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Sántha Károly: Advent 
Én zörgetek szent advent idején 
Az ajtón gyermekem! 
Boldog, ki hallja szóm, siet elém, 
S szivet nyitánd nekem! 
Ő véle együtt vacsorálok, 
Az igével melléje állok. 
Előtte feltárulnak az egek 

Én zörgetek. 

Én zörgetek, künn fagyos a világ, 
Már beköszönt a tél; 
Sötét fenyőerdőn rezg jégvirág, 
A föld hótól fehér. 
Oly sok szív is vált jéghidegre, 
S én zárt kapuknál várok egyre. 
Hol egy szív csak, mely értem ég, eped 

Én zörgetek. 

Én zörgetek, nézz meg csak engemet; 
Lásd ezt a hű szivet, 
E töviskoszorút, e sebhelyet – 
S tied leszek, tied! 
E forró vágy miattad éget, 
Régóta ugy kereslek téged! 
Ki a keresztfán érted szenvedett: 

Én zörgetek. 

Én zörgetek; e meghitt est de szép, 
Mély csend köröskörül. 
A föld alszik, de leragyog az ég, 
S az estcsillag felül: 
Ily méla szent alkonyi csendben 
Már nem egy sziv talált meg engem, 
Tégy ugy, mint Nikodémus lelke tett: 

Én zörgetek. 

Én zörgetek, áldás van itt s vigasz, 
Kútfőmből üdv buzog; 
Zakeus s Mária jobb része az, 
Mit néked is hozok. 
Mit egykor a félelmes éjben 
A tanítványoknak ígértem: 
Békesség néked! igy köszöntelek – 

Én zörgetek. 

Én zörgetek, kedves vendégedet 
Sziv, elfogadod-e? 
Nyílik-e ott virágként szeretet? 
Hit lángja lobog-e? 
Tudod, mi üdv, ha Őt föllelted? 
Tiszta-e, kész-e a te lelked? 
Sietsz-e hozzá, mint a jegyesek? 

Én zörgetek. 

Én zörgetek, dobog-e kebeled 
Szavamra édesen? 
Vagy mint távoli mennydörgés neked 
Szelid jövetelem? 
Figyelj lelked titkos szavára, 
S benne az. Isten, szózatára: 
Ébredj, szól a kakas, virrad a regg, 

Én zörgetek. 

Én zörgetek, ne mond: csak szél zörög 
A száraz ágakon; – 
Megváltód az, Istened, az örök, 
Óh hallgasd szózatom: 
Most még jövök lágy suttogással; 
Egykor talán vihar zúgással; 
Hidd, szavaim nem gyermekképzetek… 

Én zörgetek. 
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A december mindig az adventről,
karácsonyról szól. Sokan, számtalan-
szor elmondják: az idei más lesz, mint
amit eddig megszoktunk. Nem is baj, 
ha az idei várakozás időszaka nem a 
boltokban való tipródásról, az ajándé-
kok hajszolásáról szól. Talán több idő
marad befelé figyelni, gondolkodni. 
Mit tanított nekünk 2020? Kinek ezt, 
kinek azt. Fegyelmet, türelmet, eseten-
ként akár alázatot. De egy biztos: sze-
retetet is. Észrevenni a másik embert, 
azt is, aki eddig idegen volt; figyelni rá,
segíteni, ha szükséges. És ez nagy do-
log. Az élet visszatérhet a korábban 
megszokotthoz, de ezt nem lenne sza-
bad veszni hagyni. 

Tizenkét hónapot tudunk magunk 
mögött most, amikor az idei esztendő 
utolsó Balatonkenesei Hírlapját át-
nyújtjuk Önöknek, azzal a kívánság-
gal: legyen nagyobb szerencsénk a 
2021-es évhez! 

Nagy Krisztina

 

– December – 
 

Elértük 2020 utolsó hónapját. De ho-
gyan! Annyi bizonyos, nem lehet azzal vá-
dolni ezt az évet, hogy unalmas lett vol-
na. Sajnos, talán túlságosan is mozgalmas-
ra sikerült. Voltak, akik rokont, barátot, 
ismerőst vesztettek el, sokan kerültek ne-
héz helyzetbe. Korábban nem tapasztalt 
problémákkal kellett szembesülnünk. El-
mondhatjuk, ha kis zökkenőkkel is, de 
meg tudtunk birkózni a kihívásokkal. 
 

Szerkesztői előszó 
 

Én zörgetek, mint vendéged ma még, 
Ajtódon gyermekem, 
Egykor porsátorod omolva szét, 
Te zörgetsz majd nekem; 
Ki itt hallgat az Ur szavára, 
A menny ki lészen néki tárva: 
Annak, ki megvet, zárvák az egek – 

Én zörgetek. 

Közreadja: Németh Gyuláné 
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A költségvetési és az adórendelet is 
módosult a 2020. október 29-én Bala-
tonkenesén megtartott képviselőtestületi 
ülésen. 

Balatonkenese Város Önkormányza-
tának 2020. évi költségvetését év elején 
a Testület 898.131.098 forint bevételi és 
kiadási főösszeggel állapította meg. Hi-
ányt nem terveztek, mert erre a jogsza-
bály nem ad lehetőséget. A 2020. októ-
ber 29-i testületi ülésen az első három 
negyedévben született határozatok, il-
letve az előre nem ismert, nem tervez-
hető állami támogatások alapján módo-
sítások váltak szükségessé. 

Az Önkormányzatnál a testvértele-
pülésre betervezett összeg, a civil szer-
vezeteknek szánt és kulturális pályázat 
támogatása, valamint az áfa-előirányzat 
tartalékba került. 

A Polgármesteri Hivatalnál csökken-
tésre kerültek a dologi kiadások, és nem 
valósult meg az év elején tervezett infor-
matikai eszközbeszerzés sem. 

A Közművelődési Intézménynél 
csökkent a bérköltség és a dologi kiadá-
sok is. A legnagyobb tételt az idei évben 
elmaradt rendezvényekre betervezett 
költségek adták. 

A Városgondnokságon munkaerő-
változás miatt csökkent a bérköltség. 

Mindezekkel a város költségvetésé-
nek összevont főösszege 905.009.071 
forintra módosult. 

Mint Ambrus Gábor, a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke elmondta, október köze-
pén sikerült a költségvetést minden szer-
vezet és intézmény vezetőjével egyez-
tetni. Ebből azt látták, hogy az idei év-
ben a tervek nem az elképzelések szerint 
valósulnak meg. A koronavírus-helyzet 
nagyban befolyásolta a költségvetést, 
amely bevételkiesés mellett megtakarí-
tást is jelentett: a városnak december 31-
én közel 147 millió forintnyi általános 
tartaléka lesz. E mögött nincsenek válla-
lások, amelyek az elkölthetőséget befo-
lyásolnák, arra viszont érdemes odafi-
gyelni, hogy a hivatali ügyek előfinan-
szírozását ez a tartalék biztosítja. Lehe-
tővé teszi továbbá, hogy az önkormány-
zat beruházásokról, fejlesztésről dönt-
sön. Az intézményvezetőkkel az elkö-
vetkező időszakban is havonként egyez-
tetnek a költségvetésről. 

Jurcsó János polgármester hozzátet-
te: elsőre talán nagynak tűnik az általá-
nos tartalék összege, de mindenkit óva 
int attól, hogy túlságosan bizakodó le-
gyen: a járványügyi helyzet végét még 
nem lehet látni. Azért sikerült tartalékot 
képezni, mert az intézményvezetők csak 
a legszükségesebb kiadásokat hajtották 
végre. Elképzelhető, hogy nem az idei 
év a Covid-helyzet mélypontja. Nem le-
het tudni, lesz-e újabb, az önkormányza-
tokat érintő elvonás. Kérte, hogy ezért 
óvatosan bánjanak a pénzeszközökkel, a 

tartalék összegét kellő ta-
karékossággal kezeljék. 

A járványügyi helyzet 
a jogszabályi háttér folya-
matos változását eredmé-
nyezte. A helyi adóbevéte-
lek központi alapba való 
átirányítása és a gazdasági 
helyzet nehézségeire való 
tekintettel kiadott enyhítő 
rendelkezések a közhatal-
mi bevételeket jelentősen 
csökkentették. Ezért a Kép-
viselő-testületnek kiemelt 
figyelmet kellett fordítania 
a helyi adórendelet felül-
vizsgálatára, mely a jövő 
évi költségvetés egyik fő 
forrása. 

Építményadó 
Ez az adónem teszi ki a 

helyi adóbevételek jelen-
tős részét, melyből az Ön-
kormányzat közfeladatait 
finanszírozza, üzemelteti és 
fejleszti a települést. A ko-
rábbi szabályozás az épít-

ményt lakás céljára használó személyek 
száma után adómentességet állapított meg. 
A tárgyévi mentesség mindig a január 1-i 
állapotnak megfelelően 25 m2/fő. A 
most hatályba lépő rendelet szerint a 
mentességet a magánszemély tulajdoná-
ban álló, életvitelszerűen lakott épít-
mény 25 m2 feletti részéből lehet igény-
be venni, illetve a rendelet szövege a 
szükséges dokumentációs feltételekkel 
egészült ki. Az eddig hatályos mentes-
ség alapján jelentős számú adóalanynak 
nem volt fizetési kötelezettsége. Az élet-
vitelszerűen Balatonkenesén élő szemé-
lyek a 25 m2 utáni adó kivetésével hoz-
zájárulnak a város fenntartásához és kor-
szerűsítéséhez, de a számukra csekély 
összeg az építményadó-bevételt 5-6 mil-
lió forinttal emelné meg. 

Az építményadó évi mértéke az eddi-
gi 700 Ft/m2/év összegről 800 Ft/m2/év 
összegre módosul. 

A korábban meghozott rendelkezé-
sek a város területén elhelyezkedő ingat-
lanokat a Balaton partvonalától való tá-
volság tekintetében (az ingatlanok for-
galmi értéke szerint) övezetekre osztotta. 
Az övezetekben eltérő adókedvezmény 
érvényesült. Vállalkozónak nem minő-
sülő adóalany esetében az övezeti ked-
vezmény: 

I. övezet: 0 Ft 
II. övezet: 100 Ft 
III. övezet: 250 Ft 
IV. övezet: 300 Ft 
Az ingatlanadó emelésére hét évvel 

ezelőtt került utoljára sor. Az ingatlanok 
forgalmi értéke az eltelt idő során emel-
kedett és tovább emelkedik. A minimá-
lis emeléssel Balatonkenese többletbe-
vétele 18-22 millió forint lenne, ezzel az 
övezeti kedvezmények megszüntetésére 
vagy változtatására sincs szükség. 

Építmény utáni reklámadó 
2018. január 1-től a reklámhordozók 

után, az építményadó keretein belül, négy-
zetméterenként 12.000 forintos összeget 
kell fizetni. Ez éves szinten mintegy 2 
millió forintos adóbevételt jelentett a vá-
rosnak. A Magyarország 2021. évi köz-
ponti költségvetésének megalapozásáról 
szóló, 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-a 
hatályon kívül helyezte a Htv. 11/A. §-
át, melynek következtében a reklám-
hordozók utáni helyi építményadó meg-
szűnt. A határozatokat az Önkormány-
zat 2020. július 30-án küldte meg az 
érintettek részére. 

Telekadó 
 

A 2020. október 29-i testületi ülésen történt 
 

A biztonságos közlekedés érdekében 
körforgalom épül 

Balatonkenese központjában! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrát Károly államtitkár úr és a városvezetés köz-
benjárásával egy igazán fontos beruházás valósul-
hat meg Kenese központjában. A folyamatos terhe-
lés növekedése miatt megépülhet a biztonságosabb 
közlekedést elősegítő körforgalom. 
Köszönjük a kitartó munkát! Az adó mértéke jelenleg 80 Ft/m2/év, 

s itt szintén övezeti kedvezmények vannak 
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érvényben. Az adózás hatálya alá tar-
tozó kivett, beépítetlen ingatlanok álta-
lában nagy területűek, évi fizetendő adó-
juk jelentős. Ezért a Képviselő-testület 
az adó mértékét és az övezeti kedvezmé-
nyeket sem változtatta. 

Idegenforgalmi adó 
A tartózkodás utáni idegenforgalmi 

adó mértéke jelenleg 500 Ft/fő/vendég-
éjszaka. Mivel ez az összeg két éve lett 
meghatározva, a további adóemelést a 
képviselők nem javasolták. Balatonke-
nese városa eddig mentesítette az ide-
genforgalmi adó megfizetése alól a 70. 
életévüket betöltött adóalanyokat. Ez az 
adómentesség most megszűnik, te-
kintve, hogy szinte minden település 
csak a törvényi mentességeket biztosítja 
helyi rendeletében. 

Iparűzési adó 
A jelenleg érvényben levő rendelke-

zés alapján Balatonkenese területén az 
állandó jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén az adóalap 1,9%. A ren-
delet mentességet biztosít azoknak a Ba-
latonkenese közigazgatási területén 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
adóalanyoknak, akiknek az éves adó-
alapja nem haladja meg a 2 millió forin-
tot. A Képviselő-testület döntése értel-
mében ez az adómentesség most meg-
szűnik. Ezzel együtt az iparűzési tevé-
kenység évi adómértéke 2%-ra emelke-
dik. Az adókedvezményben részesülők 
körébe került viszont a háziorvos, vé-
dőnő vállalkozó: akinek vállalkozási 
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 
20 millió forintot nem haladja meg, 
100 000 Ft adókedvezményben részesül. 

Balatonkenesén 2018-ban 335 vál-
lalkozás működött, 2019-ben 238. Az 
1,9% helyett 2%-os adó a vállalkozások 
részére csekély mértékben emeli meg a 
befizetendő iparűzési adót. – A mentes-
séggel érintett vállalkozások száma 
2018-ban 76, 2019-ben 50 volt. Mivel 
adóalapjuk alacsony, így iparűzési adó-
juk is minimális összegű lesz. Az így be-
folyó összeg a városnak viszont összes-
ségében nagyjából 10 millió forint több-
letbevételt jelentene. 

Az ideiglenes jelleggel végzett ipar-
űzési tevékenység mértéke 2000 forint-
ról 4000 forintra módosul. A környező 
települések adórendeletei lényegesen 
magasabb összegű napidíjat állapítanak 
meg ezen tevékenységekre, így indokolt 
volt ennek az összegnek a felülvizsgá-
lata is. 

Szociális célú tűzifavásárláshoz be-
nyújtott pályázaton 2.724.150 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült 
Balatonkenese, mely keménylombos tű-
zifa vásárlására fordítható, 143 erdei 
köbméter erejéig. Mint Jurcsó János pol-

Adóváltozások 2021-ben Balatonkenesén 
Építményadó 

2020-ban     2021-ben 
700 Ft/m2/év    →     800 Ft/m2/év 

Övezeti kedvezmény:    →      Változatlan 
I. övezet: 0 Ft                
II. övezet: 100 Ft 
III. övezet: 250 Ft 
IV. övezet: 300 Ft 

Az adóalap-mentesség az építményadó hasznos alapterületének 25 m2 feletti területrészé-
ből adható a lakás céljára használó személyek száma után. 
Az életvitelszerű lakáshasználat meghatározása 

Lakhatási célt szolgáló építmény, ha azt az adókötelezett vagy hozzátartozói lakhatás, 
nem nyaralás, üdülés céljára használják, az ottlakás nem rendszertelen, nem idényjel-
legű. 

Életvitelszerű tartózkodásnak számít, ha a természetes személy adózó vagy közeli hoz-
zátartozója 

a) az adóhatóság felé adótárgyként bejelentett, lakás célját szolgáló lakását otthonául 
használja, rendszeresen innen indul munkába, oktatási intézménybe, és ide is tér haza; 

b) ezen adótárgyként bejelentett, lakás céljára használt lakása vonatkozásában naptári 
éven át folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és ezt hitelt érdemlően, 
számlamásolatokkal igazolni tudja; 

c) ezen adótárgyként bejelentett, lakás céljára használt lakás ingatlan-nyilvántartás sze-
rinti címe szerepel értesítési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál; 

d) nem rendelkezik más olyan ingatlannal, melyet életvitelszerűen használ. 
Az életvitelszerű használat igazolása történhet lakcímkártya bemutatásával, közjegyzői 

okiratba foglalt nyilatkozattal, jogerős bírósági határozattal, amennyiben abból az 
életvitelszerű használat ténye megállapítható, valamint bejegyzett élettársi kapcso-
latra vonatkozó okirattal, amennyiben abból a közös háztartás helye, annak életvitel-
szerű használata megállapítható, és 

e) nem létesített a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helyet, kivéve, ha a lakóhelyétől el-
térő tartózkodási hely létesítését kizárólag nappali képzésen folytatott középiskolai és 
felsőoktatási tanulmányainak idejére jelentett be. 

Az adatok valódiságát célellenőrzés keretében az adóhatóság ellenőrizheti az igazoló do-
kumentumok bekérésével, valamint a helyszínen. 
Az adózó önhibájából eredő kétszeri ellenőrzés meghiúsulása esetén a mentesség megszű-
néséről, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni kell. 

Építmény utáni reklámadó 
2020-ban        2021-ben 

12 000 Ft/m2/év    →     megszűnik 
Telekadó 

2020-ban        2021-ben 
   80 Ft/m2/év        →     80 Ft/m2/év 
       változatlan 

Idegenforgalmi adó 
2020-ban        2021-ben 

   500 Ft/fő/vendégéjszaka      →     500 Ft/fő/vendégéjszaka 
         változatlan 

Adómentesség 
a 70. életévüket betöltött     →      megszűnik 
adóalanyoknak 

Iparűzési adó 
2020-ban        2021-ben 

1,9%               →           2% 
Adómentesség 
évi 2 millió Ft                      →       megszűnik 
árbevétel alatt 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke 
2020-ban        2021-ben 

2000 Ft            →       4000 Ft 
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gármester elmondta, az elosztásról a 
Szociális Bizottság gondoskodik, majd a 
Városgondnokság munkatársai szállít-
ják ki. 

A módosított Helyi Építési Szabály-
zat (HÉSZ) hatályba lépésének napjáig 
kiterjed a település központjához közeli, 
Lke8 övezetbe tartozó ingatlanokra a 
változtatási tilalom, mellyel Balatonke-
nese kistelepülési látványképét és arcu-
latát igyekeznek megőrizni. A HÉSZ 
módosításának célja, hogy az övezeten 
belül két önálló rendeltetési egységet 
meghaladó épületek ne épülhessenek, il-
letve azokat ne lehessen bővíteni. A sza-
bályzat módosítása folyamatban van. 

Eltörölték az építési tilalmat a Bala-
tonkenese, 448/18. helyrajzi számú in-
gatlan esetében, mert megfelel a közmű-
vekkel kapcsolatos előírásoknak. 

Beszámoló hangzott el a nyári sze-
zon tapasztalatairól. A strandok üze-
meltetését a Városgondnokság két fő ál-
landó munkavállaló mellett szerződött 
dolgozókkal, nyugdíjasokkal, diákokkal 
és közvetített munkaerővel oldotta meg. 
A technikai dolgozók napi munkaideje 
gyakran 12-14 óra volt. A strandbevéte-
lek nem érték el a tervezettet, a jegyár-
emelés minimális volt, a látogatók 
száma pedig az ismert okok miatt keve-
sebb. A kiadások nem arányosan csök-
kentek. Fejlesztések így nem tudtak 
megvalósulni, a hangsúly a karbantar-
tásra került. 

Az illegális szemétlerakás, a rosszul 
értelmezett lomtalanítás és a felelőtlen 
emberi magatartásból fakadó szemetelés 
2020-ban több mint 1 millió forintos 
pluszköltséget jelentett. A vírushelyzet 
miatt a korábbi „szezonális terhelés” 
éves leterheltséggé vált. Nagy gondot 
okozott a boltok körüli szemetelés: az 
üzletek előtti köztéri kukákból reggel el-
szállított háztartási hulladékot már dél-
előttre újratermelték. 

A parkok és zöldfelületek karbantar-
tása a csökkenő munkavállalói létszám 
és a nagyteljesítményű fűnyíró traktor 
meghibásodása miatt további gondokat 
okozott. Ennek ellenére sikerült a közte-
rületeken levő valamennyi padot felújí-
tani. A veszélyhelyzet idején ezeket a 
buszmegállókkal együtt folyamatosan 
fertőtlenítették. Tavasszal a település vi-
rágágyásaiba 13.000 db egynyári virá-
got, ősszel a városközpontban további 
2000 tő árvácskát ültettek. Az év során 
kivágott fák visszapótlása folyamatos. A 
katolikus (köz)temetőben egy fő folya-
matosan dolgozik a terület rendben tar-
tásán. 

Az útjavítás, árkok, átereszek tisztí-
tása és karbantartása is folyamatosan 
zajlott. A nyári esőzések miatt az útkar-

bantartáshoz szükséges anyagok (dolo-
mit) felhasználása nagymértékben meg-
nőtt. Emellett a Városgondnokság mun-
katársai részt vettek a nyári rendezvé-
nyek biztosításában is. 

A Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár munkatársai számára is nagy 
feladat volt az idei rendezvények lebo-
nyolítása. A koronavírus-járvány miatt a 
programokat többször kellett újratervez-
ni. A jelentős számú érdeklődőt vonzó 
rendezvények nem, vagy csak részben, 
csökkentett tartalommal kerülhettek meg-
rendezésre. Ezek ellenére sikerült tartal-
mas, a körülményekhez képest sok láto-
gatót vonzó eseményeket szervezni, me-
lyeken a közönség színvonalas produk-
ciókat élvezhetett. 

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 
Egyesület is megérezte a járvány hatá-
sait, melyek a turizmusban azonnal je-
lentkeztek. Kísérletet tettek a Turista Ked-
vezményfüzet kiadására, de a strandked-
vezmény elmaradása mellett komoly ki-
esést jelentett, hogy többek között az 
üzemeltetőváltáson átesett WIBIT (vízi 
élménypark) is kikerült a füzetből. A 
Tourinform Iroda látogatottsága körül-
belül 30%-kal maradt el az előző évitől. 
A külföldi turisták arányában 75%-os 
volt a visszaesés. Az egyesület strand-
könyvtárat hozott létre a Vak Bottyán 
strandon és az Alsóréti szabadstrandon, 
ezzel is kényelmesebbé téve a nyaralók 
számára a pihenést. A kezdeményezés 
népszerűségnek örvendett. 

A közterület-felügyelők a nyár fo-
lyamán június 6. és szeptember 13. kö-
zött 15 hétvégén, valamint a délutáni és 
esti órákban végezték munkájukat. 
Egyik fő feladatuk az illegális hulladék-
lerakók felkutatása volt, melyeket aztán 
a Városgondnokság közreműködésével 
számoltak fel. Javult a közlekedési rend 

betartása, kevesebbszer kellett a közúti 
közlekedési szabályok kisebb fokú meg-
sértése esetén intézkedniük. Közterület-
használati, területhasználati és bérleti dí-
jakból szeptember 30-ig összesen 
17.998.158 forint folyt be. 

Jurcsó János polgármester köszöne-
tét fejezte ki azoknak, akik a nyári prog-
ramokért tettek. A turizmus, így a bevé-
teli előirányzat helyzete a járvány miatt 
sem volt egyszerű, de a nyár eleji hűvös, 
esős időjárás is kedvezőtlenül befolyá-
solta az eseményeket. 

Elfogadta a Testület a Dél-Balatoni 
Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosítását. A balatonke-
nesei testület korábban az adatok ponto-
sítását kérte a szervezettől, mely kérdé-
seket sikerült tisztázni. 

A Balatonkenese város egészség-
ügyi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz a 
kitolt határidő ellenére is csak két beszá-
moló érkezett meg, Dr. Meláth Viola 
gyermekorvostól és Óbíróné Karácsony 
Ágnes védőnőtől. 

Dr. Meláth Viola praxisába 2019-ben 
17 balatonkenesei újszülöttet jelentettek 
be, így az általa ellátott 1 év alatti gyere-
kek száma jelenleg 19. Az éves beteg-
forgalmi adatok alapján 6400 eset volt a 
rendelői forgalom; kórházba 32, szak-
rendelésre és egyéb vizsgálatokra 460 
alkalommal utalt gyermeket. Ambuláns 
ellátásért 500 esetben fordultak hozzá, 
az egészséges csecsemő és gyermek ta-
nácsadáson pedig 660 alkalommal jelen-
tek meg. Oltásokat elutasító család a te-
lepülésen nincs. – A doktornő páciensei 
között 100 fokozott gondozást igénylő 
gyerek van, ők főleg ortopédiai problé-
mák, asztma, légúti vagy ételallergia, il-
letve egyre gyakrabban pajzsmirigybe-
tegség miatt igénylik ezt. A krónikus 

Megkezdődött a Széchenyi park faállományának pótlása. A kivágott öreg, beteg 
fák helyett 12 fűzfát és 3 db platánfát ültettek el a Városgondnokság munkatársai. 
A telepítési munkák folytatódnak a Város közterületein. 
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belgyógyászati betegek száma tíz fő 
alatt van. Sajnos emelkedik a stressz 
provokálta betegségek száma, súlyos-
bodnak és szaporodnak a mentális és 
magatartászavaros esetek, valamint fo-
kozott gondot jelent az elhízás. Gyer-
mekbántalmazásról észrevételt nem kel-
lett tenni. 

A gyesen lévő kenesei védőnő kör-
zetét ellátó Óbíróné Karácsony Ágnes 
védőnői praxisába Balatonkenesén 88 
család tartozik. 2019-ben 12 kenesei kis-
mamát vett gondozásba, akik a kötelező 
vizsgálatokon részt vettek, tanácsadásra 
122 alkalommal érkeztek. Körzetében a 
4 hónapos korig tartó, kizárólagos anya-
tejes táplálás 76%-os volt. 2019-ben 18 
gyermek született a városban. – Az egy 
éves kor alatti gyerekek száma 26 fő. 
2019-ben 140 csecsemőlátogatást vég-
zett, és 252 alkalommal jelentek meg 
nála tanácsadáson. Az 1-3 év közöttiek 
száma 46 kisded, őket 18 alkalommal lá-
togatta, tanácsadásra pedig 133-szor ér-
keztek hozzá. 3-7 éves korú 89 kisgyer-
mek, akiket 35 alkalommal látogatott; 
tanácsadáson 99 alkalommal vettek 
részt. A gyerekek kötelező szűrővizsgá-
latai rendben lezajlottak. Ezek mellett 
ellátta a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 
valamint a Pilinszky János Általános Is-
kola gyermekeinek vizsgálatát. A Kul-
túra Házában 2017. júniusától ismét mű-
ködik a baba-mama klub, melyen a talál-
kozások mellett előadások segítik az 
anyukákat. 

