilátót, ta-
vat csodálhatnak meg. 

Az érdekességek sorát folytatva: 
minden személynek két családneve és 
egy vagy két keresztneve van, mely 
élete végéig nem változik. Mindenki 
azzal a névvel él, amellyel született. A 
név alakulása a házassággal a követke-
zőképpen néz ki: a két fél, nő és férfi 
hozott családnevén él; amikor közös 
gyermekük megszületik, első család-
nevét az apjától kapja, második neve 
pedig az anya első családneve lesz. Ezt 
így képzeljük el: például ha az apa 
neve Papp Szabó Zoltán, az anyáé 
Nagy Varga Zsuzsanna lenne, a gyere-
ket Papp Nagy Ilonának hívnák. Há-
rom ember egy családban, és mind a 
háromnak más a neve. 

Andorrában a régi parlament épü-
lete nem máshol volt, mint egy emele-
tes családi házban, amelyet lehetősé-
gem nyílt megtekinteni. Ma múzeum-
ként funkcionál. A képviselők ebben 
az épületben voltak elszállásolva. Egy 
konyha is a rendelkezésükre állt, külön 
szakácsnővel, akit mindig ugyanazon 
a keresztnéven szólítottak, amelyen a 
parlament legelső szakácsnőjét. Hiába 
cserélődött a szakácsnők személye és 
vele a keresztnevük, a képviselők csak 
a legelső szakácsnő nevén szólították. 
– Az épületben működött a bíróság is.
A parlamenti ülések nyilvánosak vol-
tak. Ma a törvényhozó testület egyka-
marás. A parlament elnevezése   Völ-
gyek Általános Tanácsa (Consell Ge-
neral de les Valls). A képviselőket 
négyévente választják, 14-et egy kö-
zös nemzeti listáról, és 14-et helyben, 
akik a hét parish (közigazgatási egy-
ség) képviselői. A Völgyek Tanácsa 
választja meg a kormányfőt (Cap de 
Govern), aki ezután kijelöli kabi-

netje tagjait, a Végrehajtó Tanácsot (Govern). A hat parókiát 
választott helyi tanács, a Comu irányítja. 

A jelenlegi parlament új, modern épületben, a régi épület 
közelében helyezkedik el. 

Ritkaságszámba megy, hogy Andorra ma is nagyon bizton-
ságos ország. Itt korábban sem volt soha háború. Ennek fő oka 
a geológiai adottság (óriási hegyek, utak, vasút hiánya). Mivel 
nincs repülőtere, két irányból, Spanyolországból és Franciaor-
szágból lehet megközelíteni. Mára sokan felfedezték Andorrát, 
s valószínű, hogy ez a tendencia tovább folytatódik. Elárulom: 
az ország őslakói inkább a nyugalmas, régi világot álmodják 
vissza, de az idő ezen változtatott. 

Talán sikerült közelebb hozni és bemutatni ezt a korábban 
zárt államot. Magyar ember ritkán jut el arrafelé, de megéri ide 
ellátogatni, mert valóban meseszép hely. 

Varga Ákos 
(Vége) 
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1. A vetési varjú (Corvus frugi-
legus) a madarak osztályának verébala-
kúak (Passeriformes) rendjébe és a var-
júfélék (Corvidae) családjába tartozó 
faj. Veszélyeztetettsége és hirtelen állo-
mánycsökkenése miatt a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület 
– a kék vércsével együtt – a 2009-es év
madarává választotta. Magyarországon 
2001 óta védett. 

A madár nagysága 45 cm, szárnyfesz-
távolsága 81-99 cm, tömege 300-340 g. 
Tollazata koromfekete. A nemek hason-
lóak. Élettartamuk általában 7,5 év. 

A szántásokban a magok felcsipege-
tésével károkat okoz, de a különböző bo-
garak, férgek elfogyasztásával hasznot 
is hajt a mezőgazdaságnak: a talajt 3-5 
cm mélységig képes átkutatni. Kisebb 
hüllőket, békákat, gyíkokat és emlősö-
ket is fogyaszt, időnként más madarak 
tojását és fiókáit is megeszi. Kevésbé 
dögevő, mint egyes északi varjúfajok. 
Táplálékát – melynek zömét cserebogár-
lárvák, drótférgek alkotják – elsősorban 
szántókon, alacsony, fűvel borított réte-
ken, legelőkön szerzi be. A városokban 
maradó egyedek parkokban, nyílt terüle-
teken kutatnak élelem után, de a szemét 
közül is kiválogatják az ehető falatokat. 
Kedvelik a dió belét: megszerzéséhez 
többféle módszert fejlesztettek ki. Mivel 
kemény héját a csőrükkel közvetlenül 
nem bírják feltörni, ezért autóutakra, 
járdákra ejtik, annak reményében, 
hogy az eséstől a dió feltörik, vagy egy 
arra járó autó, gyalogos összetöri a szá-
mukra. Nagyon intelligens madarak, a 
papagájokhoz ha-sonlóan képesek han-
gokat, emberi beszédet utánozni. 

