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KÖZLEMÉNY 
Tisztelt Olvasóink! 
A Balatonkenesei Hírlap ezúton tájékoz-
tatja Önöket, hogy a Magyar Posta Zrt. 
úgy döntött, 2021. július 1. napjától kive-
zeti szolgáltatásai közül a címezetlen ki-
adványok, így az ingyenes sajtótermékek 
terjesztését. Ezáltal a Balatonkenesei Hír-
lap 2021. július havi számától nem kéz-
besíti házhoz a lapszámokat. 
A Balatonkenesei Hírlap aktuális és ko-
rábbi számai elérhetők Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzat honlapján: 

www.balatonkenese.hu, 
valamint facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/bala-
tonkenesevarosonkormanyzata. 

Igény esetén értesítést küldünk a megje-
lenésről, illetve az aktuális lapszámot  

elektronikus körlevél formájában juttat-
juk el a megadott e-mail címre. Ezzel 
kapcsolatos igényét kérjük, hogy a 

balatonkenesehirlap@gmail.com 
címen jelezze. 
Lapunk nyomtatott formában, korlátozott 
példányszámban az alábbi pontokon is el-
érhető: 
● Balatonkenese Város Polgármesteri Hi-

vatala (Béri Balogh Ádám tér 1.) 
● Balatonkenese Városgondnokság (Fő 

utca 43.) 
● Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

(Kálvin János tér 4.) 
● Magyar Posta (Balatoni út 65.) 
● Dr. Saáry István Egészségház (Táncsics 

utca 3.) 
● Tátorján Szociális Szolgáltató Intéz-

mény (Táncsics utca 20.) 
● Katica Pékség és Teaház (Fő utca 21.) 
● „Vegyeske” papír-írószerbolt (Széche-

nyi utca 2.) 
● „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő utca 11.) 
● Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) 
● Antikvárium Balatonkenese (Széche-

nyi utca 16.) 
● Otthonka vegyeskereskedés (Fő u. 23.) 
● Balcsi Élelmiszer (Fő utca 6l/A.) 
● Villker Kenese Kft. (Szilágyi utca 15.) 

Megértésüket ezúton is köszönjük! 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
 

 
 

                        December 
Megint itt az év vége. Kinek gyorsan 

jött el, kinek lassan. De ilyenkor min-
denki mérleget készít, milyen volt az el-
múlt tizenkét hónap, mi fért bele, mi ma-
radt ki belőle. – Ami nekünk belefért, ti-
zenkét lapszám, nagyszerű beszélgeté-
sek, érdekes események és programok, 
melyeket Önöknek is igyekeztünk be-
mutatni. 

Mindjárt itt van 2022, de előbb még 
a december: karácsonyra hangolódhatnak 
mostani újságunkkal. 

Legyen kellemes mindenkinek az ün-
nepekre való készülődés: jövőre találko-
zunk! 

Nagy Krisztina 

Szerkesztői előszó 
 

„Mi nem hirdetjük fennen hangos szóval, 
Csak te, csak én, örökké és holtomiglan 
Mi megpróbálunk 

csendben boldogok lenni, 
Lelkünk mélyén őszintén, 

igazán szeretni.” 
Stendhal 

Bayer Emil: 
Decemberi esték 

Gyermekkori vágyak, 
sejtelmes decemberi esték… 
Emlékezem… 
Igazi Mikulás: arcán 
jóságos pír, nem festék! 
Fogd a kezem… 

Menjünk vissza 
néhány évtizedet, 
Aztán vesd rám 
kedves tekinteted 
Dicsérj és simogass, 
avagy korholj s feddjél, 
De legyen felettem 
a régi-régi fedél. 

Add hát, hogy lehessek 
kicsi gyermek újra, 
Kérdőn csodálkozzak 
jó Anyámhoz bújva. 
És simogasson a Mikulás-napi 
áhítat, szeretet – 
A még mindig emlékező, álmodozó 
öreg gyereket… 

1979. december 3. 
 

Békés, meghitt karácsonyt 
és nagyon boldog új évet kíván a 
Balatonkenesei Hírlap! 
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Szeretettel köszöntöm a Balatonkenesei 
Hírlap olvasóit! 

2021 decemberében járunk, advent ide-
jén. Ilyenkor az embernek legfontosabb fel-
adatai közé tartozik, hogy számot adjon az 

eddig végzett, idei munkájáról, és kicsit tervezgesse a jövőt. 
Mindezt természetesen annak a fényében, hogy az ünnepre is 
kellő figyelmet fordítson. 

A 2021-es év számadása nem egyszerű, mert küzdelmes esz-
tendő van mögöttünk: Coviddal kezdtük, Coviddal fejezzük be. 
A két Covid között pedig volt egy viszonylag szabadnak tekint-
hető nyár. Amikor 2021 telén és tavaszán a költségvetést tervez-
tük, még nem tudtuk, milyen bevételekkel és hogyan számolha-
tunk, ezért igyekeztünk a lehető legtakarékosabb költségvetést 
összeállítani, és igyekeztünk magunkat végig ehhez tartani. Az-
tán jött a nyár, amikor nagyon sokan jöttek a Balatonhoz. Bár 
az augusztusi hétvégék rendre csapadékosak voltak, így sem 
panaszkodhatunk: strandjaink szépen teljesítettek. Az emberek 
szabadabbá váltak, csak kis számú korlátozás mellett tölthették 
el a szabadságukat. Egyedül a zenés rendezvényeket kötötték 
védettségi igazolványhoz. A nyári rendezvények közül a Le-
csófesztivál vitte el a pálmát, aztán hozzá csatlakozott szeptem-
ber végén a IV. Balatoni Horgászok napja és Balatonkenese 
Napja, így közösen, amikor újra nagyon sokan voltunk a 
Széchenyi parkban, és nagyon jól éreztük magunkat. Bízom 
benne, hogy ennek a rendezvénynek is lesz jövőre folytatása. 

Sajnos újra erősödik a vírushelyzet, egyre aggasztóbb híre-
ket hallunk mindenhonnan; de azt gondolom, december tájékán 
– amellett, hogy betartjuk a szükséges óvintézkedéseket, min-
denki igyekszik saját maga és családja egészségéről gondos-
kodni – nem szabad rettegésben tölteni az egyre rövidebb nap-
palokat. Ilyenkor annak van itt az ideje, hogy felkeressük egy-
mást, lehetőség szerint beszélgessünk szeretteinkkel, barátaink-
kal, s töltsük együtt az év utolsó heteit békében és szeretetben. 

Ha a település eredményességét nézem 2021-ben, akkor azt 
hiszem, nem panaszkodhatunk. Pályázati támogatást nyertünk 
útfelújításra, ami a Táncsics utca útburkolatának megújítását 
fogja biztosítani, illetve járdafelújítást tudunk végezni. Emel-
lett a Bocskay utca bitumenezésére és a Petőfi utca burkolatá-
nak kijavítására is kaptunk pénzt. Sikerrel csatlakoztunk a Veszp-
rém 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvényhez is: azon 
négy település között vagyunk, amelyek infrastruktúra-fejlesz-
tésre komoly összeget nyertek el. Olyan ligába kerültünk, mely-
ben mellettünk Balatonfüred, Várpalota és Balatonalmádi szere-
pel. Ennek az összegnek egy részét a Széchenyi park felújítására 
fordítjuk – a hiányzó fák pótlására, közművek kiépítésére. Nem 
épületet emelünk oda, hanem a parkot szeretnénk még inkább 
parkká varázsolni. Hozzá kapcsolódóan egy közösségi teret sze-
retnénk még a víz felületén kialakítani, ami víziszínpadként és 
közösségi térként is funkcionál. Napközben látogatható lesz, 
bárki kimehet, akár egy naplementét is megnézhet. Igyekszünk 
mindezt úgy kialakítani, hogy a lehető legkisebb tájsebet ejtsük. 

Visszakaptunk az államtól a Vak Bottyán strandon egy 
1130 m2-es területet, amely azért fontos, mert a tervezett és 
várhatóan 2023-ra elkészülő új büfésor egyik fontos helyszíne 
lesz. Eddig állami tulajdonban volt, így nem állt módunkban 
hasznosítani, bérleti díjat kellett fizetnünk érte. Hála Istennek, 
ebben is támogatásra találtunk. Horgászegyesületünk és más 
civil szervezeteink is komoly pályázatokat nyertek. Balaton-
kenese város Önkormányzata és a civilek nevében is köszönet-
tel tartozunk térségünk országgyűlési képviselőjének, Kontrát 
Károly államtitkár úrnak, hogy segítségünkre volt. 

Balatonkenese lakossága most leginkább az épülő körfor-
galomról beszél, hiszen ez is olyan nagy léptékű változást hoz 
a belvárosban, amelynek lassan húsz éve készültek el a tervei. 
Nagyon nagy bizakodással várom, hogy jövő nyárra készen 
lesz. A kivitelezővel abban maradtunk, hogy 2022. június 1-ig 
mindenképpen be kell fejeznie az útburkolat kialakításával 
összefüggő munkákat. Útlezárás és forgalomelterelés a nyári 
időszakban nem lehet Balatonkenesén. 

Ezek az eredmények arról árulkodnak, hogy az Önkormány-
zat nem tétlenkedett. Szeretném megköszönni a 2021-es helytál-
lását minden munkatársamnak, dolgozzon a Hivatalban, vagy 
bármelyik intézménynél. Mindenki munkájára szükség volt – 
a TSZSZI dolgozóinak kitartására, akik önmagukat nem kí-
mélve, a vírustól meg nem rettenve jártak házról házra, és a 
tavaszi időszakban az idősek bevásárlásait intézték, ellátták 
azokat, akik nehezen tudtak volna gondoskodni magukról. Az 
Óvoda dolgozói is megtették a magukét, a nyári időszakban 
minimális ideig tartottak zárva, ezzel segítve a szülőket, akik dol-
goztak. A Kultúra Háza és a Könyvtár dolgozói szintén kivették 
a részüket a munkából a tavaszi időszakban, amikor zárva tar-
tottak, és a védekezésben segédkeztek; nyáron, amikor a rendez-
vényeket bonyolították, s ősszel, amikor már a jövő évi prog-
ramokat tervezik. Nem feledkezhetünk meg a Városgondnok-
ság dolgozóiról sem, hiszen minden területen igyekeztek meg-
állni a helyüket, mostanra pedig már az adventi díszek több-
sége is a közterületeinken van. 

Legközelebbi munkatársaim a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói, akiknek szintén nagyon köszönöm, hogy városunk napi 
működését biztosítják. Megnövekedett ügyszám és teher mel-
lett példásan helyt álltak. 

Köszönöm képviselőtársaim sok munkáját, és azt, hogy a 
nyári szünetben is ellátták a feladataikat. 

Ilyenkor arról is illik beszélni, hogy mit várunk az év végi 
lecsendesüléstől. Én azt várom, hogy mindenki találja meg ön-
magát, magában azt a békét, amit ha fellel, embertársai felé is 
nyugodtan, nyitottan tud közeledni. Ha elgondolkodunk, mit 
és hogyan tettünk az elmúlt évben, látnunk kell, ha hibás dön-
tést hoztunk, vagy valamit rosszul ítéltünk meg. Ezekből ta-
nulni kell, és hiszem, hogy attól válunk igazán jó emberré, ha a 
levont következtetések után kétszer ugyanazt a hibát nem követ-
jük el. Ez nem megy egyszerűen, sajnos néha bármelyikünk ké-
pes ugyanabba a pocsolyába kétszer is belelépni, de mindig 
próbálkoznunk kell, hogy a hibáinkat javítsuk. Ha ezt megtesz-
szük, a karácsony üzenetéhez is közelebb kerülünk, nyitottabbá 
válunk a másik ember iránt, s szeretettel tudunk odafordulni 
hozzá. Ebben az időszakban most mindenki kicsit feszült men-
tális állapotban van, riasztó híreket kapunk mind a vírushelyzet-
ről, mind a Nyugat-Európában tapasztalható energiaválságról. 
Önkormányzatunk igyekszik 2022-re is felkészülni – bízom a 
kollégáim szakértelmében és pozitív hozzáállásában. 

Karácsony közeledtével mindenkinek azt kívánom, hogy 
tudjon minél több időt tölteni azokkal, akiket szeret. Találkoz-
zanak, beszélgessenek a családok, s lehetőség szerint úgy üljék 
körül az asztalt, hogy ne hiányozzon senki. – Aki segítségre 
szorul, vagy ilyen személyről tudomása van, kérjük, jelezze, 
mert igyekszünk mindenki számára békés ünnepet biztosítani. 

Engedjék meg, hogy meghívjam Önöket a terveink szerint 
megtartandó Mindenki Karácsonyára, hogy együtt, közösen is 
tudjunk felszabadultabb perceket eltölteni. 

Boldog, békés és meghitt ünnepeket kívánok mindany-
nyiuknak!

Mindenki találja meg önmagában a békét 

Jurcsó János
polgármester
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A balatonkenesei Képviselő-testület 
október 28-i ülésének elején, a napiren-
dek előtt Sörédi Györgynének adott szót 
Jurcsó János polgármester. A Tátorján 
Nyugdíjasklub ülésén felvetődött, hogy 
a trianoni emlékműnek helyet adó kis te-
ret a Nagykúti és a Pásztor utca találko-
zásánál méltóan el kellene nevezni. A 
nyugdíjasklub az Emlékezés tere elneve-
zést javasolja. A polgármester megkö-
szönte a felvetést, és jelezte, hogy több 
közterület-elnevezés van folyamatban a 
településen, ezt is közé veszik és később 
tárgyalnak róla. 

Az ülés Zelcsényi Miklós, a Balaton-
man triatlonverseny szervezőjének be-
számolójával folytatódott, aki legelő-
ször megköszönte a lehetőséget a Kép-
viselő-testületnek, hogy nyolcadik alka-
lommal is meg tudták szervezni az ese-
ményt, illetve megköszönte a lakosság 
türelmét. Elmondta: a rendezvénysoro-
zat eddigi nyolc éve kivétel nélkül sike-
res volt, az idei versenyre pedig sikerült 
megfelelő dátumot egyeztetni, amely 
nem ütközött más városi rendezvénnyel. 
A rendezvény a jövő évben is szívesen 
választaná helyszínnek Balatonkenesét. 

Hozzászólásukban a képviselők el-
mondták, hogy a lakosság részéről na-
gyon sok panasz érkezett a rendezvén-
nyel kapcsolatban. Többen jelezték, hogy 
a lezárás miatt nem tudtak az utcájukból 
kiállni. Kocsis Jenő alpolgármester úgy 
fogalmazott, a maga részéről nem sze-
retné a települést a jövőben ilyen nehéz-
ségeknek kitenni, ezért a jövő évi rendez-
vényt nem fogja a szavazatával támo-
gatni. Egyetértett vele Szabó Tamás kép-
viselő is: ő az idei évben végigjárta a le-
zárási pontokat, és nem találta olyan szer-
vezettnek a rendezést, mint a korábbiak-
ban. Hozzájuk csatlakozott véleményével 
Ambrus Gábor képviselő is, aki szerint 
bár az előzetes egyeztetések eredménye-
sek voltak, de a felmerülő problémákat a 
szervezőkkel mindig sikerült megoldani. 
A lakosság egyik része szereti a rendez-
vényt, más része pedig tiltakozik ellene. 
Idén a lezárási pontokon olyan bizonyta-
lanságok adódtak, amelyekből több prob-
léma keletkezett, így ezekkel a tapaszta-
latokkal ő sem kívánja támogatni a ver-
seny folytatását. Tóth Péter alpolgármes-
ter elmondta, ő más szemszögből nézi a 
Balatonman rendezvény kérdését, mivel 
ennek köszönhetően kezdett el triatlonnal 
foglalkozni. Ő sportolóként biztonságban 
érezte magát a verseny alatt, de elfogadja, 
hogy a lakosság ezt másképp élte meg. 