November másodikától két félállású 
védőnő dolgozik Balatonkenesén, mert 
Óbíróné Karácsony Ágnes saját körzete 
mellett látja el Balatonkenesét is, és 
megnövekedett feladatai miatt segítség-

re volt szüksége. A dok-
tornő és a védőnő mun-
káját megköszönte a Tes-
tület, különös tekintettel 
a járványügyi veszély-
helyzet alatt végzett 
munkájukra. 

Az elmaradt beszá-
molók miatt határozat-
ban szólította fel a Test-
ület az azt el nem ké-
szítő háziorvosokat és a 
Balatonkenese fogorvo-
si ellátását biztosító pra-
xis tulajdonosát, vala-
mint az Egészségügyi 
Nonprofit Kft-t a to-
vábbi együttműködésre. 

Az Alsóréti Üdülő Egyesület kérel-
mére átjárást biztosított a Képviselő-tes-
tület az egyesület tagjai részére a Bala-
tonkenese belterület 3679/3. és 3679/5. 
helyrajzi számú területeken, mert a Kö-
zép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól 
bérelt 3681/2. és 3880/2. helyrajzi szá-
mú területeket csak ezeken át tudják 
megközelíteni. 

Megállapodást köt Balatonkenese az 
Árbócfény Hajózási Kft-vel a város ki-
zárólagos használatában levő hajóállo-
más kikötői rend alapján, közforgalmú 
kikötőként történő üzemeltetésére. A 
hajózási főszezonban – július 1. és au-
gusztus 21. között – az utasok számától 
függetlenül – minden pénteken, előre 
meghirdetett és közzétett időpontban ha-
jóutat biztosítanak. 

Nem fogadta el a Testület Balaton-
akarattya Község Önkormányzatának a 
Balatoni Bringakör Balatonakarattya-
Siófok közötti szakasza megvalósítása 

kapcsán hozott döntését, mivel két bala-
tonkenesei (de közigazgatásilag már Ba-
latonakarattyához tartozó) ingatlant térí-
tésmentesen kívántak állami tulajdonba 
adni. E projekt kapcsán további két in-
gatlant (2934/10. és 2935/1. hrsz.) térí-
tés ellenében bocsátanak a Magyar Ál-
lam rendelkezésére. 

Pályázat benyújtásáról döntött a Tes-
tület a települési önkormányzatok szá-
mára hirdetett, illegális hulladéklera-
kók felszámolásának támogatása tárgy-
körében. 

Balatonkenese csatlakozott a „Veszp-
rém-Balaton 2023 Európa kulturális 
fővárosa” program által gondozott regi-
onális együttműködéshez, mellyel pá-
lyázati lehetőségekben való részvétel és 
a tervezett eseményekhez való kapcso-
lódás válik lehetővé a város számára. A 
képviselők támogatták az ezzel kapcso-
latos megállapodás aláírását. 

A szociális ellátásokról szóló 
10/2016. (IX.30.) önkormányzati rende-
let módosítását a képviselők továbbtár-
gyalásra alkalmasnak találták, így most 
nem született róla döntés. Szintén to-
vább tárgyalják a Balatonkenese, 3614. 
helyrajzi számú, „Kivett strandfürdő” 
megnevezésű ingatlan területén engedé-
lyezendő szennyvízátemelő-áthelyezést, 
valamint a DIGI Távközlési és Szolgál-
tató Kft. előterjesztését, mely bázisállo-
más létesítési igényét kezdeményezte a 
településen. 

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

– nk –
 

Zöldhulladék-szállítás decemberben 
Tájékoztatom Balatonkenese város lakosságát, hogy 
a SIÓKOM Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján az idei 
évben 

az utolsó zöldhulladék-szállítás 
2020. december 8. napján történik. 

Kérem a lakosságot, hogy a zöldhulladékot 2020. de-
cember 8-a előtt egy nappal szíveskedjen elhelyezni 
a közterületre. 

Balatonkenese, 2020. november 4. 

Tisztelettel: 
Jurcsó János 

polgármester 

TISZTELT KENESEIEK! 
A veszélyhelyzetre tekintettel 

a 2020. december 11-re tervezett közmeghallgatás elmarad. 
A Közmeghallgatás a képviselő-testület működéséhez kötődik, mivel azonban 
a különleges jogrend idején testületi ülésekre nem kerülhet sor, ezért az ese-
ményt nem tudjuk megtartani. 
Ugyanakkor annak nincs jogi akadálya, hogy Önök írásban éljenek a kérdezés 
és a javaslattétel jogával. 
Kérjük tehát hogy kérdéseiket, javaslataikat szíveskedjenek e-mailben meg-
küldeni a 

hivatal@balatonkenese.hu e-mail címre, 
legkésőbb 2020. december 8. napjáig. 

Éljenek a lehetőséggel, várjuk leveleiket! 
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A koronavírus-járványról 

Különleges jogrend lépett életbe 
Magyarország kormánya a koronavírus világjár-
vány visszaszorítása érdekében különleges jogren-
det hirdetett ki november 4-től (478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelet). Ebben az időszakban testületi ülé-
sekre nem kerülhet sor. A szükséges kérdésekben a 
képviselő-testülettel történt egyeztetést követően a 
polgármester hoz döntést. 

Kormányrendelet szabályozza a kijárás korlátozá-
sát, a szórakozóhelyek bezárását, illetve a kultu-
rális rendezvények és helyszínek további műkö-
dését (479/2020. (XI.3.). 

Kérjük, hogy akinek segítségre, információra van 
szüksége, hívja Balatonkenese Város Polgármesteri 
Hivatalát a 88/481-087 telefonszámon! 

2020. november 9-én újra összeült 
Balatonkenese Város Operatív Tanácsa 

A Tanács feladata, hogy a Kormány újabb korlátozási intézkedései-
nek megfelelően, a város mindennapi életét érintő kérdésekben dön-
tést hozzon. 
A Polgármesteri Hivatalban megszűnik a személyes ügyintézés. 
A Hivatal dolgozóit, telefonon és elektronikusan lehet elérni. 
A háziorvosokkal kizárólag telefonon tudnak egyeztetni egész-
ségügyi problémáikkal, időpontkéréssel, recept-felírással kapcsolat-
ban. 
A Pilinszky János Általános Iskola és a Kippkopp Óvoda és Böl-
csőde fogadja az egészséges gyermekeket, az oktatás és nevelés fo-
lyamatosan zajlik. 
A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársai továbbra 
is házi segítségnyújtást, az idősek gondozását végzik. Telefonszá-
muk: 88/482-943. 
Megkezdődött a felmérése, hogy a 65 év feletti polgárok közül kik 
azok, akik segítséget igényelnek a bevásárlásban, a postai csekkek 
feladásában, a gyógyszerek kiváltásában. 
A Kultúra Háza határozatlan időre bezárt. Az intézmény nem szer-
vez rendezvényeket és nem fogad csoportokat, klubokat, szakkörö-
ket. A rendeletek alapján, jelen kialakult helyzetet értékelve a nyil-
vános rendezvények a következő intézkedésig nem kerülnek 
megtartásra. 
Az étkezések díjának befizetői változatlanul a meghirdetett hely-
színen és időpontokban tudják rendezni az ellátás térítését. 
A Könyvtár látogatása megváltozott formában lehetséges. Erről bő-
vebben a 38. oldalon, a Könyvtári hírekben olvashatnak. 
A Rendőrség és a Polgárőrség a kijárási tilalom ideje alatt folya-
matosan járőrözni fog, felügyelik a szabályok betartását, vigyáznak 
a rendre. 
A Városgondnokság folyamatosan fertőtleníti a buszmegállókat. 
Városunk életének jelentős történéseiről folyamatosan tájékoztatni 
fogjuk Önöket! 
Kérünk mindenkit a szabályok betartására! 
Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

 

Segítség 65 év felettieknek 
Balatonkenese Város Önkormányzata a veszély-
helyzet idején segítséget nyújt a rászoruló 65 év 
felettiek ellátásában. 
Azoknak, akik balatonkenesei állandó lakosok, élet-
vitelszerűen itt tartózkodnak, egyedül vannak, a csa-
ládtagjaik nem tudnak segítséget nyújtani részükre, 
és a járvány miatt nem szívesen mozdulnak ki az 
otthonukból, az Önkormányzat igyekszik levenni a 
vállukról a terhet, a mindennapok könnyebbé tételé-
nek érdekében. 

Kérjük, hogy ha segítségre szorul, 
hívja a +36 30 849 0792 telefonszámot! 

A hívók regisztrálását követően, hetente két alka-
lommal, keddi és pénteki napokon segítséget 
nyújtunk élelmiszer-vásárlásban, a postai csek-
kek feladásában és a rendszeresen szedett gyógy-
szerek kiváltásában. A szám hívható hétfőtől pén-
tekig, 8-14 óra között. 
Kérjük, hogy minél szélesebb körben osszák meg 
ezt az információt, illetve figyelmeztessék az isme-
retségi körükbe tartozó időseket a lehetőségre! 

Ismét bevezették az idősek vásárlási sávját 
Az idősek védelme, a járvány lassítása érdekében újra vásárlási idő-
sávot vezettek be a 65 éven felülieknek. 

Hétköznapon reggel 9 és 11, hétvégén reggel 8 és 10 óra között csak 
a 65 éven felüliek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, az illatszert, 
drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai pa-
pírterméket árusító üzletekbe, valamint a gyógyszert, gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó boltokba, gyógyszertárakba. Az idősek a 
védett idősávon kívül is szabadon vásárolhatnak. 

A vonatkozó szabályok betartásáról az üzletek üzemeltetői, alkal-
mazottai gondoskodnak. Ha szükséges, fel kell szólítaniuk a nem 
ebbe a korcsoportba tartozókat a bolt elhagyására. Ha ez nem vezet 
eredményre, a rendőrséget értesíthetik. Ezek elmaradása esetén köz-
igazgatási hatósági intézkedésre kerülhet sor. 
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
13/2020. önkormányzati rendelete tartalmazza a súlykorláto-
zással érintett önkormányzati utakra való behajtás fel-
tételeit. 
A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást jelző közúti jelző-
táblákkal jelzett útszakaszokra terjed ki és vonatkozik min-
den járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen a 
rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni. 
A szabályozás nem terjed ki a személyszállító, a közfelada-
tot ellátó, a közszolgáltató és köztisztasági járművekre. 
A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a polgármester 
jár el. A behajtási engedély iránti kérelmet a gépjármű tu-
lajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, vagy annak az in-
gatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érin-
tett járművel szállítás történik. 
Az engedély a kérelmezett időponttól az abban megjelölt idő-
pontig, de legfeljebb egy évig érvényes. A felsorolásban lát-
ható az érintett utcák listája, illetve az engedélykérő nyomtat-
vány is, mely az Önkormányzat honlapjáról (www.balatonke-
nese.hu) letölthető. Ugyanitt találják a Balatonkenese Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghozott rendele-
teket is. A menüsorból az Önkormányzat/Rendeletek pontok 
kiválasztásával eljutunk a Nemzeti Jogszabálytárba, ahonnan 
a kívánt dokumentumok előhívhatók. 
 

Súlykorlátozás Balatonkenesén 
 

Utcanév 
Elrendelt 

súlykorlátozás 
(tonna) 

Max 
súlyhatár 

– engedéllyel –, 
kivéve személy-
szállító jármű 

Dózsa György 7,5 24 
Erkel Ferenc 3,5 10 
Főnix tér 3,5 10 
Fűzfa 3,5 10 
Gagarin 7,5 24 
Gyümölcskert 3,5 10 
Hajnal 3,5 10 
Hajógyár 7,5 24 
Halász 3,5 10 
Harangvirág 3,5 10 
Hegyalja 7,5 24 
Holló 7,5 24 
Honvéd 3,5 10 
Hullám 3,5 10 
Ibolya 7,5 24 
Jókai Mór 3,5 10 
József Attila 7,5 24 
Juhász Gyula 3,5 10 
Kállai Éva 7,5 24 
Kanizsai Dorottya 7,5 24 
Kapuvári Imre 7,5 24 
Katona József 7,5 24 
Kazinczy Ferenc 3,5 10 
Kálvin János tér 7,5 24 
Keszeg 7,5 24 
Knébl Antal 7,5 24 
Kodály Zoltán 3,5 10 
Kossuth tér 7,5 24 
Kossuth Lajos 7,5 24 
Kosztolányi Dezső 3,5 10 
Kölcsey Ferenc 3,5 10 
Kun 7,5 24 
Ladik 7,5 24 
Liliom 3,5 10 
Maja 3,5 10 
Március 15. tér 3,5 10 
Margaréta 3,5 10 
Márkó 7,5 24 
Mikes Kelemen 7,5 24 
Móricz Zsigmond 7,5 24 
Nagykúti 7,5 24 
Nagy László 7,5 24 
Napfény 3,5 10 
Nefelejcs 3,5 10 
Németh László 7,5 24 
Nyár 3,5 10 
Nyárfa sor 3,5 10 
Óvoda 7,5 24 
Partalja 3,5 10 
Partfő 7,5 24 

Utcanév 
Elrendelt 

súlykorlátozás 
(tonna) 

Max 
súlyhatár 

– engedéllyel –, 
kivéve személy-
szállító jármű 

Alkotmány 3,5 10 
Alsóréti 3,5 10 
Arany János 7,5 24 
Babits 3,5 10 
Bagolyvár 3,5 10 
Bajcsy-Zsilinszky 7,5 24 
Bakó József 7,5 24 
Balaton köz 3,5 10 
Bartók Béla 7,5 24 
Batthyány 7,5 24 
Benczúr Gyula 7,5 24 
Berek 7,5 24 
Berzsenyi Dániel 7,5 24 
Béke 7,5 24 
Blaha Lujza 7,5 24 
Bocskai 7,5 24 
Bolyai 7,5 24 
Búsuló juhász 7,5 24 
Búzavirág 3,5 10 
Csalogány 3,5 10 
Csipkés 7,5 24 
Csizmadia 3,5 10 
Csók István 3,5 10 
Csokonai Vitéz Mihály 7,5 24 
Dobó Katalin 7,5 24 
 

A súlykorlátozással érintett 
önkormányzati utak listája és a súlyhatárok 
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A koronavírus tömeges elterjedésének megakadályozása érde-
kében, a veszélyhelyzet idejére különleges iratkezelési szabá-
lyok bevezetésére került sor a Balatonkenesei Polgármesteri 
Hivatalban. 
A postán keresztül kézbesített vagy a Hivatal postaládájában 
elhelyezett iratok – a boríték felbontása nélkül – 48 órára irat-
karanténba kerülnek. Az iratkarantén lezárulta után, az iratokat 
az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezelik az ügyinté-
zők. 
Abban az esetben, ha már a boríték felbontása nélkül, vagy az 
átvétel során megállapítható, hogy az érkezett anyag olyan 
ügyre vonatkozik, a-mely halaszthatatlan ügyintézés alá esik, 

az iratkarantén előírá-
sait nem lehet alkal-
maz-ni. Ezeket az ira-

tokat a higiénia előírá-
sok betartásával bontják 
és kezelik. 
Kérjük az Ügyfeleket, 
hogy a fenti iratkezelési 
szabályok miatt figyel-
jenek arra, hogy a halaszthatatlanul intézendő ügyek esetében 
jól láthatóan legyen kiemelve azok sürgőssége, és hogy milyen 
ügyben fordulnak a Hivatalhoz. 
A legcélszerűbb az, ha az ügyfelek elektronikus formában 
nyújtják be kérelmeiket. 

A Hivatal Dolgozói köszönik megértésüket! 

Utcanév 
Elrendelt 

súlykorlátozás 
(tonna) 

Max 
súlyhatár 

– engedéllyel –, 
kivéve személy-
szállító jármű 

Patkó 7,5 24 
Pásztorház 7,5 24 
Pásztor 7,5 24 
Petőfi Sándor 7,5 24 
Rege 3,5 10 
Révész 7,5 24 
Rigóvölgyi 7,5 24 
Rozgonyi Cecília 7,5 24 
Rozmaring 3,5 10 
Rózsa 7,5 24 
Schnédl Alajos 7,5 24 
Seregély köz 7,5 24 
Simándy József 7,5 24 
Soós Lajos 7,5 24 
Sport 3,5 10 
Stadion 3,5 10 
Szegfű 7,5 24 
Szép Juhászné 7,5 24 
Szilágyi Erzsébet 7,5 24 
Szilvafa 3,5 10 
Szilvamag 3,5 10 
Szinnyei Merse Pál 3,5 10 
Szivárvány 3,5 10 
Táncsics Mihály 7,5 24 
Tavasz 3,5 10 
Tompa Mihály 3,5 10 
Törökverő 3,5 10 
Tulipán 3,5 10 
Tüzér 7,5 24 
Urbánus 7,5 24 
Útalja 7,5 24 
Vak Bottyán tér 3,5 10 
Vak Bottyán 3,5 10 
Vasút 3,5 10 
Viola 3,5 10 
Zápor 3,5 10 
Zrínyi 7,5 24 
Névtelen utcák 3,5 24 

 

2. melléklet a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
Balatonkenese Város közigazgatási területén lévő, 
súlykorlátozással érintett közutak használatához 

 
Az igénylő neve:  
Lakcím:  
Telefonszám:  
A megközelítendő  
ingatlan címe /  
helyrajzi száma: 

 

Az engedély 
érvényességének 
kérelmezett 
időtartama: 

202… …………. hónap …… napjától 

202… …………. hónap …… napjáig 

A gépjármű 
tulajdonosa, 
üzemben tartója: 

 

A gépjármű 
forgalmi rendszáma  
hatósági jelzése), 
azonosítója: 

 

A jármű megenge-
dett legnagyobb 
össztömege: 

 

A jármű kategóri-
ája:  

A behajtási enge-
dély kiadását a 
…/2020. (… …) 
önkormányzati ren-
deletben foglaltak 
figyelembevételé-
vel az alábbi indo-
kok alapján kérem: 

 

A kérelem benyújtásával tudomásul veszem az alábbiakat, egyút-
tal hozzájárulok, hogy a kérelmen megadott adataimat az engedé-
lyező hatóság a kérelem elbírálásához legfeljebb az engedély idő-
tartalma alatt kezelje. 
Tudomásul veszem, hogy az útban okozott károkat és szennyező-
déseket a munkák végeztével helyre kell állítanom, illetve el kell 
takarítanom. A munkálatok ideje alatt biztosítanom kell a mentő, 
tűzoltó és egyéb, közfeladatot ellátó gépjárművek közlekedését. 
Az állandó lakók, ingatlantulajdonosok számára biztosítanom kell 
az életvitelhez és munkába járáshoz szükséges közlekedés lehető-
ségét. 
Balatonkenese. 202.... év .............. hónap ....... nap 

kérelmező 
 

Különleges iratkezelési szabályok 
a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalban 
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Nem ilyen évre koccintot-
tunk tavaly szilveszterkor. Az 
esztendő vége felé illik mérle-
get vonni, hogy mi minden tör-
tént velünk az előző időszak-
ban. Esemény pedig bőven 
volt ebben a tizenkét hónap-
ban. Egészen kora tavaszig 
arra gondoltunk, hogy szoká-
sos év lesz 2020, ám ekkor jött 
a koronavírus-járvány, amely 
mindannyiunk életét felborí-
totta. A település nyugodtan, 

sikeresen vette fel a harcot a helyzettel, az itt lakók higgadtan, 
soraikat összezárva, közösen tudtak átlépni a nehézségeken. 
De nemcsak az itteni lakosok voltak velünk: rengeteg nyara-
lóba költöztek ide a tulajdonosok a veszélyhelyzet idejére. S 
velük együtt úgy töltöttük itt napjainkat, hogy elfértünk a tele-
pülésen. Ez megmutatta annak a közmondásnak az igazságát, 
hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Mert bár össze voltunk 
zárva, és mindenkiben volt egy kis félsz, hogyan alakulnak 
majd a dolgok, a tapasztalat azt mutatta, hogy ebből nem volt 
probléma. Vigyáztunk egymásra, amit itt is nagyon köszönök 
mindenkinek! 

A zaklatott tavasz után zsúfolt nyár következett, utána pe-
dig egy csendesebb ősz. 

Pályázatainkkal kapcsolatban nincs okunk szégyenre. 
Hosszú évtizedek adósságából sikerült törlesztenünk, hiszen a 

lakótelepen utat építettünk. A Városgondnokság számára pá-
lyázati forrásból és önerőből is tudtunk új eszközt beszerezni, 
fejlesztettük a gépparkot, mert ott nagy elmaradásaink vannak. 
Még a télben megvalósítjuk a strandfejlesztés első ütemét: 
mind a Bezerédj, mind a Vak Bottyán strandon megújulnak a 
vizesblokkok. 

Bízom abban, hogy az idei év nehézségei után a karácsonyi 
időszak mindenki számára megnyugvást és békét hoz. Vigyáz-
zon mindenki magára, szeretteire, ismerőseire! Ha valaki 
olyan személyről tud a környezetében, aki segítségre szorul, és 
nem mer vagy nem tud kérni, nyugodtan forduljon az Önkor-
mányzathoz – igyekszünk megoldást találni mindenki problé-
májára. 

Nagyon szeretnénk megtartani a Mindenki Karácsonyát, 
ami tavaly nagyon jól sikerült – Keneséről, a keneseiekről és a 
keneseieknek szólt. Ha nem lesz külön tilalom rá, akkor a vo-
natkozó előírások betartásával szeretnénk megrendezni. Az 
adventi gyertyagyújtásokat online lehet követni a város inter-
netes felületein, és a húsvéti online egyházi alkalmakhoz ha-
sonlóan tervezzük, hogy ugyanilyen formában karácsonykor a 
helyi egyházközösségek vezetői ismét szólni fognak a hívek-
hez, hogy az mindenkihez eljusson. 

Bízzunk benne, hogy a 2021-es jókívánságok meghallgat-
tatnak. Békés, boldog karácsonyt, sikeres új évet kívánok Ba-
latonkenesének munkatársaim, segítőink és a Képviselő-testü-
let nevében is! 

Jurcsó János 
polgármester 

 
 

Eltelt egy év, és egy év táv-
latában érdemes egyenleget von-
ni, végigtekinteni rajta, mit állt 
szándékunkban megtenni, és 
mi az, ami sikerült. Valamint 
mik azok a fejlesztési pontok, 
amelyek szándékunk szerint a 
következő évben valósulnak 
meg. Attól függetlenül, hogy a 
vírushelyzet végett komoly ki-
esés volt az Önkormányzat be-
vételi oldalán, komoly ered-
ményeket értünk el. Fenn tud-
tuk tartani a zökkenőmentes mű-

ködést és példaértékű volt a település tavaszi veszélyhelyzet-
kor való összefogása, a szervezettség, amelyet a polgármester 
irányításával intézményeink véghez vittek az idősek segítése 
érdekében. Ezt mindenkinek nagyon köszönöm: megsüvege-
lendő az az összetartás, ami Balatonkenesén mutatkozott. Ez-
zel példát mutattunk a körülöttünk levő településeknek is. 

2019 őszén merőben új, más testület állt fel, merőben más 
gondolkodásmóddal. A testületen belül komoly harcok van-
nak, olykor viták, ám ez az ajtón belül marad. Mert ezek a viták 
sosem személyeskedők, hanem építő jellegűek. Habitusa, sze-
mélyisége ellenére elvitathatatlanul mindenki jót akar. A tele-
pülésnek most olyan polgármestere van, aki nem a hivatali 
munkát próbálja irányítani, hiszen erre ott van a jegyző és az 
aljegyző, hanem folyamatosan tárgyal, lobbizik, kilincsel, kap-
csolatokat épít, és ennek meghatározó eredményei vannak. 

Ezek közül a legelső közös harc, amit a civilekkel együtt vív-
tunk, a hajókikötőnk megtartása. Egy hajszálon múlott, hogy 
nem vesztettük el, és senki ne gondolja, hogy ez a kikötőnél 
megállt volna. A Széchenyi park is veszélyben forgott. A ki-
kötő megtartásában nagyon nagy szerep jutott annak, hogy 
polgármesterünk olyan szintű kapcsolatot tudott kiépíteni par-
lamenti képviselőnkkel Kontrát Károly úrral, hogy hathatós tá-
mogatást kaptunk tőle és más személyektől is. Jurcsó János 
polgármester és Kontrát Károly államtitkár úr között nagyon 
jó munkakapcsolat alakult ki, annak ellenére, hogy ő és a kép-
viselő-testület is független. 

A következő nagy probléma a küngösi szag kérdése, 
amelytől már régóta szenvedünk. Polgármester úr elérte, hogy 
jövőre technológiai váltást valósítanak meg a sertéstelepen, 
megszűnik az eddigi gyakorlat a híg trágya tárolására, és fe-
detten fogják kezelni. Tehát szintén a nagyszerű lobbitevé-
kenységnek köszönhető, hogy hosszú idő után megszűnik egy 
olyan kellemetlenség, amely az itt élőket és a hozzánk pihenni, 
nyaralni érkezőket már nagyon régen zavarta. 

Ciklusunk első évében komoly összegektől esett el az Ön-
kormányzat a vírushelyzet miatt, mégis nyertünk pályázatokat: 
útépítésre, mely a lakótelep két utcájának leaszfaltozását jelen-
tette, illetve nyertünk egy traktort, amely a Városgondnokság 
munkáját segíti. A Városgondnokságnak vásároltunk egy új 
autót is. Az elvonások ellenére az előző évekhez képest is lé-
nyeges fejlesztések történtek nálunk. 

Bejelentették, és már a Magyar Közlönyben is megjelent, 
hogy Kenese központjában körforgalom épül. Ez sem magától 
jött létre, nem kopogtatott a közútkezelő az ajtónkon, hogy 

Rendkívüli év, rendkívüli kihívások 
Képviselő-testületünk a 2020-as esztendőről 
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hadd építsünk nektek körforgalmat. Ez is a korrekt, normális 
kapcsolattartásnak és a lobbitevékenységnek köszönhető. 