Elterjedési területük Eurázsia nagy 
része; legkeletibb élőhelyei a Csendes-
óceán partvidékén találhatóak. A Kár-
pát-medencében gyakori. Magyarorszá-
gi fészkelőállománya jelenleg körülbe-
lül 25 ezer pár. 

A Természetvé-
delmi Világszövet-
ség Vörös listája a-
lapján a vetési varjú 

globálisan nem tartozik a veszélyeztetett 
fajok közé. Felnőtt egyedeinek száma 
világszinten 54 és 95 millió, Európában 
16.300.000 és 28.400.000 közé tehető. 
Az európai állomány a világ állományá-
nak a 30 százalékát teszi ki. A magyar-
országi állomány alakulását illetően 
1942-ben kezdték az első komolyabb 
felméréseket. Ekkor 270 olyan telepet 
írtak össze, a-hol száznál több fészek 
volt, melyeken együttesen 169.466 
párra becsülték az ott költő madarak szá-
mát. A kisebb fészektelepeket is hozzá-
számítva az országos költőállomány 
akkoriban mintegy 180.000 pár lehe-
tett. – Amióta figyelemmel kísérik, szá-
muk folyamatosan változik. Főleg a me-
zőgazdasági területek beépítése, eltű-
nése jelent veszélyt rájuk nézve, mivel 
táplálkozási területeik csökkennek, de 
potenciális veszélyforrás számukra a ro-
var- és rágcsálóirtó szerek, a csávázott 
vetőmagok alkalmazása is. A vadászat 
szintén csökkenti létszámukat. 

Facsoportok, ligetek fáin vékony 
ágakból, gallyakból épült, sárral kita-
pasztott, csésze alakú fészekbe rakják 4-
5 tojásukat. A tojások szá-
ma a táplálékforrásoktól 
függőben 2 és 7 között 
változik. A fiókák két-há-
rom hét után repülnek ki a 
fészekből. Elhagyott, te-
lepekben előforduló fész-
kükben előszeretettel köl-
tenek más madárfajok, pél-
dául kék vércsék, erdei fü- 
lesbaglyok, így a vetési var-
jak fontos szerepet tölte-
nek be e fajok védelmében. 

Alvóhelyüket a sötét-
ség beállta előtt 1-1,5 órá-
val korábban közelítik 
meg, ám nem közvetlenül 
ott gyülekeznek, hanem 
távolabb, majd csendesen 
elvonulnak a pihenőhely-
re. A fákon nem közvetle-
nül egymás alatt helyez-
kednek el, így elkerülik, 
hogy egy fentebb pihenő 
madár ürüléke bepisz-
kolja tollazatukat.  

A vetési varjak nagy 
csapatokban portyáznak, 
melyhez hollók és csókák 

is gyakorta csatlakoznak. A Magyaror-
szágon telelő varjak ősszel és télen nagy, 
akár több százezres csapatokba is verőd-
hetnek. Magyarországon a városokba sok 
varjú csak téli vendégként érkezik: álta-
lában október 14-17-e között jelennek 
meg. Számuk a tél közepén a legna-
gyobb, amikor a vándorló madarakkal e-
gyütt egy-egy helyen az egymilliót is el-
érheti. Februártól a telelő állomány mara-
dék csapatai is elhagyják az országot. Az 
eddigi adatok szerint tömeges megtelepe-
désükkel hazánkban nem számolhatunk. 

Bár a vetési varjú 2001 óta védett, fé-
szektelepeit és ezen keresztül – leg-
alábbis a keleti országrészben – a varjú-
telepeken költő kék vércséket a mai napig 
veszélyeztetik a varjak ellen irányuló cél-
zott akciók, fiókaszedések, kilövések, fa-
kivágások. A vetési varjú védelmével, az 
állomány helyzetével és a kék vércse vé-
delmében játszott szerepével kapcsolat-
ban nagyon fontos a tájékoztatás és a 
szemléletformálás; ebben a hivatalos 
szerveknek és a madárvédelemmel fog-
lalkozó civil szervezeteknek jelentős sze-
rep jut. A vetési varjú és a vele társfész-
kelő kék vércse a természetvédelem rend-
szerszemléletű védelmi stratégiájának 
emblematikus fajai lehetnek. 
Forrás: Wikipédia 

Hátha valaki nem ismeri… 
Kenese madarai 2. 

Lapunk decemberi számában a téli madáretető vendégeivel is-
merkedhettünk meg. Ezek a színes apróságok valamennyien
énekesmadarak. Minden évben új fészket raknak maguknak,
még a kihelyezett odúkban is. Éppen ezért szükséges a nyár vé-
gén ezeket kiüríteni, hogy ne teljenek fel egészen a röpnyílásig
a kis otthonok.  

Következzen most a lakóhelyünkön ősztől tavaszig megfigyel-
hető többi énekesmadár. 

Vetési varjú

FELHÍVÁS 
Tisztelt Hírlapolvasók! 

A Nők a Balatonért Egyesület 
2020-ban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. 