Jurcsó János polgármester nem tartja al-
kalmasnak a települést egy ilyen rendez-
vény lebonyolításához. A jövő évi ver-
seny megrendezését ő sem támogatja, 
egy évre pihentetné a versenyt Kenesén, 
utána kiderülne, hogy hiányzik-e. 

Zelcsényi Miklós megköszönte az ed-
digi együttműködést a város vezetésének, 
és bízik benne, hogy Balatonkenese a ké-
sőbbiekben talál olyan programot a Bala-
tonman Triatlon helyett, amely több pro-
fitot hoz és kevesebb kellemetlenséggel 
jár. Ha a verseny elmegy Balatonkenesé-
ről, akkor azt nem egy évre fogja meg-
tenni. A Balatonman szervezője még 
egyszer megköszönte a balatonkeneseiek 
türelmét, amivel a verseny iránt viseltet-
tek. – A Balatonman Triatlonverseny 
jövő évi megrendezéséről a képviselők a 
novemberi testületi ülésen szavaznak. 

Tárgyalták a képviselők a természet-
ben nyújtott szociális célú tűzifa-támoga-
tás feltételeit. Az Önkormányzat pályá-

zati támogatásból 153 erdei m3 tűzifát vá-
sárol, mely a rendeletben megfogalma-
zott feltételek szerint kerül kiosztásra. 

November végéig kell megalkotni a 
város adórendeletét, ehhez a Képviselő-
testületnek felül kellett vizsgálnia azt. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezető-
je, Ambrus Gábor képviselő elmondta: a 
város adórendeletét 2019-ben megvizs-
gálták a környékbeli településekkel való 
összehasonlításban, amelyből kiderült, 
hogy a balatonkenesei adórendelet a leg-
enyhébb. Ezért most azt a javaslatot tették, 
hogy az építményadót 800 Ft/m2/év ösz-
szegre emeljék. Ezt az is indokolja, hogy a 
város nemcsak pályázatokból, hanem ön-
állóan is szeretne fejleszteni, ehhez pedig 
forrást kell találni. Szabó Tamás képviselő 
elmondta, semmiképpen nem tudja támo-
gatni az adóemelést. Tóth Péter alpolgár-
mester hozzátette, ha adóemelésre kerül 
sor, pontosan meg kell határozni annak 
célját és eredményét. A lakosok érthetően 
elvárják, hogy a település rendben le-
gyen, de az Önkormányzat ennek csak 
akkor tud megfelelni, ha vannak saját be-
vételei. Ha az adóemelés célhoz van 
kötve, közgazdászként szükségesnek látja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
7213 j. Balatonfűzfő-Balatonkenese összekötő út 9+066 km szelvényében 

körforgalmú csomópont létesítése 
A beruházó Magyar Közút NZrt. megbízásából a Duna Aszfalt Kft. fővállalko-
zásában és a STRABAG Építő Kft. kivitelezésében valósul meg Balatonkenese 
városközpontjában az új körforgalmi csomópont. 

A kivitelezési munkák ütemezése 
● Az első ütemben megépül a Bajcsy-Zsilinszky utca felőli szögtámfal. 

A kivitelezés tervezett időpontja: 2021. december 1. – 2021. december 20. 
• A kivitelezés érinti a Bajcsy-Zsilinszky utcáról nyíló murvás parkoló út-

csatlakozását, mely a jelenlegi helyén megszűnik, helyette nyugati irányba 
új csatlakozást alakítanak ki. 

• A támfal megépítésének idejére a környező utcák forgalmi rendje nem vál-
tozik. 

● A körforgalom további építési munkái 2022 január végétől várhatóak, mely-
lyel egyidőben jelentős forgalomkorlátozás kerül bevezetésre. 

A vállalkozó a munkák további ütemezéséről és a forgalomkorlátozásról a munkák 
megkezdése előtt további tájékoztatást ad. 

A kivitelezési munkák idejére kérjük szíves megértésüket és türelmüket! 
 

Az októberi 
képviselő-testületi ülésen történt 
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Niertit István, az Alsóréti Üdülő-
egyesület képviseletében negatív érzé-
seit és kritikáját fogalmazta meg az adó-
emeléssel kapcsolatban. 1982 óta vesz 
részt Balatonkenese életében, de az adó-
emelések fejlesztésekre fordított hatásait 
nem érzékeli. Véleménye szerint csak 
adóemelésre nem szabad építeni, ezért 
kéri a Képviselő-testületet, próbáljanak 
olyan megoldást találni, ami kevésbé 
érinti érzékenyen az embereket. Ha van-
nak konkrét tervek, hogy az adóbevételt 
mire kívánja fordítani a város, a lakos-
ság talán könnyebben fogadja el. 

Jurcsó János polgármester hangsú-
lyozta, hogy Balatonkenesén 2013 óta 
változatlanok az adóbesorolások. Cso-
pak például 1100 Ft/m2/év adóval szá-
mol. Az Önkormányzatnak a vírushely-
zet következtében csökkentek a bevéte-
lei, de feladata továbbra is a működés 
biztosítása. A jelenlegi bevételek mellett 
a működés minőségét nem biztos, hogy 
meg tudják őrizni. – A képviselők 4 igen 
és 1 nem szavazattal egyelőre arról dön-
töttek, hogy az adórendelet felülvizsgá-
latát elfogadták, és az előterjesztést to-
vábbtárgyalásra érdemesnek tartották. 

A településrendezési eszközök módo-
sítása tekintetében szükséges az Öreg-
hegy vonatkozásában Mk-1-ről, Mk-01 
megjelölésűre változtatni a területeket, 
hogy az úgynevezett keskeny ingatla-
nokra megváltozhassanak az építési sza-
bályok, valamint hogy az Üh-10-es öve-
zetben az építménymagasság 3,5 méter-
ről 4,5 méterre növekedhessen, illetve a 
kertvárosias övezetben legfeljebb két ön-
álló egységre lehessen engedélyt adni. 
Jogszabályi ütközések miatt egyéb vál-
toztatásokra is szükség van. Bogdán 
László önkormányzati főépítész hozzá-
fűzte: a rendelet megalkotásával a vál-
toztatási tilalomra vonatkozó rendelet 
visszavonásra kerülne. A korlátozás a-
latti területek ingatlantulajdonosai ezek 
után, a szabályok betartása mellett épí-
tési lehetőséghez jutnak. 

4 igen és 1 nem szavazattal jóváhagy-
ta a Képviselő-testület a Kő-Réteg Kft. és 
Balatonkenese Város Önkormányzata 
között 2018. augusztus 9-én létrejött tele-
pülésrendezési szerződés módosítását. 
Eszerint a Kő-Réteg Kft. a tulajdonában 
lévő terület Vt 17-es besorolását kérte. 
Ha a besorolás megtörténik, egy L alakú, 
zöld közparki besorolású, közel 7000 
négyzetméteres, nem vízparti területet 99 
évre az Önkormányzat számára hasznosí-
tásra átadna. A 2019-ben megalakult 
Képviselő-testület az előszerződést nem 
írta alá, hanem további egyeztetéseket 
folytatott a Kő-Réteg Kft. képviselőivel, 
melynek eredményeként egy egységes, 
négyzet alakú, 33,5 m hosszúságú vízpar-

ti területet adna át a Kft. az Önkormány-
zatnak. A polgármester szerint ilyen lehe-
tőségnek minden vízparti település örül-
ne. Ambrus Gábor, a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság nevében ezt vitatta: ha mó-
dosul a településrendezési szerződés, a 
Kő-Réteg Kft. értékes vízparti területtel 
fog rendelkezni, az ingatlan értéke jelen-
tősen megnő. Kérdezte, mi a szakértők 
véleménye? – Bogdán László főépítész 
elmondta, ha a Szabályozási Tervet sze-
retné a város módosítani, nem lesz egy-
szerű, mert magasabb szintű jogszabály 
rendelkezik róla, amivel a helyi rendelet 
nem lehet ellentétes. Ambrus Gábor a 
tisztánlátás végett szeretné, ha ebben a 
kérdésben a következő tárgyalásokat 
megelőzően a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság ülésein dr. Mohos Gábor ügyvéd 
úr is részt venne. 

Módosult a településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendelet is: mint 
Bogdán László főépítész elmondta, hogy 
változott a településkép védelméről szó-
ló törvény, valamint az eljárásrendről 
szóló kormányrendelet. Ezekből három 
dolgot emelt ki: az új szabályozások a 
településkép védelméről szóló döntése-
ket a Képviselő-testület hatáskörébe u-
talták. A rendeltetésmód-változtatást a 
településképi bejelentési eljárás alá ren-
delték. Településképi eljárással kapcso-
latban egy esetben szabható ki bírság, 
azt követően az Önkormányzatnak vég-
rehajtást kell kezdeményeznie. 

Pályázatot nyújtott be Balatonkenese 
a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kultu-
rális Fővárosa Pajta programjára. A 
kezdeményezés azokat a törekvéseket tá-
mogatja, amelyek az EKF-régióhoz csat-
lakozott településeken a helyi kulturális 
kapacitást, a közösségek kultúrához való 
hozzáférését, a színes és színvonalas köz-
művelődési és közösségi tevékenysége-
ket érdemben képesek fejleszteni. Az igé-
nyelt támogatás összege 6.947.000 forint. 

Jóváhagyta a Képviselő-testület a 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A nyári szezon tapasztalatairól nyúj-
tott be beszámolót Balatonkenese Vá-
ros Városgondnoksága, a Közművelő-
dési Intézmény és Könyvtár, a Tourin-
form Iroda és a Balatonkenesei Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Csoportja. A 
Városgondnokság összefoglalója szerint 
a strandok az idei évben tervezettnél na-
gyobb bevételt hoztak. Fejlesztés való-
sult meg a Vak Bottyán strandon: plázst 
alakítottak ki és új napozóágyakat sze-
reztek be. A Kisfaludy2030 Turisztikai 
Program keretében 51.200.000 forintot, 
illetve „esélyegyenlőségi strand” pályá-
zatot nyert a település a Vak Bottyán 
strand korszerűsítésére, melyből a vizes-

blokkok újultak meg. A Bezerédj stran-
don a Bezerédj barátok csoporttal közö-
sen 11 padot helyeztek ki. A strandokon 
a technikai dolgozók esetében a munka-
idő a napi 12-14 órát is elérte. 

A hulladékszállításban a vírushely-
zet miatt a korábbi „szezonális terhelés” 
éves leterheltséggé vált, hétvégi ügyele-
tekkel kiegészítve, amely folyamatos 
feladatot ad az ezen a területen dolgo-
zóknak. Az illegális szemétlerakásból, 
rosszul értelmezett lomtalanításból és sze-
metelésből fakadó felelőtlen emberi ma-
gatartás 2021-ben több mint 1.000.000 Ft 
plusz költséget és rengeteg plusz mun-
kaórát igényelt a részükről. 

A csökkenő munkavállalói létszám 
miatt a parkok és zöldterületek karban-
tartása nagy leterheltséget jelentett. A te-
lepülés több pontjának virágágyásaiba ta-
vasszal 6000 tő egynyári virágot, ősszel az 
emlékművek környezetében és a város-
központban 1100 tő árvácskát ültettek el. 

Az utak javítása, árkok, átereszek 
tisztítása és karbantartása is sok időt igé-
nyelt. 

Feladata volt még a Városgondnok-
ság munkatársainak a város rendezvé-
nyeinek biztosítása: ebben is rendszere-
sen közreműködtek. 

A nyári szezon a Közművelődési In-
tézmény és Könyvtár részéről a járvány-
ügyi helyzetből adódóan korlátozásokkal 
valósult meg, de ennek ellenére is el tud-
ták látni rendezvényekkel és szabadidős 
programokkal a várost. A Vak Bottyán 
strandon animációs program és a Mese-
tarisznya Bábszínház előadásai zajlottak, 
melyeket összesen hozzávetőleg 480-640 
fő látogatott, a bábelőadásokon 560-800 
fő vett részt. Koncertek és rendezvények 
helyszíne volt a Széchenyi park, az össz-
látogatottság 6240 fő volt. Két kiállítást 
látogathattak az érdeklődők a Kultúra 
Házában, a Könyvtár pedig három könyv-
bemutatónak adott otthont. – A Tájház 
nyári rendszeres nyitvatartása június 15-e 
és augusztus 31-e között valósult meg. 
Nagyon népszerűek voltak a Tájházi Szer-
dák rendezvényei, melyen 657 érdeklődő 
vett részt. A Tájház megnyitásának 30. 
évfordulóját ünneplő rendezvényen 350-
en vettek részt. – A rendezvényeket a 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 3 
fővel bonyolította le, munkájukat többen 
segítették. 

A Tourinform Iroda a szokásosnál 
jóval később, július 7-én nyitott meg a 
Vak Bottyán strandon, ezúttal Informá-
ciós pont néven. Idén ez az egy helyszín 
segítette a településre érkező nyaralókat, 
helyi lakosokat. Szerdától vasárnapig 9-
17 óra között tartott nyitva, mivel egy 
személlyel nem lehetett megoldani a heti 
hét napos nyitvatartást. A vendégforga-
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lom hullámzó volt, és ami megfigyelhető: 
külföldi vendégek a korábbi évekhez ké-
pest kisebb számban érkeztek, ami a pan-
démiának tudható be. A szállások iránt is 
kevesebben érdeklődtek – vélhetően az ide 
vonatkozó információs internetes oldala-
kon vagy a szálláshelyek saját honlapján 
keresztül intézték a szállásfoglalást. 

A Közterület-felügyelet munkatársai 
június 19-től szeptember 12-ig, 13 hétvé-
gén is végezték a munkájukat. Az idei év-
ben is fő feladataik közé tartozott az ille-
gális hulladéklerakók felkutatása. A sze-
métlerakókat a Városgondnokság segítsé-
gével számolták fel. Az illegális lerakók 
közelében 6 térfigyelő kamerát telepítet-
tek, ez talán csökkenteni fogja a tevékeny-
séget. Hulladékgazdálkodási bírságot a 
Hivatal 2021-ben nem szabott ki, de sza-
bálytalanság észlelésekor figyelmeztettek. 

A közlekedési rend betartása a vá-
rosközpontban az elmúlt évekhez képest 
javult. 

Folyamatosan ellenőrizték a közte-
rület-felügyelők az idei szezonra kiadott 
területhasználati engedélyeket. Az ezek-
ből, valamint a bérleti díjakból befolyt 
bevételek összege szeptember 30-ig 
12.410.636 Ft. 