A jövő évi terveinkben szerepel a Vak Bottyán strand újjá-
építése. Bízunk benne, hogy 2022-re már egy teljesen új 
strandra tudunk belépni. Első körben a vizesblokkok újulnak 
meg. Tehát sok olyan eredménye van a 2020-as évnek, amelyet 
már több cikluson keresztül nem sikerült megoldani. A jövő év 
első felében a település központjában is leaszfaltozunk egy 
utat, s ezt a tendenciát a következőkbe is tartani kívánjuk. A 
körforgalom megépítésén túl is várhatók útfelújítások. 

Ezekkel előreléptünk, s ez mind azt bizonyítja, hogy a pol-
gármester a testülettel együtt azon dolgozik, hogy a település 
éljen és fejlődjön. A képviselő-testület ebben nem gátolja, an-
nak ellenére sem, hogy mindannyian más emberek vagyunk, 
másképp gondolkodunk, a célt esetleg másképp akarjuk elérni, 
de a végeredmény a fontos. A magam részéről büszke vagyok 
arra, hogy ennyi idősen is együtt tudok dolgozni a fiatal embe-
rekkel – és nagyon büszke vagyok ezekre a fiatalokra, hogy 
Kenese érdekeit képviselik. Sosem önös érdekek mentén gon-
dolkodnak, hanem a település érdekeiért. Hogy néha hibákat 

követünk el, természetes, de ezeket beismerve próbálunk raj-
tuk változtatni. 

A kenesei civil szervezetekkel a kapcsolat tökéletes. Folya-
matosan tájékoztatjuk őket, idén a különleges helyzet kapcsán 
is megtörtént ez. Amiben tudnak, mindenben segítenek. Sajnos 
anyagi jellegű támogatást nem tudtunk nekik adni az idei év-
ben, viszont a bejegyzett szervezeteket megpróbáltuk pályá-
zati lehetőségekhez segíteni. A pályázó civil szervezetek mind 
nyertek is. Jelenleg ebben tudjuk támogatni őket. Remélem, 
jövőre ennél kézzel foghatóbb segítséget is tudunk adni nekik. 

Bízom benne, hogy a decemberi szeretetvendégséget, a 
Mindenki Karácsonyát meg tudjuk tartani, s ott az emberekkel 
személyesen is tudunk beszélgetni. 

Ha valakinek a települést érintő gondjai, problémái van-
nak, kérem, hogy hozzám, a polgármesterhez vagy bármelyik 
képviselőhöz forduljanak bátran! 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és az ideinél boldo-
gabb új évet kívánok Balatonkenese minden lakójának! 

Kocsis Jenő 
alpolgármester 

 
 

Erről az esztendőről már 
most kijelenthető, hogy több-
nyire súlyosan negatív jelzők 
kíséretében fog bekerülni a 
krónikás könyvekbe. 

Jómagam azonban azokra 
a pozitív hatásokra fókuszálok 
elsődlegesen, amelyekre a jö-
vőt építhetjük, hiszen ilyenek 
is vannak bőven. 

Januárban nagy remények-
kel vágtam bele az első olyan 
évembe, amikor a családom, a 
főállásom és a hobbimon kívül 
szeretett településem önkor-

mányzati tisztségviselőjeként is teljesítenem kell. 
Nagyon hamar megtanultam, hogy „politikusként” kizáró-

lag megosztó döntéseket tudunk hozni. 
Ma már látom, hogy az örökélet vagy az ingyen sör beve-

zetése sem eredményezne általános boldogságot, miért várhat-
nánk ezt egy tűzgyújtási tilalomtól vagy egy zajrendelettől? 

Viszont arra sem számítottam, hogy a pandémiás helyzet-
ben ilyen gyorsan és hatékonyan fog majd össze a település 
összes lakója. A tanúsított fegyelmezettség, az egymás felé irá-
nyuló azonnali és önzetlen segítségnyújtás boldogsággal és 
büszkeséggel töltött el. Ha egy ilyen váratlan helyzetet le tud-
tunk kezelni, akkor a normál pályán miért kellene aggódnunk? 

Összefogásra azonban továbbra is szükség van, hiszen 
enélkül nem tudtuk volna megtartani a kikötőt sem, de az is 
sikerült. 

A közösség ereje és munkája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
tisztább, virágosabb és még biztonságosabb legyen a települé-
sünk. 

Hatalmas eredménynek tartom azt is, hogy ma már Bala-
tonkenese összes háziorvosa áttért az elektronikus recept hasz-
nálatára, így azok felíratása és kiváltása is sokkal egyszerűbbé 
vált mindenki számára. 

Az első járványhullám lecsengése után egy olyan nyár kö-
vetkezett, ahol, ha kisebb közösségekben is, de lehetőség nyílt 
boldog órákat együtt tölteni szervezett programok keretében. 
Pezsgett az élet, jöttek a turisták, tele voltak a nyaralók, és idén 
is gazdagodtunk minőségi szolgáltatásokban. Én teljesen bele-

szerettem a Tájháznál kialakított új koncert-
térbe, sok élménnyel gazdagodtam, köszönöm! 

Az elmúlt egy évben sokat beszélgettünk, 
vitatkoztunk, és nagyon sokat tanultunk egy-
mástól, egymásról, az önkormányzati működés 
sajátosságairól. Pontosabban látjuk már, hogy 
hol vannak határaink, mire van közvetlen ráha-
tásunk, és mire nincs. Ezek a korlátok még fáj-
nak, nem könnyű együtt élni velük, de el kell 
fogadni, hogy nincs varázspálcánk. 

És van okunk optimizmusra is, hiszen to-
vábbra is vannak sikeres pályázataink, amelyek 
elengedhetetlen a fejlődéshez. 

Megvannak a terveink, haladunk tovább 
azon az úton, ami szebb, élhetőbb és boldogabb 
Balatonkenesét eredményez. 

De ehhez legalább annyi energiát kell befek-
tetnünk, mint az elmúlt esztendőben. 

Meghitt, békés, boldog karácsonyt kívánok 
minden kedves olvasónak! 

Tóth Péter 
alpolgármester 

 
Fotó: Boór Ádám

 

Bayer Emil: Karácsonyi álom 
Fehéren süt a hold 
És havas a táj 
– Ily szép tán sose volt – 
A kép csupa báj; 
A falu sok-sok rőt ablakszeme 
Szelíd, meleg fénnyel pislog-hunyorog, 
Lassan kószál a Tél havas szele 
S odakinn egy kútágas nyikorog. 

A városra is est borul. A Csend hallgat. 
Hó alatt, holdfényben süppednek a falak. 
Valahol egy asszony sóhajt, messze néz, 
Aztán ím, lassan mozdul egy puha kéz, 
S megfog egy láthatatlan kezet… 
(Ó, mondd meg hát: útjuk hova vezet?) 
Csendes karácsonyeste van. 
Fenyőpkön milliónyi gyertya fénye lángol, ég 
S sejtelmesen, boldogan 
Édes titkokat rejtve, üzen most a Messzeség… 
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A Szociális Bizottság tevé-
kenységének szempontjából ér-
dekesen alakult a 2020-as év. 
A járványhelyzet miatt sokkal 
több probléma, megoldandó, 
új feladat jelentkezett. Előtte 
ilyen tapasztalataink nem vol-
tak, ilyen úton még nem jár-
tunk. A polgármesterre hárult 
a nagyobb feladat, hiszen a bi-
zottságok a veszélyhelyzet ide-
jén nem működtek, a testület 
nem hozhatott határozatokat. 

Ám háttérmunkában folyamatosan dolgoztunk. Át kellett szer-
vezni az intézményi működéseket, a rendelkezések hatására 
hogyan változik a munkájuk – az óvodáé, a szociális intézmé-
nyé. A járvány magával hozta, hogy szinte minden nap újra 
kellett gondolni: kik azok, akik támogatásra szorulnak, s nekik 
milyen segítséget tudunk nyújtani. A település adta lehetősé-
gek szerint kellett megoldanunk a felmerülő kérdéseket. Köz-
ben figyelnünk kellett természetesen arra is, hogy minden a 
járványügyi előírásoknak megfelelően működjön: a fertőtlení-
tés, a szabályok betartása. 

Plusz feladatot jelentett az eddig a gondozási körbe nem 
tartozó 65 éven felüliek ellátása. Ebben a Közművelődési In-
tézmény és az óvoda dolgozói segítettek. Nagyon sokat kö-
szönhetünk a civileknek, akik többek között az ebédkihordás-
ból vették ki a részüket: naponta akár 60-70 adag ételt szállí-
tottak ki. Emellett közülük sokan maszkokat varrtak, a Turisz-
tikai Egyesület pedig ezek csomagolásán, vasalásán, kihelye-
zésén, folyamatos pótlásán tevékenykedett. Az időseket így el 
tudtuk látni maszkkal. Varrattunk bevásárlótáskákat, amelye-
ket rendszeresen mostunk, fertőtlenítettünk – ezekbe vásárol-
tak be a kollégák. Az intézményeink vállvetve próbáltak és 
próbálnak megfelelni a körülmények adta kihívásoknak. Na-
gyon reméljük, hogy a járványban senkit nem veszítünk el. 

A járvány első hulláma idején mindenki azonnal megmoz-
dult: egy hívó szó elég volt, az emberek felajánlották a segít-
ségüket. Meglepő és jó érzés volt megtapasztalni ezt az össze-
fogást, az együtt gondolkodást, hogy hogyan lehet a dolgokat 
a lehető legpraktikusabban megoldani. Ezúton is nagyon kö-
szönjük valamennyi segítőnek az önfeláldozó munkát! 

A bizottság tagjai nagyon jól együtt tudnak dolgozni, gon-
dolkozni. Örülök, hogy fiatal a csapat. Mindenkinek nagy 
helyismerete van, rálátása a különböző csoportokra. Tóth-
Renczes Kata az óvodai és az iskolai szülői munkaközösség-
ben is dolgozik, ő a gyerekek oldaláról tudja nézni, hol és mi-
ben tudunk segíteni. Koronczai Edit nagy segítség a jogszabá-

lyi, államigazgatási háttér ismeretében. Csőszi Róbert fejében 
mindig „kattognak a számok”, Szabó Tamásnak pedig renge-
teg emberrel van napi kapcsolata. Közös erővel igyekszünk 
mindig hatékonyabbak lenni. Most, az újra kihirdetett veszély-
helyzetben a testületnek megint nincs döntési jogköre, de en-
nek ellenére kapcsolatban vagyunk. 

A múlt év végén, amikor megkezdtük a testületi munkát, 
rögtön a szociális tűzifa-elosztás volt a bizottság feladata. Idén 
éppen most foglalkoztunk ezzel: nagyon jó, hogy most több fát 
tudunk elosztani, mint tavaly; több embert, családot tudunk tá-
mogatni és mennyiségben is több tüzelő jut a támogatottaknak. 

A Magyar Falu programban orvosi eszköz-pályázaton két-
szer közel hárommillió forintot nyertünk. Ezekből a gyermek-
orvos, a két háziorvos és a védőnő eszközparkját tudtuk bőví-
teni informatikai és orvosi eszközökkel, bútorzattal. 

Nagy feladat volt az ősz folyamán a szociális rendelet mó-
dosítása, aktualizálása. Próbáltunk olyan változtatásokat tenni, 
hogy a támogatások életszerűbbek legyenek, minden esetben a 
célcsoportot találják meg. 

A jövő évben a szociális területen nagy változás lesz, hogy 
a családsegítő vezetője, Pozsonyi Monika nyugdíjba megy, és 
helyette új intézményvezető jön. Bízom benne, hogy méltó 
utódja lesz Monikának, és a kollégák szeretettel fogadják, se-
gítik a munkáját. 

Sajnos idén nem tudunk együtt készülni az adventi alkal-
makra, a karácsonyra, de reméljük, a város közös karácsonyi 
ünnepségét megtarthatjuk. Mi készülünk rá, és bízunk a leg-
jobbakban. 

Így, karácsony közeledtével még fontosabb, hogy figyel-
jünk oda egymásra! Ne kezeljük kitaszítottként azokat, akik-
nek a kapuján, ajtaján koronavírus-figyelmeztetőt látunk, in-
kább kérdezzük meg tőlük telefonon, tudunk-e nekik segíteni 
valamiben. A telefon fontos kapocs a kapcsolattartásban, hi-
szen ebben az évben egészen biztosan nem lesznek nagy kará-
csonyi családi összejövetelek. Sajnos előreláthatóan sokan 
lesznek egyedül az ünnepek alatt, mert mindenki megpróbálja 
óvni, védeni idős hozzátartozóit. A társas kapcsolatok nekik 
hiányoznak a legjobban, ezért, ha lehet, most még jobban oda 
kell figyelnünk rájuk. Akinek idős ember él a szomszédságá-
ban, jó, ha figyeli, lát-e mozgást, rendben van-e az idős isme-
rős, hogy ha segítségre van szükség, minél előbb tudjon kérni. 

Köszönöm szépen mindenkinek, aki egész évben a Szoci-
ális Bizottság munkáját támogatta és a feladatokkal megküz-
dött! Ezzel kívánok mindenkinek békés, meghitt karácsonyt és 
boldog új évet! 

Kurucz Henrietta 
a Szociális Bizottság elnöke 

 
 

Jó lenne eufóriával beszél-
ni erről az évről, az elért ered-
ményekről, a választások más-
napján a mindig optimista lel-
kem csak ezt tudta elképzelni, 
hogy így lesz. 

Azt hiszem, helytálló most 
ez az idézet a 2020-as évre: 
„nem ilyen lovat akartam”. 

A most kezdődött advent-
tel, a karácsonyvárással remé-
lem, minden embernek alkal-
ma nyílik kicsit hátradőlni és 
kicsit más perspektívából néz-
ni ezt az évet. Én ezt fogom 

tenni, mind magánéletemet, vállalkozásomat tekintve, mind az 
önkormányzati és civil életemet is. 

Balatonkenesét tekintve nem igazán ismerek a környeze-
tünkből esetet, aki koronavírusban halt volna meg. Ez jó! Ma-
radjon is így és a településünkön élőknek se kelljen lehetőleg 
ennek fájdalmával szembesülnie. 

Maga a vírushelyzet az önkormányzat és mögötte a teljes 
állami szféra működését jelentősen átírta. 

Tavasszal mindenkinek új volt a helyzet, igyekezett az 
egész önkormányzat, benne a szociális ellátó szervezt megfe-
lelni a kihívásnak. Ősszel sajnos újra megérkezett és ismét pél-
dásan helyt állnak az intézmények csapatai, itt is szeretném ezt 
megköszönni nekik! 

Mint az önkormányzat pénzügyi bizottságának vezetője, 
értékelnem kell az évet e tekintetben is. 
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Megalakulásunkkor alapvetően azt a célt tartottam szem 
előtt és erről igyekeztem meggyőzni a képviselőtársaimat is, 
hogy teremtsünk egy olyan pénzügyi alapot, amiből képesek 
vagyunk önerőből is beruházásokat megvalósítani, vagy na-
gyobb pályázatok esetleges szükséges önerejét biztosítani. 

Ennek tükrében a 2020-as költségvetés megszavazásakor ki-
csit lehettünk volna szigorúbbak is, de a polgármester úr és a tes-
tület több tagjának véleményére úgy határoztunk, hogy az idei a 
tanulás éve lesz; igyekezzünk megismerni a feladatainkat, a le-
hetőségeinket, kövessük szigorúan a számok alakulását és 2021-
re tervezzünk megalapozottan egy ambiciózus költségvetést. 

Sajnos a 2020-as év eleve borított mindent, hiszen a tavasz-
szal kezdődött gazdasági nehézségek nemcsak a magánszek-
tort, hanem a központi és önkormányzati költségvetések bevé-
teli oldalait is erősen érintették. 

Ehhez képest az önkormányzatunk nem került nehéz 
anyagi helyzetbe, de a korábban említett pénzügyi alap megte-
remtése szinte lehetetlenné vált. Fejleszteni, beruházni tudtunk 
kisebb-nagyobb mértékben, például pályázati forrásból. 

Vannak szerencsés momentumok is, amik nem feltétlenül 
rajtunk múltak, hiszen jelentős magánberuházások is készül-
nek településünkön, akiket érdekeltté lehet tenni településünk 
szebbé, jobbá tételében. A csapatnak ezt is tanulnia kell – és 
akkor ezek jó lehetőségek a közösségi tereink, infrastruktúránk 
fejlesztésére. 

Komoly sikerként éltem meg, hogy a 2019 novemberi és 
2020 nyári felvetések, hírek után is sikerült a Balaton-partunk, 

mólónk megőrzése, melyben köszönet illeti Kontrát Károly ál-
lamtitkár urat és sok más „név nélkül segítő”, kenesei érdekelt-
ségű lobbistát! Jó volt megélni, hogy egy jó célért komoly 
sziklákat tudunk együtt megmozgatni. 

Remélem, sikerül tanulnunk a 2020-as év nehézségeiből és 
elkövetett hibáinkból! 

Remélem, karácsonykor boldogan tudja ünnepelni min-
denki Jézus Krisztus születését! 

Remélem, 2021-ben minden nap sikerül többet mosolyog-
nunk, mint ebben az évben! 

Ezzel kívánok mindenkinek áldott, boldog karácsonyt, va-
lamint boldog, sikeres új esztendőt 2021-re! 

Ambrus Gábor 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
 

Az idei, 2020-as év minden 
szempontból más volt, mint az 
elmúlt évek. Nem csak az Ön-
kormányzat, de a város és az e-
gész ország életében. Olyan idő-
szaknak néztünk és nézünk még 
most is elébe, melyet egyikünk 
sem élt még át. Nemcsak nálunk, 
hanem országszerte is csökkent 
a megtartott kulturális progra-
mok, rendezvények száma. 

Egy évvel ezelőtt még telje-
sen más tervekkel és elképzelé-

sekkel indultunk neki ennek az évnek. A kialakult járvány vi-
szont mindent átalakított. Az eddig megszokott életmódunk tel-
jesen megváltozott, és ez a veszélyhelyzet, eddig sosem tapasz-
talt nehézségek elé állította az Önkormányzatot és vele együtt a 
Kulturális Intézményünket is. Az elsődleges feladatunk a kiala-
kult helyzet tőlünk telhető legjobb kezelése, mert számunkra az 
emberek biztonsága és egészsége mindennél fontosabb. 

Én, mint a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és Sportbizott-
ság elnöke elsősorban azt tudom elmondani, hogy az éves ter-
veinket, rendezvényeinket és kulturális műsorainkat mennyire 
befolyásolták a kialakult körülmények. 

Napról napra változtak az előírások, így nekünk is mindig 
fel kellett készülnünk az azonnali változtatásra. Sajnos sok na-
gyobb rendezvényünket nem tarthattuk meg, igaz, felelőtlen-
ség lett volna ragaszkodni hozzájuk. És bizony volt olyan idő-
szak is, amikor mindent le kellett mondanunk. Úgy érzem, na-
gyon sokan hiányolták és hiányolják is a közösségi összejöve-
teleket, hiszen egy program, egy műsor, egy rendezvény alkal-
mat ad a családok, barátok kikapcsolódására és a közösségi ér-
zet erősítésére. 

Mégis úgy érzem, hogy a most kialakult helyzetben igye-
keztünk minden körülményt mérlegelni és csak azokat az ese-
ményeket tartottuk meg, ahol biztosítani tudtuk a biztonságos 

részvételt. Nagyon sokszor előfordult, hogy mivel személye-
sen mi sem tudtunk összejönni, estékbe nyúló telefonkonferen-
ciákat tartottunk mind a bizottság tagjaival, mind a Kulturális 
Intézmény dolgozóival. Próbáltunk mindig a legjobb megol-
dásra jutni. 

Nagy öröm volt mindannyiunknak, hogy volt olyan idő-
szak, amikor kisebb műsorokat, előadásokat és rendezvénye-
ket, az előírások betartásával meg tudtunk valósítani, a vissza-
jelzések alapján sikeresen. Voltak előadásaink, könyvbemuta-
tónk, gyermekprogramjaink és zenés estjeink is. 

Az akadályokat, meglátásom szerint, sikeresen vettük, és 
kihasználtunk sok olyan lehetőséget is, melyet eddig ritkán 
használtunk. Gondolok itt a húsvéti köszöntésre, melyet na-
gyon sokan követtek, illetve az adventi gyertyagyújtásokra. Az 
online felületet szélesebb körben, nem csak kommunikációra 
használjuk, és egyre több rendhagyó ötlettel állunk elő. Úgy 
érzem, próbálunk új utakat nyitni és kihasználni a lehetősége-
ket. Rendkívüli idők új megoldásokat követelnek. 

Reményeink szerint idén is lesz alkalmunk a tavalyi év egyik 
legsikeresebb rendezvényét megtartani. Hiszen a Mindenki Ka-
rácsonya nemcsak egy ünnepi program, hanem egy olyan este, 
ahol a barátok, szomszédok és ismerősök békésen, egymást 
meghallgatva, együtt készülnek az év legmeghittebb ünnepére. 

Természetesen ahhoz, hogy mindent sikeresen megold-
junk, mindig napra készek legyünk, kellenek azok az emberek, 
akik a háttérben folyamatosan dolgoznak. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani a programok lebonyolításánál résztvevő 
önkénteseknek, a bizottság tagjainak és a Kultúra Háza dolgo-
zóinak kemény munkájukért, kitartásukért, és hogy sosem hát-
ráltak meg vagy vesztették el a lelkesedésüket, még a legbi-
zonytalanabb napokon sem. 

Továbbá ezúton szeretnék áldott, békés karácsonyi ünne-
peket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánni Balatonke-
nese minden lakójának! 

Szabó Tamás 
önkormányzati képviselő 
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Mit hozott a 2020-as év? 
Érdekes tapasztalatokat. 

Még nem is olyan rég tör-
tént, hogy 2019 őszén nagy vá-
rakozással, rengeteg tervvel 
fogtunk neki a városért végzett 
munkánknak. Tudtuk, hogy ten-
ni akarunk, vannak céljaink, 
esetenként az oda vezető utat 
is látjuk – bár igaz, nem min-
dig ugyanúgy. A lendület a-
zonban hamarosan megtor-
pant. Oka volt ennek a márci-

usra hozzánk is megérkező világjárvány, melyhez hasonló 
helyzetet korábban még egyikünk sem tapasztalt, és oka volt, 
hogy a megoldandó helyzeteket, felmerülő kérdéseket sokszor 
nem egyformán láttuk. Nyilvánvaló, hogy a kialakult körülmé-
nyek között, a napról napra változó feltételek mellett nehéz 
volt tartani magunkat a kezdeti elképzeléseinkhez, mert más 
lett a fontos, átértékelődtek a prioritások. Talán túlságosan is. 
A nézetkülönbségek természetesek, ha megvitatásuk során 
azonos pontokhoz tudunk eljutni; ha valaki nem ért egyet, azt 
érvekkel meg lehet győzni. De a nagy véleményeltérések nem 
szolgálják a közös ügyet, a település javát. Aki ismer, tudja: 
szeretek mindennek magam utánajárni és ellenőrizni. Szeretek 
megbizonyosodni arról, ha valamit támogatok, az tiszta, vál-
lalható ügy. Ebben az időszakban gyakran sajnos nem éreztem 
meggyőzve magam egy-egy meghozott döntés kapcsán. Még 

mindig hiszek a szavakban, abban, hogy velük sok dolgot tisz-
tázni lehet, ha kimondjuk őket. Kommunikálni – ez volt meg-
alakuló testületünk egyik legfontosabb célkitűzése. Tudom, 
hogy néha nem könnyű elkezdeni, de megéri. 

A járvány az emberek egészsége mellett a gazdaságot is 
súlyosan érinti. Az önkormányzatoktól sok forrást vontak el. 
A megmaradókra jobban kellene vigyáznunk. Sajnos úgy lá-
tom, városunk működését egyelőre nem tudtuk teljeskörűen 
optimalizálni. Még vannak olyan területek, amelyeket racioná-
lisabban át kellene gondolnunk ahhoz, hogy ne kövessük el a 
korábbi évek hibáit. Intézményeink tevékenységét, szervezett-
ségét alaposabban meg kellene vizsgálnunk, hogy hatékonyab-
ban funkcionáljanak. Ezzel nem csupán a feladataik lennének 
egyszerűbbek, munkájuk válna jobban a település javára, de 
jelentős anyagi erőforrást is meg tudnánk takarítani vele. Az 
idei évben voltak sikeres pályázataink, és ezen a téren a későb-
biekben nem lenne szabad kihagynunk egyetlen lehetőséget 
sem. 

A következő év szintén nem ígérkezik könnyűnek. Csak az 
álláspontok közelítésétől várhatunk városunk számára minden 
szempontból elfogadható előrelépést. A magam részéről to-
vábbra is azon leszek, hogy a település valódi érdekeit szolgáló 
döntéseket támogassam. 

Mindenkinek békés karácsonyt és az ideinél sokkal jobb 
esztendőt kívánok! 

Csőszi Róbert 
önkormányzati képviselő 

  
 

 

Örömmel olvastam a hírt, hogy az idei ádventre Betlehem 
kis „istállója” Kenesére, a református templom mellé költö-
zött. Sipos Csabánk jóvoltából vasárnap este férjemmel együtt 
megcsodálhattuk a szép alkotást, ami elindította bennem, ben-
nünk az emlékek egész sorát. Ezekből szeretnék néhányat 
megosztani szeretett városunk lapjának olvasóival. 

Kislány koromból egy gyermekének: 
Az Úr Jézus megszületett egy kicsiny jászolban: 
Nem pompában, nem gazdagon, szegény istálló-

ban. 
Szívemben is megszületett, jaj, de boldog vagyok: 
Dicsérem és magasztalom, áldom minden napon. 
Később a családunkban, amikor vacsora után az 

asztal közepére állítottuk az ádventi koszorút, ki-ki 
egy-egy éneket választhatott. 