Ebből az alkalomból a NABE kenesei és akarattyai 
csoportja tavaszra, a Víz világnapja (március 22.) 
és a Föld napja (április 22.) közötti időszakon belül 
vetélkedő megrendezését tervezi, melynek té-
mája a Balaton, Kenese, Akarattya és a tó közvet-
len környezete. A játékra 

a felnőtt korosztályból 4 fős csoportok, 
baráti társaságok jelentkezését várjuk. 

A fent megadott témákon belül földrajzi, geológiai, 
építészeti, képzőművészeti, irodalmi, zenei, állat- 
és növényvilággal kapcsolatos kérdések lesznek. 
Érdemes ismerni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
területének élővilágát. 

A vetélkedőre való jelentkezés határideje: 
2020. február 28. 

A kitöltendő jelentkezési lapot a Hírlap februári szá-
mában találják. Ezeket a Kultúra Házában gyűjtjük 
össze. 
További információ, előzetes jelentkezés: 

06-20/229-4525 Thuryné Zsuzsa 
06-70/379-6816 Váginé Gyöngyi 

A NABE kenesei és akarattyai csoportja nevében: 
Pulai Istvánné 

Pulai Istvánné
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A mai alkalommal a magyar szociál-
politika egyik jelentős mérföldkövének 
bemutatására kerül sor. 

91 év telt el, azóta, 
hogy „Egri Norma” 
elnevezéssel a huszadik 
század egyik legkiemelke-
dőbb szegénygondozási for-
máját életre hívta az egri 
ferences rendház főnöke, 

P. Oslay Oswald. Az akkori kor szociális 
szakembere jelentős normarendszerével meg-
oldást talált a szegénygondozásra. Egyebek 
mellett a szociális gondoskodás területén a 
koldulásból fakadó problémákkal kapcsolat-
ban komoly hírnevet szerzett hazánknak. 
1928. január 2-án alakult meg Egerben Trák 
Lajos polgármester elnökletével az első Sze-
génygondozó Bizottság. Ezen időre vezethető 
vissza az egri norma létrejötte. Bár a szegény-
gondozás már 1927 őszén elindult a városban, 
csak kis időt kellett várni a tényleges megsza-
bott keretetek közötti elindulásáig. A normát 
támogatta az akkori egri érsek, Szemcsényi 
Lajos is. Oslay atya néhány rendtársát is be-
vonta a tervéve. A véleménye az volt, hogy szegénygondozás 
csak összefogással működhet. Helyi szinten szükségesnek 
látta, hogy a Szegényügyi Hivatal és a Ferences Szegénygon-
dozó Nővérekkel együttműködjenek. A Ferences Szegénygon-
dozó Nővérek 1927. november 22-én jelentették be, hogy a 

Szent Ferenc harmadrendjének hat tagja 
a szegények szolgálatának szenteli az 
életét. 

Az egri norma társadalmi, városi és 
vallási összefogásból származó otthoni 
karitatív munka, testi, lelki gondozást vé-
geztek ínségesek és szegények között. 
Betegség esetén ápolást biztosítottak. Az 
egyén életének utolsó napjaiban vigaszt 
nyújtottak, majd a halált követően „tisz-
tességes” (eredeti megfogalmazás) vég-
tisztességgel búcsúztak a saját felekeze-
tük szerinti szertartás keretében. 

A kezdeményezés hatékonynak bizo-
nyult, ezért több város is átvette (Baja, 
Esztergom, Kecskemét, Szolnok). Az 
egri normás szegénygondozást 1936-ban 
a belügyminisztériumi rendelet „Magyar 
Norma” néven bevezettette, azaz kötele-
zővé tette.  A rendelet kimondta a koldu-
lás tilalmát, ennek következtében Os-
wald atya elgondolása országos szegény-
gondozó formává vált. 

P. Oslay Oswald atya sírja Budapes-
ten, a Farkasréti temetőben található. 

Egy találó idézettel tisztelegtek előtte áldozatos, szegényekért 
végzett munkája hálájaként: „a szegények lánglelkű apostola”. 

Összeállította: Varga Ákos 
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Egri norma 

P. Oslay Oswald atya

A 2020. év is számos pihenőnapban bővelkedik. A 
7/2019 (VI. 25.) PM-rendelet a munkaszüneti na-
pok körüli változásról a következőképpen rendelke-
zik. 

Április 10-11-12-13.: Nagypéntektől húsvéthétfőig 
négynapos hosszúhétvége. 

Május 1-2-3.: háromnapos hosszú hétvége. 
Május 30-31. – június 1.: háromnapos pünkösdi 

hosszú hétvége. 
Augusztus 20-21-22-23.: négynapos hosszú hét-

vége. Az augusztus 21-i pihenőnapot augusztus 
29-én, szombaton kell ledolgozni. 

Október 23-24-25.: háromnapos hosszú hétvége. 
December 24-25-26-27.: karácsonyi hosszú hét-

vége. December 24-ét december 12-én, szomba-
ton kell ledolgozni. 
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A II. Kenese Kupa U11-es csapatai

A felnőttcsapat a téli szünetben, ha az idő megengedi, a balatonakarattyai műfü-
ves pályán készül fel a tavaszi szezonra. A csapat mozgatórugója edzője, Török 
Ferenc. 