A képviselők valamennyi beszámo-
lót elfogadták, és az intézmények dolgo-
zóinak munkáját megköszönték. 

Ugyancsak elfogadta a testület a Kipp-
kopp Óvoda és Bölcsőde beszámolóját 
és 2021/2022. évi munkatervét. Az in-
tézmény dolgozóinak a járvány miatt 
nem volt könnyű helyt állnia a nevelési 
év során. A Képviselő-testület megkö-
szönte az óvoda dolgozóinak munkáját. 

Elfogadták a képviselők Óbíróné Ka-
rácsony Ágnes védőnő 2020. évi beszá-
molóját, s a munkáját megköszönték. 

Javaslatot tett a Balatonkenesei Ér-
téktár Bizottság a település értékeinek 
hatékonyabb védelme, gondozása érdek-
ében. Egyebek mellett kezdeményezték a 
Bakó-patak rendbetételét: kotrását, széle-
sítését, a mentén tanösvény kialakítását. 
Felvetették az Árpád-forrás környékének 
rendbe tételét, a település még meglévő, 
öreg fáinak helyi védettség alá vételét. A 
képviselők a javaslatot tudomásul vették. 

Kikötőüzemeltetési megállapodást 
tárgyalt a Testület az Árbócfény Kft-vel. 
A nyáron konfliktus alakult ki abból, 
hogy a kikötőben folyó horgászat za-
varta a hajók forgalmát, ráadásul a ki-
kötő üzemeltetőjének tapasztalatai sze-
rint a horgászok, tevékenységük befeje-
zése után rendezetlen állapotokat hagy-
tak maguk után. A bizottságok támogat-
ták a kikötő-üzemeltetési megállapodás 
2022. október 31-ig történő meghosz-
szabbítását, azzal a feltétellel, hogy jú-
lius 1. és augusztus 31. között pénteken 

és szombaton 17:00 és 22:00 óra között 
tilos legyen a kikötőben horgászni. – Je-
lenleg nincsenek normák meghatározva 
a kikötői magatartásra, ezért a képvise-
lők úgy szavaztak, hogy a kikötő-üze-
meltetési megállapodást meghosszabbít-
ják az Árbócfény Kft-vel, és 2021. dec-
ember 1-ig az Önkormányzat és a cég 
megalkotja a kikötő horgászrendjét. 

Pályázatot írt ki a testület a Közműve-
lődési Intézmény és Könyvtár intézmény-
vezetői pozíciójára. A pályázat benyújtá-
sának határideje 2021. december 5., a bí-
rálati határidő 2021. december 10. A pá-
lyázatot benyújtók meghallgatására bi-
zottságot hoztak létre, melynek tagjai: 
Szabó Tamás, a Kulturális, Oktatási, Ifjú-
sági és Sportbizottság elnöke, Tóth Péter 
alpolgármester, dr. Nagy Erzsébet Andrea 
jegyző, dr. Baloghné Uracs Marianna, a 
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém 
Megyei Igazgatóságának képviselője és 
Pálmann Judit, a Veszprémi Eötvös Ká-
roly Megyei Könyvtár képviselője. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 
bekezdése szerint a Képviselő-testület ju-
talmat állapíthat meg a polgármesternek, 
elvégzett munkája értékelése alapján. 
Személyes érintettsége miatt Jurcsó Já-
nos polgármester nem vett részt a napi-
rend tárgyalásában, ezalatt az ülést Tóth 
Péter alpolgármester vezette. Kocsis Jenő 
alpolgármester önálló képviselői indít-
ványként kezdeményezte a polgármester 

jutalmazását, az utóbbi két év munkája 
alapján: független polgármesterként na-
gyon jó a kapcsolata Kontrát Károllyal, 
Balatonkenese országgyűlési képviselő-
jével, lobbitevékenysége a települést gaz-
dagította. Javaslata a polgármester há-
romhavi illetményének megfelelő ösz-
szegű prémium kifizetése Jurcsó János 
polgármester részére. A jutalmazást a 
Pénzügyi csoporttal egyeztetve a költ-
ségvetés is lehetővé teszi. 

Ambrus Gábor képviselő elmondta: 
nem tudja támogatni a jutalmazást, mert 
a település fejlődésére fókuszálva sok 
kritikával szembesültek. Tóth Péter al-
polgármester véleménye szerint a polgár-
mester havi illetménye, bruttó 571.590 Ft 
alacsony ezért a tevékenységért, felelős-
ségvállalásért. Polgármester úr lobbite-
vékenységének köszönhetően beruházá-
sok valósultak meg, kiváló kapcsolato-
kat épített. A jutalom, amelyet meg tud 
szavazni számára a testület, gesztus, a-
mellyel a munkáját ismerik el. – A tes-
tület végül 3 igen és egy nem szavazattal 
a polgármestert megillető illetmény 3 
havi, bruttó 1.714.770 Ft, azaz egymillió-
hétszáztizennégyezer-hétszázhetven fo-
rint jutalmat állapított meg Jurcsó János 
részére, az önkormányzati választások 
óta elvégzett munkája értékelése alapján. 

További anyagokat a www.balaton-
kenese.hu oldal Önkormányzat – Képvi-
selő-testületi anyagok részében találnak. 

– nk – 

Hirdetmény 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kéri a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, 
adományozásuk rendjéről szóló 13/2011 (X.28.) önkormányzati rendelete alapján 

a Balatonkenese Jövőjéért és a Balatonkenese Kultúrájáért díj 

adományozásához az adományozott személyekre tegyen javaslatot a követ-
kezők szerint: 
Az adományozott személyekre az ajánlatot indoklással együtt 2022. január 10-
ig a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz címzett, zárt borítékban 
nyújthatja be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal recepcióján (8174 Balaton-
kenese, Béri Balogh Ádám tér 1.). 
A Balatonkenese Jövőjéért díj alapításának célja azoknak a személyeknek az 
elismerése, akik a településen a nevelő-oktató munkát elősegítve, a fiatalabb 
és idősebb generációk együttélésében, városunk közösségi életének formá-
lásában több évtizedes, kiemelkedő munkát végeztek és ezzel olyan életművet 
alkottak, mely méltó arra, hogy az önkormányzat elismerését elnyerje, és a jövő 
generáció számára ezen személyek munkáját példaként állítsa. A díj csak termé-
szetes személyeknek adományozható. A díjat évenként legfeljebb két fő kaphatja. 
A Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozható a kultúra, a művészet és a 
közművelődés területén dolgozó azon személyeknek, közösségeknek, akik leg-
alább 5 éves kiemelkedő szakmai múlttal, példamutató magatartással, aktív köz-
életi tevékenységgel rendelkeznek. Magas színvonalú munkájukkal elősegítik Ba-
latonkenesén a kultúra, illetve a művelődés fejlődését. A díj adományozásának 
nem feltétele, hogy az adományozott az önkormányzattal vagy bármelyik intézmé-
nyével, illetve az önkormányzat fenntartásában lévő társulással bármilyen jogvi-
szonyban álljon vagy állott. 

Jurcsó János  
polgármester 
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– Ebben az évben többször is üdvö-
zölhettük Önt Balatonkenesén, rendez-
vényeken. Hogy érezte magát az esemé-
nyeken? Melyik tetszett a legjobban? 

– Országgyűlési képviselői munkám 
során mindig arra törekszem, hogy rend-
szeresen jelen legyek a településeken, és 
rendszeres kapcsolatot tartok a települé-
sek vezetőivel is. Gyakran megfordulok 
Kenesén is, a polgármester úr tájékoztat 
a település előtt álló feladatokról és tájé-
koztat a település kéréseiről. Emellett fo-
gadóórát is szoktam tartani Kenesén, 
melyeken az itt élőkkel közvetlenül is al-
kalmam nyílik találkozni. De fontosnak 
tartom, hogy az egyházak képviselőivel 
is élő kapcsolatot tartsak fenn. 

Ami a települési rendezvényeket il-
leti, a Balatoni Horgászok Napja és Ke-
nese Napja egy emlékezetes, jól sikerült 
rendezvény volt gyönyörű időben, gyö-
nyörű helyszínen, a Széchenyi Parkban. 
Sok ismerőssel találkoztam, és jó volt be-
szélgetni a balatoni horgászokat érintő 
kérdésekről. 

Jó látni, hogy Balatonkenese 
folyamatosan fejlődik. Utak, jár-
dák újulnak meg és hamarosan be-
fejeződnek az iparosház munkála-
tai is, mely beruházást a kezdetek-
től fogva támogattam. Gróf Rudi 
bácsi a fogadóórámon keresett 
meg és kérte a segítségemet – ta-
lán innen indult az Iparosház fel-
újítása. 

Balatonkenese az elmúlt évek-
ben a Magyar Falu program keret-
ében is többször volt sikeres. Idén 

például egy többfunkciós kistraktor megvásár-
lására kapott támogatást. 

Nagy eredmény, hogy Balatonakalival, 
Balatonkenesével és Balatonudvarival össze-
fogva elértük, hogy 25 évre ingyenesen kö-
zösségi használatba, az önkormányzatok ke-
zelésébe kerültek a települések BAHART ki-
kötői. Ez új lehetőségeket jelent a város és az 
ide látogatók számára. Közösségi rendezvé-
nyek, turisztikai események helyszíne lesz a 
kikötő. 

– Mi köti Önt a Balatonhoz, a balatoni te-
lepülésekhez és különösen Keneséhez? 

– A választókerületemhez 45 település tar-
tozik, és fontosnak tartom, hogy élő legyen a 
kapcsolat. Képviselői munkámon túlmenően 
Kenesét is próbálom felfedezni, újabb és 
újabb területeit, értékeit megismerni. A ked-

vencem a kenesei helyben sütött 
kenyér, valamint nagyon finom a 
sajttorta is. 

A Balatonhoz való kötődése-
met meghatározza, hogy gyerek-
korom óta járok a tóhoz. Nagyon 
szeretem a Balatont. A Balaton 
Magyarország legnagyobb termé-
szeti kincse, amelyre vigyáznunk 
kell, hiszen fontos, hogy legalább 
olyan állapotban adjuk át az utá-
nunk jövőknek, amilyenben kap-
tuk az elődeinktől. 

A Balaton Magyarország legnagyobb természeti kincse
Interjú Kontrát Károly országgyűlési képviselővel 

Kontrát Károly miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár 2014-től Veszprém megye kettes választókerületének országgyűlési 
képviselője, így Balatonkenesének is. Fontos számára, hogy a településekkel állandó kapcsolatban legyen, nagyon szereti a 
Balatont, és kedvence a kenesei kenyér. 
 

Fogadóóra előtt Balatonkenesén 
A kép forrása: https://www.facebook.com/kontratkaroly 

 

 
A IV. Balatoni Horgászok Napja díjkiosztóján 

Fotó: BKHírlap 
 

A kép forrása: https://www.facebook.com/kontratkaroly 
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A Balaton napjainkban reneszán-
szát éli, honfitársaink újra felfedez-
ték a Balatont. Már néhány évvel 
ezelőtt is látszódott ez a tendencia, 
de a covid megjelenését követően 
még inkább felértékelődött a Bala-
ton és a Balaton-felvidék. Nagyon 
sokan rendelkeznek a Balatonon ü-
dülővel vagy hétvégi házzal, ahova 
a járvány idején beköltöztek. Ma is 
egyre többen akarnak a Balaton 
partjára települni, állandóan vagy 
ideiglenesen ott lakni. Fontosnak 
tartom, hogy éppen ezért közösen 
vigyázzunk a tóra és igyekezzünk 
megőrizni természeti értékeinket a 
jövő nemzedékei számára is. 

– A munkán túl, amely válasz-
tókerületéhez köti, volt alkalma eb-
ben az évben pihenés céljából is fel-
keresni a tavat? – Ha igen, mi a 
kedvenc „balatoni tevékenysége”? 
Hogyan tölti itt az idejét? 

– A nyáron több napot töltöttem 
a Balatonnál, igaz, hogy ezek a na-
pok részben munkával teltek. Na-

gyon szeretek fürödni a Balatonban és sétálni a 
parton. Azt a célt tűztem ki magam elé, amit 
sajnos nem tudtam teljesíteni, hogy választóke-
rületem összes strandját felkeresem. Idén ezt 
nem sikerült megvalósítani, de remélem, lesz 
még lehetőségem megkísérelni. Viszont az 
egyik kenesei strandra idén sikerült eljutnom. 
A Balaton mindenhonnan más arcát mutatja. 
Keneséről nézve szinte tengerszerű, ami elénk 
tárul. Csodálatos a tónak ez a sokszínűsége. Ér-
demes itt megállni, megpihenni, és aki teheti, 
szánjon rá időt, hogy megismerje ezt az évez-
redes nyugalmat, hogy maga is része lehessen 
ennek a csodának, ha csak egy-egy órára is. 

Kulturális és történelmi élményekben is gaz-
dag a választókerület, több látnivaló is meg-
újult vagy épp folyamatban van a felújítása. Pi-
henni, kikapcsolódni a családommal együtt sze-

vagyunk – és remélem, hogy a lét-
szám tovább növekszik majd. 

– Hogyan látja a balatoni tele-
pülések helyzetét? 

– A Kormány kiemelt figyelmet 
fordít a Balatonra és a balatoni tele-
pülésekre. A Balaton egy nemzeti 
kincs, amit meg kell őriznünk az 
utókor számára. Az elmúlt években 
rengeteg beruházás valósulhatott 
meg, a szolgáltatások minősége 
megemelkedett, a Balaton vonzóvá 
vált a turisták számára, ezt jól tük-
rözik a számok is. Ugyanakkor a 
Balaton nem csak a fürdést jelenti, 
rengeteg más lehetőséget nyújt. Az 
aktív pihenést kedvelők is megtalál-
ják a nekik tetsző programot. 

Annak idején én kezdeményez-
tem, hogy a Magyar Falu Prog-
ramba kerüljön be külön egy falusi 
bolthálózat-fejlesztési lehetőség. 
Azt tapasztaltam ugyanis, hogy 
sok Balaton-felvidéki településen 
nincs bolt. A kisboltokat támogató 
program már be is indult, a válasz-

tókerületemből is sokan pályáztak és nyer-
tek. Bízom benne, hogy az ezeken a telepü-
léseken élők életkörülményeit a program ja-
vítja. 

Külön örülök, hogy működnek szabad-
strandok. Az elmúlt években összesen 17 Bala-
ton-parti település 45 szabadstrandja újult meg 
kormányzati támogatással. Azért dolgozom, 
hogy a fejlődés tovább folytatódjon és közösen 
tudjunk egy mindenki számára elérhető Bala-
tont szeretni és a jövő nemzedékének meg-
őrizni. 

– Mikor köszönthetjük újra Kenesén? 
– Bízom benne, hogy minél hamarabb. Ez-

úton is köszönöm a keneseiek együttműködését 
és támogatását. Engedjék meg, hogy áldott ka-
rácsonyi ünnepeket, boldog újesztendőt és jó 
egészséget kívánjak a keneseieknek!  