Kicsiny Betlehemben megzendült az ének: 
„Dicséret, dicsőség a menny Istenének!” 
Kit oly régtől fogva szívrepesve vártak, 
Megszületett Megváltója az egész világnak. 
* 
Zengjen ajkunkról is hálaadó ének, 
Estéjén karácsony áldott ünnepének: 
És ki bűneinkért földre alászállva 
Szívesen várt vendég legyen lelkünk Messiása” 
Még a családi emlékekből idézek egyet: készülve az ün-

nepre, tanultuk a verseket, énekeket. Valamiért meg kellett fe-
nyíteni kis Tamásunkat, aki nagy krokodilkönnyekkel éne-
kelte: 

„Jer, mindnyájan örüljünk és szívünkben vigadjunk, 
mert született Úr Jézus nekünk…” 

Aztán elrepül szemem előtt 
az az 25 év, amikor a gyüleke-
zet gyermekeivel készültünk, 

80-100 gyerekkel zsibongva a szentestére. 
Most pedig örömmel gondolok vissza a nagy család kará-

csony másnapi találkozójára, ahol hat gyermekünk társaikkal 
és tizennégy unokánkkal együtt ünnepelhettünk. Ilyenkor a kis 
unokák már örvendeztettek meg szép versekkel, énekekkel; a 
közös vacsora után bontogatták a karácsonyfa alatt lévő sok-
sok ajándékot. Jó volt együtt örvendezni. Vajon az ideit Iste-
nünk milyenre készíti? Biztosan jó lesz, mert Ő és szeretete 
nem változik. 

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik fáradoztak, hogy a 
város karácsonyfája, ádventi koszorúja és a Betlehem kis „is-
tállója” mellett megállhattunk. 

Isten gazdag áldását kívánom városunk minden lakójára! 
Szeretettel: 

Németh Gyuláné 
ny. lelkészné 

Emlékeim ádventről és karácsonyról 
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Adománnyal segít a Kelet-Balatoni Borlovagrend 
a településünkön élő rászorulókon, 

a katolikus és a református egyházon keresztül 
 A több mint tíz éve működő szervezet 
fennállása során először kezdeménye-
zett jótékonysági akciót. Győrfi Ká-
roly, a Kelet-Balatoni Borrend elnök-
nagymestere elmondta, az adományt a 
katolikus és a református egyház helyi 
képviselőinek adták át, hogy rajtuk 
keresztül rászoruló, nehéz sorsú csa-
ládokon segítsenek karácsony előtt. 
Az elnök-nagymester kiemelte, az 
adományozást hagyományteremtő jel-
leggel szervezték. Az adományról 
szóló oklevelet Győrfi Károly adta át 
Medveczky Miklós balatonkenesei ka-
tolikus plébánosnak és Németh Péter
református lelkésznek a borlovagrend 
pincéjében, egy erre a célra szerve-
zett, szűkkörű rendezvény keretében. 

Medveczky Miklós példaértékűnek 
tartja, hogy egy civil szervezet részé-
ről érkezett jótékonysági felajánlás, 
ami nem tekinthető szokványosnak. 
Úgy vélte, a jelenlegi járványhelyzet-
ben a segítség még aktuálisabb, mint 
máskor, az adományért a családok ne-
vében is köszönetet mondott, vala-
mint reményét fejezte ki, hogy a bor-
lovagrend kezdeményezése példát ad 
más szervezeteknek is. 

Németh Péter elmondta, nagyon örül-
tek a felajánlásnak, a borrenddel több 
évre visszanyúló jó kapcsolatuk van. 
A kezdeményezés azt jelzi, hogy Ba-
latonkenesén odafigyelnek egymásra 
a civilek és az egyházak. A lelkész 
hozzátette, a presbiterekkel egyez-
tetve később döntenek arról, kiknek 
juttatják az adományt. Megjegyezte, 
jelenleg több célra, például a balaton-
akarattyai templom felújítására és a 
balatonkenesei temető bekerítésére is 
fogadnak adományokat. 

Fotó:
BKHírlap – Kelet-Balatoni Borrend

 

Medveczky Miklós, Győrfi Károly és Németh Péter az adománnyal 
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„János pedig magához hívatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: „Te vagy-e az Eljövendő, 
vagy mást várjunk?” Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a 
kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségekből és bajok-
ból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: „Menjetek el, vigyétek hírül 
Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak 
fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.”  

Lukács evangéliuma 7,18-23 
 
Az adventi időszak jellegzetes 

alakja, Keresztelő János áll előt-
tünk ebben az igeszakaszban. 

Lukács evangéliuma elején úgy 
látjuk őt, mint a boldog adventi 
váradalom diadalmas és maga-
biztos megtestesítőjét. Hirdeti a 
Messiás közeli eljövetelét, a ke-
mény ítéletet, és sürgeti a megté-
rést. 

Itt azonban már egy összetört 
reményű, csalódott, s éppen ezért 
kételkedő ember van előttünk. 
Aki minden kétségét és reményét 
belefogalmazza egy kérdésbe, és 
ezzel küldi tanítványait Jézushoz: 
Te vagy-e az Eljövendő, vagy 
mást várjunk? Találó a megálla-
pítás, amit valahol olvastam, hogy 
ez a második Keresztelő János 
sokkal közelebb áll a mai kor em-
beréhez, hozzánk. Reménysége-
inkben csalódottak, elkötelezett-
ségeinkben belefásultak, tehetet-
lenek vagyunk. Hol van a megin-
gathatatlan, erős hit, amely han-
gosan kiált, és bizonyságot tesz? 
Sokkal több bennünk a kétség és 
a kérdés. Ha az ember életében 
oly sok minden csődöt mondott 
már, amit szépnek, jónak, igaz-
nak hitt, már nem meri rátenni az életét semmire, nem mer 
hinni, reménykedni, mert fél, hogy újra csalódik. Az a Keresz-
telő János, aki nemrég még olyan lelkesen hirdette, hogy elkö-
zelíttetett az Isten Országa, egy igazán hívő ember, most meg-
rendült hitében. 

Miért? Egyrészt azért, mert életútja igen kilátástalan sötét-
ségbe kanyarodott. Heródes király, akivel kíméletlenül közölte 
Isten ítéletét a királyi udvar bűnei fölött, börtönbe vetette, hogy 
elhallgattassa, és nem valószínű, hogy innen valaha is élve ki-
kerül. 

Melyikünknek ne lennének az életutunkra vetülő sötét ár-
nyékaink, események, amik akaratunk, reményeink ellenére 
történnek. Gondok, aggodalmak, amik kínoznak, fájdalmas 
csapások, amik fejbe kólintanak, bizony meg tudják tépni a hi-
tünket, bénítani még az imádságainkat is. Ez az egyik oka a 
hitbeli megrendülésnek, az életkörülmények aggasztó, fájdal-
mas, érthetetlen alakulása. Ez az idei járvány, sokféle veszte-
séggel, árnyával mindnyájunkat elborít. 

A másik ok az a csalódás, amit Jézus okozott Keresztelő 
Jánosnak. Ő egészen másként képzelte el a Messiást. Valahogy 
úgy, mint népe általában: harcias, erős népvezérnek, aki hatal-
mas ítélettel sújt le a bűnre, az emberi gonoszságra (fejsze a 
fák gyökerén, tisztító tűzvész, szórólapát). De amióta Jézus a 
nyilvánosság elé lépett, nem történt semmi ilyesmi. Ő szelíd, a 
nép szegényei között jár, s bár sok bűnre mond ítéletet, de nem 
politizál, szeret és gyógyít, vigasztal és prédikál. Nem söpri el 

a gonoszokat, nem viszi diadalra a 
jókat. Lám, Keresztelő János is ár-
tatlanul tovább sínylődik a börtön-
ben. És feltör benne a kérdés: Miért 
maradsz tétlen? Akarsz, tudsz egy-

általán segíteni, megszabadítani? 
Te vagy az Eljövendő, vagy mást 
várjunk? 

Valóban, van úgy, hogy az Is-
ten nem azt cselekszi, amit az em-
ber kér és vár tőle, nem felel meg 
az elképzeléseinknek, szenvedése-
ink tétlen és tehetetlen szemlélőjé-
nek tűnik. Mért engedi, hogy az a 
sok szenny ellepje a világot, mért 
tűri el az önzők, hazugok és isten-
telenek uralmát? Miért hagyja, 
hogy annyi imádság és könyörgés 
ellenére még mindig pusztítson a 
járvány? 

Keresztelő János kérdez, me-
részen, őszintén, keményen. Egye-
nesen Jézusnak szegezi, címzi a 
kérdést. És az Úr Krisztus nem 
sértődik meg, nem fordul el, nem 
utasítja el, hanem válaszol. Mert 
még egy lázadó, kétkedő, keserű 
kérdés is jobb Isten előtt, mint a 
kiábrándult, vagy közömbös hall-
gatás. Az előbbire lehet válaszolni, 
az utóbbival nem lehet mit kez-

deni. János nem hallgat, mert neki szívügye, létkérdés: Ki-
csoda Jézus? 

Az Úr pedig válaszol, de a kérdésre indirekt feleletet ad. 
Döntés elé állítja Keresztelő Jánost, de nem dönt helyette. 
Ézsaiás prófétának a Messiásról szóló sok száz évvel azelőtti 
jövendölését idézi, ami döbbenetes módon éppen az ő cseleke-
deteit írja le: a vakok látnak, a sánták járnak, … halottak tá-
madnak fel, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. 

Keresztelő János eddig éppen a legnagyobbat nem értette 
meg Jézusban, azt az újat, hogy Jézus nem ítélni, a földi létet 
egycsapásra tökéletessé tenni, hanem a világot megmenteni 
jött el. Az ő reménysége és Jézus valósága közötti különbség 
éles megvilágításba helyezi annak a kegyelemnek a nagyságát, 
amelyre még ő sem számított. Nem hitte volna, hogy Isten em-
berszeretete ennyire az egész emberiséghez szólóan és ennyire 
emberi módon jelent meg, és Egyszülött Fiának halálában jut 
majd teljességre. 

Nem megtorolni a gonoszt, hanem tűrni, várni, nem meg-
bosszulni, hanem megbocsátani, nem gyűlölni, hanem sze-
retni, minden körülmény között hinni és bízni, ez nem birkaság 
és nem tétlenség, hanem nagyon is erős, tevékeny részvétel a 
világban. Halálig következetes, kemény vállalás. 

S egyébként is, eltörölni minden hatalmasságot, térdre 
kényszeríteni minden ellenséget, bíróként megítélni és újjáte-
remteni a világot még majd ezután jön el Jézus erre a földre. 
Ennek az adventjében élünk most! 

Te vagy az Eljövendő, 
vagy mást várjunk? 
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De most még nincs itt az ideje, csak annak, hogy belülről 
gyógyítson és formáljon – áldásokkal és próbákkal, és emberi 
szívekben és életekben valósítsa meg az Isten Országát. Most 
csendes és szelíd az ő munkája, mégis rendkívüli isteni erők 
hatnak általa. Amerre Jézus jár, csendben, de láthatóan meg-
változik egy ember élete, gondolkozása, cselekedetei, és lassan 
körülötte a világ is. 

Jézus kérdése mostani adventunkban hozzánk is ugyanaz: 
Tudtunk-e már dönteni? Megláttuk-e a kicsi dolgokban a na-
gyot: egy-egy mai ember „gyógyulásában”, élet-változásában 

az élő Jézus hatalmát? Talán éppen a mi életünkben? Hallot-
tuk-e már az esendő emberi beszéden keresztül megszólalni az 
Ő tiszta hangját? Vannak jelek a gyenge hit számára, jelei an-
nak, hogy Jézus él, munkálkodik, jön, közeledik, és hozza az 
Isten Országa teljességét. 

A kérdés az ebben az adventi várakozásban: Mit vársz Jé-
zustól? Kicsoda Ő teneked? Bármiben is légy, felismered-e 
benne Isten szeretetét? 

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
református lelkész

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A reformáció napja – 
Október 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Templomi áhítatot követően koszorúzás a Luther – Kálvin –
Dévai Bíró szoborcsoportnál. 

Fotó: Juhász Adrienn
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Balatonkenesei Református Egyházközség 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1. 

Telefon: +36 88 481 348 
E-mail: refkenese@gmail.com 

Kedves Testvérek, 
gyülekezeti tagok és érdeklődők! 

A koronavírus második hulláma miatti kormányzati in-
tézkedésekkel összhangban, és Református Egyházunk 
Zsinati Elnökségének kérése szerint a mi gyülekezetünk-
ben is, mind Kenesén, mind Akarattyán – szomorú szív-
vel, de felelős döntésre kényszerülve – szüneteltetünk 
minden egyházi alkalmat, így közösségi tereinkben 
az istentiszteletek és egyéb összejövetelek 2020. novem-
ber 11-től további intézkedésig nem lesznek megtartva. 

A vasárnapi istentisztelet idején megszólalnak templo-
munk harangjai, hogy otthonainkban mindannyiunkat 
elcsendesedésre, Istenre figyelésre és könyörgésre 
hívjanak. 

Az elhangzó igehirdetések a refkenese.hu honla-
punkon elérhetők, és ugyanitt olvashatók, meghallgatha-
tók a korábbiak is. A „Mécses" c. heti kiadványunkat 
igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz eljuttatni. 

Az esetleges temetési alkalmakon kérjük, hogy csak 
szűk családi, baráti körben vegyenek részt. A Lelkészi Hi-
vatal telefonon (88/481348; 30/3779033; 30/4447399) 
a nappali órákban ügyeletet tart. 

Megtartó Istenünk legyen kegyelmes őrizőnk! 

„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, 
oltalmazom, mert ismeri nevemet. 

Ha kiált hozzám, meghallgatom" – így szól az 
Úr. 

(91. Zsoltár) 
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A 34. évközi vasárnappal, Krisztus Király ünnepével lezá-
rul az egyházi év. Ezen az ünnepen Krisztust, mint az egész 
világmindenség abszolút Urát és minden ember Megváltóját 
ünnepeljük, aki az ember profán történelmét üdvtörténetté ala-
kította. Ebből a megérkezettség és beteljesültség állapotából 
Anyaszentegyházunk figyelmünket újra a Krisztus születését 
megelőző időszakra tereli, ahhoz hasonló ciklikusággal, amely 
a polgári évet is jellemzi. Az adventi előkészületi-bűnbánati 
időben készülünk fel Urunk születésének ünnepére, immár egy 
új egyházi időszakban. 

Megszokhattuk, 
hogy nagy egyházi ünne-
peink előtt, hosszabb-rö-
videbb előkészületi időt 
szentel egyházunk az ün-
nepre való méltó felké-
szülésre. Ez a felkészülés 
azért fontos, mert az elő-
készület fokról-fokra, lé-
pésről-lépésre vezet el 
minket az ünnep lénye-
géhez, mélyíti el ben-
nünk előkészületünk ál-
tal, az éppen ránk váró 
ünnepet. A civil életben 
is tudjuk, ha valami lé-
nyeges dologra nem ké-
szülünk fel, akkor az e-
redményt, ami adott eset-
ben lehet akár nagyon jó 
is, kevésbé fogjuk érté-
kelni. Ekkor a felkészü-
lésünk hiánya szembesít 
minket azzal, hogy az a-
dott eseményt valójában 
csak „meg akartuk úsz-
ni”, nem vettük komolyan. Amit azonban komolyan veszünk, 
arra készülnünk kell úgy a polgári, mint a hitéletben. Ez az ad-
venti készületünkre fokozottan igaz. A Megváltó születésével 
csak akkor fogunk tudni mit kezdeni – azon a szinten, amit az 
őszinte bűnbánat és Isten keresése jellemez –, ha vállaljuk a 
felé vezető fáradtságos utat. 

Az adventi előkészületben komoly erőfeszítést tegyünk 
arra, hogy ne pusztán eddigi „megrögzött” szokásaink uralják 
azt, hanem meglegyen bennünk az a készség, amely nyitottá 
tesz minket a Szentlélek sugallataira. Szívünkben annak a 
mély várakozásnak és szeretetnek kellene megnyilvánulnia, 
mint a Szűz Anyának, aki mély hittel és alázattal fogadta Gáb-
riel arkangyal váratlan és meglepő örömhírét, és nem tudva a 
jövőt, kimondta a „legyen-t”. Az adventi készület a jó szándé-
kon túl, amit mi megtehetünk és gyakorolhatunk, bizonyos 
szempontból sokkal inkább szól Istenről, mint rólunk. 

Bár az advent szó „Úr jövet”-et jelent, Isten állandóan, 
minden pillanatban jön felénk, nem csak ebben a bűnbánati 
időszakban. Ne felejtsük el, hogy minden kegyelem. A bűnbá-
nat sokféle cselekedete nem öncélú, arra tesz képessé minket, 
hogy érzékenyebbek legyünk meglátni életünkben Isten gond-
viselését. Olvassuk azokat a jeleket, amelyeket Isten küld ne-
künk. Lelkünk érzékenyítése a mi feladatunk, nem csak ezek-
ben a napokban… 

Minden egyes egyházi ünnepben, a részben benne van az 
egész! Adventben lényegében hármas tartalmat különbözte-

tünk meg: történelmi adventet, kegyelmi adventet, és az Úr 
második eljövetelét, a paruziát. A történelmi advent Jézus szü-
letése előtt megvalósult. A próféták hosszú évszádokon át 
Krisztus eljövetelét hirdették. Nagy igazság az, hogy egész 
életünk egy nagy adventi előkészület az Úr jövetelére. Hány-
szor és hányszor élhetünk meg életünk folyamán kegyelmi pil-
lanatokat, megannyi reális találkozást Jézussal, a szentségek, a 
szentelmények, a Szentírás olvasása és tanulmányozása és 
nem utolsósorban a szentmisén való részvételünk által. Végül, 

amikor az Úr eljövetele 
másodszor is megvalósul, 
ez véglegesen lezárja az 
emberiség hosszú advent-
jét, hogy már örökké a be-
teljesült boldogság állan-
dó örömében éljenek azok 
az igazak, akik életüket 
Krisztushoz kötötték.  

Meghatározó adventi 
szokás itt, Közép-Kelet-
Európában a hajnali, ún. 
rorate szentmise. A haj-
nali 6 órás szentmisekez-
dés jól mutatja a vágya-
kozó, virrasztó lelkületet, 
ahogy Szűz Mária is mie-
lőbb vágyta már látni Egy-
szülöttjét. Az egyház az 
adventi időszakban a Szűz 
Anyával együtt virrasztva 
készül a Megváltó születé-
sére. Testvérek, lássuk 
meg, hogy milyen jó a na-
pot szentmisével kezdeni, 
milyen jó felajánlani azt 
az áldozatot, amit a korai 

felkelés jelent. Aki csak egyszer is volt ilyen szentmisén, 
tudja, hogy milyen sajátos, lélekemelő, megerősítő ez a 
szentmise. 

Szeretettel biztatom a Testvéreket, hogy éljenek az egyház 
által javasolt bűnbánati cselekedetekkel, a hit, remény, és sze-
retet isteni erényeinek elmélyítésével, mert ezek által megerő-
sítve lesz valóban örvendező, boldog karácsonyunk! 

Advent prófétája, Keresztelő Szent János lép elénk: „A 
pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek 
egyenessé ösvényeit” (Mt 3,3) Ez a mi adventi programunk, a 
megtérés által Isten országának építése magunk és mások szá-
mára, a bűnbánat cselekedeteivel. Mert Isten országa már el-
közelgett, és miránk vár! Hisszük ezt? Várjuk ezt? Akarjuk 
ezt? 

Ha megfelelő minőségi időt akarunk szentelni Istennek 
ezekben a napokban, akkor az elcsöndesedés által igyekszünk 
együtt haladni a szent liturgiával, és meg fogjuk tapasztalni, 
hogy milyen „kevés” is elég a boldogsághoz, amit már nem 
„kívül”, hanem „belül” fogunk nemcsak keresni, hanem Isten 
segítségével megtalálni is. 

Minden kedves Testvérnek kívánok áldott és gyümölcsöző 
adventi felkészülést, és Isten kegyelmében gazdag, boldog, bé-
kés karácsonyi ünnepeket! 

2020 adventjén 
Medveczky Miklós 

plébános 

Adventi, karácsonyi gondolatok 
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Itt van a december. Egy rendkívüli 
december. Csendesebb, visszafogot-
tabb, olyan más, mint az eddigiek. De 
milyen jó, hogy a csöndes téli estéken 
több időnk marad a családunkra, ön-
magunkra, a Jóistenre! Ezeket a napo-
kat kihasználva én is elővettem múl-
tam gondosan összegyűjtött kincses 
dobozát. A fényképek között hamar 
kezembe akadt egy gondosan összehajtogatott levél. Kézzel írták, 
tollal, nem gépelve és nyomtatva. Úgy, ahogy kell: dátummal és 
aláírással. Nem mai a levél 1998. május 14-én kelt. Egy nagyon 
kedves ismerősömtől kaptam, aki azóta (immár 20 éve) karthauzi 
szerzetes. Milyen ez a levél? Rövid, mindössze pár sor gondosan, 
nyugodtan formált betűkkel. Egy Balatonkenesén, csendben szüle-
tett vers. Elcsodálkoztam, hogy 20 éve íródott. Akár ebben a mos-
tani, rendkívüli decemberben is születhetett volna. 

„Van egy másik világ, létezik 
A tenger alatt, a tenger fölött 
A zúgó hullámok mögött 
Egy másik világ rejtezik… 

Ha tudnád, ha csak megsejtenéd 
Hogy a felszín alatt mi rejtezik! 
Van egy másik világ, létezik 
És egyre csendesebben int feléd” 
E sorokat elolvasva elgondolkodtam. Milyen 

kincsek, értékek, ajándékok vesznek körbe, amiket sokszor nem 
veszek észre, vagy éppen olyan természetesnek veszem, hogy 
nem is értékelem. Pedig hatalmas kincsek. Egy darab megsárgult 
papírral a kezemben, hirtelen megértettem, hogy ez a lap hordoz 
valamit. Igen: egy üzenetet, egy értem mondott imát, egy rég látott, 
kedves ismerős őszinte barátságát. Miért hordoz ilyen sok min-
dent? Azért, mert szeretetből írták. Mikor, ha nem most van egy 
másik világ, most int egyre csendesebben felénk. Most közeledik 
egy új karácsony legbelül mindannyiunk szívében. Talán most sze-
retnénk a legtöbb szeretetet adni és kapni is. 

Olyan sokféleképpen ki 
tudjuk fejezni a szeretetünket. 
Megszoktuk, hogy karácsony 
ünnepén sokan összegyűlünk. 
Szebbnél szebb ajándékokkal 
lepjük meg egymást. Finoma-
kat sütünk-főzünk, és még 
mennyi, de mennyi szokásból, 

rutinból származó dolgot teszünk. De idén más az advent. Más a 
karácsony. Azonban a lényeg ugyanaz: a Szeretet. És a legjobb, 
kedves olvasó az, hogy végre van alakalmunk, lehetőségünk meg-
mutatni, kifejezni azt a szeretetet, ami eddig a szívünk mélyén 
sokszor észrevétlen maradt. Nem nagy dolgokra gondolok, csak 
azokra az egyszerű mondatokra, amelyekkel érezzük, és éreztet-
jük másokkal is, hogy nem vagyunk egyedül. Sőt szeretve va-
gyunk, fontosak vagyunk egymásnak. Hiszen „a szeretet önma-
gában nincsen, akkor létezik, ha te meg én vagyunk.” (Pál Feri 
atya) 

De mire is gondolok? Hogyan lehet megmutatni, kimondani a 
szeretetet ebben a rendkívüli decemberben? Azt gondolom, most 
nem a nagy jövés-menésnek, vásárolgatásnak van itt az ideje. Azt 
persze elismerem, hogy az ajándék, a feldíszített fenyőfa, az ün-
nepi asztal a karácsony része. De nem a leglényegesebb része. Hi-
szen ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. Márpedig biztos 
vagyok benne, hogy ebben a csendes decemberben az igazi szere-
tetre, a valódi, talán legjobban érzékelhető jóakaratra minden lé-
lek szomjazik; a kicsi éppen úgy, ahogyan a nagy. Egy pillanatra 
álljunk meg. Egyszerűen csak gondolj bele bátran, kedves olvasó, 
hány arca is lehet a megvalósuló szeretetnek. Szerintem a szere-
tetnek millió arca van. Gondolatban, gesztusban, cselekedetben, 
vagy éppen egy-egy egyszerű mondatba csomagolva. Sokszor 

olyan jól tud esni pár szó, egyetlen rövid mondat. Figyelj a szíved-
lelked mélyére, mikor hallod a szépen becsomagolt szeretet üze-
neteit a hétköznapokban, vagy lehet éppen karácsony ünnepén. 

 „Vigyázz magadra!” – „Mikor érsz haza?” – „Kösd be a biz-
tonsági övet!” – „Mondd csak, figyelek!” – „Jól aludtál? – „Mi-
lyen napod volt?” – „Ez az utolsó süti, felezünk?” 

Milyen egyszerű mondatok, és mégis milyen sokat tudnak 
üzenni. Nincs mit magyarázni, hiszen egyértelmű: a 
szeretettel megtett cselekedetek, apró gesztusok egy-
ben a legszebb szavak is. Ingyen vannak, mégis a leg-
többet mutatják: az igaz szeretetet, a valódi jóakaratot. 

Kívánom, hogy ez a rendkívüli december sokunk 
szívében érlelje meg a valódi szeretetet, ami által 
egész közel kerülhetünk karácsony titkához. Hiszen 
„gyermek születik, fiú adatik nekünk”, akinek igazi 
csodája valójában a csodátlanságában van elrejtve. Ál-
dott, megújult, igaz szeretetben bővelkedő karácsonyi 
ünnepeket kívánok! 

M. Erzsébet nővér 

Egy másik világ, egy másik ünnep, 
de a szeretet ugyanaz… 
„Szeretetben élni olyan, mintha örökké hajóznánk az öröm és a béke magjait elhintve.”

Lisieux- i Szent Teréz

Adventi programok a balatonkenesei 
katolikus templomban 

November 30. hétfőtől december 24. csütörtökig minden hétköz-
nap gyertyafényes hajnali szentmise 6 órától, kivéve a lelkigya-
korlat alatt.  
December 9-10-11-én 18 órától adventi lelkigyakorlat és a misék 
előtt gyónási lehetőség. A lelkigyakorlatot vezeti: Schauermann 
János szombathelyi plébános atya. 