A kisebb korosztály számára december elején lett vége a II. Kenese Kupa soro-
zatnak, az U11 részvételével. A program befejezéseként a Katica Kávéházban 
vendégeskedtünk, ahol kedvezményes áron kaptunk süteményeket, üdítőket. 
Az edzések január elejétől tovább folytatódnak. Létszámunk szerencsére egyre 
nő. 

A III. Kenese Kupát az U9, U11, U13 korosztálynak remélhetőleg meg tudjuk 
tartani 2020-ban, de elképzelhető, hogy bővítjük az U7 részére is, mivel gyere-
keink igen jól szerepelnek a Bozsik programon. 

Balatonakarattyán a tavasz végén szintén regionális tornát szeretnénk rendezni 
a gyerekek részére, amit a település vezetői szívesen látnak. 

Az utánpótlásnál továbbra is Polonkai Csaba és Szabó Patrik az edző, március-
tól Garajszky Miklós is csatlakozik hozzájuk. 

Minden keneseinek boldog új esztendőt kívánok! 

Hajrá Balatonkenese! 
Marosvölgyi László

Torna után a Katicában

Kenese U11 – 4. és 5. osztály
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A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy ké-
ményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, 
rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból 
ingatlanról-ingatlanra járva, úgynevezett „sor-
ban” végzett ellenőrző tevékenysége. Az ellen-
őrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőbe-
rendezés égéstermékének elvezetésére szol-
gáló kémény (kémények), tartalékkémény, to-
vábbá a bekötő- és ösz-
szekötő elemek, valamint 
ezek tartozékainak át-
vizsgálására, szükség 
szerinti tisztítására, négy-
évenkénti műszaki felülvizsgálatára. 

2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes 
személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó 
égéstermék-elvezetők esetében ingyenes. 

A sormunka keretében történő ellenőrzés a jogszabály sze-
rint a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égés-
termék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt 
rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények 
vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a 
kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát 
pedig négyévente kötelező elvégezni. 
Az égéstermék-elvezető használata és műszaki állapota 
alapján a kéményseprőipari szakember az előírtnál gyako-
ribb ellenőrzést és tisztítást javasolhat. Erről az ingatlan 
használóját és a tűzvédelmi hatóságot egyaránt értesíti. 

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladato-
kat végzi el: 
● az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti

tisztítását;
● minden negyedik évben az égéstermék-elvezető műszaki

felülvizsgálatát;
● a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szük-

séges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe
véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki beren-
dezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;

● az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
● az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását; 
● a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó mű-

szaki követelmények teljesülését, valamint ellenőrzi az ér-
zékelő működőképességét.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevé-
telezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések 
hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék mi-
nőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő műkö-
désének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentá-
lása, és a kötelező adategyeztetés átlagosan húsz-harminc 
percet vesz igénybe. 
Amennyiben a kéményseprő a kémények és összekötő ele-
mek tisztítását szükségesnek találja, úgy a sormunka hosz-
szabb ideig tart. 
Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és annak eredmé-
nyeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy 
példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja. 
2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sor-
munka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti la-
kóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megaján-
lott első két időpontban ingyenes. 
A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az 
ellenőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott érte-

sítő útján kapnak tájékoztatást a társasházi in-
gatlantulajdonosok. Az értesítés többlakásos, il-
letve többszintes épület esetén kapualji, jól lát-
ható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. 
Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az 
ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk 
előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra 
ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a 

munka megkezdése előtt 
legalább 15 nappal. 
A társasházzá nem ala-
kult, és gazdálkodó szer-
vezet székhelyeként, te-

lephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylaká-
sos ingatlanok tulajdonosai – zömmel családiház-tu-
lajdonosok – részére a sormunka nem kötelező, de 
ajánlott. A kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók 
kezdeményezésére a közszolgáltató – közöttük ellátási 
területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari 
szerve – egy közösen egyeztetett időpontban, a tör-
vényben előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a fe-
lülvizsgálatot. A törvényben megállapított egy, vagy két 
évnél gyakoribb ellenőrzés – ha azt nem a kéményseprő 
írja elő – megrendelésnek minősül és költségekkel jár. 

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással je-
lentheti be: 
● Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat olda-

lon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
● Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
● E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@kat-

ved.gov.hu címen 
● Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Buda-

pest, Pf.: 314. címen
● Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszol-

gálati pontokon (http://www.kemenysepres.hu/ugyfel-
szolgalat/megyei)

● Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható
telefonszámon.