Nagy Krisztina 

 

A kép forrása: https://www.facebook.com/kontratkaroly 
 

A kép forrása: https://www.facebook.com/kontratkaroly 
 

Állati jó nap Balatonalmádiban, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület közreműködésével 
A kép forrása: https://www.facebook.com/kontratkaroly 
 

retek. Fiam idén nősült, így már eggyel többen 
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„Örömmel tölt el, hogy amit legbelül érzek, 
az végül visszatükröződik a vásznon” 

Színek, tájak, érzések – Starkné Nagy Jusztina kiállítása a Kultúra Házában 
 
„Színek, tájak, érzések” címmel nyílt 
Starkné Nagy Jusztina kiállítása a Kul-
túra Házában 2021. november 19-én. Az 
alkotó nem lehet ismeretlen a város la-
kóinak, bár önálló kiállítása már régen 
volt Balatonkenesén, mondta el a tárla-
tot megnyitó Tóth-Renczes Katalin. Jusz-
tina tizenhét évesen állított ki először a 
Könyvtárban, s már akkor sok elismerő 
szót kapott festményeire. Az azóta eltelt 
időben pedig sokféle dologgal foglalko-
zott, de a festészet iránti elkötelezettsége 
megmaradt. 

– Az élet más területekre sodort –
mondta a megnyitón. – A húsz év alatt 
nem volt egy önálló kiállításom sem, de 
csoportos tárlatokon mindig szerepeltek
a képeim. A festést viszont sosem hagy-
tam abba. Két-három évvel ezelőtt azon-
ban olyan erős szenvedéllyel és vehe-
menciával kezdtem újra festeni, hogy
most már nem bírom abbahagyni. Ha le-
hetőségem nyílik rá, van egy kis időm, 
festek. 

Szeretem az élénk színeket. Volt, aki 
azt mondta, túl harsány színeket haszná-
lok. Ettől egy kicsit el is bizonytalanod-
tam. A legjobb tanácsot egy Kenesén élő 
festőművésznőtől kaptam – biztos min-
denki tudja, kire gondolok; sajnos már 
nincs közöttünk – ő Péterfy Gizella. Azt 
mondta nekem: ne akarjak semmilyen 
elvárásnak megfelelni, ne akarjak sza-
bályok szerint festeni, hanem az, amit 
legbelül érzek, és aki igazán vagyok, az 
legyen a vásznon. Szeretném megfo-
gadni a tanácsát és csak szívből festeni, 
megmutatni, ki vagyok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

állításom volt Balatonkenesén (2001-ben), illetve testvérvárosában, a németor-
szági Tutzingban. A tihanyi Bencés Apátság galériájában, 2011 májusában az 
Asklepios Med által szervezett egészségügyi dolgozók kiállításán szerepeltek ké-
peim. 

Ebben az évben szereztem OKJ alkalmazott grafikus szakképesítést. 
2014 és 2018 májusában a Katonák a művészetekben csoportos kiállításokon 

vettek részt olajfestményeim, a Veszprémi Petőfi Színházban. 
Az idei évben a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművészeti tagozatának ki-

állításain: november 3-án a veszprémi Agórában, november 10-én pedig Budapes-
ten, a Stefánia Palotában volt látható egy-egy akrilfestményem. 

2015-ben a magyar kultúra napja alkalmából a Stefánia Palotában Magyar 
Honvédség emlékérmet vehettem át. 

Eredeti végzettségem: okleveles szociális munkás (2013 Semmelweis Egyetem, 
EKK Mentálhigiéné Intézet) és szociálgerontológus. (2019 Veszprémi Érseki Hit-
tudományi Főiskola). 

A festészetet sohasem tanultam. Autodidakta módon, képzettség nélkül egysze-
rűen csak szenvedélyesen szeretem. A festészet számomra egy önkifejezés és ön-
megvalósítás is egyben. Ha festek, teljesen belemerülök az épp aktuális témámba 
és örömmel tölt el, hogy amit legbelül érzek, az végül visszatükröződik a vásznon, 
akár egy női tekintet vagy éppen egy lenyugvó balatoni naplemente képében. 

Nagyon érzelmes és erős empátiás készséggel rendelkező személynek tartom 
magam. Ha valami vagy valaki lelkileg megérint, azt nagyon mélyen érzem át, így 
a festészetemben szeretném hangsúlyozni ezeket a mélyről jövő érzéseket is. 

Stílusomat tekintve realista, kolorista festőnek vallom magam, akinek a színek 
a lételemei. Különösen szeretem az élénk, merész és erős színeket használni a vász-
non. 

Mindezek mellet érdekel a pop art és az absztrakt stílus is. 
Szerencsés érzésnek tartom, hogy a Balaton mellett nőhettem fel és szinte egy 

karnyújtásnyira dolgozom a balatonfüredi Tagore sétánytól. Több festményemen 
is szeretném megmutatni e csodás balatoni világ egy-egy pillanatnyi szépségét. Té-
máim így főként a természeti tájak, a víz, a fák és a virágok élénk színeinek hang-
súlyozása, valamint nagyon szeretem az emberi és állati portrék készítését is. 

 

1984-ben születtem Veszprémben. 
Gyerekkoromban kezdődött a rajz, festészet és ver-

sek iránti szeretetem. 
Balatonkenesén, a Pilinszky János Általános és Ze-

neiskolában a tanulás mellett sikerült kibontakoztat-
nom művész-lelkem is, melyhez nagy segítséget és fo-
lyamatos támogatást kaptam a szüleimtől és az akkori 
iskolaigazgatótól, Kecskés Józseftől. 

2000-ben tagja lettem az általa alapított Pilinszky 
János irodalmi színpadnak és a versmondások mellett 
rajversenyekre jártam, valamint a költő verseihez il-
lusztrációkat készítettem. 

Több csoportos (Gyöngyhalászat) és két egyéni ki- 
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Frida Kahlo (1907-1954) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mexikói festőművésznő, az egyik legelis-
mertebb női képzőművész. Középosztály-
beli családban nőtt fel; apja fényképész 
volt, aki támogatta lányai önállósodási tö-
rekvéseit, így Frida a segédje lett, hogy ki-
tanulja a szakmát. Tizenhárom évesen 
gyermekparalízisen esett át, melynek kö-
vetkeztében később csak bicegve tudott 
járni. Ezért kezdett előszeretettel férfiruhá-
ban járni, illetve a mexikói népviselet hosz-
szú szoknyáit hordta. 1922-től a San Ilde-
fonsó-i állami középiskolában tanult, ami-
kor a lányok közül az alapiskolák elvég-
zése után még kevesen folytatták tanulmá-
nyaikat. Fridát leginkább a filozófia, a po-
litika és a szociális kérdések érdekelték. 
Hazája az 1910-es forradalom után zűrza-
varos helyzetben volt, a kilátástalanságban 
egyre jobban megerősödtek a baloldali 
mozgalmak. Frida művésztársaságok révén 
találkozott ezekkel az eszmékkel. 
Tizennyolc éves, amikor újabb csapás éri: 
a zsúfolt busz, amin utazik, villamossal üt-
közik, s a balesetben Frida sérült meg a leg-
jobban: szinte egyetlen ép csontja sem ma-
radt. Gerince súlyosan megsérült, ami 
egész életére kiható szenvedést okozott; 
több műtétje volt, melyektől állapota saj-
nos nem javult, és sérülései miatt gyermeke 
sem születhetett. Hosszú ideig gipszben 
kellett feküdnie, s a fájdalom elől mene-
külve kezdett festeni. Édesanyja találta ki, 
hogy az ágya fölé tükröt függesztve láthatja 
magát, s így önarcképet készíthet. 
Frida az önálló mexikói kultúra megterem-
téséért munkálkodó művészeti társaság 
tagja lett, így találkozott későbbi férjével, a 
nála huszonegy évvel idősebb Diego Rive-
rával. 1929-ben házasodtak össze, s viha-
ros kapcsolatuk újabb fájdalmakat okozott 
Fridának. 1930-tól az Egyesült Államok-
ban éltek, ahol férje megbízásokat kapott. 
Bár szerette az ország fejlettségét, honvá-
gya volt, és megvetette az amerikai felső 
osztályt. 
Hazatérve Frida megunta férje folyamatos 
hűtlenségeit és elköltözött tőle. Innentől ő 
is szabadon élt. Válásukat 1939-ben mond-
ták ki, de egy év múlva újra összeházasod-
tak: se veled, se nélküled viszonyuk mind-
végig megmaradt. 
1938-ban nyílt az első önálló kiállítása 
New Yorkban, majd egy évre rá Párizsban 
is. Kezdett népszerűvé válni, de igazi jelen-
tőségét csak a halála után ismerték fel. 
Egészsége egyre hanyatlott. Mire 1953-ban 
hazájában, Mexikóban is kiállíthatott, már 
súlyos beteg volt. 1954-ben hunyt el, negy-
venhetedik születésnapja után egy héttel. 

Forrás: Gerry Souter: Frida Kahlo 
– A tükör mögött 

 

„Szívből szeretnék festeni, 
megmutatni, ki vagyok” 

A jó hangulatú, családias kiállítás után 
nem sokkal telefonon folytattuk a beszél-
getést Jusztinával. 

– Hogyan kezdtél festeni? 
– Már gyerekkoromban elvarázsol-

tak a mesefigurák, különösen a Disney 
alakjai. Nagyon pontosan szerettem vol-
na őket megjeleníteni. A szüleim is ész-
revették, hogy jól rajzolok, és hogy ez 
mennyire fontos nekem, így mindig tá-
mogattak. Általános iskolában Jákfalvi 
József tanár úr volt a rajztanárom, tőle 
nagyon sokat tanultam. Versenyekre vitt,
támogatott. Ezen a pályán szerettem vol-
na tovább menni, felvettek Székesfehér-
várra, a Tóparti Gimnáziumba, kerámia 
szakra. Elkezdtem, de kollégiumba kel-
lett mennem és nagyon kötött volt a na-
pirend. Nem tudtam tanulni, kibontakoz-
ni, megszerezni a képzés művészeti, gya-
korlati részét. Sajnos csalódtam benne, 
de egy kicsit még mindig bánt, hogy 
nem folytathattam. 

– Ha van még vele dolgod az életben, 
biztos, hogy jönni fog a lehetőség… 

– Elképzelhető és remélem. – Székes-
fehérvárról Veszprémbe, az ipari gim-
náziumba vezetett az utam, ott végez-
tem. 

– Honnan jönnek a képeid témái? 
– Belülről fakadnak, de nagyon so-

kat inspirálódom más művészek képei-
ből. Ez persze nem azt jelenti, hogy le-
másolom a festményeket, csak megné-
zem a színeket, a formákat. Ha mondjuk 
látok egy tájat, ami megfog, majd látok 
egy női arcot, akkor a kettőt igyekszem 
magamban összehozni. 

– Most dolgozol valamin? 
– Igen, a beszélgetésünk előtt is ép-

pen festettem. Egy őszi táj a kép témája 
és egy női alak: Őszkirálynő, aki elkö-
szön. Már Télkirálynőre készülök, most
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nagyon hatással vannak rám az évsza-
kok. (Őszkirálynő a Balatonkenesei Hír-
lap olvasóitól is elköszön erre az évre: 
Jusztina jóvoltából ezt a teljesen frissen 
elkészült művét láthatják ehavi borítón-
kon.) 

– Említetted a színeket: a kiállításon 
szereplő képeid némelyikén nagyon ér-
dekes, határozott színeket használsz. Ez 
tudatos? 

– Leginkább véletlen. Sok jó minő-
ségű festékem van; kirakom őket ma-
gam elé, és azt választom, ami éppen a 
kezembe kerül, valamiért vonz. Aztán 
azt veszem észre, hogy jól néz ki, amiket 
összeválogattam. 

– És Frida? 
– Kicsit úgy érzem, rokonlélek. Ő te-

rápiaként kezdett festeni, és egy kicsit én
is. 12 éves korom óta van egy autoim-
mun betegségem, ami ellen az orvosok 
tehetetlenek. A kiállításon szereplő kép 
címe Frida fájdalma – a mellénél vér van,
miközben mosolyog. Sok csapás érte éle-
tében: a betegsége, a gyerekkori traumák.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Pilinszky képen is festettem olyan 
kis részleteket, amelyeket csak tüzete-
sebb szemléléssel lehet észrevenni. Azt 
a képet Pilinszky katonakori tapasztala-
tai ihlették: a koncentrációs tábor, az 
éhező, lefogyott alakok. Ezekkel az uta-
lásokkal a fájdalmaikat akartam szem-
léltetni. – De készítettem több művész-
portrét is, például Törőcsik Mariról.  
 

Jusztina 16 évesen 
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– Aki téged ismer, tudja: nem csak a 
festészettel foglalkozol elhivatottan. Az 
irodalom is fontos szerepet játszik az 
életedben. 

– Sokféle dologgal foglalkozom, sok
minden érdekel, és ha adódik egy lehe-
tőség, szeretem megragadni, kipróbálni, 
megmérni benne magam. A verseket is 
gyerekkorom óta szeretem. 

– A Pilinszky Irodalmi Színpadnak is 
tagja voltál. 

– Alapító tag vagyok. Most ünnepel-
tük volna a Színpad 20. évfordulóját, de 
az előadást tavaszra halasztottuk. Már 
ott is szívesen mondtam verseket, de a 
versmondással később több díjat is 
nyertem. 

Egy szintén katona barátnőm, aki hoz-
zám hasonlóan verset mond, és felhívta 
a figyelmem a „Lehet egy csillaggal több”
előadóművészeti tehetségkutatóra, amit 
a Honvédség szervezett. 2012-ben vers-
mondás kategóriában első helyezést ér-
tem el. A Stefánia palotában rendezték 
meg, 300 fős közönség előtt szerepeltem 
– ez az egyik legszebb emlékem. 

Amikor a honvédségi alakulatoknál 
megtudták, hogy verseket mondok, sok-
felé kezdtek hívni, különböző ünnepsé-
gekre: Veszprémbe, Székesfehérvárra, 
Budapestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A harmadik nagy „verses szereplé-
sem” a Nemzeti VERSeny volt. A Nem-
zeti Színház és a Magyar Versmon-
dók Egyesülete hirdeti meg minden év-
ben; 2018-ban indultam. Az első fordu-
lóban két verset kellett választani, ebből 
az egyiknek első világháborúsnak kel-
lett lennie. A második fordulóban az e-
gyik választott versből klipet kellett be-
küldeni, amit a férjem készített, aki má-
sodállásban videós és fotós. Így lehetett 
továbbjutni a harmadik fordulóba, ahol 
élőben mondhattam verset a Nemzeti 
Színház színpadán. Mi a versfilmre kon-
centráltunk leginkább: rengeteg időt fek-
tettünk bele. A férjem szabadságot vett
 

ki, több helyszínen forgattunk, például a 
Bakonyban. A harmadik fordulón is jól 
teljesítettem, ezüst minősítést kaptam, 
bár éreztem, hogy nem választottam iga-
zán jól verset. A versklip különdíjat ka-
pott. Később a szervezők felhívtak, 
hogy adjam be a versfilmet a Kaleidosz-
kóp fesztiválra is. Ott fődíjat nyertünk 
vele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Akkor a versfilm is megkapta a 
neki járó elismerést. 