Karácsonyi programok a katolikus templomban 
December 24. csütörtök, 24 óra: 

Balatonkenese, éjféli szentmise. 
December 25. péntek, 8 óra: 

Balatonakarattya, karácsonyi szentmise. 
December 25. péntek, 10 óra: 

Balatonkenese, karácsonyi szentmise. 
December 26. szombat, 10 óra: 

Balatonkenese, karácsonyi szentmise. 
December 27. vasárnap, 8 óra: 

Balatonakarattya, Szent János-napi ünnepi szentmise. 
December 27. vasárnap, 10 óra: 

Balatonkenese, Szent János-napi ünnepi szentmise 
és bormegáldás. 

December 31. csütörtök, 16.30-tól: 
szentségimádás, majd 17 órától 
év végi hálaadó szentmise Balatonkenesén. 

2021. január 1. péntek, 8 óra: 
Balatonakarattya, Szűz Mária Isten anyja, 
ünnepi szentmise. 

2021. január 1. péntek, 10 óra: 
Balatonkenese, Szűz Mária Isten anyja, 
ünnepi szentmise. 

Minden szentmisén kérjük az éppen aktuális járványügyi szabá-
lyok betartását. A fenti misék tervezettek, de kérjük a testvére-
ket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az éppen akkor aktuális mi-
serendekről a plébánia Facebook oldalán vagy a kifüggesztett hir-
detésen. 
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Pár napja elmentem Tihanyba, egy kicsit el-
csendesedni. Az idő borongós volt, egy ideig a szi-
táló esőben álltam a tóparton, majd ahogy egyre 
sűrűsödtek az esőcseppek az arcomon, inkább be-
ültem a kocsiba, és onnan néztem a balatoni hullá-
mokat. Ahogy várakoztam, az esőcseppek furcsa 
hálót szőttek a szélvédő üvegére. Az eső egyre erő-
sebb lett, már csak a váltakozó, pettyes mintán át 
láttam a tó fodrozódó hullámait. Néhány csepp 
apró folyócskaként elindult, néhány pedig találko-
zott. A szemem fókusza ugrált az szélvédőre csa-
pódó esőcseppek és a tóparton álló ágas-bogas fa 
lassan elmosódó kontúrja között. Csend volt és 
béke. 

Mindent láttam. De igazán mit is láttam? Mennyit láttam a 
valóságból? Láttam a hullámokat? A parton álló, őszi színek-
ben pompázó fát? Vagy csak az esőcseppek táncát a szélvédő 
üvegén? Vagy mindegyiket egyszerre? Talán mi is pont így 
látjuk az életünk eseményeit. Minden látunk, de valamilyen 
„pettyek” szűrőjén át, talán egy kicsit elmosódva. Közel 20 
éves hitoktatás után én úgy tapasztaltam, hogy 
sokan vagyunk így az adventi készülettel és 
karácsony ünnepével is. 

Mi mindent láthatunk, gondolhatunk, 
érezhetünk ezekről az ünnepi eseményekről? 
Biztos vannak olyanok, akik a régi, talán még 
gyermekkori szép emlékeket szeretnék újra át-
élni, újra megvalósítani decemberben. Talán 
néha sikerül és az földöntúli örömmel tölti be 
a szíveket, de néha csak reménykedünk, hogy 
újra átélhetjük azt a különleges, gyermekkori 
csodát, és csalódunk, mikor eltelnek az ünne-
pek. Mintha elment volna mellettünk az ün-
nepi idő és mi nem is tudjuk, hogy részesei 
voltunk-e vagy sem. 

Talán vannak olyanok is, akik december-
ben az ajándékozó szeretet jegyében sok-sok 
kedvességgel készülnek egymásnak, mert sze-
retik nézni az ajándékokat bontogató, mo-
solygó arcokat. Már vásárolnak, csomagol-
nak, terveznek. Remélem, sikerülni fog nekik, 
hogy örömet szerezzenek, és teljes szívemből kívánom, hogy 
nekik is szerezzenek mások örömet egy-egy szép csomaggal. 

Gondolom, olyanok is vannak, akik úgy érzik, a karácsony 
akkor szép, ha tiszta a ház, finomságokkal van megrakva az 
ünnepi asztal és már takarítanak, ablakot mosnak, pakolnak, 
menüt terveznek. Nekik is kívánom, hogy örömet találjanak a 
külső tisztaságban és gond nélkül sikerüljön az ünnepi ebéd. 

Biztos vannak olyanok is, akik nagy családi összejövetelt 
szeretnének, együtt lenni a nagyszülőkkel, testvérekkel, roko-
nokkal, esetleg barátokkal. Szinte magam előtt látom, ahogy 
körbeülik az ünnepi asztalt, humoros történetekkel szórakoz-
tatják egymást, vagy valamilyen társasjátékkal játszanak. 
Szívből kívánom, hogy örömet leljenek egymás társaságában. 

Elmondom, számomra mit jelent az advent és a karácsony. 
Az advent számomra olyan, mint esőben messze előre nézni és 

izgatottan keresni egy csodála-
tos, távoli látványosság kontúr-
jait. Az eső a jelen, a távoli látvá-
nyosság a jövő, és nem csak a 
földi jövő. Hisz az élet nem ér itt 
véget, hanem vár ránk egy na-
gyon szép ígéret, egy örök élet. 
Csak még nem látjuk az „eső-
cseppek okozta köd-permettől”. 
A jövő ködbe burkolódzik és a 
biztos pont csak a végtelenség. 
De nem tudok nem menni felé. 

A karácsony számomra o-
lyan, mint mikor hirtelen eláll az 
eső és egy rövid időre bepillan-
tást nyerhetek ebbe a távoli látvá-
nyosságba. Megáll az idő, eltölt 
egy földöntúli érzés, részese va-
gyok egy különleges találkozás-
nak, részese vagyok egy csodá-
nak. Karácsonyra úgy tudok gon-
dolni, hogy Isten meglátogatta a 
világot és azt mondta: „ahelyett, 

hogy vennék Neked valamit, amit szeretnél, valami olyat adok 
Neked, ami az enyém, ami tényleg az enyém. Egy ajándékot. 
Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az embert, aki itt ül velem 
szemben, és arra kérem, hogy értse meg, mennyire fontos, hogy 
vele lehetek. Most már van valamije, ami egy kicsit én vagyok, 
van belőlem egy darabkája.” (Paulo Coelho) 

Karácsonykor mi kapunk Istentől ajándékot, egy „darabot” 
Őbelőle. Talán ezért olyan fontos, hogy tiszta legyen a lakás, 
sokan legyünk az asztal körül és legyen valami ajándék a fa 
alatt. Hisz szeretnénk Istent tiszta lélekkel befogadni, kézzel 
foghatóan megtapasztalni Isten jelenlétét a másik ember által 
és örülni annak, hogy valakinek annyira fontos voltam, hogy 
kaptam tőle egy ajándékot. Talán ez az a csoda, amit az embe-
rek ösztönösen várnak. Hát legyünk a részesei ennek a csodá-
nak! 

Karinthy Frigyes szavaival kívánok mindenkinek Áldott 
Adventi Készületet és Karácsonyi Ünnepeket: „Kicsiny kuny-
hóban szeretet, szeressétek a gyermeket, e szent karácsony ün-
nepén Önöknek ezt kívánom én.” 

 
M. Teréz nővér 

Életvezetés – Életünk ködbe burkolózó csodája 
Mottó: „Bizalmas szívvel járom a világot, 

s amit az élet vágott, 
behegesztem a sebet a szívemben, 
és hiszek újra égi szeretetben, 
ilyenkor decemberben. 

Juhász Gyula 
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Kivételesen novem-
ber 15-én ünnepeljük 
Szent Erzsébetet, mert a 
mai nap egyben a Magya-
rok Nagyasszonya Kato-
likus Karitász csoport ünnepe is. Ezt jel-
zik a templom közepén elhelyezett, úgy-
nevezett Erzsébet-kenyerek, melyeket 
majd a prédikáció végén megszentelek, 
és amit majd minden testvér az ottho-
nába vihet. 

Mi itt a templomban abban a szeren-
csében részesülünk, hogy látható egy 
kép Árpád-házi Szent Erzsébetről a 
szentély felső részén. Méghozzá olyan 
művészi ábrázolás, amely a párját rit-
kítja. Miben is? Mikor a művész a falra 
festett kép keretét meghatározta, Erzsé-
bet ruhájának a szegélyét direkt a kere-
ten túl rajzolta és festette meg. Miért? 
Azért, mert ez ad bizonyos háromdi-
menziós képet. Mintegy ki akar lépni és 
még közelebb akar jutni hozzánk a 
szent. Ez a közelség utal a szeretetnek a 
parancsára. Az Isten- és az emberszere-
tet parancsát gyakorolta hősies fokon 
Árpád-házi Szent Erzsébet. Összesen 24 
esztendő adatott meg neki. Megélt egy 
gyönyörű, csodás házasságot, három 
gyermeket szült és nevelt. Aztán szegé-
nyen a ferences regula szerint élt és be-
telt azzal a mértékkel, ahogyan ő szere-
tett. A kép is azt ábrázolja, ami az ő éle-
téből a legfontosabb: az úgynevezett ró-
zsacsodát. Tudjuk az ő életét, nem aka-
rom azt részletesen elmondani, hiszen 
ismerjük. Ő is az a szentje a magyar 
Egyháznak, aki külföldön is ismert. 
Úgy, mint Szent Kinga és Szent István. 
Azonban ő talán a legismer-
tebb magyar szent. De mi-
ért? Thüringiai Lajos őrgróf-
hoz ment hozzá mindössze 
15 éves korában, a kor szo-
kása szerint. Még nem volt 
20 éves, mikor elveszti a fér-
jét. Hihetetlen az, amit meg-
élt Erzsébet ebben a pár év-
ben. Egy csodálatos, boldog 
házasságot. Mert nagyon sze-
rette a férjét, és a krónikák 
feljegyzik, hogy amikor a 
férjének a temetése volt, per-
cekig ráborult a koporsóra, 
és nem engedte, hogy azt le-
eresszék az anyaföldbe. Akkor, mivel 
hercegné volt, maga II. Frigyes, az ak-
kori legismertebb európai uralkodó kér-
te meg a kezét. De Erzsébet azt mondta: 
nem. Ő nem tud már mást úgy szeretni, 
mint az ő férjét. Kizárólagosan. 

Mit tanulhatunk Erzsébettől? Akkor, 
amikor van egy lánglelkű prédikátor, ha 
van egy vonzó személyiség, aki a maga 
vonzó módján beszél az Istenről, ott na-

gyon könnyű meglátni az Isten emberét. 
De milyen nehéz meglátni abban a sze-
gényben, aki koszos ruhában, koszos 
bőrrel, nem éppen jó illattal, de az Istent 
magába fogadva él. Testvérek, az Egy-
háznak mindig a lényege és a centruma 
volt, hogy a szegényekről gondoskod-
jon. Pontosan a főparancs alapján: a má-
sik személyében maga Krisztus van. Ez 
a szent hercegné, aki kórházakat alapí-

tott ott Wartburg vára mellett is, képes 
volt maga szolgálni a betegeket. Csak 
úgy, mint a testvére Árpád-házi Szent 
Margit, aki a munkában vállalta azt, ami 
a legalantasabb, Erzsébet az emberek 
szolgálatában vállalta ugyanazt. Volt ott 
fekélyes beteg. Volt ott, aki bűzt árasz-
tott. Erzsébet ezeket a betegeket saját 
kezűleg szolgálta ki. Sőt volt olyan be-
teg, akit a hátán vitt egyik helyről a má-

sikra. Honnan ez az ember feletti erő? 
Onnan, hogy Erzsébet Istennek adta az 
életét. Az, ahogy Erzsébet gyakorolta a 
tevékeny szeretetet, meglátszott rajta! 
Valami olyasmit ír a gyóntatója, Konrád 
testvér, hogy olyan volt a szeme, mint 
mikor a napsugár megcsillan rajta. Gyö-
nyörű, mert ezt a gyönyörűséget ő meg 
akarta valósítani az életében. Pedig ez az 
élet kemény élet volt. Ebben az életben 
megéli azt, hogy 20 évesen özveggyé 
válik. Megéli azt, hogy ott a távoli föl-
dön azok, akiknek támogatni kellett 
volna az özvegyet a három gyerekkel, 
nem hogy nem teszik meg, hanem ellen-
ségesek. Olyan módon ellenségesek, 
hogy neki a gyerekeivel menekülni kell. 
Menekülni a 13. században erdőkön, 
mezőkön. Honnan volt ereje, hogy nem 
vádolta az Istent? Honnan volt ereje nem 
változtatni a szeretetben megalapozott 
és meggyökeresedett álláspontját? Hon-
nan? Onnan, testvérek, hogy ezt az életet 
úgy élte meg, ahogy nekünk is meg kéne 
élnünk. Mert nem az nyeri el az élet ko-
ronáját, aki magát mentesíti a gondoktól 
és a bajoktól. Aki magának minden jót 
akar, a másiknak kevésbé. Hanem az, 
aki odaadja magát a szolgálatra. Nyil-
vánvaló, minél jobban odaadjuk magun-
kat a szolgálatra, annál inkább kimerít-
jük az erőinket. Ezért történt meg, hogy 
ez a szent asszony, aki egy nagypénteki 
napon, amikor már özvegy volt, bement 

egy templomba, és ott a dísze-
itől megfosztott oltárra téve a 
kezét, az akaratát is az Isten-
nek adta, és a ferences regula 
szerint kezdett élni, azt nem 
viselte el a családja. Nem vi-
selték el azok, akik a hercegi 
kastélyban voltak. Erzsébet a 
négy fejedelemségnek az ösz-
szes vagyonát, nem abból va-
lamit, hanem mindent oda-
adott. Olyannyira, hogy nem 
volt ruhája. A halálos ágyán 
egyetlen inge volt, ami még az 
övé volt, mert mindent oda-
adott. Testvérek, ez hihetet-

len. Éppen úgy, mint az, amit a férje, La-
jos megélt. Ő látta Erzsébet életét, és tá-
mogatta a feleségét ebben az önzetlen, 
önmagát emésztő és odaadó szeretetben. 
Amikor egy hadjáratból megjött, azt 
látta, hogy a palotájukban mindenhol 
betegek vannak. Mert Erzsébet nem elé-
gedett meg azzal, hogy kórházat alapí-
tott a palota mellett, hanem az embere-
ket bevitte, ha kellett, a kastélyba is. 

Gondolatok Árpád-házi Szent Erzsébetről 
A prédikáció 2020. november 15-én hangzott el a Balatonkenesén, a katolikus templomban 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet 
a balatonkenesei Magyarok Nagyasszonya 

katolikus templom freskóján 
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Testvérek, azt hiszem, ez a legnagyobb, 
amit egy ember megtehet. A beteget be-
fektette a saját ágyába. Amikor megjött 
Lajos, elképedve ment a hitvesi szobába, 
és ott látta, hogy egy ember fekszik, és 
már odament volna, hogy valamit mond-
jon, akkor hirtelen abban az emberben 
Krisztus vonásait ismerte fel. Testvérek, 
ez az a szentség, ami példa. Ez az a 
szentség, ami miatt 800 év múlva is be-
szélünk, és az egész világ beszél erről a 
szent asszonyról. Milyen jó lenne, test-
vérek, ha a mai asszonyok, a mai lányok 
is erőt gyűjtenének Erzsébet példájából. 
Milyen szép lenne, ha a mai lányokban 
is ez az alapvető, Istennek tetsző, és az 
embertársakat megmenteni akaró lelkü-
let lenne. 

Testvérek, Árpád-házi Szent Erzsé-
bet ünnepét ünnepelve, tényleg erősöd-
jünk meg abban a szeretetben, amit le 
kell porolni magunkról. Nem azért kell a 
szeretetet gyakorolnunk, hogy elismer-
jenek minket. Hanem azért, hogy abban 

az önmagát nyújtó, önmagunkat felül-
múló, önzetlen szeretetben, abban fe-
dezzük fel a jutalmat. Hányszor láthatta 
Erzsébet ezeknek a szerencsétlen, nyo-
morult betegeknek az arcán a megköny-
nyebbülést! A szemek rezdülésén lát-
hatta, hogy a beteg hálát ad. Ez a király-
leány, aki ajándékozó, tékozló módon 
szeretett, aki megélte a boldog házassá-
got, majd férjének halálát, odaadta ma-
gát a szolgálatra – ennek az életnek a 
mécsese 24 éves korában kialudt. Biztos 
vagyok benne, hogy azok, akik ott vol-
tak ennek a szentnek az ágya szélén, 
megerősödtek a szeretetben. Nem a bá-
natnak azon könnyeit hullatták, ami sok-
szor megkísért minket, a reménytelen-
ségben. Ellenkezőleg, ő élete utolsó pil-
lanatában elvégezte a szentgyónást, ál-
dozott és utána még hallható módon fel-
idézte azt, amit előző vasárnap a prédi-
kációban hallott. Amikor halálának idő-
pontját Erzsébet három nappal előbb 
megmondta, akkor Istennek ajánlotta 

azokat az embereket, akik ott álltak az 
ágya mellett. „Majd lehunyta a szemeit, 
mint aki édes álomba merült.” – írta róla 
Konrád testvér, a gyóntatója. Testvérek, 
ez a jó halál kegyelme. Az az édes álom, 
amikor tudjuk, hogy amit a Jóisten ránk 
bízott, azt megtettük. 

Szent Erzsébet életét azért emleget-
jük, hogy mi magunkra értelmezzük, 
magunkra vonatkoztassuk. Nyilvánvaló, 
hogy érdemben nem érhetjük utol ezt a 
szentet, de igenis gyakorolhatjuk a pél-
dáját. Pont a mai helyzet, a mai nehéz 
helyzet a segítségünkre siet. Ebben a ne-
héz helyzetben felmutatni a reményt, a 
tékozló, ajándékozó szeretet jelét, ami 
megerősíti a közösséget, mert mi való-
ban testvérek vagyunk. Ne felejtsük el, 
hogy a boldogság útja az, hogy elfeled-
kezve magamról azt teszem, és azt aka-
rom tenni, ami a másiknak jó. Ez a sze-
retet fő parancsa. 

 
Medveczky Miklós atya 

 
 

A kenyér mindig az élet kézzelfog-
ható jele volt az emberek számára. A szí-
vet melengető barna színeiben játszó, 
ropogós egész kenyér megszegése előtt 
a családfő késsel keresztet rajzolt rá. Ré-
gen összegyűjtötték a kenyérmorzsákat 
is, mert még azokat is felhasználták. A 
földre esett vagy kiszáradt kenyérdara-
bot sem dobták ki, hanem inkább odaad-
ták az állatoknak. Valahogy a kenyérben 
többet láttunk, mint csak az ennivaló 
egyik formáját. 

Reményik Sándor költő, a magyar lí-
ra kiemelkedő alakja, így énekli meg a 
búzából készült finomságot: „Kenyér 
vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér 
az éhező szíveknek, asztaláldás min-
denki asztalán.” 

Talán így is lehet gondolni Árpád-
házi Szent Erzsébet csodájára. Kenyeret 
vitt az éhezőknek, mely nemcsak testileg 
táplálta őket, hanem lelkileg is erőt adott 
nekik. Az életet adó, alapvető táplálék va-
lóban áldás tud lenni egy rászoruló életé-
ben. Talán ezért is olyan fontos, hogy ma 
is érzékenyek legyünk a másik ember 
problémájára. Sokunknak talán nem nagy 
gond a létfenntartás, talán több is van az 
asztalunkon, mint amire szükségünk van, 
de nem mindenki van ezzel így. Ezért 
olyan értékes a karitatív szeretet gyakor-
lása, mikor egy kis adománnyal részesei 
lehetünk a másik ember életében egy bé-
kés, boldog pillanatnak.  

A templomban a szentmisén Miklós 
atya megáldotta a kicsiny kenyereket, 
amiket a Magyarok Nagyasszonya Ka-
tolikus Karitász csoport tagjai kiosztot-

tak a résztvevőknek. Miért is? Talán job-
ban értékeljük, mit jelent egy falat ke-
nyér a mi életünkben. Talán érzékenyeb-
bek leszünk, Szent Erzsébet példája nyo-
mán, a másik ember életében lévő hiá-
nyokra. Talán felébred bennünk a vágy, 
hogy életünk bőségéből megosszunk va-
lamennyit egy rászorulóval. 

Böjte Csaba atya így ír a kenyérről: 
„Én hiába szeretem a szobám csendjé-
ben az utcagyereket! Nem arra van szük-
sége, hogy könnyes, szende szemembe 
nézzen, hanem hogy legyen kenyér az 
asztalán, fedél a feje fölött, étel a tányér-
ján, ceruza a kezében, takaró az ágyán, 
kapjon jó szót, simogatást.”  

A Magyarok Nagyasszonya Katoli-
kus Karitász csoport tagjai egész évben 
azon igyekeztek, hogy adományokkal, 
támogatásokkal, segítségnyújtással és jó 
szóval odaálljanak a rászorulók mellé. 
Ezúton is szeretném megköszönni min-
denkinek, akik támogatták a csoport 
munkáját, most különösen a Katica Pék-
ségnek, akik biztosították a frissen sütött 
és nagyon finom kenyérkéket a temp-
lomi ünnepségre. Isten fizesse meg min-
denki jóságát! 

M. Teréz nővér 

Erzsébet-kenyereket áldottak meg a templomban 
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Ha azt mondom, karácsony, 
mindenkinek az jut eszébe, hogy 
szeretet, család, ajándékozás, ünnepi 
ebéd vagy vacsora. Ám az idei kará-
csony egy kicsit másképpen fog ala-
kulni, de bízzunk a legjobbakban. 

Hogy miért mondom ezt? Márci-
usban hazánkba is betört a koronavírus-járvány, ami megállít-
hatatlan mértékben terjedt tavasszal – és most is terjed. Sajnos 
egyre több betegről számolnak be a híradások. Ami a pozitív, 
az, hogy vannak, akik hála Istennek túlélték a járványt és jól 
vannak, és vannak olyanok is, akiknek ugyan pozitív lett a 
tesztjük, de tünetmentesen vészelték át a betegséget. A tv-ben 
és az interneten nagyon sokat hallunk, olvasunk arról, hogy 
hordani kell a maszkot boltokban, valahol köztereken is; tart-
suk a távolságot, használjunk kézfertőtlenítőt, sűrűn mossunk 
kezet – és még sorolhatnám az elmúlt hónapok legfontosabb 
szavait. Szerintem ezek közül a legfontosabb, hogy vigyáz-
zunk egymásra és legfőképpen az idősekre. Mivel gondolom, 
mindenkinek van nagyszülője vagy idős hozzátartozója, ezért 
nyilván félti. A vírus rájuk a legveszélyesebb. Ha betartjuk a 
szabályokat és odafigyelünk, a baj jó eséllyel elkerülhető. 

Valamelyik nap a tv-ben láttam egy reklámot. A 
történet szerint egy nagymamát karácsony napján 
felhívják az unokái és kap tőlük egy cd-t, amin ők 
énekelnek – azt hiszem, a Mennyből az angyalt. 
Nem szoktam odafigyelni a reklámokra és különö-
sebb érzést sem szoktak kiváltani belőlem, de ezt 
megsirattam. Belegondoltam, mi lesz, ha így kell 
karácsonyoznunk idén. Pedig sajnos minden esély 
megvan rá. Mindenki várja az újabb és újabb beje-
lentéseket, hogyan alakul a következő időszak, a ka-
rácsony, szilveszter, a további életünk. Múltkor az 
egyik osztálytársam azt mondta: ha tudta volna, 
hogy ilyen éve lesz, nem tervez előre semmit és job-
ban meggondol mindent. Nos, ugyan előre nem tud-
hatjuk, de reménykedünk, hogy a jövő év sokkal 
jobb lesz. Gondolom, szép számmal vannak, akiknél az ünne-
pen össze szokott jönni az egész család. Nem árt, ha készülünk 
rá, hogy idén ez nem a szokott formában fog megvalósulni. 

Karácsony nem telhet 
el nálam adventi vásár nél-
kül. Mi általában ilyenkor 
vesszük meg a koszorút, il-
letve a család többi tagjá-
nak az ajándékot. Idén ez 
sem fog megadatni. Egyik 

nagy álmom a budapesti karácsonyi vásár, hogy oda eljussak; 
illetve ahová még el szeretnék menni, az Bécs. Mondjuk a 
pesti vásáron már jártam, de csak átrohantunk rajta, mert 

siettünk valahová, szóval 
csak futólag láttam. Idén ez 
is elmarad. Semmit nem le-
het előre tervezni; a dolgok, 
melyek korábban természe-
tesek voltak, most egyálta-
lán nem azok. És persze 
vannak, akik jelen helyzetben online adventi vásárokat tarta-
nak, jó hangulatban. Fontos a humor is, hiszen az elmúlt hóna-
pokból ez hiányzott a legjobban. 

Nekem – és remélem, nem csak én vagyok vele így – nem 
fog elvenni az ünnep fényéből a koronavírus. Nyilván itthon is 
vigyázunk egymásra, de nem engedjük, hogy csak erről szól-
jon a karácsony. Ha vigyázunk egymásra, a nagyszüleinkre, 
azt fejezzük ki még karácsony napján is, hogy fontosak nekünk 

és szeretjük őket. 
Milyen érdekes: tavaly ilyenkor arról írtam, 

hogy sikerült az osztályunk közreműködése a refor-
mátus templomban a vasárnapi istentiszteleten. Ez-
zel szemben most meg arról, hogy remélem, a lehe-
tőségekhez képest normális lesz a karácsony. Mek-
korát tud változni az élet egy év alatt! Pozitívan ál-
lok az ünnephez, hiszen szerencsére családban va-
gyunk, ahol a legbiztonságosabban érezhetjük ma-
gunkat. Nekem igazán ezt jelenti a karácsony. 

Egy idézetet olvastam a minap az interneten, 
aminek az volt a lényege, hogy kaphatunk akármek-
kora, akármilyen ajándékot, az sosem fogja pótolni, 
amikor a család együtt karácsonyozik és mindenki 
szeret mindenkit. Persze nemcsak karácsonykor kell 

egymást szeretni, hanem az év minden napján. Hiszen kará-
csony csak egyszer van egy évben, mi viszont mindig itt va-
gyunk egymásnak. Sajnos vannak, akik nem ilyen szerencsé-
sek, s nem adatik meg nekik, hogy családi körben álljanak a 
fenyőfa körül. Gondoljunk rájuk is! Ne csak a feldíszített ott-
honunkban, a mézeskalácsokon, a terített asztalon, hanem a 
szívekben is legyen karácsony. Ha alkalmazkodunk a helyzet-
hez, szép lehet a karácsony – más, de emlékezetes. Talán még 
emelhet is az ünnep fényén, hogy jobban vigyázunk egymásra 
és önmagunkra. 