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatá-
ban lévő egylakásos ingatlanoknál a kéményellenőrzés a 
tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy két-
évente kötelező. A kéményseprőipari tevékenységet meg-
rendelésre a területi kéményseprőipari szolgáltató végzi, 
költségtérítés ellenében. A szolgáltatók listája honlapun-
kon érhető el, ahol a gyakran ismételt kérdések között 
rákereshet: Ki az én kéményseprőm? 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelem 
ellátási területéhez tartozó társasház vagy lakásszövetke-
zeti lakóépületen belül, önálló rendeltetési egységben mű-
ködik, ott a tervezett sormunka részeként, azaz külön meg-
rendelés nélkül a katasztrófavédelem kéményseprőipari 
szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőr-
zését. A kéményseprő az ellenőrzést költségtérítés ellené-
ben végzi el, amelyről számlát állít ki a tulajdonos, vagy az 
ingatlanhasználó nevére. A költségtérítés az egyedi égés-
termék-elvezető esetében kürtőnként értendő, míg a gyűjtő 
jellegű égéstermék-elvezetőknél a bekötések számától füg-
gően, arányosan történik meg. A katasztrófavédelem a ké-
ményseprőipari tevékenységet közfeladatként látja el, ezért 
a számlán szereplő összegnek nincs általános forgalmi 
adótartama (ÁFA), a fizetést átutalással kell rendezni. A fi-
zetendő összeg a társasház, vagy lakásszövetkezeti lakó-
épület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele. 

Tájékoztatás kéményseprési sormunkáról 

Balatonkenesén a kéményseprési sormunkára 
2020. május 25. és június 22. között kerül sor. 
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Memoár, életrajz, interjú 
▪ Návai Anikó: Mr. Hollywood/Mr. Hun-

gary. Centrál Könyvek, 2019
▪ Szilágyi Tibor: Katonai szakképzettsége: 

színész. I.A.T kiadó, 2015
Sci-fi, fantasy, krimi 

▪ Follet, Ken: Az örök-
kévalóság küszöbén.
Gabo Kiadó, 2014

▪ Follett, Ken: Az éden
kalapácsa. Gabo Ki-
adó, 2019

▪ King, Stephen: Aki
kapja, marja. Európa 
Kiadó, 2019 

▪ King, Stephen: AZ 1-2. Európa Kiadó, 
2019 

Regények 
▪ Fábián Janka: Búzavirág. Libri Kiadó, 

2015 
▪ Fábián Janka: Koszorúfonat, Libri Kiadó, 

2016 
Ismeretterjesztő 
Gasztronómia, szakácskönyv 

▪ Gelb, Tatjana: Színes konyha. Book Ki-
adó Kft., 2019

▪ Pratt, Jo: A rugalmas 
vegetáriánus. Centrál
Könyvek, 2019

Sport 
▪ Ballai Attila – Bruck-

ner Gábor – Gy.
Szabó Csilla – Török
László: Így lettünk
bajnokok. Media-
book Kiadó, 2019

Művészet – Film, színház, zene, tánc 
▪ Sivó Emil: A függöny legördült – Szí-

nészlegendák. Budakönyvek Kiadó, 2018

Gyermek- és ifjúsági irodalom 
Mesék 

▪ Bálint Ágnes: 
Mazsola. Tan-
Társ Kft., 2014 

▪ Csukás István: 
Pom Pom leg-
újabb meséi. 
Könyvmoly-
képző Kiadó Kft., 2018 

▪ Egri Mónika: Állati illemtan. Naphegy 
Kiadó, 2018

▪ Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül. Ko-
libri Gyermekkönyek Kft., 2018

▪ Halmai Tamás: Tündérbukfenc. Pro Pan-
nónia Kiadói Alapítvány, 2017

▪ Janikovszky Éva: Tündér Lala. Móra 
Könyvkiadó, 2018 

▪ Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola – 
Helló felség! Cerkabella Könyvkiadó,
2016 

▪ Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola – 
Lássatok csodát! Cerkabella Könyvkiadó,
2019 

▪ Kertész Erzsi: Labirintó, Cerkabella 
Könyvkiadó, 2018. 

▪ Kormos István: Az égig érő fa. Móra 
Könyvkiadó, 2019

▪ Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány. 
Móra Könyvkiadó, 2018

▪ Lázár Ervin: Öregapó madarai. Móra 
Könyvkiadó, 2017 

▪ Mészáros Anikó: Ep-
reskerti mesék. Forum
Könyvkiadó, 2018

▪ Szalma Edit (a Grimm
testvérek nyomán):
Holle anyó (Papír-
színház). Csimota Ki-
adó, 2017

▪ Tamás Zsuzsanna – Radnóti Blanka: 
Macskakirálylány. Móra Ferenc Ifjúsági 
Könyvkiadó, 2013 

▪ Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus ka-
landjai. Holnap kiadó, 2012

Ifjúsági irodalom, regény 
▪ Eszes Rita: Rókatün-

dér. Könyvmolyképző
Kiadó, 2018

▪ Lyndon Travers,
Pamela: Mary Pop-
pins visszatér. Ciceró 
Könyvstúdió, 2018 

▪ Mándy Iván: Csutak a
mikrofon előtt. Móra
Könyvkiadó, 2018

▪ Mándy Iván: Csutak és a szürke ló. Móra 
Könyvkiadó, 2018

▪ Móra Ferenc: Rab ember fiai
▪ Szlukovényi Katalin: Magyar mesék láz-

adó lányoknak. 25 nő története. Móra
Könyvkiadó, 2018

Ismeretterjesztő 
▪ A természet – Emlősök. Kolibri Gyer-

mekkönyvek Kft., 2018
▪ Csukás István: Az én játékoskönyvem. 