– Sajnos a díjátadóra nem tudtam el-
menni, mert beteg lett a nagyobbik fiam, 
de később átvettem, a családom is velem 
volt. 

– Más elismeréseket is kaptál… 
– 2015-ben, szintén a Stefánia palo-

tában Magyar Honvédség Emlékérmet 
vehettem át a Kultúra napján. 

– Mivel foglalkozol, amikor nem fes-
tesz és mondasz verset? 

– Katona vagyok, a Honvéd kórház-
ban dolgozom, Balatonfüreden, 2007 ó-
ta. Mindig szerencsés volt az életem: ami- 

kor végeztem az iskolában, véletlenül ott
felejtettem az indexemet. Visszamentem 
érte. Beléptem az irodába, legkedvesebb 
főiskolai tanárnőm, Győri Piroska ép-
pen telefonált. Rám nézett, és azt mond-
ta: Balatonfüreden szociális munkást ke-
resnek. Nem érdekel? Mondtam, dehogy-
nem, megyek! Elhelyezkedtem és ott is 
ragadtam; szeretem, amit csinálok, sze-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

retek emberekkel foglalkozni. Két évre 
rá megint adódott egy lehetőség. Egy 
dandártábornok tett látogatást a munka-
helyemen. Meglátott és megkérdezte: 
maga nem akar katona lenni? Azonnal 
igent mondtam erre is. – A katonai alap-
kiképzést Szentendrén végeztem el. 

Most a kisebbik fiammal vagyok itt-
hon; amikor délutánonként alszik, van 
alkalmam festeni. 

– Visszaengedlek lassan a munkád-
hoz. Reméljük, nem kell újabb húsz évet 
várnunk egy következő kiállításodra, 
amikor megtekinthetjük az alkotásaidat.

Nagy Krisztina
 

Kiállítás Balatonkenese testvérvárosában, 
Tutzingban

 
A kiállításmegnyitón közreműködött a Pepita 77 tánczenekar: Tasner Nikolett – ének, Szöllősi 
Zoltán Gábor – billentyű, Veres István – gitár, ének. 
A kiállítás 2022. január végéig tekinthető meg a Kultúra Házában. 
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TÁJházalás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezzel a címmel tartotta rendezvényét október 29-én Balaton-
kenesén a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület. A prog-
ram egy sorozat része, melyet a veszprémi Laczkó Dezső Mú-
zeummal közösen szerveztek, s amelynek a kenesei már a ne-
gyedik eseménye volt. Az alkalmak 2019 júniusában indultak; 
a műhelybeszélgetések kezdeményezőinek célja, hogy a me-
gye tájházai és helytörténeti gyűjteményei a közművelődés-
ben, muzeológiában és műtárgyvédelemben dolgozó kollégák 
számára ismertek és elérhetőek legyenek, valamint az ezeken 
a területeken tevékenykedők a gyűjtemények fenntartóival és 
üzemeltetőivel találkozva tapasztalatot cserélhessenek. Ezzel 
párhuzamosan a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület fel-
mérést indított, hogy a hatékony segítségnyújtáshoz reális ké-
pet kaphasson a megye muzeális gyűjteményeinek helyzeté-
ről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alkalmakon az országos szervezetek képviselői, szakembe-
rei tartanak előadást. A sorozat folytatását a Tájházszövetség
és a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága is támo-
gatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előadás- és beszélgetéssorozat első alkalma Paloznakon zaj-
lott, ahol a tájházak létrehozásának jogszabályi előírásairól be-
szélgettek a jelenlevők. A második összejövetelnek Bakonybél
adott otthont; itt elsősorban a pályázati lehetőségekről esett szó.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenesén a fő témát a 2023-as Veszprém, Európa Kulturális 
Fővárosa program adta, a régióban működő tájházak csatlako-
zási lehetőségei a nagyszabású kulturális eseményhez. Emel-
lett beszéltek még a népi építészet mai továbbéléséről, s hogy 
hogyan lehet megőrizni a települések építészeti hagyományait.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kenesei Tájházaláson Jurcsó János polgármester köszön-
tötte a jelenlevőket, majd Buzás Miklós főépítész, a szentend-
rei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Nagyapám Háza Örök-
ségvédelmi program, Tóth Miklós projektmenedzser, az EKF 
2023 képviselőinek, Nagy Dénes, az MTA Veszprémi Akadé-
miai Bizottsága Népi Építészeti Munkabizottsága elnökének 
és a Kortárs Építészeti Központ munkatársainak előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők. A szakmai nap házigazdája 
Karsai Henriett és Törő Balázs, a Laczkó Dezső Múzeum 
néprajzosai voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ha már tájház, a résztvevők természetesen nem hagyhatták ki a 
látogatást Balatonkenese Tájházában, ahol Vér László kalauzol-
ta végig őket a kiállításon, és mutatta be a település történetét.

BKHírlap
Fotók: a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület Facebook oldaláról
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 Márton-nap = libázás 
Ha november 11-e, akkor Márton-nap, és ha 

Márton-nap, akkor liba. A „libás nap” eseményei 
minden évben kedveltek Kenesén. 

Szent Márton 371-es püspökké választása ellen 
tiltakozva a ludak között keresett menedéket, de a 
libák gágogásukkal elárulták – így lett Tours har-
madik püspöke, Franciaország egyik legismertebb 
szentje. De életét nem itt, hanem Pannóniában 
kezdte: Savariában, a mai Szombathelyen született 
316-ban vagy 317-ben. Apja kívánságára a római 
lovasságban katonáskodott Galliában, de fiatalon a 
keresztény hitre tért, Szent Hilár tanítványa lett és  
 

361-ben Ligugé-ben megalapította az első európai 
szerzetes kolostort. 

Életét már szerzetessé válása előtt is csodák kí-
sérték. 341-ben még katona volt, amikor a Galliára 
támadó barbárok ellen csatába szólította a császár. 
Márton kijelentette: eddig a császárt szolgálta, 
most már Krisztust akarja, s nem harcol. Fegyverek 
nélkül akart csatába indulni, ám az összecsapás 
előtt a frank uralkodó békét kért a császártól. 

Már életében is tisztelet övezte, halála után pe-
dig valóságos kultusza alakult ki. Nevét számtalan 
település neve őrzi szerte a világon, így Magyaror-
szágon is. 

Franciaország mellett Magyarországnak is vé-
dőszentje: az ő támogatását kérte Szent István a Kop-

pány seregeivel való ütközet előtt. A győzelem u-
tán a magyar királyok patrónusa és az ország védő-
szentje lett. 

Márton napja a néphagyományban is fontos. Ek-
kor érnek véget a mezőgazdasági munkák, s ez a ka-
rácsonyt megelőző 40 napos böjt előtti utolsó ün-
nepnap, így alkalmat ad a lakomára, mulatságra. 
Annál is inkább, mert dologtiltó nap: a háziasszony 
nem moshat, teregethet és takaríthat, mert azzal ap-
rójószága pusztulását okozhatja. De sütni-főzni le-
het, s a nap fő fogása természetesen nem lehet más, 
mint valami libás étel, melyre újborral szokás koc-
cintani. A sült liba mellcsontja pedig még a téli idő-
járást is megjósolja: ha a csont fehér, havas lesz a tél. 

BKHírlap 

Kalota Gizella: Fohász 
Uram, én hiszek a Te mindenek 
felett álló szeretetedben. 
Hiszek jóságos szeretetedben. 
Hiszek jóságos kegyelmedben. 
Hiszem, hogy belém ezt a szeretetet, 
ezt a lelkületet ültetted. 
Kérlek, erősíts meg engem 
szeretetedben. 
Erősítsd meg a földet a mennyei energiákkal. 
Erősítsd meg minden teremtményedet, 
hogy a jót tudják cselekedni. 
Tisztítsd meg az elmém, a lelkem 
a Te fényességeddel. 
Kérem minden ember számára: 
áraszd ki a szereteted! 
 

Karácsonyig még elkészülhet 
az itt látható motívum hímzése. 
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„Szent Erzsébetből 
hős szeretet árad…”

„Őseink hite, a jövő reménye.” Ezt a jelmondatot jelölte ki nem 
is olyan régen, Dr. Udvardi György Érsek Atya, a Veszprémi 
Főegyházmegye minden tagja számára. A mi plébániánknak, a 
mi családjainknak is ez a jelmondat mutat jó utat az előttünk 
álló esztendő minden feladatához. 

A november 19-én ünnepelt Árpád-házi Szent Erzsébet valóban 
az őseink hitét és a jövő reményét mutatja meg számunkra 
2021-ben itt, Balatonkenesén is. Szent Erzsébet legjellemzőbb 
vonása a karitatív szeretet tevékeny megélése volt. Erre utalnak 
a fennmaradt szavai, és az ábrázolásain látható kézmozdulatai 
is. A kezébe festett rózsák mindig Isten csodájára utalnak, mi-
kor a rózsa kenyérré változott. A kezében tartott kenyér pedig, 
mindig a karitatív szeretet fontosságára emlékeztet. 

Árpád-házi Szent Erzsébetet követve a karitatív szeretet útján, 
november 21-én a 10 órai szentmisén, Balatonkenesén a temp-
lomban Medveczky Miklós atya megáldotta az Erzsébet-kenye-
reket. A szentmise végén pedig a Katolikus Karitász tagjai ki-
osztották azokat egyházközségünk tagjainak. Köszönet a Katica 
Pékségnek a frissen sütött és nagyon finom kenyérért! 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia
 

 
 
 
 
 
 
 

A Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör munkái 
a 28. Betlehemi Jászol kiállításon 

A tárgyalkotók számára évente meghirdetett pályázaton kézműve-
sek, népművészek, képző- és iparművészek, hivatásos és műkedvelő 
alkotók, egyéni pályázók és közösségek indulhatnak, három alko-
tással. Az idei téma a karácsony és a betlehem témaköre volt, ezzel 
kapcsolatos alkotásokat vártak. Hímzőink mindhárom nevezett képe 
bekerült a kiállítási anyagba: a tárlat 2021. december elejétől 2022. 
január 7-éig tekinthető meg a budapesti Szent István Bazilika Lo-
vagtermében. – Gratulálunk! 
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 Folytattuk a munkát! 
Az elmúlt három hétvégén egyesületünk tagjai és 
önkéntesei jóvoltából az Iparosház külső színezése 
elkészült, a párkányok is felkerültek. 

A belső munkákat tovább folytatjuk. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek a kitartó mun-
káját! 

Köszönet illeti még 
a vendéglátásunkról gondoskodókat: 

Nádas Csárda Kft. – Ambrus Gábor 
Tátorján Nyugdíjas Klub 
NABE helyi csoportja 
Török László 

Fotó: Boor Ádám
 

 

 
 

Mészöly Sándor: Karácsony 
 

Karácsonynak békés éjszakáján,  
Nem köszönt szememre álom,  
Az ünnepi gyertyaláng fényénél,  
Szunnyadó párom csodálom. 
 
Nézem álmában mosolygó arcát,  
Melyről eltűntek a ráncok,  
Lágyan simítom őszülő haját,  
S szép halkan jó éjt kívánok. 
 
Az élet rögökkel rakott útját 
Együtt jártuk kéz a kézben, 
El nem múló, igaz szeretettel, 
Erős hittel, reménységgel. 
 
Lassan a gyertya is csonkjáig ég, 
Megcsókolom ajkát, s kezét. 
Angyalok óvják csodás álmaid,   
Karácsonynak Szent ünnepén. 

 

Karácsony közeledtével Egyesületünk idei mottója is 

ADNI JÓ! 
Köszönjük mindazoknak, 

akik az idei évben is támogatták akciónkat! 
Támogatóink listája beszámolónkkal együtt 

a következő havi lapszámban olvasható. 
Balatonkenesei Városvédő Egyesület
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Balatonkenese központjában 
elkészült 

az üzenőfalas Karácsonyi Házikó 
Munkatársaink a környezeti fenntarthatóság jegyében a Város-
gondnokság telephelyén megtalálható, már nem használatos, 
maradék, vagy éppen hulladék anyagokból készítették a deko-
rációs elemeket, a kivilágítás pedig napelemmel működik. 
A Karácsonyi Házikó oldalán üzenőfal található, melyre gom-
bostűvel, rajzszeggel az ünnepekhez kapcsolódó üzenetek he-
lyezhetők el, melyekből minél többet itt, a Facebookon is 
igyekszünk megjeleníteni. 
Fogadják szeretettel Balatonkenese Város Városgondnoksága 
munkatársainak újabb alkotását! 
Kellemes ünnepvárást kívánunk Mindenkinek! 

Balatonkenese Városgondnoksága
 

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
munkatársai 

számára a 2021-es esztendő is rengeteg kihívást tartogatott. 
A pandémia következtében Intézményünk csak május utolsó 
hétvégéjén nyithatta meg kapuit a korlátozó intézkedések-
nek megfelelően. A koronavírus-járvány miatt a programo-
kat többször kellett újratervezni.  A jelentős számú érdeklő-
dőt vonzó rendezvények a nyár folyamán csak csökkentett 
tartalommal kerülhettek megrendezésre. Ezek ellenére sike-
rült tartalmas, a körülményekhez képest sok látogatót vonzó 
eseményeket szervezni, melyeken a közönség színvonalas 
produkciókat élvezhetett a nyár és az ősz folyamán is. 
Bízunk benne, hogy rendezvényeink már korlátozások nél-
kül megvalósulhatnak a 2022-es évben. Új ötletekkel, új ter-
vekkel, új célokkal tekintünk a 2022-es esztendő felé. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Támogatóinknak, Együtt-
működő Partnereinknek, hogy az idei évben is segítették, tá-
mogatták rendezvényeink megvalósulását: 

Cserni András: A legszebb ajándék 
Meglepetést rejtő szatyor… oly hétköznapi… 
Kapkodva írt képeslap… felszínes, nem igazi… 
Aranyszalaggal kötött csomag… annyira közhelyes… 
Ajándéknak akkor mi volna tökéletes? 

Jön az ünnep, de az ember csak vásárol, főz, rohan, 
Villogó reklámokban hal meg a hangulat, 
Mert nagy sietségükben elfelejtik sokan, 
mit is értünk pontosan a karácsony alatt. 

Nem halászlé, nem bejgli, nem töltött káposzta, 
Nem a mézeskalács vagy a feldíszített fa, 
Nem az égő gyertyák vagy az ajándékok száma, 
Hanem hogy a fa körül kik és miért állnak. 

A család és barátok… azok, kik fontosak 
Ők csempésznek életet a karácsonyba titkosan. 
Egy mosoly, őszinte jókedv, a sok együtt töltött óra 
A szeretet ünnepe ezt jelenti számomra. 

Mert a legszebb ajándék az, hogy élünk 
és itt vagyunk egymásnak, amikor félünk. 
Nekem mindegy, mit találok tőled a fa alatt, 
Hisz sose az számít, hogy mit, hanem hogy milyen szívvel adtad. 