Kívánok mindenkinek kellemes karácsonyt és egészség-
ben, sikerekben gazdag, boldog új évet! 

Sipos Petra 

Karácsony – egy kicsit másképpen 
„Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. 

A világba jött, a világban volt, általa lett a világ…” 
János 1:9
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Hirdetmény 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Balatonkenese Kultúrájáért Díj alapításáról, adomá-
nyozásának rendjéről szóló 1/2015 (I.16.) önkormányzati 
rendelete alapján a Balatonkenese Kultúrájáért díj ado-
mányozásához az adományozott személyére tegyen 
javaslatot a következők szerint:  

Az adományozott személyre az ajánlatot indoklással 
együtt 2021. január 10-ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági 
és Sportbizottsághoz címzett, zárt borítékban nyújthatja 
be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal recepcióján 
(8174 Balatonkenese, Béri Balog Ádám tér 1.). 

A Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozható a kul-
túra, a művészet és a közművelődés területén dolgozó 
azon személyeknek, közösségeknek, akik legalább 5 
éves kiemelkedő szakmai múlttal, példamutató magatar-
tással, aktív közéleti tevékenységgel rendelkeznek. Ma-
gas színvonalú munkájukkal elősegítik Balatonkenesén 
a kultúra, illetve a művelődés fejlődését. A díj adományo-
zásának nem feltétele, hogy az adományozott az önkor-
mányzattal vagy bármelyik intézményével, illetve az ön-
kormányzat fenntartásában lévő társulással bármilyen 
jogviszonyban áll vagy állott. 

Jurcsó János  
polgármester 

 

 

Hirdetmény 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete ezúton kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a he-
lyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adomá-
nyozásuk rendjéről szóló 13/2011 (X.28.) önkormányzati 
rendelete alapján a Balatonkenese Jövőjéért díj ado-
mányozásához az adományozott személyére tegyen 
javaslatot a következők szerint: 

Az adományozott személyre az ajánlatot indoklással 
együtt 2021. január 10-ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági 
és Sportbizottsághoz címzett, zárt borítékban nyújthatja 
be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal recepcióján 
(8174 Balatonkenese, Béri Balog Ádám tér 1.). 

A díj alapításának célja azoknak a személyeknek az el-
ismerése, akik a településen a nevelő-oktató munkát 
elősegítve, a fiatalabb és idősebb generációk együtt-
élésében, városunk közösségi életének formálásá-
ban több évtizedes, kiemelkedő munkát végeztek és ez-
zel olyan életművet alkottak, mely méltó arra, hogy az 
önkormányzat elismerését elnyerje, és a jövő generáció 
számára ezen személyek munkáját példaként állítsa. A 
díj csak természetes személyeknek adományozható. A 
díjat évenként legfeljebb két fő kaphatja. 

Jurcsó János  
polgármester 

 

95. születésnap 
Nagy csoda, ha valaki 95. születésnapot ünnepelhet, pláne, ha ezt népes csa-
ládja, gyermekei, unokái, dédunokái és ükunokái körében teheti. A balaton-
kenesei Megyeri Jánosnénak ez most megadatott: szeretettel köszöntjük! 

A családi fotón az ünnepelt mellett lánya: Erzsi, három unokája: Erika, Gabriella, Román és pár-
jaik, hat dédunokája közül: László, Judit, Dóra és párjaik, valamint Gergő – sajnos az Angliában 
dolgozó Péter és Kristóf a pandémia miatt nem tudott hazautazni, 4 ükunokája: Bence, Boglárka, 
Botond és Péter. 
Balatonkenese városa és a Balatonkenesei Hírlap olvasói nevében mi is boldog születésnapot, jó 
egészséget kívánunk neki! 
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A Közalapítvány 2019-es tevékenységéről, munkánkról 
2020 szeptemberében számoltunk be az Önkormányzatnak. A 
lehetőségekhez képest az idei évben is folytattuk a megkezdett 
munkát, melynek célja, hogy a Közalapítvány visszanyerje 
megbecsült helyét a település közéletében. Bevételeink foko-
zatosan emelkedtek, de ezzel együtt a kiadásaink is, így nem 
igazán tudunk olyan rendezvényeket tartani, amelyek nagyobb 
befektetéssel, magasabb összegű bevételt hoznának. A fentiek 
tudatában olyan tevékenységeket kellett kitalálni, melyek vi-
szonylag kis költséggel megvalósíthatók, aránylag sok embert 
megmozgatnak és olyan bevétel is keletkezik, amit hasznos 
célra, például gyermekek támogatására tudunk fordítani. Így 
született meg a jótékonysági futás gondolata, amelyet hagyo-
mányteremtő céllal a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsoltunk.  A 

második Pünkösdi Jótékonysági Futáson az óvodásoktól az 
iskolásokon keresztül a profi futókig mindenkit szeretettel vár-
tunk, hét kategóriában. A nevezési díj – ami tetszőleges volt – 
képezte az adományt, amit a Balatonkenesei Pilinszky János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola öltözőszekré-
nyeinek felújítására fordítottunk. Minden kategóriában az 
első három befutó részesült díjban és rajtszámával mindenki 
részt vehetett a tombolahúzáson. A díjazottak az érem mellé a 
vállalkozók (akik között voltak a szomszéd településekről is) 
által felajánlott ajándékokat, utalványokat kapták meg. Voltak 
olyan adományozók, aki a futók vizét, pogácsáját, gyümölcsét, 
müzliszeletét biztosították, illetve saját önkéntes munkájukat 
ajánlották fel. Nagyon sokat segített a verseny lebonyolításá-
ban Zelcsényi Miklós és csapata, akik eszközökkel, tárgyi 

adománnyal és személyes közreműködéssel is előmozdították 
a verseny sikerét. Személyes segítséget kaptunk még a hango-
sításhoz Budai Rolandtól, valamint az iskola tanáraitól. Végül 
egy jó hangulatú, a Közművelődési Intézmény által szervezett, 
színvonalas koncerttel zárult a program a Széchenyi parkban. 
Az adományokból befolyt összeg 166.200.- Ft volt, a ráfordí-
tott költség pedig 5375.- Ft, amely az érmekre fordított összeg. 
A befolyt adományt a beadott számla alapján teljes egészében 
kifizettük anyagköltségre. 

A következő adománygyűjtési lehetőségünk a Keszegrágó 
Fesztivál, illetve a Lecsófesztivál volt, ahol a megfőzött ha-
lászlé, illetve sült keszeg kiosztásában segítettünk, illetve több 
kondér lecsót készítettünk és osztottunk ki. A két fesztiválon 
összesen 223.355.- Ft adományt gyűjtöttünk, a ráfordítás 
61.940.- Ft volt. Az adományt a lakótelepi játszótér felújítá-
sára gyűjtöttük, így az idén 160.000.- Ft-ot költhetünk erre a 
célra, ami a játszóeszközök lefestéséhez szükséges kellékeket 
és festéket, valamint a játszóeszközök alá homok vásárlását 
tartalmazza. 

A játszótér eszközeinek felújítását Puskás Róbertnek kö-
szönjük. A festésben Albertus Lili, Bácsi Róza, Eleven Bálint, 
Eleven Roland, Elevenné Krizsó Mónika, Horváth Zoltán, 
Monori Tünde, valamint a kuratórium tagjai, Horváth Hoff-
mann Renáta és Puskásné Sári Annamária vett részt. A pék-
sütemény-adományt ezúton is köszönjük Gyenge Katalinnak, 
a Katica Pékség tulajdonosának. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Balatonkenesén élők számíthatnak egymásra 
Beszámoló a Balatonkenese Városért Közalapítvány munkájáról 

Pünkösdi Jótékonysági Futás, 2019
 

A felújított iskolai öltözőszekrények
 

A lakótelepi játszótér felújítása, 2020. október
 

Pünkösdi Jótékonysági Futás, 2019
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Az elmúlt év októberében sikerült újranyomtatni a Kenesei időuta-

zás című könyvet, 216 példányban, 340.200.- Ft összegben, azzal a 
céllal, hogy Kenese helytörténetét minél több balatonkenesei lakossal, 
ide látogató turistával, nyaralóval megismertethessük. A könyv 2600.- 
Ft-ért jelenleg is megvásárolható a helyi „Vegyeske” boltban, a Kul-
túra Házában és a TSZSZI-ben is. Az eladásból befolyt összeg eddig 
347.800.- Ft. 

Az Alapítványhoz céllal érkező pénzt a Balatonkenesei Szivárvány 
Népdalkör, a NABE, a Nyugdíjasklub és a megnevezettek felé továbbí-
tottuk. Az elmúlt időszakban továbbá 371.000.- forintot gyűjtöttünk a 
katolikus templom orgonájára, mely az idei évre készült el. 2020-ban 
214.000.- Ft érkezett a számlánkra „Járvány” jeligére és 476.000.- Ft 
„Trianon” jeligére, a Trianon-emlékműre. 

2020-ban az ismert okok miatt gyakorlatilag egyik rendezvényt sem 
tudtuk megszervezni, illetve részt venni rajta. Gyűjtést indítunk viszont, 
hogy az óvodai és bölcsődei csoportokat, valamint az iskola valameny-
nyi osztályát Airfree WM 140 levegőfertőtlenítő készülékkel láthassuk 
el. 

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket Pércsi Valériának a 
könyvelésért és az Alapítvány ügyeinek intézéséért, aki 2004. januárjá-
tól ez év végéig, azaz 2020. decem-
ber 31-ig végezte lelkiismeretesen 
ezt a munkát. 

Szeretnénk, ha az Alapítvány mun-
kája látványosabb és hatékonyabb 
lenne, de ehhez sok jó szándékú em-
berre van szükség. Szívesen várjuk 
ötleteiket, hol, miben tudnánk segí-
teni, és együtt tenni a közösség érde-
keiért. Célunk továbbra is az, hogy 
Balatonkenese várost az itt élők mi-
nél inkább a sajátjuknak érezzék és 
tudják, hogy szükség esetén számít-
hatnak egymásra.  

Ebben bízva kérjük és köszönjük 
támogatásukat! 

Pozsonyi Monika 
elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Köszönjük 
nagylelkű adományaikat, 

felajánlásaikat, 
bármilyen céllal támogatták 

az Alapítvány munkáját! 

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

mindenkinek! 
 
 

Balatonkenese 
Városért 

Közalapítvány 
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A rendszerváltozás utáni években az egész ország területén 
egyre-másra alakultak alulról jövő kezdeményezések révén a 
különféle településeken a lakóhelyükön tenni akaró civil szer-
vezetek. És alakultak még más-más kitűzött szempont köré is 
csoportok aszerint, kit mi érdekelt, miben szeretett volna érvé-
nyesülni, miben szeretett volna a választott közösségében tevé-
kenykedni, s közös munkájuk által lakóhelyükért tenni. 

Balatonkenesén is így volt ez 1990. május 18-án, mikor 
Gróf Rudolf hívó szavára benépesült az akkor még meglévő, 
régi Kultúrházunk. 

Miután a résztvevők megbeszélték, milyen feladatai lehet-
nének annak az egyesületnek, amiért most összegyűltek, negy-
vennyolcan írták alá, hogy ápolják hagyományaikat, védik ter-
mészeti értékeiket, szépítik környezetüket. 

A megalakult civil szervezet, a Községvédő Egyesület elnöke 
Gróf Rudolf, alelnöke Vér Lászlóné és Ambrus György lett. 

Rudi bácsi példás, fáradhatatlan szervezőmunkájának kö-
szönhetően már 1991-ben avatásra kerültek a II. világháború 
áldozatainak tiszteletére emelt emlékkövek a református teme-
tőben és Akarattyán, a Margit-vonalnál. 

1992 tavaszán felújították a Soós Lajos emlékére állított 
obeliszket. 

Majd következett az I. világháborús emlékmű restaurá-
lása, a felírt nevek olvashatóvá tétele. A nagyobb szakértelmet 
kívánó munkálatokban Fésűs Károly szobrászművész restau-
rátor működött közre. 

A fizikai munkát az egyesület lelkes tagjai végezték. A 
költségeket az Önkormányzat biztosította. Szép példája volt 
összefogásnak Tájházunk fészerének építése, ahol Bognár 
Pista bácsi volt az „irányító”. Az emberek, fiatalabbak és idő-
sebbek munkaidejük lejárta után önzetlenül vállalták az 
alapásást, falazást, tetőépítést. 

1993-ban a tisztségéről leköszönő Rudi bácsit dr. Kis And-
rás követi az egyesület vezetői posztján. Kis András bácsi 
gyakran hívta fel a figyelmet a zajártalomra és a környezetvé-
delemre. 

Pályázatokon nyert pénzből padok kerülnek a Soós-hegyre, 
a tátorjánt ismertető tábla a Természetvédelmi Területre, tu-
ristautat jelző táblák a falu különböző helyeire. 

1996 őszén a 150 éves balatoni hajózás emlékére a hajóál-
lomás előtti parkban felavatják a Fésűs Károly alkotta Széche-
nyi-emlékművet. 

Az elnökök sorában Hammer Zoltán vezette tovább a lét-
számában és összetételében változó kis csapatot, hat éven át. 

Fontosnak tartották, hogy munkájukba a Falugondnokság 
szakemberei is besegítsenek. Ilyen volt például Soós Lajos sír-
jának felújítása, a hegyre vezető út biztonságossá tétele, a ka-
tolikus temetőben nyugvó katonák sírjának megjelölése. 

A rossz állapotú Nepomuki Szent János szobor másolatát 
ismét Fésűs Károly készítette el. A könyvtár épülete előtti 
mellvédre helyezték. 

Védnökséget vállaltak a 100 éves Kossuth-szobor újraava-
tásának megszervezésében, az ünnepség lebonyolításá-
ban. Kapcsolatot vettek fel a Kossuth Szövetséggel, amely 
aztán több neves rendezvényét Kenesén tartotta. 

A faluban történt eseményeket, munkálatokat Kecskés 
József nyugdíjas iskolaigazgató úr kamerával örökítette 
meg, amit aztán a művészien összevágott képsor és jól 
megválasztott zenei aláfestés tett élvezhetővé mindenki 
számára. 

2002-ben Hammer Zoli bácsi betegsége miatt lemon-
dott, s még ez év elején e cikk írója kapta meg a tagság 
szavazata alapján az akkor már nem egyesületként mű-
ködő civil szervezet elnöki posztját. 

Nagyon sok segítséget kaptam Zoli bácsitól és a ki-
lenctagú elnökségtől is. Fontosnak tartottuk az örökségül 
átvett jelmondatot, miszerint: „Észrevételezünk, javaso-
lunk, segítünk.” 

„Vegyük észre, vigyük véghez!” 
30 éves a Városvédő Klub 
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Eddigre a csoport létszáma nagyon megfogyatkozott. 
Sajnos többen örökre eltávoztak; sokan idősek, betegek 
voltak, s új emberek nem léptek tagjaink sorába. 

Az elnökséggel egyetértve munkánk a meglévő emlék-
helyek, szobrok állagának megőrzésére, javíttatására fóku-
szált, valamint az aktuálisan adódó, a profilunkba vágó, el-
végzendő feladatok kivitelezésére. Így ezekben az időkben 
újra restauráltattuk az I. világháborús katonaszobrot és ta-
lapzatát, valamint megtisztíttattuk a Hősök kertjének kerí-
tését, amit Koczor Huba vállalkozó és Vági Károly önzet-
lenül, precízen végzett el. Magasnyomású vízzel megsza-
badították a vöröskő lábazatot a zuzmótól, mohától. A tag-
ság több tagjával pedig a kovácsoltvas kerítést tisztítottuk, 
majd festettük le. Pár alkalommal részt vettünk szemétsze-
dési akcióban, ami a 71-es út két oldalán zajlott, Kenese 
területén. Felkérésre két diákkal turistaútjelzéseket festet-
tünk a Soós-hegyre felvezető ösvény melletti fákra. A re-
formátus temetőben, a Soós Lajos sírja előtti, loncokkal, gyo-
mokkal benőtt területet, valamint egykori lelkészsírokat tet-
tünk rendbe. 

Az elődök által felállított emlékhelyeinket jó állapotban ta-
láltuk bejárásaink során. Sajnos azonban a Széchenyi-em-
lékmű körüli kőpadokat kétszer is pótolni kellett. A harmadik 
alkalommal úgy döntöttünk, hogy már nem készíttetjük újra. 

Anyagilag támogatást nyújtottunk többek között az iskolai 
diáksportkörnek, a NABE helyi csoportjának, gyerekek számára 
ajándékozáshoz, valamint a Hősök könyvének elkészítéséhez, 
melybe Vér Laci bácsi háborús hőseink nevét írta gyöngybetűi-
vel. 

Amikor a Városvédő Klub 25 éves lett, a Városgondnokság 
segítségével öt páfrányfenyőt ültettünk a Tátorján Játékvár 
előtti zöld területen, illetve a Gyurica László által adományo-

zott akácoszloppal, melyre feliratos táblát helyeztünk, hogy ki 
és miért ültette e fákat. Anyagi támogatást az Önkormányzat 
biztosított. 

2018-ban több okból, de legfőképp a megváltozott élet-
helyzetem miatt lemondási szándékomat jeleztem. A vezeté-
semmel utoljára összehívott nyilvános gyűlésen a Klub meg-
maradása vált kérdésessé. S ez „utolsó órán” megleltük az al-
kalmasnak vélt új elnököt, Szabó Tamás személyében, aki így 
nyilatkozott: „Egy ilyen nagy múltú egyesület nem szűnhet 
meg, ezt folytatni kell!” 

Így aztán egy új, mobil, sokak által ismert, jó szervezőké-
pességgel bíró fiatalember állt az élre. 

Nagyon szép vezetőcserés ünneplés zajlott a Marina Port 
hotel egyik termében, melyet Szijártó Csaba igazgató úr bo-
csátott a rendelkezésünkre. 

2019-től újra Egyesületként működik a Városvédők csa-
pata. Az eltelt két év eredményei: a Tátorján Mesetér fel- és 
megújítása Kő Boldizsárral és csapatával; a Kippkopp Óvoda 
és Bölcsőde fa játékaink és kerítésének javítása, festése; a 
Bakó-patak tábláinak elkészíttetése, korlátjainak festése; a re-
formátus temető urnafülkéi előtti padok felújítása; a Tájház 
nagyszabású helyreállító munkálatai. Mindebben önzetlenül 
vett részt az Egyesület nagymértékben megszaporodott tag-
sága, s hozzájárultak a vállalkozóink ecsetekkel, festékkel. A 
csapat élelmezését szintén önzetlen vállalkozók biztosították. 
A koronavírus sem fogott ki azokon, akik a Soós-hegyen sze-
métszedésen vettek részt. Zömében a fiatalabb tagság dolgo-
zott sokat, így védve az idősebbeket a kórral szemben. Vége-
zetül meg kell említeni a karácsonyi jótékonykodási hagyomá-
nyunkat, ami természetesen az idén sem marad el. Nem ha-

gyom szó nélkül, hogy milyen kedves gesztus, 
amikor a munkálatok közben a közelben lakók 
frissen sütött pogácsával, édes süteményekkel, kü-
lönféle házi szörpökkel kényeztetnek bennünket. 

Azt hiszem, bizton állíthatjuk: összefogásban 
az erő! 

A jövő évre is megvannak már az új felada-
tok, tervek. Reméljük, hogy a vírus ellenére jó 
szervezéssel el is tudjuk végezni vállalásainkat. 
Bízhatunk abban, jó példa mindez az utánunk kö-
vetkező generációk számára is! 

Szeretettel köszöntöm hát a 30 éves Város-
védő Egyesületet! Érjen meg még legalább ennyi 
aktív évet, amelyben a mindenkori tagság jó lo-
kálpatriótaként szebbé, jobbá teheti szeretett la-
kóhelyét! 

„Vegyük észre, vigyük véghez!” 
Pulai Istvánné 
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Talán a Türr István 
Gimnázium és Óvónő-
képző Szakközépiskolá-
ban eltöltött évek alapozták meg 
a néptánc iránti érdeklődésemet, 
hiszen két éven át tagja voltam 
az ottani csoportnak. 1981-ben 
kezdtem dolgozni az oviban és 
szerettem volna az óvónői mun-
ka mellett valami olyat is csi-
nálni, ami szorosan kapcsolódik 
a gyerekekhez és a néphagyo-
mány ápolásához is. Az ének-
zenei foglalkozások alkalmával 
gyakran táncoltunk is gyermek-
dalok, népdalok gyakorlása köz-
ben az életkori sajátosságoknak 
megfelelő szinten. Az első nép-
tánccsoportom tagjai ma már 29-30 éves 
felnőttek. Az ő részükre készültek az első 
néptáncos ruhák, melyek anyagi költségét a 
Faluvédő Egyesülettől kaptuk, vezetője, 
Hammer Zoli bácsi támogatásával. A var-
rást Ferik Andrea vállalta minden alkalom-
mal. 1998-99-ben elvégeztem egy 240 órás 
képzést Székesfehérváron, az Alba Regia 
szervezésében, így lettem alapfokú néptánc-
csoport-vezető. Gyakran vettünk részt a 
Kultúra Háza által szervezett programokon, 
ünnepeken, óvodai rendezvényeken (szüreti 
felvonulások, március 15., kultúra napja, 
gyermeknap, majális stb.). Győrfy Károlyné 
Mariann-nal nagyon jó kapcsolatot ápol-
tunk. Thury Attiláné Zsuzsa 20 éves óvoda-
vezetése alatt mindvégig támogatta a 
néptánctevékenységet, néptánc munka-
közösségvezetőnek bízott meg. A helyi 
iskolában is több éven keresztül tartot-
tam néptáncfoglalkozásokat alsó tago-
zatos gyerekeknek, heti egy órában, 
eleinte szakkör formájában, majd a mű-
vészeti oktatás keretein belül. Két éven 
át tartoztam a balatonfűzfői Irinyi Já-
nos Általános és Művészeti Iskolához 
is. Meghatározó, szép példa volt előt-
tem Pulai Istvánné Irénke óvodapeda-
gógus társam hagyományápoló, nép-
szokásőrző munkája is, tőle sok, jó öt-
letet vehettem át. Munkámat mindig 
segítették kolléganőim, kiknek ezúton is köszönöm, de a leg-
többet Mórocz Csabáné Rózsikának, aki éveken át szívesen 
jött velünk néptáncos szereplé-
seinkre. Köszönet a szülőknek 
is, akik mindig elhozták gyer-
mekeiket a „fellépésekre”, kí-
sértek minket sok alkalommal, 
akik segítették a néptáncruhák 
karbantartását (mosás, vasa-
lás). Volt időszak, amikor Ba-
latonakarattyára is kijártam két-
hetente foglalkozásokat tarta-
ni, hiszen tagóvodánk volt az 
ovi. Az ottani óvodáztatás 50. 
évfordulója alkalmával meg-
tartott ünnepélyen néptáncos 

műsort is bemutattunk. 
Egy-két alkalommal az 
akarattyai búcsú elne-

vezésű rendezvényen is szere-
peltünk. Két-három alkalommal 
Küngösre is kaptunk meghívást, 
jártak az oviba küngösi gyerekek 
is. (Idősek napja, karácsonyi ün-
nepség, tájházavatás.) 

Kerti Teréz óvodapedagógus 
társam évek óta szervezi Bala-
tonkenesén a Tavaszi Origami 
Találkozót. Az ő meghívására 
két alkalommal is köszöntöttük 
vendégeit. Egyszer a Tájházban 
leánykörtáncokat, a fiúk botos-
táncot mutattak be, másszor pe-
dig galgamácsai gyermekjátéko-

kat adtunk elő. 2012-ben elkészítettem az 
„Évszakforgó-szélforgó” című Jó Gyakor-
latot, ennek megfelelően emeljük ki a nép-
szokásőrző jeles napokat, készülünk nép-
táncos műsorral. A sok-sok óvodai program 
közül kiemelem még az évzáró műsorokat, 
melyek több alkalommal a néphagyomány-
ápolás jegyében készültek. 2013-ban és 
2018-ban is népi lakodalmas előadásunk 
volt, nagy sikerrel. Óvodánk fennállásának 
25-30-35-40 éves megünneplésekor minden 
alkalommal néptáncos műsort is bemutat-
tunk. Minden évben részt vettünk a NABE 
meghívására a Márton-napi rendezvényen. 

Galambos Lászlóné Betti mesterpedagó-
gus vezetői programjában szerepelt a szak-

mai napok évenkénti megszervezése, 
így lehetőségem adódott 2017 tavaszán 
néptánc szakmai napot tartani. Vendége-
ink voltak a csajági, balatonfőkajári és 
nemesvámosi óvoda néptánccsoportjai 
is. Nagy érdeklődéssel néztük meg egy-
más táncos műsorát. Örömmel töltött el 
és büszke voltam arra, hogy óvodapeda-
gógus társaim is vállalkoztak egy leány-
körtánc előadására. A hozzáillő ruhákat 
a litéri Szárazág néptánccsoporttól kap-
tuk kölcsön. 

Tapasztalatom, hogy a gyerekek szí-
vesen vesznek részt a foglalkozásokon, 
szeretik és élvezik a játékokat, a táncot, 

a felkészülést, a szerepléseket. Sok képességfejlesztésre, tehet-
séggondozásra, közösen átélt élményszerzésre van lehetősé-

gem. Gyakran adott hírt rólunk 
a Balatonkenesei Hírlap, né-
hány alkalommal a Veszprém 
megyei Napló is, valamint a 
több éven át működő ÖBÖL 
TV. Nagyon sok fénykép, vi-
deófelvétel őrzi emlékét a 25 év 
néptáncos időszaknak, melye-
ket nyugdíjas éveimben szere-
tettel nézegetve idézhetek fel. 

Vargáné Dobó Katalin 
óvodapedagógus 

néptánc munkaközösségvezető 
(További képek a 2. oldalon.)