Könyvmolyképző
Kiadó, 2018

▪ Hankinson, Kim:
Csupa játék – Ma-
tek! – Furfangos,
kreatív foglalkozta-
tó. Ventus Libro
Kiadó, 2017

▪ Mattenheim Gréta: 
Mátyás és a Hunya-
diak. Lilliput Könyv-
kiadó, 2016

▪ Siklódi Csilla: Árpád népe. Gulliver Lap- 
és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., 2013

Gyermeklexikon, -enciklopédia 
▪ Lénárd András: Ablak-zsiráf könyvek
– Kütyük és az online világ. Móra
Könyvkiadó, 2017 
▪ Aceti, Laura – Canevaro, Silvia – Gui-
nasso, Diego – Ratto, Simona: Nagy ké-
pes gyermekenciklopédia. Ventus Libro 
Kiadó, 2018 
Tankönyv 
▪ Érettségi feladatgyűjtemény matemati-

kából, 9-10. évfolyam. Maxim Könyvki-
adó Kft., 2017 (2017-től érvényes) 

Felnőttirodalom
Szépirodalom 

▪ Az év novellái 
2019. Magyar Nap-
ló Kiadó Kft., 2019 

▪ Az év versei 2019. 
Magyar Napló Ki-
adó Kft., 2019

▪ Csokits János: 
Pilinszky Nyugaton. 
Nap Kiadó Kft., 
2017 

▪ Ittzés Szilvia: Anyu figyelsz? Szent Gel-
lért Kiadó, 2018

▪ Temesi Ferenc: 49/49. Scolar Kiadó és 
Szolgáltató Bt., 2018

▪ Varga Domokos: Késsél soká, örök tél! 
Hét Krajcár Kiadó, 2018

Interjú, memoár, életrajz 
▪ Attenborough, David: Egy ifjú természet-

tudós történetei. Park Könyvkiadó, 2019
▪ Bérces László – Cseh Tamás: Cseh Ta-

más. Európa Kiadó, 2018
▪ Csiffáry Gabriella: „Magyarázom a bizo-

nyítványom” – Híres magyarok az iskolá-
ban. Corvina Kiadó Kft, 2017

▪ Koppány Zsolt: Volt egyszer egy Kocsis 
Zoltán. L’Harmattan Könyvkiadó, 2018

▪ Rónay László: Márai Sándor. Éghajlat 
Könyvkiadó Kft., 2018

Szótárak 
▪ A magyar nyelv nagyszótára. MTA 

Nyelvtudományi Intézete, 2018 
Művészettörténet 

▪ Ipolyi Arnold: A magyar Szent Korona és 
a koronázási jelvények. Hermit Könyvki-
adó Bt., 2019

Mezőgazdasági szakkönyvek 
▪ Bálint János – Czáka Sarolta – Molnár 

Mária: A növényvédelem ábécéje. Ker-
tészkönyvtár. Mezőgazda Kiadó és Ke-
reskedő Kft., 2018

Ismeretterjesztő 
▪ Csíksomlyói kalauz – A búcsúsok ima-

könyve. Erdélyi Szalon Kft., 2019
▪ Hertelendy Csaba: Törökvész. Magyaror-

szág története 1526-1686. Gulliver Ki-
adó, 2016

▪ Orbán Zoltán: Madárbarátok nagy-
könyve. Cser Kiadó, 2019 

▪ Romsics Ignác: Magyarország története. 
Kossuth Kiadó, 2017

▪ Varga Domokos: Kölyökkóstolgató – 
Nem születtünk szülőnek. Hét Krajcár Ki-
adó, 2018 

▪ Weisz Boglárka: Szent István nemzet-
sége. Gulliver Kiadó, 2013

Művészet, film, színház 
▪ Dallos Szilvia: Magyar hangja. A szink-

ronizálás története. Nap Kiadó Kft., 2018

Új könyvek a Könyvtárban! 
Könyvtári állománygyarapítás Balatonkenese, 2019. október – november 
A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári feladatainak támogatására biztosí-
tott központi keret egy részének felhasználásával 12 új könyvvel bővült a balatonke-
nesei könyvtár gyűjteménye, 43.167 Ft értékben. 

A 2019. évben a Márai-program ke-
retében 51 db könyvet vásároltunk, 
129.642 Ft értékben. A felhasznál-
ható összeg 130.000 Ft volt. 
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Kertbarátoktól gyakran hangzik el a kérdés: „lehet-e már 
metszeni”? Erre összetettebb választ kellene adni (elsősorban 
a gyümölcstermő növények esetében).  Ha ugyanis rosszkor 
végezzük el a műveletet, az összes virágrügyet levághatjuk, 
ezért érdemesebb már most nekilátni a tervezgetésnek, még 
mielőtt az egyéb tennivalók miatt már nem marad rá elég 
időnk. 

A metszés alapszabályai a növekedési ciklusok ismeretén 
alapulnak. 

A lágyszárú évelők és a legtöbb nyáron virágzó cserje 
olyan hajtásokat hoz, melyeken egyévi növekedési idényben 
fejlődnek virágok, míg a télen vagy tavasszal nyíló fák, cserjék 
és a gyümölcstermő bokrok virágai a korábbi években hozott, 
idősebb szárakból, ágakból eredő hajtásokon jelennek meg. 