Andi Virágbolt 
Antikvárium Balatonkenese 
Balatoni Horgászegyesületek  

Szövetsége 
Balatonkenese Város 

Önkormányzata 
Balatonkenesei 

Horgászegyesület 
Balatonkenesei Városvédő  

Egyesület 
Balcsi Íz-Lelő Büfé 
Brill-Team Kft. 
Budai Esküvő- és 

Rendezvényszervező Iroda 
Eleven Cukrászat 
Erzsébet Vendéglő 
G&D Kézműves Pékség 

és Cukrászda 
Globe Beauty 
Gobelin és Hímzőkör tagjai 
Herbi Panzió 
Hollósy és Társa Kft. 
Horváth Pincészet 
JAKO Sport – Vass Károly 
Kelet-Balatoni Borrend 
Kenese Marina Port Zrt. 
Keresztes Család 
 

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
Kocsis Bálint  
Kocsis Kenese Kft. 
Levendula Virágbolt 
Manka Kuckója – 

Kiss Kocsis Anita 
Mónika Vendégház 
Novépszer ’97 Kft. 
Nők a Balatonért Egyesület 

helyi szervezete 
Pannónia Népzenei 

és Kulturális Egyesület 
Pékmester Biscuits Kft. 
Peremartoni Horgász Egyesület 
Pilinszky János Általános Iskola 

és AMI 
PÖRC Bisztro és Delikát 
Rendezvényprofi Kft. 
Szivárvány Népdalkör 
Tátorján Nyugdíjas Klub 
Vadkacsa Étterem és Panzió 
Városgondnokság dolgozói 
Vegyeske – Vass Károlyné 
Veszprém Megyei 

Népművészeti Egyesület 
Villker Kenese Kft. 
 

ÁLDOTT, BÉKÉS 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET  
KÍVÁNUNK MINDENKINEK! 

A BALATONKENESEI 
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

ÉS KÖNYVTÁR  
MUNKATÁRSAI 

Lakossági felhívás 
Kedves Keneseiek! Tisztelt ingatlantulajdonosok! 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy településünkön 

2021. december 14-én zöldhulladék-szállítás lesz. 
 

Kedves Olvasóink! 
Januári számunk lapzártája 

december 6-án lesz. 
Kérjük, írásaikat, hirdetéseiket 

eddig juttassák el hozzánk! 
Balatonkenesei Hírlap 
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„Kenese Open teniszverseny” Kenesén 
Beszélgetés a versenyt szervező baráti kör képviselőjével, Győrei Jánossal 

 

– Honnan jött a te-
niszverseny rendezés-
ének ötlete? 

– A történet szálai 
messzebbre nyúlnak. 
Kenesei baráti társaságunk tagjai nagyon szeretnek teniszez-
ni. Van köztünk állandó kenesei lakos is, de jellemzően régi 
nyaralók vagyunk: családom és én például ötven éve járunk 
Kenesére. 

Állandó helyünk a focipálya melletti há-
rom teniszpálya volt. Meccsek után a Bringa 
büfében ültünk le megbeszélni az eredmé-
nyeket. Az idei szezon elején próbáltuk 
rendbehozni a pályákat: gyomtalanítottunk, 
egyengettük a vonalakat, tömörítettünk. 
Sajnos a pályán nem volt víz, hogy fello-
csolhassuk a salakot, és lassan be kellett 
látnunk, hogy nem maradhatunk ott tovább. 
Felderítettük a települést, hol tudnánk játék-
ra alkalmas helyet találni. A régi Matáv 
üdülőben, most Kenese Bay Garden, műfü-
ves pálya üzemel. Bérbe vettük és onnantól 
ott játszottunk. Persze nem volt olyan jó, 
mint a salakos pálya, mert igazából azon a 
legjobb teniszezni. Ezért elkezdtünk beszél-
getni róla: jó lenne felvenni a kapcsolatot a 
város vezetésével, hogy hogyan lehetne 
használhatóvá és jobbá tenni a focipálya 
melletti salakos pályákat. Levelet írtunk 
Jurcsó János polgármester úrnak. Kértük a 
pályák rendbehozását. Tájékoztattuk, hogy 
baráti társaságunk Kenese Open néven 
páros teniszversenyt szervezett. Erre a Ke-
nese Bay Garden műfüves pályáján került 
sor szeptemberben. Tizenhatan voltunk, na-
gyon jól éreztük magunkat. Szeretnénk ezt 
a versenyt rendszeressé tenni. Fontosnak 
tartjuk, hogy Az Alsóréten megmaradja-
nak a sportolási lehetőségek. A bicikli, a 
football, a teniszpályák a Bringa büfével 
kiegészülve jó lehetőséget kínálnak a 
kenesei sportélet továbbfejlesztésére. 

– Hogyan alakultak ezek után az ese-
mények? 

– Telefonon beszélgettünk a polgár-
mester úrral a lehetőségekről. Mi szívesen 

vállaljuk a teniszpályák nyári működtetését, kezelését, de 
kérjük hozzá a város segítségét, hogy az újraindításhoz hoz-
zák rendbe a pályákat, és biztosítsák a vizet a locsoláshoz. 
Ígéretet kaptunk rá, hogy a szezon előtt visszatérnek rá. 

– Akkor a jövő nyáron már salakos pá-
lyán kerülhet megrendezésre a Kenese 
Open? 

– Nagyon bízunk benne. Hogy ezek-
ben a hónapokban se maradjunk kedvenc 
sportunk nélkül, Kenese Open téli versenyt 
szervezünk december 11-re: a megrendezé-
sének egyetlen akadálya lehet, ha a jár-
ványhelyzet közbeszól. A jövő évi, remél-
hetőleg már a salakos pályán zajló verseny-
re bárkit szeretettel várunk. Erről időben 
tájékoztatást fogunk adni. 

– Mit lehet tudni a baráti körről? Mi-
lyen közösség? 

– Az alaptársaság 6-8 fő, jellemzően 
60 év felettiek, de rendszerint jönnek 
hozzánk játszani mások is. Teljesen nyi-
tottak vagyunk a teniszezni szerető érdek-
lődőkre.  

– Említette, hogy régi kenesei nyaralók. 
Mi volt előbb? Kenese vagy a teniszezés? 

– 1968 óta járok a családommal Kenesé-
re. A százhalombattai Dunamenti Erőmű-
nek, ahol dolgoztam, volt egy üdülője a Parti 
sétányon. A teniszezést itt szerettem meg: a 
80-as évek elején – az Erőmű üdülőjében 
pályát alakítottunk ki. Amikor az üdülőt 
privatizálták, más hely után kellett néznünk, 
és akkor kezdtünk a városi teniszpályán 
játszani. Jó lenne a városi pályát rendben 
tudni és a teniszt szeretők igazi otthonává 
tenni. 

– A szándék az Önök és a város részéről 
már megvan hozzá, így a megvalósításhoz 
sok sikert kívánunk, és várjuk a teniszélettel 
kapcsolatos híreket! 

Nagy Krisztina 
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Ismét elérkezett az ősz, mely nemcsak az el-
múlás, hanem valami új kezdete is egyben. Au-
gusztus utolsó napján ismerkedő délelőttöt tar-
tottunk újonnan érkező gyermekeinknek és szüleiknek. A re-
mek idő alkalmat adott az udvaron való kellemes hangulatú 
találkozásra, ismerkedésre, beszélgetésre. 

 Az óvodában a gyermeki tanulás lehetséges formái az 
utánzásos mintakövetés, a spontán játékos tapasztalatszerzés, 
a cselekvéses tanulás, a kérdésekre és válaszokra épülő isme-
retszerzés, az irányított megfigyelés és felfedezés, a gyakorlati 
problémamegoldás. Óvodai nevelésünk folyamatában, peda-
gógiai programunkban mindnek nagy szerepe van. Az ősz is 
rengeteg alkalmat ad a gyermeki személyiség kibontakoztatá-
sára, fejlesztésére. 

Rengeteget mozogtunk szervezett testnevelés, udvaron le-
vegőzés, játék vagy egy-egy séta formájában. Ősz témakörben 
a gyermekirodalom számos csodája szavakat adhat a gyermek-
nek, és ezzel együtt fegyvert is, hogy használja a világ jobbá 
tételére. A test erősítéséhez az elme élesítése is hozzá tartozik: 
dalokkal, találós kérdésekkel, nyelvtörőkkel, versekkel, mon-
dókákkal, mesével és annak dramatizálásával. 

Első őszi kiemelt néphagyományőrző napunk a Mihály-
nap. Varga Balázs keramikus művész is segített az előkészüle-
tekben. Remek agyagmunkák készültek, melyet a gyermekek 
örömmel vittek haza a kiégetés után. Ficánkás nagycsoporto-
saink vásáros műsorral készültek erre a napra. Az közösen el-
készített vásárfiákat gesztenyepénzért vehették meg és vitték 
haza a gyerekek. 

Az október zöld jeles nappal, az Állatok világnapjával kez-
dődött. Minden csoportban játékos formában, színes ötletekkel 
gazdagítottuk ismereteiket az állatok szeretetéről, gondosko-

dásáról, védelméről, így a nagymozgásokat is gyakoroltuk, 
testnevelés, udvari játékok vagy egy-egy séta formájában. 

Október 12-én ünnepeltük óvodánk névadójának, Kipp-
koppnak a 22. születésnapját. Segítségünkre volt ebben a 
Kákics népi zenekar. Fergeteges hangulatú táncházzal, szü-
reti mesével színesítették a napot. Gyermekeink örömére 
meggyújtottuk a gyertyát a szülinapi tortán, majd jól belak-
mároztunk belőle. Ezen a napon került sor a hagyományos 
faültetésre is, két nyugdíjba vonuló kolléganőnk tisztele-
tére. 

Október 25-én nevelés nélküli munkanapot tartottunk az 
óvodában. Ez mindig a jó alkalmak egyike a továbbképzések 
és szakmai fejlesztések számára. Kárpáti Ágnes gyermek-
szakpszichológus és a zirci Pedagógiai Szakszolgálat igazga-
tója, dr. Bacsád Csilla tartott előadást a sajátos nevelési igé-
nyű és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelési 
lehetőségeiről. 

A tavasszal elültetett zöldségeket betakarítottuk vetemé-
nyeskertünkből. A kert gondozásában nagy segítőnk volt Gyu-
szi bácsi. A megérett tökből lámpást faragtunk. A zöldséges 
témahéten felhasználtuk kertünk kincseit. 

Márton napját (november 11.) és annak jelentését, misze-
rint adni és adakozni jó dolog, sokféleképpen dolgoztuk fel 
csoportonként. A naphoz tartozó népszokásokat játékos for-
mában, mesén, versen, dalon, kézműveskedésen keresztül is-
merték meg a gyerekek. A liba, mint jelkép segített megélni a 
gyermekek számára elvont tartalmakat.

„Itt van az ősz, itt van újra…” 

Keramikusfoglalkozás 
 

Mihály-napi vásár 
 

Mihály-napi vásár 
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Egészséghetünk november 15-18-ig zajlott. Természetesen 
nem csak ezen a héten foglalkozunk a témával, hiszen egyik 
kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés. Tartal-
mas programokkal tettük a gyermekek számára befogadha-
tóvá, mit is jelent az egészség, hogyan őrizhetjük meg. Betti 
néni mindhárom csoportban állóképességet fejlesztő és rela-
xációs gyakorlatokat tartott. Kedden gyümölcsnapot tartot-
tunk. Dr. Meláth Viola gyermekorvos is játékos foglalkoztatá-
son hívta fel a figyelmet egészségünk védelmére. Csütörtökön 
zöldségeket, olajos magvakat kóstolhattunk. Pénteken Óbí-
róné Karácsony Ágnes és Igazné Bretyó Mariann védőnők
tartottak játékos foglalkozást a gyerekeknek. 

November utolsó hetén már az adventre készültünk. Elké-
szültek a szebbnél szebb koszorúk és naptárak a csoportokban. 
Várva ezzel a gyermekek számára legkedveltebb Mikulást és 
legszebb ünnepünket, a karácsonyt. 

November utolsó napján közös diafilmvetítéssel búcsúztat-
tuk el az őszt és adtuk át a lehetőséget a télfelelős Aprófalva 
csoportnak. Köszönjük szépen kolléganőinknek a támogató 
segítséget programjaink tartalmas lebonyolításában! 

Ficánka csoport
 

 
 
 
 
 
 

FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Lakosság! 

A karácsonyi időszak közeledtére tekintettel 
a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 

adománygyűjtést szervez 

a látókörében lévő, valamint ellátásban részesülő 
családok, gyermekek és idősek részére. 

Felajánlásokat az alábbiak vonatkozásában tudunk elfogadni: 

● tartós élelmiszer (liszt, cukor, konzervek, tésztafélék, tartós tej) 
● tisztálkodási szerek (tusfürdő, sampon, szappan, fogkrém, fogkefe) 
● szaloncukor, kekszfélék (édes, sós) 
● jó állapotban lévő mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

játékok, társasjátékok 

Intézményünk csak és kizárólag 

SZAVATOS ÉS JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ ADOMÁNYOKAT 

tud befogadni. 
 

Köszönettel: 
A TSZSZI munkatársai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

    

    

    

 
 
 

Kenesei Öcsi József: 
A tél 

Végre megjött a sóvárgott tél, 
havával fehér szőnyeget terít, 
nyugodttá varázsolja a tájat, 
szél kavarja szálló ki pihéit. 

A tél a nagy hideg zord édesanyja, 
végigsüvít egy hosszú évszakot, 
a fagy a bősz tél mostohagyermeke, 
ki felakasztgatja a jégcsapot. 

Hóeke szánt széles barázdákat, 
emberek segítik sok-sok hólapáttal, 
zúzmara vakítja az utcai lámpát, 
és havas ágak hajolnak alázattal. 

Az emberi létet a házakba szorítja, 
kémények füstje furcsán kavarog, 
és a falusi ember dolgos karja 
tétlenségre kárhoztatott. 

A vadlibák a jégen toporognak, 
más vágta léken oltják szomjukat, 
a dörrenésre gyorsan szárnyra kapnak 
és csodálhatjuk V alakjukat. 

A gyermekek csúszkálva rohannak, 
hólabdájuk vétlen embert talál, 
a szánok a völgy felé suhannak, 
sok boldogsággal vár a téli táj. 