25 év néptánc az óvodában 
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Nagyon vártuk az őszt az oviban. A kicsik fogadása nem 
maradt el. Mindenki megismerkedett a saját csoportjával és az 
ott dolgozókkal. 

Sajnos a nagycsoportosokat nem kísérhettük első napjukon 
az iskolába, a kialakult járványügyi helyzet miatt. 

Az óvoda életében tartalmas programokkal próbáltuk meg-
tölteni a mindennapokat: szeptemberben készülődtünk a Mi-
hály-napra. A vásáros előkészületben Varga Balázs kerami-
kus művész is segített. Nagy lelkesedéssel mutatta be és ma-
gyarázta el, hogyan tudunk agyaggal dolgozni. A gyerekek lel-
kesen dolgoztak és nagyon örültek a kiégetett munkáiknak, 
amit aztán örömmel vittek haza. A takarítási világnapon 
rendbe raktuk az udvaron a kisházakat. Söpörtünk, a gyerekek 
a játékokat válogatták. Dicséretesen vettek részt a gyerekek a 
Tűzriadón. 

Köszönjük a lehetőséget Majoros Trudinak és Monostory 
Margitnak, amely során részt vehettünk a könyvtári progra-
mokon. Kerti Teréz és Nagy Krisztina foglalkozásvezetését 
külön köszönjük! 

Hónap végén kicsit másképp nyitottuk meg a Mihály-napi 
vásárt. A szervezőcsoport, Aprófalva árusította a közösen el-
készített vásárfiákat. Kati nénivel élvezetes táncházon vehet-
tünk részt. Sajnos a kialakult helyzet miatt a városi rendezvény 
elmaradt. 

Október is jeles nappal kezdődött. A hagyományos kirán-
dulások elmaradtak. Az állatok világnapjára Ujfalusi-Hujber 

Zsófi vidám, állatos összeállítást készített, melyet együtt néz-
tünk meg az óvoda éttermében. Rögtön folytatódott a készülő-
dés a Tök-napra. Tökkel kapcsolatos verseket tanultunk, lam-
pionokat, tököket készítettünk. A Kultúra Háza által szervezett 
Tök-nap erősítette a hagyomány ismeretét és segített abban, 
hogy közösen eltölthessünk egy kellemes délutánt. 

Zsófi néni folytatta „Ovi-zsaru” programját, a gyerekek a 
közlekedési szabályokkal, rendőri munkával ismerkedtek. 

Ősz az óvodában 

Tök-napi dekoráció
 

Bölcsisek a Márton-napon
 

Kippkopp szülinapja
 

A Csipet-Csapat táplálkozási plakátot készít az egészséghéten
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Nagy ünnepünk volt október hónapban, 13-án tartottuk 
Kippkopp 21. születésnapját. Minden csoport készült gesz-
tenyés verssel, mondókával. Projektoron megnéztük a Kipp-
kopp és Tipptopp című mesét. Fergeteges táncházat tartottunk, 
még a bölcsisek is ropták a táncot. A gyerekek nagy megelé-
gedésére Kippkoppnak gyönyörű születésnapi tortája volt. Kö-
zösen elénekeltük a Boldog születésnapot című dalt, majd be-
lakmároztunk a tortából. 

A szüretről idén inkább csak beszélgettünk, képek, felvé-
telek segítségével igyekeztünk közelebb hozni a gyerekekhez 
a kapcsolódó szokásokat. Sajnos az Ősz kincsei kiállítást ber-
keken belül rendeztük meg, hiszen az óvodába nem lehet be-
hozni semmit a kialakult járványügyi helyzet miatt. 

Az egyre szigorodó intézkedések miatt a szülők nem lép-
hetnek be az óvoda épületébe, csak a gyermekek és az ott dol-

gozók. A gyerekeket zsiliprendszerszerűen a dajka nénik és le-
hetőség szerint az óvónénik veszik és adják át az ajtóban. 

Ebben az időszakban is elmaradnak a városi programok. A 
november 11-i Márton-napot is óvodai közegben rendeztük 
meg. Kati néni ezen az alkalmon is nagyon élvezetes és remek 
hangulatú táncházat tartott a gyerekeknek. Előtte néhány szót 
hallhattunk tőle a Márton-naphoz kapcsolódó népszokásokról, 
majd a néptáncosokkal meghozták mindenkinek a kedvét a 
táncoláshoz. 

Szokásos egészséghetünk sem úgy zajlott, ahogyan szeret-
tük volna. Nem látogathattuk meg az orvosi, fogorvosi rende-
lőket. Az idén Szöllősi József, szakácsunk vállalta be az egész-
séges ételekkel kapcsolatos bemutatót a gyerekeknek, de a jár-
ványügyi helyzet miatt sajnos csak a zöldségtálakat tudta elké-
szíteni, a bemutatót a jelenlegi helyzetre való tekintettel nem 
tudta számunkra megtartani, azonban segítségét és segítő-
készségét nagyon szépen köszönjük! Reméljük, hogy a jövő-
ben otthon is sokszor kerül az asztalra nyers zöldségféle az 
egészséges életmód kialakítása érdekében! Bízunk benne, 
hogy jövőre már sikerül megvalósítani ezt a programot is! 

A hét első napján Betti néni jól megmozgatta az egész óvo-
dát. A kollégák is szívesen részt vettek a zenés tornában. 

November hónapban online segítséget kaptunk SNI-s és 
BTMN-es gyermekek nevelésével kapcsolatosan. Pedagógus-
minősítés november végén volt intézményünkben, valamint 
tanfelügyeleti ellenőrzés eljárásrendje kezdődött két óvodape-
dagógus esetében. 

Az őszt lezáró program az óvónők által előadott Sündisz-
nócska lovagol című, Móra Ferenc által írt mese. A stafétabo-
tot átadjuk a Csipet-Csapat csoportnak. Nagyon köszönjük 
minden kolléganőnek a segítségét! 

Aprófalva csoport 
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1. Lúd „száj” 
2. Paplanba való libatoll 
3. Itt született Márton 
4. Libavégtag 
5. Ide bújt Márton 
6. A liba másik neve 
7. Márton az … bírája 
8. Fiatalon … lett 

szentünk 
9. A liba … által 

hízik 
10. Liba (kacsa, 

tyúk) hátsója 
11. Hidegen is fi- 

nom libás étel
12. Feldarabolt 

bőrös háj 
kisütve 

13. Őszi, indán
növő, göm-
bölyded 
csemege 

14. Zsírban pi- 
rított, ka- 

 

1. Ilyen ez a szentünk 
(is)! 

2. A gyerekek számá-
ra: … 

3. A nagyszakállú e-
gyik segítője 

4. Őt várják kicsik-na-
gyok december 6-án

5. Milyen szép is len-
ne, ha ekkor esne a 
… 

6. A Mikulás „közle-
kedési ezköze” 

7. Ezt pedig … húzzák, 
repítik 

 

    nállal 
    szagga- 
    tott 
    krumpli- 
    kása 
 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 
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TISZTELT SZÁLLÁSADÓINK! 

Mostantól visszaigényelhetik november 11. és december 10. közötti foglalásaikra bevételkiesé-
sük 80%-át a szálláshely-szolgáltatók. Az érintettek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Köz-
pont (NTAK) felületén keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével igényelhetik a támogatást, amelyet 
a Magyar Turisztikai Ügynökség még ebben az évben folyósít. 
Amennyiben nem regisztrált még a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) fe-
lületén a www.ntak.hu weboldalon, kérjük, tegye meg! 
A kompenzációt minden, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált szálláshely 
megkapja, amennyiben az NTAK-ba november 8-ig legalább egy foglalása érkezett a november 11. 
és december 10. közötti időszakra. A visszaigényelhető összeg mértéke a rögzített foglalások nettó 
bevételének a 80%-a. A támogatás feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a dolgozók 
megkapják a fizetésüket erre az időszakra. 
Az elektronikus űrlap kitöltése egyszerű, csak néhány kattintást igényel az NTAK felületén, az 
igénylésre 30 nap áll rendelkezésre, a folyósítás pedig legkésőbb december 31-ig megtörténik.
A minél gyorsabb kifizetés érdekében javasolt december 20-ig az igényléseket beküldeni. 

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség
 

Turisztikai egyesületünk hírei 

A Magyar Turisztikai Ügynökség ismét meghirdeti a #jótettem kezdeménye-
zést, amellyel most, a koronavírus-járvány második hullámában a kormányzati 
intézkedések, adó- és járulékkedvezmények mellett marketingkommunikációs 
eszközökkel is segítséget nyújt a nehéz helyzetbe került vendéglátóhelyeknek. 
Az MTÜ és Kenesén a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület ismét arra 
ösztönzi az embereket, hogy aki teheti, rendeljen házhoz, vagy kérjen elvi-
telre kedvenc étterme, kávézója, cukrászdája kínálatából, hiszen rendelé-
sünkkel most nem csak jót ehetünk, hanem jót is tehetünk! 

Vigyázzunk egymásra! 
 

Együnk jót, tegyünk jót, támogassuk a kenesei vállalkozásokat! 
Újraindul a #jótettem kampány 

 

A COVID-19 járvány miatt 
irodánk elektronikus ügyintézésre állt át. 

Előzetes bejelentkezés alapján 
a sürgős személyes kiszolgálást ellátjuk. 

Bejelentkezni a 06-70-671-01-06-os telefonszámon 
vagy a balatonkenese@tourinform.hu e-mail címen 

lehetséges. 
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 

Tourinform Iroda 
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Az alacsony nyugdíjjal rendel-
kezők bizonyos rétegének hosszú 
évek óta lehetősége van rá, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon 
keresztül, a nyugdíjbiztosítási alap-
ból, méltányossági alapon kivéte-
les nyugellátás-emelést, vagy egy-

szeri segélyt igényelhessenek. Természetesen ezek a 
lehetőségek feltételhez kötöttek. Nézzük sorra, ki és 
milyen esetben élhet ezekkel! 

A kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri se-
gély engedélyezése az érintett személy kérelmére in-
dul. Ehhez nyomtatványok állnak rendelkezésre, me-
lyek elérhetőek az interneten, vagy személyesen a 
Nyugdíjbiztosító Igazgatóságnál. Minden beadásra 
kerülő kérelemnél meg kell indokolni azokat a ténye-
zőket, melyek az igénylő különös méltánylást 
érdemlő körülményeit befolyásolják. Ezt iga-
zolni is kell, például közüzemi számlákkal (vil-
lany, gáz, víz), közeli hozzátartozó eltemette-
tése esetén a temetési számlákkal. Befolyásoló 
tényező lehet a kérelmező és vele élő házastár-
sának szociális háttere is. 

Kivételes nyugellátás-emelés 
Mindazon személy kérheti, aki az öregségi 

nyugdíjban részesül. Ez esetben a nyugellátás és 
az egyéb rendszeres pénzellátás havi összege 
nem haladhatja meg a 85.000.- forintot. Ha va-
laki három éven belül már kérvényezett kivéte-
les nyugellátást, akkor ezt az illetékes szerv nem 
engedélyezi. 

Egyszeri segély  
A nyugellátásban részesülő számára abban 

az esetben engedélyezik az egyszeri segélyt, ha 
az élethelyzetében veszélyeztető körülmény áll 
fent. További feltétel, hogy a nyugellátás, vala-
mint az egyéb rendszeres pénzállátás együttes 
havi összege, ha a kérvényező közeli hozzátar-
tozójával közös háztartásban él, nem haladhatja 
meg a 75.000.- forintot; abban az esetben, ha 
egyedül él, akkor a 85.000.- forintot. 

Az egyszeri segély évente egy alkalommal állapítható meg. 
Érdekeségként egy táblázatba foglalták a 2019. évi Nyug-

díjbiztosítási Alap kiadását.  
A nyugdíj járadék, amelyet az állam az esetek 

többségében időskorú polgárai részére alanyi jogon 
folyósít. Az összeg a munkával eltöltött idő után, bo-
nyolult számítás alapján kerül megállapításra. To-
vábbá a nyugdíj nem más, mint biztosítás. Persze ez 
nem az életbiztosítás formája. 

Minden esetben érdemes élni a kivételes nyugel-
látás-emelés vagy az egyszeri segély lehetőségével 
azoknak, akik igen alacsony jövedelemből kénytele-
nek megélni. 

Forrás: LXXI Nyugdíjbiztosítási Alap 2020 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugdíj 

http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 
Összeállította: Varga Ákos  

andragógus – személyügyi szervező 
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

Szociálpolitikai kalauz 
Nyugdíjbiztosítási alapból finanszírozott 
méltányossági ellátások 

 

A Nyugdíjbiztosítási alap 2019. évi nyugdíjkiadása 
 
 

Kiadás 
(millió forint) 

Létszám 
(ezer fő/hó) 

Egy ellátottra 
jutó átlagos 

kifizetés 
(Ft/fő/hó) 

Öregségi nyugdíj 
Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 
Nők korhatár alatti nyugellátása 

Hozzátartozói nyugellátás 
Özvegyi nyugdíj összesen 

Özvegyi nyugdíj főellátásként 
Özvegyi nyugdíj kiegészítésként 

Árvaellátás 
Egyszeri segély 

3 074 633,2 
2 813 847,9 

260 785,3 
381 160,4 
351 786,3 

53 677,4 
298 108,9 

29 374,1 
588,1 

2 034 
1 881 
   153 
   760 a) 
   703 
     63 
   640 a) 
     57 

125 965 
124 666 
141 910 
  41 798 
  41 714 
  70 851 
  38 838 
  42 831 

NYUGDÍJKIADÁS (nyugdíjprémium  
és egyszeri juttatás nélkül) 

Nyugdíjprémium 
Egyszeri juttatás 

Nyugdíjprémium és egyszeri juttatás együtt 

3 456 381,7 
40 959,6 

4 967,6 
45 927,1 

2 154 133 698 b) 

NYUGDÍJKIADÁS MINDÖSSZESEN 
(nyugdíjprémiummal 
és egyszeri juttatással) 

3 502 308,8   

Forrás: LXXI Nyugdíjbiztosítási Alap 2020
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1949. március 16-án született Duna-
földváron. Tanári oklevelét 1975-ben vet-
te át a Pécsi Tanárképző Főiskolán, ahol 
matematika-fizika szakos általános isko-
lai tanári végzettséget szerzett. Előtte már 
tanított Gerjenben, 1970-71-ben, majd 
Bölcskén, 1971-től 1974-ig. Ezután vissza-
tért Dunaföldvárra, a szülővárosába, ahol 
1974-től 1999-ig oktatta a nebulókat. 

Időközben férjhez ment Rézműves Ká-
rolyhoz, akivel 1999-ben költöztek Balaton-
kenesére, a már eddigre felépített Gagarin 
utcai családi házukba. Ettől kezdve Margitka 
a Balatonkenesei Pilinszky János iskolában 
tanított 2007. szeptember 20-ig, nyugdíjba 
vonulásáig. 

Három gyermekük született: Károly 1984-
ben, Margit 1987-ben és Krisztina, 1990-
ben. Időközben, nagy örömükre, unokáik is 
lettek. Margit példás családanya, szerető nagy-
mama volt. Emellett precíz, jó tudású, kitűnő 
szorgalmú, diákjaival és kollégáival is ki-
váló kapcsolatban levő ember. Családjában ő volt a mozgató-
rugó – nem ismert lehetetlent. Sok-sok családi elfoglaltsága 
mellett mindig példásan teljesítette iskolai kötelezettségeit is. 

A dunaföldvári szülői ház és a balatonkenesei családi ház 
között ingázva fáradhatatlanul dolgozott kis családjáért. Ami-
kor reggelente széles mosollyal belépett az iskolába, mintha a 
napfény költözött volna a tanáriba. Örökké nyugodt, kiegyen-
súlyozott ember benyomását keltette bennünk. A gondjait az 
iskola falain kívül hagyva tanította, nevelte a rábízottakat. Ki-
tűnő kollégánk volt. Személy szerint én is sokat köszönhetek 
neki, mivel jómagam szintén matematika-fizika szakos tanár-
ként rendszeresen konzultáltam vele a tudás átadása tekinte-

tében, s mindig hasznos tanácsokat tudtunk 
adni egymásnak. Közös példaképünk volt 
Öveges professzor, akitől megtanultuk, ho-
gyan lehet a legszerényeb szemléltető eszkö-
zökkel is megjegyezhetővé tenni a fizika tan-
tárgyi ismereteit. 

Margitka sokunk szemében fáradhatatlan-
nak tűnt. Én is csodáltam örök pörgését, akti-
vitását. Sokszor elgondolkoztam, honnan ve-
szi az erőt, energiát mindehhez. De hát… 
egyszer elfogy az energia, kimerül a szerve-
zet. Sajnos, vele is ez történt. A legyőzhetet-
len ellenség a hatalmába kerítette, és ez év 
augusztusának elején visszaadta nemes lelkét 
a teremtőjének. Türelemmel viselt betegsége 
után augusztus 6-án délelőtt búcsúztunk el 

tőle szülővárosában, Dunaföldváron. Kérését teljesítve férje és 
családja egyházi szertartás keretében helyezte örök nyuga-
lomra a temetőben. 

A család által készített koszorún elhelyezett fényképről 
mosolyogva tekintett ránk, mintha csak azt mondta volna: „Ne 
szomorkodjatok, én már jó helyen vagyok. Veletek maradok, 
még éltek ezen a földön. Odaát pedig majd találkozunk!” 

Kedves kolléganőnk élete példaértékű mindannyiunk szá-
mára. Nyugodjék békében! 

Az őt ismerők és a balatonkenesei tantestület nevében: 
Sörédi Györgyné 

volt kolléganője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1960. június 30-án vette át Pécsett a magyar-német szakos 
tanári diplomát. Szeptemberben már a kenesei általános isko-
lában kezdte el tanári működését. 

Életének eseményei gyorsan követték egymást: 1961 es-
küvő Kecskés József magyar-történelem szakos, zenerajongó 
ifjú tanárral, kivel közel 50 évig élt boldog házasságban. Két 
lányuk született, Judit és Barbara. 

Pályája első éveiben a nevelőotthonban, szolgálati lakás-
ban laktak, de már irodalmi esteket tartottak. 1966-ban az 5. a. 
osztályfőnöke lett, férje az 5. b-nek. Ezekkel a tanulókkal 
kezdték el a település irodalmi és történelmi hagyományainak 
kutatását és műsor keretében bemutatták a falu lakóinak. 

Nagyon szeretett tanítani, a tehetséges tanulókat felkészí-
tette a versmondásra. Segítőkész, nyitott ember volt, a család 

nagyon fontos számára. É-
desapja tanítói munkássága 
példaértékűnek bizonyult 
számára. Édesanyja gondos-
kodó szorgalmát örökölve 
vette körül unokáit: Danit, 
Gergőt, Fannyt. Ha talál-
koztunk, a második mondat 
már róluk szólt! 

De így volt tanítványaival is. Büszke volt sikereikre, taná-
csot adott az útkeresőknek. 

Tanári pályáján elismerték tudását, így lett körzetünk iro-
dalomtanárainak munkaközösségi vezetője. Iskolánkban 
könyvtáros és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője volt. 

1990-ben már órarendszerűen taníthatta a németet, és 
nyelvgyakorlás ürügyén csereüdülést szervezett Ausztriába. 
Sorolhatnám azt a sok szép műsort, amiben férje segítőtársa-
ként részt vett. 

Szeretett Kenesén élni, a kertben szorgoskodni. 
Váratlanul ért bennünket betegsége. Családja mindent el-

követett a javulás érdekében… 
 

Vér Lászlóné

Már az égi hazából mosolyog ránk 

Rézműves Károlyné Farkas Margit 
volt tanár kollégánk 

 

Tanítók 
Apáczai, Hatvani, Kodály – 
A sorban névtelen, de hány! 
Szavakkal éltek, 
Igazat beszéltek. 
Bíztak, szerettek, mertek 
gyújtani, ha kellett. 

Nem fogytak el hiába 
Arcuk és harcuk nélkül 
nem repülhetünk, 
csak velük érkezhetünk… 

(K. J. 1974)     
 

Szomorú szívvel írom e sorokat, 
emlékezve a kedves kolléganőre, jó barátra Kecskés Józsefné 

Molnár Judit 
1939-2020.11.15. 
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„Ne sírj, mert szeretsz engem... 
A halál nem jelent semmit. 

Csupán átmentem a másik oldalra. 
Az maradtam, aki vagyok, és Te is önmagad vagy. 

Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. 
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig is hívtál. 

Beszélj velem úgy, ahogy mindig is szoktál, 
ne keress új szavakat. 

Ne fordulj hozzám ünnepélyes, szomorú arccal, 
folytasd kacagásod, nevessünk együtt, 

mint mindig tettük. 
Gondolj rám, mosolyogj rám, kérj, szólíts! 

Úgy hangozzék a nevem a házunkban, 
ahogy mindig is hallható volt, 

ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. 
Az élet most is olyan, mint volt, ma sem más. 

A fonalat nem vágta el semmi. 
Miért lennék a gondolataidon kívül, 
csak mert szemed most nem lát...? 
Nem vagyok messze, ne gondold. 

Az út másik oldalán vagyok. 
Lásd, jól van minden. 

Meg fogod találni a lelkemet 
és benne egész, letisztult szép, gyöngéd szeretetem. 

Kérlek! Légy szíves! 
Ha lehet, töröld le könnyeidet, 

és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem...!" 
 

Szent Ágoston 
 

Kalota Gizella: Az életem 
Az életem tapasztalatai mind tanítanak. 
Tanulási folyamat az egész élet. 
Az életeink sora. 
Ez vezet el a megtisztuláshoz. 
A megvilágosodáshoz. 
A megváltáshoz. 

A megtisztulásról 
Mi az, amitől meg kell tisztulni? 
Mi lettünk ilyenek? Hol lettünk ilyenek? 
Vagy ilyennek lettünk teremtve? 
A képmásnak kell megtisztulni, vagy 
ki akar megtisztulni a képmásban? 
Mit vettünk magunkra a fügefalevéllel? 
Mit szakítottunk le az almával? 
Nem tudom és nem merem 
ezt az egészet végiggondolni. 
Mi az ember szerepe ebben a folyamatos drámában? 
Az egész élet tanulásról, fejlődésről szól. 
Az egész élet tele van buktatókkal. 
Az emberségünk, a testiségünk, a lelkiségünk. 
Milyen megismerések elé állít bennünket? 
Milyen hibákat vétünk, tévesztünk 
a tudatlanságunk, tapasztalatlanságunk miatt? 
És gyengeségeink, gyarlóságaink folytán? 
Nehéz harcot kell vívnunk – 
önmagunkkal, önmagunkban. 
 

 

A Balatonkenesei Hírlap 2021. januári számának lapzártája 2020 decemberében a havonta megszokott módtól eltérően 
nem a hónap 15. napján, hanem december 7-én lesz. 
Ezért kérjük, a januári számba szánt írásaikat, hirdetéseiket 2020. december 7-ig küldjék el részünkre! 
Tisztelettel köszöni: 

a Balatonkenesei Hírlap szerkesztősége 
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Idén az eddigieknél is többen megtapasztalhatták, milyen 
szerencse, amikor a kertben zöldségek, gyümölcsök teremnek. 
Az előttünk álló évben is érdemes szem előtt tartanunk, hogy 
jól jön a saját kert adta termés. Ezért már most tehetünk. A 
gyümölcsárakat elnézve még most sem késő megfontolnunk 
pár új fa telepítését. De hogyan kezdjünk neki? 

A megvásárolt, szabad gyökerű gyümölcsfákat ajánlatos 
24 óráig vízben áztatni. Ezt a műveletet még akkor sem szabad 
elhagyni, ha éppen frissen érkezett a lerakatba az áru. Hiába 
volt induláskor belocsolva, leponyvázva – gondoljunk arra, 
hogy már az előző este felpakolták a teherautóra és a legjobb 
esetben is csak néhány nappal előtte szedték ki a faiskolából, 
majd néhány óra utazás és várakozás után kerül a lerakatba, 
ahol azonnal el tudták vermelni. Ez idő alatt viszont a fák leg-
érzékenyebb, vékony gyökerei száradnak meg. Tavaszi ülte-
téskor sokszor még a 24 óra is kevés. Ne sajnáljuk az időt, akár 
két-három napra is beáztathatjuk az ilyen száraznak látszó árut. 

A gyökerek beáztatása után kerül sor azok megmetszésére. 
Igyekezzünk minden ép gyökeret teljes hosszában meghagyni, 
csak a gyökérvégeket messük vissza úgy, hogy eleven és ép 
legyen a visszamaradó gyökerek vége. Természetesen a törött 
vagy nagyon lehorzsolt gyökereket ne hagyjuk meg. Régi be-
vált praktika, mielőtt a fákat elültet-
nénk, hogy készítsünk agyagos pépet, 
amelybe fertőtlenítőszerként gazda-
boltban kapható, valamely talajfertőt-
lenítő- és gombaölő szert teszünk. Ez 
a bevonat egyrészt megvédi a fákat at-
tól, hogy elültetésig kiszáradjanak, 
másrészt a fertőtlenítőszerek együttes 
hatására a gyökérzetet a kártevő rova-
rok és gombák nem támadják meg. 
Igen hasznos az ültetőgödör aljára egy 
marék tetszőleges gabonát – búzát, ár-
pát – hinteni, amely hormontartalma 
feltáródásával hathatósan segíti a meg-
gyökeresedét. Ha módunkban van a 
lerakatban a vételre ajánlott fák között 
válogatni, a fajtamegbízhatóságot szem 
előtt tartva azokat vegyük meg, amelyeknek a gyökerük jó 
nagy, nem sérült, nem féloldalas, hanem arányos (körkörös). 
Ne aggasszon bennünket, ha törzse kissé vékony és nem koro-
nás, csak egészséges, sérülésmentes legyen. Az így leírt olt-

vány gondos ültetés mellett 
jól megered és gyors növe-
kedésű lesz. 

Ültetéshez jobb az előre 
kiásott és megfelelő trágyá-
zással ellátott, majd úgy 
visszatemetett gödör. Ennek 
hiányában szükségletből, de 
csak ősszel, frissen kiásott 
gödörbe is ültethetünk. Te-
hetjük mindezt addig, amíg a 
föld teljesen át nem fagy. 
Őszi ültetéskor csak az eset-
ben szükséges a beöntözés, 
ha száraz az ősz. Ilyenkor 
egy veder víz elég. 