Nem árt emlékezetünkbe idézni, hogy fás szárú növények 
visszavágása általában a leveles hajtások növekedését ser-
kenti. Ha viszont a nyár közepén kurtítjuk meg az erőteljes nö-
vekedésű hajtásokat, a fák és cserjék kisebb méretűek marad-
nak és jobban virágoznak. 

Fontos, hogy az ilyen jellegű 
metszéseket mindig az hatá-
rozza meg, hogy mi a célunk az 
adott növénnyel, illetve hogy 
mikor virágzik. 

Ne feledjük el a kezünk 
ügyébe készíteni a megfelelő 
eszközöket sem! Egy jó minő-
ségű metszőollóra mindenkép-
pen érdemes beruházni. A vas-

tagabb ágak eltávolításához tanácsos beszerezni egy ágvágó 
ollót, egy jó (például összecsukható) ágvágó fűrészt. A sövé-
nyek karbantartásához pedig egy sövénynyíró ollóra is szüksé-
günk lesz. 

Metszési tanácsok: 
● A lombos fák, cserjék és gyümölcsbokrok fagymentes

időben metszhetők. Például a keleti iszalago-
kat (Clematis orientalis) és a nyár végén 
nyíló/virágzó hibridek egy részét vágjuk 
vissza. 

● Végezzük el a fiatal, télálló fák és cser-
jék formáló metszését: távolítsuk el a túl vé-
kony ágakat. A megmaradtakat vágjuk vissza 
a feléig, hogy ez a rész erős váza lehessen az 
új hajtásoknak. 

● Az olyan nyáron virágzó cserjék, mint
a nyári orgona (Buddleja davidii), a bugás 
hortenzia (Hydrangea paniculata), vagy a 
madármályva (Lavatera trimestris), erősen 
visszavághatók a tél végén, közvetlenül a ta-
vaszi növekedés előtt. 

● Téli időszakban metszik az erős nedv-
edzésre hajlamos, fás szárú növényeket, pél-
dául a nyírfát, a diót, mert kései metszés ese-
tén ezek erősen nedvedzni szoktak. 

● A bokorrózsák közül a nagyvirágú hib-
rid tearózsák (teahibrid), és a csoportosan vi-
rágzó floribunda rózsák (Leonie lames, 
Grandiflora stb.) tél végi visszavágása kulcs-
fontosságú ahhoz, hogy a növény alsó részén 

erőteljes hajtások fejlődhessenek; nyáron pedig bőségesen vi-
rágozhassanak. Erőteljesen vágjuk vissza ő-ket, közvetlenül 
egy egészséges, kifelé néző rügy fölött (ez a rügy alulról nagy-
jából a harmadik legyen a tearózsa-hibridek esetében, és az 
ötödik a floribunda ró-
zsáknál). 

● Szőlő esetében gya-
korlati tanács, hogy jó le-
het már januárban túllenni 
a metszésen, ha hosszan-
tartó, kemény fagyok nem 
várhatók. Ha ezt húzzuk-
halasztjuk, és tavaszig vá-
runk, félő, hogy elindul a 
nedvedzés, és a növény 
veszíthet az életerejéből. 
Általánosan többször em-
lítettem, hogy például az 
alma-, körtefa esetén a metszést a bő termés érdekében oly mó-
don kell elvégezni, hogy eltávolítjuk a sérült vagy elhalt, egy-
mást keresztező, egymáshoz érő ágakat. Vágjuk le azokat az 
ágakat, vagy vesszőket, amelyek a fa közepe felé nőnek. A ta-
valyi hajtásokat általános szabályként harmadára rövidítsük 
meg. Az idősebb fákon ritkítsuk meg a vesszőket, amivel egy-
szerűen kerülhetjük el a túlzsúfoltságot. Teremtsünk szellős, 
átlátszó koronát, amelyben a napsugár körbeöleli a gyümöl-
csöt, amely így egészségesre és ízletesre érlelődik. 

Utána pedig, majd folytatjuk a munkát márciusban is… 
Bollók Ferenc 

kertész 
Kenesei Kertbarát Kör 

METSZÉS 
EGÉSZ ÉVBEN, január-február… itt a nyár! 

Kórházak gyermekosztályain fekvő gyerekek mesedoktor vizitjein és nélkü-
löző családok támogatásakor a Mátrix Közhasznú Alapítvány mesedoktorai 
és önkéntesei más segítség mellett csokoládét is osztanak. Évente gyűjtőak-
ciót szerveznek óvodai csoportok, iskolás osztályok részére „Szeretetcsoki” 
címen. Az alapítvány a legtöbb csokit be- küldő csoportokat megjutalmazza. De 
mindenki nyer, hisz adni örömteli dolog! 

Óvodánkban is meghirdettük e nemes felhívást gyermekeinknek és szüleik-
nek segítségnyújtás céljával. Az összegyűlt mennyiség 130 tábla csokoládé, 
melyet bedobozolva, postai úton adtunk fel, súlya 11.80 kg volt. A szállítási 
költséget pedig a szülői szervezet finanszírozta. 