A hó a szüzesség fehér példaképe, 
tüneményes, bájos és elragad, 
a világot szépen tisztába téve 
a meleg hírére gyorsan elszalad. 
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Nagy ünnepeink előtt A-
nyaszentegyházunk külön ke-
gyelmi idővel ajándékoz meg 
minket. Igen megajándékoz, 
mert az idő – pláne a jól megélt 
kegyelmi idő –, segíti a lényeg-
látásunkat. Az időben élünk – 
néha az idő szorításában –, és 
mivel életünk az időben véges, 
belátható, hogy Isten egyik leg-
nagyobb ajándéka számunkra az 
idő. Felhasználjuk-e, akarjuk-e 
javunkra fordítani az időt?! Ho-
gyan töltjük életünk pillanatait, 
perceit, óráit, napjait, heteit, hó-
napjait? Ezek a kérdések azért 
lényegesek mindnyájunknak, 
mert az időnek ezekből a perió-
dusaiból szövődik egybe, áll ösz-
sze egységes egésszé az életünk, 
amelyben bár kétségtelenül ál-
landóan jelen van a saját szemé-
lyes múltunk és a jövőnknek 
egyedi távlata, mégis az egymás 
után következő pillanatokat va-
lójában folyamatos jelenként él-
jük meg. Az idő múlását sokszor 
rendkívül nehezen, szakaszosan 
érzékeljük. A hívő ember szá-
mára a valódi kérdés az, hogy ki 
tudunk-e szakadni a jelenből és 
tudjuk-e életünket a jövő felől 
értelmezni? Tudunk-e a jövőre 
úgy tekinteni, ahogy Egyházunk 
tekint, és a soron következő ad-
venti időszakot úgy megélni, 
hogy egyre inkább tudatosodik 
bennünk az időnek hármas táv-
lata? Az emberiség történelmé-
ben már megtörtént a hosszú vá-
rakozás a Megváltó születésére, 
ez a kétségtelen múlt. Az idei 
advent jelenében kell megél-
nünk a múltat, eleinknek azt a 
várakozását, amely már betelje-
sedett, de a mi jelenlegi életünk-
ben is reális tapasztalatunk le-
het, mint kegyelmi advent. Vé-
gül Advent készülete jelenti 
Urunk második eljövetelét a 
paruziát is, amelyet buzgón vá-
runk, sőt siettetjük az eljövetelét, a jövő idősíkjában, amelyet 
szintén elővételezünk. Ezért fontos a karácsony előtti időszak, 
az advent, amely a bűnbánatunk és készületünk által megtisztít 
bennünket és a hármas idősíkot (múlt, jelen, jövő) megpróbál-
juk egységben szemlélni. A múltból kiindulva, az eljövendő 
dicsőséges Úrjövetnek örvendezve, megerősítjük jelenünket 
az Isten és az embertárs szeretetében. Mindez nem megy köny-
nyen, ezért jó, ha valóban felhasználjuk az ünnep előtti készü-
letet arra, hogy tudatosodjon bennünk mindannak a fontos-
sága, amire készülünk. Ezért ajánlja az Egyház az alapos ké-
szülődést, hogy a magunk számára is világos legyen az ünnep 
lelki tartalma, amely egészen más akkor, ha hagyjuk elfolyni 
az időt és az utolsó pillanatokban kezdünk el kapkodni, mint 
amikor együtt halad életünk a készületben a szent liturgiával, 

és egyre fokozódó mértékben 
és örömben éljük át, hogy 
megajándékozottak vagyunk. 

Megtapasztaljuk, hogy – készül-
jünk mégoly alaposan is –, itt az 
igazi, kiérdemelhetetlen és meg-
fizethetetlen ajándékot Isten adja 
nekünk. Nekünk csak jelen kell 
lenni és el kell fogadni. 

Megfigyelhetjük, hogy a kü-
lönböző jellegű készületek elma-
radhatatlan jellemzői életünk-
nek. Amit megteszünk, ahogy 
előkészülünk bizonyos esemé-
nyekre az ún. profán világban, 
ugyanazt kell tennünk a hit terén 
is, hogy munkánk elnyerje Isten 
tetszését, függetlenül attól, hogy 
meglátjuk-e annak gyümölcseit. 

Kétségkívül a karácsony ün-
nepe előtti záró esemény a fe-
nyőfa feldíszítése, amely valójá-
ban többet jelent a tényleges de-
korálásnál. A karácsonyi hangu-
lathoz alapvetően hozzátartozik 
a karácsonyfa, amelyre egyre in-
kább újra divat a szokásos díszek 
mellé saját készítésű díszítést al-
kalmazni. Ezek a kedves saját 
készítésű díszek teszik még 
meghittebbé, még inkább benső-
ségessé a család számára a kará-
csonyfát. Mennyire emberi tulaj-
donság gyönyörködni a feldíszí-
tett karácsonyfa szépségében, a-
mely tudjuk, nem csak a mienk, 
Jézusnak is díszítettük… Ha 
visszagondolok gyermekkorom 
karácsonyfáira, mindig lenyűgö-
zött az akkor hatalmasnak tűnő, 
valóban nem kicsi kb. 3 méteres 
fa látványa, amely a plébánia-
templomban még sokkal na-
gyobb volt. Mindig különleges 
hangulata van a karácsonyfa dí-
szítésének, amelyről legkoráb-
ban 14-15 éves koromból van 
emlékem. Kétségkívül jobb volt 
kisgyermekként a zárt ajtó mö-
gött várakozni és egyszer csak 
meghallani a kis harang jellegze-

tes csilingelését, amely jelezte, hogy már be lehet lépni az 
ebédlőbe, ahol a feldíszített csodálatos karácsonyfa teljes szép-
ségében pompázott gyertyáktól, izzóktól, csillagszóróktól sa-
játosan megvilágítva. 

Az időben kicsit ugorva érdekes volt az első karácsonyom 
nem családi körben 19 évesen, amikor sorkatonai szolgálato-
mat teljesítettem Ferihegyen. Szenteste éppen őrszolgálatban 
voltam, másnap mehettem haza… Hogy volt-e karácsonyfa a 
laktanyában, már nem emlékszem. Aztán a későbbi kará-
csonyfa-díszítések, amelyeket a domonkos rendben, bel- és 
külföldön töltöttem, szintén emlékezetesek. Jól emlékszem a 
jó hangulatú és vidám karácsonyfa-díszítésekre a Veszprémi 
Szemináriumban, és ahogy készültünk az ünnepi liturgiára, és 
vártuk, hogy utána haza mehessünk. Aztán az első karácso-

Karácsonyi készülődés 
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nyom Veszprémben, káplánként principálisomnál, szintén fe-
lejthetetlen. A legelső saját karácsonyfát már plébánosként ál-
lítottam Veszprémben, sőt a plébánián a közösségi teremben is 
volt karácsonyfa. De a karácsonyfa-díszítés örömét igazán ta-
valy, itt Kenesén tapasztaltam meg. Erzsébet és Teréz nővérek, 
már advent folyamán dekorálták a plébánia irodáját, amely így 
sajátos készületi miliőt sugárzott. Kaptam adventi koszorút is, 
amely tovább segítette adventi előkészületemet. Nagy élmé-
nyem volt az Iskola-Kápolna karácsonyfáinak díszítése Csaj-
ágon, amelyen végig részt vettem, ilyen körülmények között 
először. Itt, Kenesén is segítettem a templom fáinak díszítésé-
ben és javasoltam, hogy minden díszt tegyünk fel a fákra, na-
gyon szépek ezek az ún. hólabda díszek. Mindezek a tapaszta-
latok bizonyos jártasságot adtak a karácsonyfa-díszítésben, és 
olyan pozitív hatása lett, hogy a karácsonyfa-díszítést még 
soha nem vettem ilyen komolyan a plébánián, mint most. 

Kaptam még rengeteg díszt is a sajátok mellé és nagy gonddal 
álltam neki a díszítésnek. Emlékszem már többször is be akar-
tam fejezni, de valamiért addig ügyeskedtem, amíg az összes 
dísz fel nem került a fára, a cél pedig nem a túlzsúfolás, hanem 
az esztétikum kialakítása volt. 

Amit átéltem e személyes példa által, a karácsonyfa-díszí-
tés kapcsán, hogy ha nemcsak közelről nézzük, hanem benne 
vagyunk a dolgokban, akkor óhatatlanul maga a tevékenység 
formálni, alakítani fog minket. 

Adja Isten, hogy mindegyikünk elkezdje adventi formáló-
dását a karácsonyi készület lelki cselekedeteivel; ha ezt meg-
tesszük, tapasztalni fogjuk, hogy megújul életünk, ahogy Jézus 
születése is megújítja az igazán rá váró emberek szívét. 
Balatonkenese, 2021. november 16. 

Medveczky Miklós 
plébános

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 
ALKALMAI 

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 7-10. 
Adventi Esték keddtől péntekig 17 órakor 

a Gyülekezeti Házban 
December 24. 

Szentesti áhítat 16 órakor 
a templomban 
December 25. 

Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor 
December 26. 

Karácsonyi istentisztelet fél 11 órakor 
December 25. 

Evangélikus istentisztelet úrvacsorával 16.30 órakor 
December 31. 

Óévi hálaadás 17 órakor 
Január 1. 

Újévi istentisztelet fél 11 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra! 

 

ADVENTI PROGRAMOK 
A BALATONKENESEI  

KATOLIKUS TEMPLOMBAN 
November 29-én, hétfőn: nem lesz szentmise 

November 30-án, kedden, Szent András ünnepén 
szentmise 18 órakor. 

December 1. szerdától december 24. péntekig 
hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 
gyertyafényes hajnali szentmise, 6 órától. 

December 13-14-15-én hétfőn, kedden és szerdán 
18 órától adventi lelkigyakorlat és gyónási lehetőség. 

A lelkigyakorlatot vezeti: 
Schauermann János szombathelyi plébános atya. 

A lelkigyakorlatos napokon nem lesz hajnali szentmise. 
Karácsonyi programok 

December 24-én, pénteken 24 órától 
a Balatonkenesei katolikus templomban 

Éjféli szentmise. 
December 25-én, szombaton 8 órától 

a Balatonakarattyai katolikus templomban 
karácsonyi szentmise. 

December 25-én, szombaton 
a Balatonkenesei katolikus templomban 10 órától 

karácsonyi szentmise. 
December 26-án, vasárnap 

a Balatonakarattyai katolikus templomban 8 órától 
karácsonyi szentmise. 

December 26-án, vasárnap 
a Balatonkenesei katolikus templomban 10 órától 

karácsonyi szentmise. 
December 27-én, hétfőn 

a Balatonkenesei katolikus templomban 8 órától 
Szent János-napi ünnepi szentmise és bormegáldás. 

December 31-én, pénteken 
a Balatonkenesei katolikus templomban 18 órától 

Év végi Hálaadó Szentmise. 
2022. január 1-én, szombaton 

a Balatonakarattyai katolikus templomban 8 órától 
ünnepi szentmise. 

2021. január 1-én, szombaton 
a Balatonkenesei katolikus templomban 10 órától 

ünnepi szentmise. 
Minden szentmise az éppen aktuális járványügyi szabályok be-
tartásával kerül megvalósításra. Kérjük a testvéreket, hogy 
minden indulás előtt tájékozódjanak az éppen akkor aktuális 
miserendekről a plébánia Facebook oldalán, vagy a kifüggesz-
tett hirdetések segítségével. 

 

 
Imre Ferenc: Jézus születése 

Betlehemi kisded, Jézus születése, 
jövőnek szépsége, életnek reménye. 
Csecsemő óvása, a fénynek mentése, 
szülői szeretet léleknek a fénye. 

Jézusnak szemében világ fénye ragyog, 
hollétét mutatják a fénylő csillagok. 
Mária, az anyja a jó Istent kéri, 
gyermeke ne fázzon, párával beéri. 

Állatok párája istállót melegít, 
a gyermek már érzi Istene kegyeit, 
édesanyja keblén az élet ízeit. 

Angyal viszi a hírt és pásztorok jönnek, 
Háromkirályok is fáradva érkeznek, 
köszöntőt mondanak újszülött kisdednek. 

Budapest, 2013. december 10. 
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Az adventi időszakban, karácsonyra készülve sok gondolat 

járt a fejemben. Ezen a rendkívüli éven nem azon gondolkod-
tam, hogy mit kell még csinálnom, vagy mitől is lesz még iga-
zabb a karácsony nálunk, vagy a templomban? Idén azon gon-
dolkodtam: mi az, ami nélkül a karácsony nem lenne az igazi? 
Számtalan válasz megfogalmazódott bennem, ahogyan biztos 
minden olvasóban is. Ajándék, együtt töltött idő, közös imád-
ság, egy hangulatos zene… Végül arra jutottam, hogy valami, 
ami elmúlik, amit nem viszek tovább, az nem lehet a karácsony 
valódi titka. 

Tovább gondolkodva megfordítottam a karácsonyról feltett 
kérdésemet. Mi az, ami nélkül a karácsony nekem még kará-
csony lenne? Mi kell ahhoz, hogy szeretteimnek és nekem is 
ünnepem legyen? Még egy ugyanolyan szép emlék, mint az 
előző évben? Mégis: mi az, amit nem lehet kihagyni, ami nél-
kül tényleg nincs ünnep? Valójában csak egyetlen dolog jutott 
eszembe: a Világosság. A Világosság, amelyben a szeretteim 
és az én életem is rendkívüli értéket nyer. A Világosság, amely 

a te életedből is képes valami rendkívüli csodás életet for-
málni. A Világosság, amelyben nincs szükség mesterséges fé-
nyekre – égőkre, gyertyákra – ahhoz, hogy megtaláljuk a saját 
és szeretteink karácsonyi ünnepét. Mert az Ünnepelt talált meg 
minket. Az Ige, aki testté lett. Krisztus, akiben az Isten szere-
tete úgy túláradt, hogy az látható, hallható, érezhető és megél-
hető, míg világ a világ. Jézus az, akiben a karácsony nem üres, 
hanem igazi lesz. Miért? Mert tudom, hogy mit ünneplek. Nem 
a karácsonyfát, nem a szaloncukrot, vagy a mézeskalácsot, ha-
nem Isten szeretetét. 

Kedves Olvasó! Engedd el életed eddigi ünnepképeit! En-
gedd el bátran, hogy az Isten odaajándékozhassa neked azt, 
ami által igazi karácsonyod lehet. Karácsony, ami Róla szól, 
és amit Vele ünnepelhetsz, igaz Szeretetben. És végül hadd te-
gyem fel neked is a kérdést: neked mitől lesz igazi a kará-
csony? Mi az, ami nélkül még karácsony lenne? Az ünnepet 
keresed vagy az Ünnepeltet? 

Kitartó keresgélést és áldott ünnepet kívánok! 
M. Erzsébet nővér 

Neked mi kell a karácsonyhoz? 
„Ami igazán szükséges, hogy készen álljon a karácsonyra – a szívem. 

Ezért úgy fogok Őhozzá menni, ahogyan vagyok.”
Ann Voskamp

Egyszer volt, hol nem volt, a világ egy csöndes kis zugában volt egy egészen apró Kisváros. Nem 
sokan éltek ott, de messze földön híresek voltak arról, hogy mindig békességben és szeretetben éltek. 
Legegyedibb ünnepük pedig a karácsony volt. Nem világították ki az egész várost karácsonyi fényekkel. 
Nem is vásároltak össze mindenféle ajándékokat. Sőt még nagy lakomákat sem rendeztek. Viszont a kis-
városka minden lakója szenteste vitt egy kis fenyőágat a templom előtti kereszthez, és miközben letették, 
mindenki mondott egy köszönettel és hálával teli mondatot a Jóistennek és a többieknek is. Mindig meg-
várták egymást, és senki sem rohant vagy idegeskedett. Így aztán a sok elhangzott köszönet végén min-
denki úgy érezte szíve mélyén, hogy még az angyalok is velük együtt ünnepelnek. Mikor pedig elkezdett 
hullani a hó, mindenki meg volt győződve, hogy az angyalok ajándéka az. 