Ültetéskor a gyökér elhe-
lyezésére vigyázzunk, mert 
egyrészt a fát be kell tájol-
nunk úgy, hogy lehetőleg 
abba a helyzetbe kerüljön, 
mint a faiskolában volt. A 
csapvágás rendszerint a déli 
oldalon szokott lenni. Én 
mindig így csinálom. A 
csapvágás általában már tel-
jesen kalluszosodott, gyógy-
uló seb, ami fölé az oltósze-
met behelyezték. Majd a 
gyökereket igazítsuk el, ne-
hogy valamelyik visszaha-
joljon vagy felfelé álljon. 
Nagyon fontos, hogy megfe-

lelő magasságba helyezzük el az oltványt, nehogy véletlenül a 
nemes rész is legyökerezzen. Ültetéskor az egyik személy 

fogja a fát, helyes irányba tartva, míg a 
másik a földet húzza a gyökérzetre. 
Amikor a gödör behúzásakor a gyöke-
rek már nem látszanak, rövid, kis moz-
dulatokkal meg kell rázni a törzset, 
majd a gödör szélétől kezdve és befelé 
haladva óvatosan körbe kell taposni a 
fát – betáncolni. Néhány lapát föld rá-
szórása után ilyenkor van helye a beön-
tözésnek. Őszi ültetéskor a törzset úgy 
arasznyi magasan felkupacoljuk – jó, 
ha így csinálunk tavasszal is. Ez eset-
ben az öntözés idejére kitányérozzuk, 
majd a földet hetente visszakupacol-
juk. Ültetés előtt csak a gyökereket 
metsszük meg, a fák első alakító met-
szésére, akár őszi, akár tavaszi volt, ta-

vasszal, az ültetések befeje-
zése után kerül sor. 

Ha koronás fácskát ülte-
tünk, annak alakítása a kö-
vetkező: az őszi ültetéskor 
először megnézzük, hogy 
nem fagytak-e vissza a 
vesszők, és ha egészséges-
nek találjuk, akkor a vezért 
és az oldalvesszőket az e-
rősségüktől függően 1/3-
1/2-re visszavágjuk, míg a 
tavaszi ültetésűeket 1/3-ra. 
A vezér visszavágásakor fi-
gyelembe kell venni a koronába metszés helyét. Az új metszést 
az ellenkező oldalra tegyük. A metszésnél vigyázzunk arra, 
hogy a metszlap se túl mélyen, se túl magasan ne legyen. Ta-
láljuk meg a megfelelő vágásszöget is, amely mellett a 
metszlap majd könnyebben beforrad. 

Bollók Ferenc 

Még néhány jó tanács 
a sikeres növénytelepítéshez
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Felnőtt irodalom 
Szépirodalom 
▪ Adler, Malka: Testvé- 
  rek Auschwitzban. Á- 
  lomgyár kiadó, 2020 
▪ Austen, Jane: Büszke- 
  ség és balítélet. Menő 
  Könyvek, 2020 
▪ Vámos Miklós: Duna- 
   pest. Athenaenum Ki- 
   adó, 2020 
Romantikus irodalom 
▪ Brown, Borsa: A végzet. Álomgyár Ki-

adó, 2020 
▪ Fejős Éva: Egyszer az életben – mozaik-

regény 2020. Erawan Kiadó, 2020 
▪ Fejős Éva: Szélhámos eskü. Erawan Ki-

adó, 2020 
▪ Fisher, Kerry: Amiről hallgatunk, az nem 

fáj. Álomgyár Kiadó, 2020 
▪ Force, Marie: Végzetes viszony. Művelt 

Nép Könyvkiadó, 2016 
▪ Gregson, Julia: A nap- 
   tól keletre. I.P.C. Mir- 
   ror Könyvkiadó, 2020 
▪ Kékesi Dóra: A hol- 
   nap érintése. Álomgyár 
   Kiadó, 2017 
▪ Kékesi Dóra: Rád talá- 
   lok. Álomgyár Kiadó, 2020 
▪ Kékesi Dóra: Várom a párom. Álomgyár 

Kiadó, 2018 
▪ Macomber, Debbie: Karácsonyi varázs. 

General Press Kft., 2020 
▪ Martinez, Aly: A szerelem börtönében. 

Álomgyár Kiadó, 2020 
▪ Michaels, Fern: Elégtétel. Álomgyár Ki-

adó, 2017 
▪ Morgan, Sarah: Karácsony tizenkét napja. 

Vinton Kiadó, 2020 
▪ Moyes, Jojo: Az utolsó szerelmes levél. 

Alexandra Kiadó, 2016 
▪ Papp Csilla: HA/MAR. Álomgyár Kiadó, 

2020 
▪ Riley, Lucinda: Angyalfa. General Press 

Kft, 2020 
▪ Riley, Lucinda: Pillangószoba. General

Press Kft., 2020 
▪ Roberts, Nora: Tánclépésben. Vinton Ki-

adó, 2020 
▪ Rupáner-Gallé Margó: Randevú a Nílus 

partján. ABA Könyvkiadó, 2013 
▪ Tomor Anita: Veled egy szigeten. Álom-

gyár Kiadó, 2020 
▪ Winters, Rachel: Szerelem sokadik lá-

tásra. General Press Kft., 2020 
Regények 
▪ Follett, Ken: Egy új korszak hajnala – A 

katedrális előzménye. Gabo Könyvkiadó 
és Kereskedő Kft., 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Girard, Anne: Madame Picasso. Kossuth 

Kiadó, 2020 
▪ King, Stephen: Éjszakai műszak. Európa 

Kiadó, 2020 
▪ Marly, Michaelle: Maria Callas, a Díva. 

Kossuth Kiadó, 2020 
▪ Moriarty, Sinéad: A jó anya. Európa Ki-

adó, 2019 
▪ Náray Tamás: Zarah. Libri Kiadó, 2020 
▪ Náray Tamás: Zarah öröksége. Libri Ki-

adó, 2020 
▪ Náray Tamás: Zarah álma. Libri Kiadó, 

2019 
▪ Picoult, Jodi: A két út könyve. Athe-

naeum Kiadó, 2020 
▪ Smith, Wilbur: Felhőszakadás – Jack 

Courtney kalandjai. Studium Plusz 
Könyvkiadó, 2020 

▪ Steel, Danielle: Csendes éj. Tóthágas Ki-
adó, 2020 

Sci-fi, fantasy, krimi 
▪ Anonymous: Fedőneve: Jégmadár. 21. Szá-

zad Kiadó, 2019 
▪ Baldacci, David: Egy perccel éjfél előtt. 

General Press Kft., 2020 
▪ Bryndza, Robert: Hidegvér. Imsomnia. 

2020 
▪ Croft, Kathryn: Csendes hazugságok. Mű-

velt Nép Könyvkiadó, 2018 
▪ Delaney, J. P.: The Girl Before – A lány a 

múltból. Maxim Könyvkiadó, 2017 
▪ Furnivall, Kate: Hazugságok őrzője. I. P. C. 

Könyvek Kiadó, 2020 
▪ Grisham, John: Őrangyalok. Geopen Ki-

adó, 2020 
▪ Ludányi Bettina: Mennem kell. Álomgyár 

Kiadó, 2020 
▪ Maliery, Susan: A tulipános nővérek titkai. 

Vinton Kiadó, 2020 
▪ Nesbø, Jo: Fejvadászok. Animus Könyvek, 

2020 
Memoár, életrajz, interjú 
▪ Molnár Piroska: Kvittek vagyunk – Beszél-

getőtárs: Bíró Kriszta. Corvina Kiadó, 
2020 

Társadalomtudomány 
▪ Almási Kitti: Ki vagy Te? Elvárások szorí-

tásában – megfelelés vagy önazonosság? 
Kulcslyuk Kiadó, 2020 

▪ Büky Anna: 50 életút 50 felett. I. A. T. Ki-
adó, 2020 

▪ Tisza Kata: Kékre szeretni. Scolar Kiadó és 
Szolgáltató Kft., 2020 

Ismeretterjesztő – szakácskönyv 
▪ Gáspár Bea: Bea konyhája. BOOOK Ki-

adó Kft., 2019 

Ifjúsági irodalom 
Regény 
▪ Rider, Catherine: Csók Rómában. Menő 

Könyvek, 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TISZTELT KENESEIEK,  
KEDVES OLVASÓK! 
A szabadidős létesítmények, köztük a 
könyvtárak látogatása jelenleg nem 
lehetséges. 
Megváltozott formában szeretnénk a 
könyvkölcsönzés lehetőségét továbbra 
is biztosítani az olvasók számára.  
Könyvigényeiket megadhatják hétköz-
napokon 8:00 és 16:00 óra között 
a 30 571 1947 telefonszámon, valamint 

a kulturahaza@balatonkenese.hu 
email címre küldött elektronikus levél-
ben is. 
A megadott időpontokban lehetőséget 
biztosítunk a személyes könyvválasz-
tásra is. A könyvtár épületén kívül tar-
tózkodva, kölcsönzési igényüket közöl-
hetik a könyvtárossal. 
A kikölcsönzött könyvek át- és vissza-
vétele szerdai és csütörtöki napokon 
8:00-15:00 óra között lehetséges. A 
visszahozott könyveket kérjük doboz-
ban vagy táskában elhelyezni, mert azok 
48 órára karanténba kerülnek. 
Köszönjük megértésüket! Jó olvasást kí-
vánunk! 
 

Könyvtári hírek
 

Könyvtári állománygyarapítás 
2020. november 

OLVASÓPRÓBA 

Szlavicsek Judit: Légy/Ott 
Krimikedvelők: itt egy nem minden-

napi történet, ugyanis a cselekmény a Ba-
laton mellett játszódik! – Fiatal lány in-
dul haza egyedül egy szórakozóhelyről éj-
szaka – és a folytatást nem nehéz kitalálni. 

A helyszín ismerős, és azok a karak-
terek is: csupa mai figurát láthatunk az 
eseményekben. A bűncselekmény szálait 
bogozó, 40-es rendőrnő olyan, mint más 
krimik félig kiégett alakja, mégis van 
benne valami sajátosan magyar. 

A szerző online, folytatásokban köz-
ölt írása, a West Coast elevenedik meg 
nyomtatásban kiadott első regénye lap-
jain. És máris várhatjuk a folytatást, mert 
a történet sorozatnak készül. 

Erawan Könyvkiadó, 2020 
– nk – 

 

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári feladatainak támogatására biz-
tosított központi keret egy részének felhasználásával 51 db új könyvvel bővült a 
balatonkenesei könyvtár gyűjteménye, 151.796 Ft értékben. 
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A társasházak tűzbiztonsága érdekében a katasztrófavé-
delmi kirendeltségek a társasházak üzemeltetői számára a Tár-
sasházak Tűzbiztonsága Napok tájékoztató keretében idén 
novemberben is biztosítanak „személyre szabott” egyeztetési 
lehetőséget, azonban a pandémiás helyzetre tekintettel foko-
zott óvintézkedések betartásával. 

A konzultáció célja a társasházak közös képviselőinek, ke-
zelőinek, üzemeltetőinek egyedi tájékoztatása az általuk kép-
viselt, üzemeltetett épületre vonatkozó tűzvédelmi előírások-
ról, a hatósági ellenőrzés során ott tapasztalt esetleges hiányos-
ságokról, azok megszüntetésének lehetőségeiről. 

Az érdeklődőknek a kirendeltségek biztosítják a lehetősé-
get, hogy regisztrációt követően kérdéseket tegyenek fel, majd 
a tájékoztatásokat a konkrét épületekre vonatkozóan adják 
meg. A hatósági tapasztalatok alapján, a helyi sajátosságokra 
jellemző témajavaslatok elsősorban: szemétledobók átépítése, 

szárazfelszálló-vezeték átépí-
tése, utólagos homlokzati hő-
szigeteléssel kapcsolatos tűz-
védelmi követelmények, nyílt 
láng biztonságos használata a 
háztartásban, közös területek 
használati szabályai, veszélyes 
anyagok tárolási szabályai. 

 

 
 
 

November 28-án, vasárnap gyújtjuk meg az adventi koszorú 
első gyertyáját, ezzel elkezdődik az ünnepi készülődés, a vára-
kozás időszaka. Ha azonban nem biztonságos koszorút ve-
szünk vagy készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük az 
adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amikor már csak 
a tűzoltók segíthetnek. 
Ősszel és télen naponta harminc lakástűzhöz riasztják a tűzol-
tókat, átlagosan negyvenöt percenként kigyullad egy lakás. A 
lángok legtöbbször egy-két négyzetméteren pusztítanak, de 
naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, két-
naponta meghal valaki lakástűzben, holott ezek a tragédiák 
könnyen megelőzhetőek lennének. Idén már 5950 lakástűz 
volt, 482 ember szenvedett füstmérgezést. 87-en haltak meg 
tűz miatt, 72-en saját otthonukban. A csaknem hatezer lakás-
tűzben 102 ezer 400 négyzetméter épített terület semmisült 
meg. 
 A hétvégén otthonunkat egy tűzveszélyes dekorációval, az ad-
venti koszorúval egészítjük ki. Mindegy, hogy mi magunk ké-
szítjük el a koszorút, vagy készen vásároljuk azt, a legfonto-
sabb, hogy a gyertyák alatt legyen egy nem éghető alátét. Ta-
valy negyvenkilenc lakástűz keletkezett adventi koszorúk mi-
att. Idén november 24-én Gádoroson már lakhatatlanná vált 
egy nyolcvan négyzetméteres családi ház, egy korán meggyúj-
tott adventi koszorú miatt. 

Nem elég, ha biztonságos egy koszorú, az elhelyezésére is fi-
gyelni kell. A koszorú környékén ne legyen semmilyen éghető 
anyag, hiszen a tűz könnyen átterjed a koszorúról az asztalon 
lévő tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb meg-
oldás, ha csak akkor ég a koszorún a gyertya, amikor a szobá-
ban tartózkodunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet 
nélkül. 

A lakásban lévő, egyre több műanyagot tartalmazó tárgy és 
bútor miatt gyorsabban terjed a tűz, mint ötven évvel ezelőtt, 
és több mérgező füst is keletkezik. Minél hamarabb észrevesz-
szük, hogy kigyulladt valami a lakásban, annál nagyobb esély-
lyel tudjuk saját kezűleg eloltani, több időnk van kimenekülni 
és a tűzoltókat hívni, akik egy kisebb kiterjedésű tűz esetén 
több értéket tudnak megmenteni. A tüzek korai észlelésének 
legjobb módja, ha beszerzünk egy füstérzékelőt.

 
Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
06-88/620-800 

06-20/413-8599 

Társasházak Tűzbiztonsága Napok – 
Idén elektronikusan 

A Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
elérhetőségei: 

8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 
(+36-88) 590-622 

veszprem.kvk@katved.gov.hu 
hivatali munkaidőben 

 

A fotók a tavalyi évben Veszprémben tartott konzultáción készültek. 
Katasztrófavédelem archív

Az egyeztetést elektronikus módon vagy telefonon lehet 
lebonyolítani. 

Advent idején nagyobb 
a lakástüzek veszélye 
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Szállítás napja         A hulladék típusa 
December 1. (kedd)  Kommunális 
December 8. (kedd)  Kommunális 
    Zöldhulladék 
December 15. (kedd)  Kommunális 
December 22. (kedd)  Kommunális 
December 28. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
December 29. (kedd)  Kommunális 
     

A vasútvonaltól a Balaton-partig 
Szállítás napja          A hulladék típusa 

December 1. (kedd)  Kommunális 
December 8. (kedd)  Kommunális 
    Zöldhulladék 
December 15. (kedd)  Kommunális 
December 22. (kedd)  Kommunális 
December 28. (hétfő)  Szelektív: papír, műanyag és üveg 
December 29. (kedd)  Kommunális 
 

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 

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

tv, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
● Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a fenti módon leegyeztetett elszállítási napon, 

az ingatlana 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 
 

Mindenkinek külön kell kihívnia a házhoz a szolgáltatót.
Március-október hónapok között a hónapok 4. keddjén

van mód a lomtalanításra. Erről minden hónap 15-ik napjáig
kell egyeztetni a szolgáltatóval: 06-84/503-200 /szállítás.

 

Lomtalanítás 
 

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, vagy komposztáljon! 

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS 

szemét tárolására vannak. 
Bírság helyett vásároljon erre szolgáló zsákot, 

így szabályosan szállítják el hulladékát! 
 

évente egy alkalommal 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

Fekete Gyémánt Szépségszalon 

Férfi, női és gyermekfodrászat. TC 
Jaguar meleg ollós hajvágás, pedi-
kűr, gyógypedikűr, manikűr, műkö-
röm, gél lakkozás, kozmetika. Sze-
retettel várom a kedves vendége-
ket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 
Zimmermann Szilvia 
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95 

 

Otthon van és fáj a lába? 
Hívjon, s megyek otthonába! 
Gy.o.gy.pedikűr, P. Szilvia 

Bejelentkezés: 06 30/619-96-62 
 

Jambrik Mihály 
szobafestő-mázoló, 

külső-belső felújítási munkák. 
Tel.: +36 30/286-07-20 

 
Vállalom veszélyes fák 

kivágását, 
visszavágását, 

teljes eltakarítással, 
számlaképesen. 
06 70/411-6683 

Az árajánlat díjmentes! 
 

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
Hirdetési méretek és árak: 

Teljes oldal, A/4-es méret:  20.000.- Ft 
Fél oldal, 12,5 cm x 18 cm:  10.000.- Ft 
Negyed oldal (álló vagy fekvő) 

8,5 cm X 12,5 cm 
vagy 12,5 cm x 8,8 cm,  
tájolástól függően:     5.000.- Ft 

Új! Nyolcad oldal (álló vagy fekvő) 
8 cm X 6 cm 
vagy 6 cm x 8 cm, 
tájolástól függően:    2.500.- Ft 

Névjegy méretű (álló vagy fekvő) 
5 cm x 8,5 cm 
vagy 8,5 cm x 5 cm, 
tájolástól függően:     2.000.- Ft 

Lap alján vagy tetején elhelyezett csík, 
18 cm x 2,5 cm:     1.000.- Ft 

Apróhirdetés:        100.- Ft 
Keretes apróhirdetés:       200.- Ft 
Kiemelt apróhirdetés ábrával:      300.- Ft 

Ha egy évre előre rendezi hirdetése díját, 
tizenegy hónapot fizet, 

a tizenkettediket ajándékba adjuk! 
Hirdetését minden hónap 15. napjáig 

tudja leadni és fizetni a Kultúra Házában, 
így a következő havi lapszámban megjelenhet. 

A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink fekete-fehérek. 

ÁLLÁS 
 A Generali Biztosító érettségivel rendel-

kező munkatársakat keres. Jelentkezni Réz-
műves Károlynál, a +36-20/961-8473 tele-
fonszámon lehet. – Kellemes ünnepeket kí-
vánok mindenkinek! 

ELADNA, VENNE 
 Eladó: redőnytokos 3-as ablakhoz való jó álla-

potú redőny hengerrel együtt, vaskerekű vas-
talicska, Samsung tv 50 cm képátlóval, Philips 
tv 40 cm-es, új DVD és Mp3 lejátszó hordoz-
ható, hordtáskával, Sharp hifitorony 100 w-os 
hangfalakkal, újszerű állapotban, 2 db neore-
neszánsz szekrény, ónémet szalonasztal. Ér-
deklődni: Balatonkenese, Kossuth utca 38/a. 

 18 sebességes kerékpárok, egy férfi és egy 
női – keveset használt – 35-35 ezer forintért el-
adó. Tel.: 06 20 390 5621 

 Anyagáron eladó kisteherautóra vagy nagy-
méretű utánfutóra való, vadonatúj, gyalult, fes-
tett fenyő magasító. Mérete: 255x170 cm és 50 
cm magas. Ugyanitt vegyestüzelésű kályha ol-
csón eladó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kos-
suth L. utca 38/a. 

Hát ezek meg 
micsodák? – 43. oldal 

 
 

 
 
 
 

1. – 1. Csőr 
2. Pehely 
3. Szombathely 
4. Láb 
5. Libaól 
6. Lúd 
7. Újbor 
8. Katona 
9. Tömés 

10. Püspökfalat 
11. Töltött libanyak 
12. Tepertő 
13. Sütőtök 
14. Dödölle 

A megfejtés: Szent Márton 
2. – 1. Jóságos 

2. Ajándékhozó 
3. Krampusz 
4. Mikulás 
5. Hó 
6. Szán 
7. Rénszarvasok 

A megfejtés: Szent Miklós 
A kilenc szánhúzó neve 

Vízszintes: 
Táncos, Csillag, Táltos, 
Pompás, Íjas 
Függőleges: 
Villám, Ágas, Rudolf, 
Üstökös 
 

Rejtvény 
Szentek – 32. oldal 

 

3. Zongorabillentyű 
4. Vízipálma 

1. Likőrös pohár 
2. Vízipálma 
 

5. Vízipálma 
6. Szappantartó 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

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

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

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

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

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

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

BALATONFŰZFŐ 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Telefon: 88/596-907; 88/550-294; 
    88/550-293; 88/550-295; 88/550-266 
Fax: 88/596-902                   – E-mail: 
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00 
Csütörtök: 8:00-18:00 

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

BALATONALMÁDI 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/550-264; 88/550-537; 
    88/550-265; 88/550-536 
Fax: 88/550-810 
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-17:00 

Kedd, szerda: 8:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-18:00 

Péntek: 8:00-13:00 
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32. 
Telefon: 88/550-718 
Fax: 88/550-809 
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu 
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 

Péntek: 8:00-13:00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44. 
Telefon: 88/550-721 
Fax: 88/550-811 
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu 
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00 

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7. 
88/584-970; 584-971 

VÍZIRENDŐRSÉG 
8600 Siófok, Mártírok útja 5. 
84/310-712 

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, 
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 

minden nap 7:00 órától 22:00 óráig hív-
ható: 06 30/225-94-45 
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE 
Fényforrás Kft. 
Telefon: 06 70/408-69-08 
E-mail: fenyforraskft@gmail.com 
https://kozvilhiba.hu/ 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 
Telefon: 88/412-104 

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
Dr. Saáry István Egészségház – 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3. 
1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 

Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12:30-16:00 
Szerda-péntek: 8:30-12:00 

Terhestanácsadás: kedd: 11:30-12:30 
2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00 

Rendelési idő: 
Hétfő: 10:30-12:00 
Kedd: 8:00-10:30 

Szerda: 14:00-16:00 
Csütörtök: 12:00-14:00 

Péntek: 10:30-12:00 
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16. 
06 20/950-88-05     és     06 70/379-04-29 

GYERMEKORVOSI KÖRZET 
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8. 
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65 
Rendelési idő: 

Hétfő, szerda, péntek: 10:00-12:00 
Kedd, csütörtök: 13:00-15:00 

Tanácsadás: 
Kedd, csütörtök: 12:00-13:00 

FOGORVOSI KÖRZET 
Előzetes bejelentkezés alapján 
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
                  (rendelési időben hívható) 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 11:00-17:00 

Kedd, szerda, péntek: 8:00-13:30 
ÁLLATORVOS 

8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79 

Rendelési idő: 
Hétfő: 18:00-19:00 

Kedd-péntek: 17:00-19:00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 88/481-283 
Nyitvatartás: 

június 1. – augusztus 31. között: 
Hétfő-vasárnap: 8:00-19:00 

szeptember 1. – május 31. között: 
Hétfő-péntek: 8:00-18:00 

REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL 
  8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1. 
            88/481-348 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.                         
…...  88/481-146 

VASÚTÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4. 
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49 

HAJÓÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47. 
Telefon: 88/482-100 
Internet: balatonihajozas.hu 

POSTA 
Balatonkenese, Balatoni út 65. 
                 88/481-300 

Nyitvatartás: 
Hétfő – péntek: 8:00-12:00 – 12:30-16:00 

E.ON 
Veszprém, Kossuth L. u. 6. 
Áram – Észak-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666 
Általános hibabejelentés: 06 80/533-533 
Földgáz – Közép-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711 
Általános hibabejelentés: 06 80/301-301 

DRV Zrt.  (víz) 
Telefon munkanapokon 7.30-15.30, 
csütörtökön 7:30-20:00: 06-80-240-240 
Fax: 06 84/501-299 
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888 
Ügyfélszolgálat:  
8600 Siófok, Fő u. 39/A. 

Nyitvatartás: 
Hétfő, szerda: 8:00-15:00 
Kedd, péntek: 8:00-14:00 

Csütörtök: 8:00-20:00 
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
           88/482-943 

IDŐSEK KLUBJA 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
          88/482-943 

Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7:30-16:00 
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. 
           88/574-802 

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS  
ISKOLA 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 

88/481-844 
www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu 

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

KULTÚRA HÁZA 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza@balatonkenese.hu 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 8:00-18:00 
Kedd: 10:00-20:00 
Szerda: 9:00-20:00 

Csütörtök: 10:00-20:00 
Péntek: 8:00-14:00 

Szombat, vasárnap: rendezvények alatt. 
KÖNYVTÁR 

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2. 
Telefon: 88/574-980 
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Hétfő: ZÁRVA 

Kedd: 10:00-16:00 
Szerda: 10:00-16:00 

Csütörtök: 10:00-16:00 
Péntek: 10:00-17:00 

Szombat (minden páros hét): 9:00-12:00 
Vasárnap: ZÁRVA 

TÁJHÁZ 
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
Telefon:  +36 88/594-500 

+36 30/769-54-25 
+36 30/512-50-98 

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitvatartás: 

Előzetes bejelentkezéssel látogatható, 
valamint rendezvények ideje alatt. 

TOURINFORM IRODA 
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 

88/657-700 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Kedd-péntek: 8:00-16:00 

Szombat: 9:00-17:00 
Vasárnap-hétfő: ZÁRVA

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Jurcsó János 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.   

Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087 
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/  
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53 

Szerkesztő: Nagy Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor 
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzata, Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és 
Sportbizottságának elnöke. 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4. 

A BORÍTÓN: PAPP KATALIN FOTÓJA 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: DECEMBER 7. 

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szívesked-
jenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban kap-
hatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingye-
nes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) fe-
lelnek. 

Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség 
a változtatás jogát fenntartja. 
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