Köszönjük! Horváth Dorka, Varró Vince, Szabó-Fülöp Dániel, Tóth Gellért, 
Krajnyik Lilla, Olasz Olivér, Eleven Bálint és Roland, Ármós Bence, Pozsonyi 
Sebestyén és Benedek, Bőczi Emília, Rádi Bulcsú és Csongor, Ambrus Gá-
bor, Hermann Zsófia, Vajda Csenge, Báles Gréta és Benedek, Szili Zénó, 
Pilászy Péter, Hári Zétény, Kocsis Domonkos, Petcz Noel, Fáró Nikoletta. 

Vargáné Dobó Katalin 
óvodapedagógus 
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Bácskai Konrád: 

Pannon tenger partján 

Véres szemmel jött hozzám a vándor, 
Kenyeret kért és titkos verseket, 
Szonettekkel egyengettem útját, 
S ő asztalomnál töltött éveket. 

Tiszta kép váltotta fel a mámort, 
Létrejött ama lázas misszió, 
Tündér Ilonával tűnt el a zár, 
És már készült a nagy processzió. 

Testünket tüzelte a nyári nap, 
A domb fényfodrait itta a lég, 
A bárkák gyorsan suhantak tova, 
Fehér vitorlát duzzasztott a szél. 

Holnapra újra emberek leszünk, 
És nagyok leszünk, csaknem angyalok, 
Fehér Mágus Mondja: Nem, nem soha! 
S elhalnak bennünk vérző századok. 

A Szamárfejű sem éri léptünk, 
Hogy kufár-mérgét belénk csempéssze, 
Bennünk a magyar szív megint szép lesz, 
Ninurtával suhan majd a fénybe. 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos gyűjtő-

edényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszál-
lításra 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, szab-
ványos, 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 gyűjtő-
zsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A nye-
sedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra 
vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

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

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

Balatonkenese Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00 
Péntek: 8.00 – 13.00 
Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 16.00 
Szombat: 8.00 – 13.00 
„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Szeptember 1. – június 30.: 
Hétfő – péntek: 7.30 – 17.00 
Szombat: 7.30 – 12.00 
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. 
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00 
Szombat: 8.00 – 13.00 
Vasárnap: zárva 

 

● 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 ingat-

lana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulla-

dékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosít-
ható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűj-
tésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papírhulladékot az ingat-
lanhasználó 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 elszál-
lítás napján, kizárólag az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jel-
legű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja. 

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

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

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

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
Biológiailag lebomló 

„zöldhulladékos” zsák: 100.- Ft/db 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Január 7. (kedd) Kommunális 
Január 10. (péntek Fenyő 
Január 14. (kedd) Kommunális 
Január 21. (kedd) Kommunális 
Január 24. (péntek) Fenyő 
Január 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Január 28. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja A hulladék típusa 

Január 7. (kedd) Kommunális 
Január 10. (péntek Fenyő 
Január 14. (kedd) Kommunális 
Január 21. (kedd) Kommunális 
Január 24. (péntek) Fenyő 
Január 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Január 28. (kedd) Kommunális 

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. 

Lomtalanítás 
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h i r d e t é s e k

■ Eladók: különböző hősugárzók és radiáto-
rok, konyhai gépek és eszközök, színes
konyhai bútorok, tisztított 6 négyzetméteres
szőnyeg, különböző méretű asztalok és
székek, porszívó, horgászeszközök – bo-
tok, szákok, evezők, ruházat – három fázisú
villanytűzhely, televízió, rádiók, valamint
sok más holmi. A vásárláshoz hívjon fel a
következő telefonszámokon:
0620/926 3323, ill. pesti lakáson:
1 3414-807 a leutazásom érdekében.

SZOLGÁLTATÁS 

■ Német szakos nyugdíjas nyelvtanár nyelv-
tanítást vállal. Telefon: +36 30/6227 436

Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedi-
kűr, manikűr, műköröm, gél lakkozás, koz-
metika. Szeretettel várom a kedves vendé-
geket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 
Zimermann Szilvia 
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95 

Rejtvény – MEGFEJTÉSEK 
37. oldal – Téli szórakozás

 

51. oldal – Hát ezek meg micsodák?!
1. Kivi 2. Jégkrémrúd 3. Felhőben látható forma 4. Mar-
garinos doboz 5. Póniló orra 6. Paprika csutkaszára 

S 
U
D 
O 
K 
U

        
        9. 

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

3. 8. 

– 

   
   

B Z H R

1. Disznóölés utáni sütemény alapanyaga.
2. Régen mértékegység volt.
3. A „látott hal” a Balatonban.
4. „…,kolbász, szalonna, pásztoroknak jó volna”
5. Téli sporteszköz.
6. Mókus másképp.
7. Téli álmot alszik.
8. Nem véres hurka.
9. Fehér, maroknyi téli „labda”.

Téli szórakozás

Rejtvény 
Készítette: 

Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 

Jégkarnevál 
1.Háj 2. Véka 3. Garda 4. Hurka 5. Szánkó 6. Evet 7.
Medve 8. Májas 9. Hógolyó 

X Z V
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