Történt egyszer, hogy a kisvároska egyik melegszívű édesanyja beteg lett és kórházba került. Mivel 
az apró kisvárosnak nem volt kórháza, az édesanyát egy másik város kórházába szállították, messze a 
többiektől. Hamar próbálták kitalálni az apró kisváros lakói, hogyan tudnának mégis közösen ünnepelni. 
Sok ötlet elhangzott a bölcs felnőttek szájából, de egyiket sem találták megfelelőnek. December 24-e 
délutánján még nem találtak megoldást, csak álltak a templom előtti téren és tanakodtak. Ekkor érkezett 
oda az aprócska kisváros nyitott szívű, ajándékozásairól híres kislánya: Csupaszívecske. Kezében pedig 
egy kicsi műfenyőt tartott piros masnikkal, és picike csengettyűkkel. 

– Ki kísér el? Én ezt elviszem a kórházba – mutatott a fenyőfára ragyogó szemekkel. – Biztos vagyok 
benne, hogy az angyalok megtalálják ezt a kis fát és szenteste meglátogatják a melegszívű anyukát. 

Mivel kísérő bőven akadt, hamar elkerült a kis fenyőfa a másik város kórházi kórtermébe. Csak a 
kézmosó feletti polcon volt hely, odarakták hát. Éppen hogy visszaértek, már mentek is a templom előtti 
kereszthez a fenyőágakat lerakni, és köszönetet mondani Csupaszívecskéék. Mire ők is sorra kerültek 
már hullott a hó. 

Ezzel egy időben a kórházban fekvő édesanya pedig így szólt: - Halljátok? Ugye ti is halljátok az 
angyalok apró csengettyűit? Köszönöm, Istenem, hogy a barátaim most sem feledtek el! Köszönöm, hogy 
mindannyiunk szívében ott él a szeretet! 

Hogy szóltak a csengettyűk, vagy sem, ki tudja azt. De, hogy az igazi szeretet bárhol és bármikor 
megszülethet a szívekben, az már biztos. Hiszen a mesék nem hazudnak. 
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Öröm. Szeretet. Már a világ első em-
bere is tudott örülni. Kifejezni azt a belső 
pozitív energiát, mely sokszor megma-
gyarázhatatlan erővel és boldogsággal 
tölti el az embert, gyógyít, erőt ad, távla-
tot nyit és melyet jó megosztani. Sok 
nemzetnek különleges szava, dala vagy 
mondata van erre az érzésre. 

Mexikóban az öröm amarantmagvak-
kal, mézzel vagy cukorral készült édesség, amelyet Morelos 
államban, Tulyehualco, Xochimilco és Temoac városában ké-
szítenek. Spanyolországban, különösen Cádiz városában a vi-
dámság a flamenco egyik fő formája, ez egy boldog, humoros 
és ünnepi dal és tánc. 

Ma az örömöt nemcsak élik, hanem kutatják is. Érdemes 
Barbara L. Fredrickson műveit fellapozni, aki pszichológia-
professzor, és jelenleg is a pozitív érzések kiismerésének szen-
teli idejét. De vajon el kell-e, el lehet-e tüntetni a negatív vagy 
fájdalmas érzéseket az életünkből? Fredrickson óva int ettől. 
Aki csak a pozitív dolgokat látja, az torzan észleli a valóságot, 
homokba dugja a fejét. Az élet része a rossz, az aggodalom, a 
fájdalom, a gyász, a félelem, a szomorúság, a harag. De 
Fredrickson felállította a pozitivitási arányt, vagyis a jó és a 
rossz mozzanatok arányát. Szerinte a lényeg az, hogy ez az 
arány „pozitív” legyen, tehát egyszerűen több legyen az éle-
tünkben a jó, mint a rossz. Sőt, a kutatásai szerint azt javasolja, 
hogy egy fájdalmas vagy szomorú élményre legalább három 
örömteli élmény jusson egy nap. Melyek azok a pozitív érzel-
mek, melyekre kutatásai szerint képesek a negatív élményeket 
ellensúlyozni? 

Öröm – Egy meglepetésre vagy jó hírre való reakciónk. 
Általa játékossá válunk, segíti kreativitásunkat és jobban hoz-
záférünk erőforrásainkhoz. 

Hála – Amikor igazán belegondolunk abba, hogy mennyi 
apróság adatik meg az életünkben, amit lehetséges, hogy ter-
mészetesnek veszünk, de korántsem magától értetődő. 

Derű – A derű az elme kitárulkozásáról szól, amikor azt 
érezzük, szeretjük ezt az egészet, ami van. Ez annyira teljes, 
hogy ki akarjuk terjeszteni az egész életünkre. 

Kíváncsiság – Fellelkesültek vagyunk, igazán figyelünk és 
vágyjuk a tudást. Erőt és energiát ad ahhoz, hogy tovább ku-
tassunk, fejlődjünk, gazdagodjunk. 

Remény – Energiát, távlatot ad, átszínezi a nehéz helyze-
teket. Végtelenségre nyit. 

Vidámság – Valami furcsaság, képtelenség, abszurd do-
log, nevetséges helyzet adja ezt az érzést. 

Inspiráció – Arra motivál, hogy mozgósítsuk erőforrása-
inkat és a legjobbat hozzuk ki magunkból. 

Áhítat – Amikor úgy érezzük, hogy valami magunknál na-
gyobb egység részei vagyunk és ez egyfajta csodálattal tölt el 
minket. 

Szeretet – Egy érzés mindenek felett, ami a leggyakrabban 
érzett pozitív érzés életünkben. A másokkal megélt kapcsola-
tainkon keresztül lényegében magában hordozhatja az összes 
többi pozitív érzelmet is. 

Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-díjas pszichológus 
professzor pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy „mindegy, 
hogy miben leljük örömünket, a közös családi futásban, a sakk-
ban vagy akár az olyan magányos tevékenységekben, mint az 
olvasás vagy a zenélés, fontos, hogy időt szánjunk az élvezetes 
pillanatokra. Ha tárgyak helyett emlékezetes élményekre költ-
jük a pénzt, sokkal mélyebb örömöt fogunk átélni – ez az öröm 
a boldogító élvezet, ami hosszan tartó hatást képes gyakorolni 
az élettel kapcsolatos elégedettségünkre.”  

Ez a téma nagyon is aktuális így decemberben. Csak néz-
zünk ki az ablakokon! Díszbe öltöznek a házak, az utcák, egyre 
több apró harang, csillag, angyal, fenyőág jelzi a szobákban is, 
hogy valami nagyon készülődik. Szinte megmagyarázhatatlan, 
miért öltöztetjük fel a házakat? Mit várunk? Kit várunk? Kí-
váncsiság és remény költözik ilyenkor a falak közé. Gyakran 
áhítattal álljuk körül a feldíszített fát, miközben hála és derű 
tükröződik a szemekben. Mennyi örömöt sugárzó érzés! Miért 
is? Valakinek a születésére várunk, hogy évről évre, újra és 
újra megszülessen a szívünkben. Valaki, aki maga a Szeretet. 
Maga az öröm forrása és beteljesülése. Jézus Krisztus. 

Nemcsak decemberben érdemes várni az örömre, feldíszí-
teni otthonunkat és lelkünket, készülni a vele való találkozásra. 
Örömre kell berendezkedni! Az öröm teszi teljessé az életet, 
de az öröm öröklétet kíván, örökkévalóságot! 

Áldott karácsonyi ünnepeket, békés és örömteli közös na-
pokat és a Jóistennel való bensőséges találkozást kívánok, sok 
szeretettel. 

M. Teréz nővér

Életvezetés – Öröm 
Ez a Mindenható egyik legfontosabb áldása 
Mottó: 
Az öröm virág a télben, fény a sötétségben, a lélek békéje, amit senki el nem vehet.

Bánk József püspök
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Vannak olyan témák, amely „örökérvé-
nyűek” Ilyen a szegénység kérdése is. A tár-
sadalmi kutatások között bőven találunk ta-
nulmányokat a szegénység témakörében. E-
zek sok esetben megrendítő valósággal szem-
besítenek bennünket. 

 A problémával a Szentírás is foglalkozik: 
(Jeremiás 22:16) Mózes prófétán keresztül pedig így tanította 
választott népét: „Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék 
azon a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld 
meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és minden-
ben, a mire kezedet veted. Mert a szegény nem fogy ki a földről, 
azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg ke-

zedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földe-
den. (5.Mózes 15:10-11). Ezt a szellemiséget a Példabe-
szédek könyvének 14:31-es igerésze is hűen tükrözi: „... 
az pedig tiszteli (Istent), a ki könyörül a szűkölködőn”. – 
Másutt: (Márk 14:7): „Szegények ugyanis mindig lesznek 
veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek majd velük, 
de én nem mindig leszek nálatok.” 

A szegénység szó hallatán a köztudatban a hátrányos 
helyzetű emberek, a nincstelenek kapcsolódnak össze. Ez 
általánosítás, de nem minden alap nélkül való. A szegény-
ség a mindennapi élet fenntartásához szükséges javakkal 
hozható összefüggésbe: az egyén nem rendelkezik azok-
kal a tényleges erőforrásokkal, amelyek segítségével a 
társadalom által elfogadott életszínvonalat magának biz-
tosítani tudja. 

A szegénységet befolyásoló tényezők: alacsony foglal-
koztatottság, alacsony iskolázottság, elégtelen lakáskörülmé-
nyek. 

A szegénységet többféle típusba felosztva tudjuk meghatá-
rozni. A kategória szintjeiről a következő definíciók segítség-
ével alkothatunk képet: 

A létminimumot általában az egy főre jutó havi jövedelem 
összegében határozzuk meg. Statisztikai fogalom, úgynevezett 
küszöbérték, amelyhez mérten meghatározható az abszolút 
szegénységben élők száma vagy aránya. A küszöbérték azt a 
jövedelmi vagy fogyasztási szintet adja meg, amelyet a „nor-
mális” életvitelhez szükségesnek tartunk. 

Abszolút szegénységről akkor beszélünk, ha az egyén 
vagy a család a létminimum alatt él, jövedelmük (pontosabban 
az egy főre jutó jövedelem vagy ekvivalens jövedelem) a kü-
szöbértéknél kisebb. 

Az 1990-es évek óta megjelent létminimum-számítások 
közül egyedül a 2011-ben megjelent, a 2010-es évre vonatkozó 
kiadványban szerepeltették a következő mondatot: „Becslése-
ink szerint e számított értéknél alacsonyabb jövedelemből élt 
2010-ben a lakosság 37%-a.” 

 Magyarország lakosainak száma 2010-ben 10 014 324 fő. 
Tehát a létminimumértékek alatt 3 705 300 fő élt. 

2015-től a KSH az Európai Unió minden tagországában 
bevezetett AROPE indikátor alapján teszi közzé a szegénység-
gel kapcsolatos adatait, a szegénységgel érintett lakosok szá-
mában és a népesség százalékában is megadva. Ezt az Eurostat 
ellenőrzi és hagyja jóvá.” – Wikipédia 

Egy másik megközelítés a létminimumot a következőkép-
pen határozza meg: „A szegénységi küszöb meghatározásának 

egyik módja a létminimum kiszámítása. A létmi-
nimum nem lehet egyszerűen biológiai meghatá-
rozás, mert mindig befolyásolják az adott társada-
lom objektív életkörülményei, mely sokféle té-
nyezőtől függ: például melegebb éghajlaton ke-
vesebb kalória fogyasztása szükséges, kevesebb 
ruházat kell. Befolyásolják ezen kívül az egyes 
kultúrák, szokások is. 

Relatív szegénységről akkor beszélünk, ha az 
egyén vagy a család elmarad az adott társadalom 
viszonyaitól. Az egy főre jutó jövedelem keve-
sebb mint az átlag 40-50-60%-a. 

A szubjektív szegénység meghatározása nem 
pontos és tárgyilagos meghatározást tükröz, in-
kább elfogult. Eszerint a szegénységi küszöb a 
vizsgált egyén vagy házastárs saját jövedelmi 
helyzetének értékelését veszi figyelembe. A szub-
jektív szegénység felmérésének egyik módja, ha 
az emberektől közvetlenül megkérdezik, hogy 
önmagukat a szegények közé sorolják-e. 

A fogalom meghatározásánál beszélni kell a jövedelem de-
cilisről is. Az adatfelvétel során megkérdezett egyéneket vagy 
háztartásokat az egy főre jutó jövedelmük alapján sorba rende-
zik, a személyeket tíz egyenlő részre osztják, majd ebből ki-
számítják, hogy az összeírt jövedelemből mennyi jut az első 
(legalsó), a második, harmadik stb. decilisre. 

Forrás: immanuel.hu 
gotquestions.org 

Wikipédia 
Összeállította: Varga Ákos  

andragógus – személyügyi szervező 
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
A szegénység 1. 
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Kertésznaptár 
December 

Karácsony hava – Télelő – Álom hava – Bak hava 

4., Borbála napja: a Borbála-ág kivirágoztatása szokásos 
termésjósló mód volt. A Borbála-ágat, a sárgabarack 
termőrügyes ágát vagy a szőlővenyigét befőttesüvegnyi 
vízben, meleg szobában az asztalra tették. Ha karácso-
nyig kihajtott, kivirágzott, meg lehetett látni, milyen 
lesz a termés a következő esztendőben. 

6., Szent Miklós napja: Megmutatja, mi várható kará-
csonykor. Ha a napján hó esik, vége az enyheségnek. 

13., Luca napja: A Luca nap és karácsony közötti 12 napon 
jegyezni kell az időjárást, ez mutatja meg a következő 
év hónapjainak időjárását. A gazdaasszony tányérba, 
meleg helyre tette a magvakat, és rendszeresen locsol-
gatta. Egyes helyeken gyertyát vagy mécsest is tettek a 
növekvő búza közelébe. Ha a szemek karácsonyra 
szárba szökkentek, 30-40 cm-re, ezt jó jelnek tekintették 
a következő év búzatermését illetően. 

25., Karácsony: Ha ezen a napon borús az idő, esik, hava-
zik, akkor jó nyár, bő termés lesz. Ha süt a nap, akkor 
rossz nyár, rossz termés várható. 

26., István napja: Ha szép napos az idő, száraz nyarat és 
jó bort ígér. 

31., Szilveszter napja: ha ezen az éjszakán szépen ragyog-
nak a csillagok, akkor bőséges aratás és szüret várható. 

Lippai János: 1666-ban megjelent 
Posoni kert című műve 3. kötetéből 

A gyümölcsös-kertnek 
hasznos gyönyörűségeirül 

és annak alkalmatos helyeztetésirül 

A gyümölcsös-kertnek hasznos és vigasztaló 
gyönyörűségétül, hogy sok himező és pipes 
szókkal fárasztanám a’ Kegyes Olvasót, nem 
ítéltem szükségesnek: hanem inkább hivalkodó 
beszédnek lenni; mivel ez minden ember (a’ kit 
az Úristen okossággal látogatott) nem csak 
szemlélheti, de kezeivel is tapasztalhattya. Mert 
mihent a’ szomorú és kegyetlen télnek gyászoló 
ideje el-múlik, legottan ki-keletkor a’ meg-ke-
seredett fák az ő gyászruhájukat le-vetvén a’ le-
velekkel mint-egy szép zöld drága ruhájokkal 
fel-ékesíttetnek, eleven zöldellő színük nem 
csak az embereknek szemit meg-vidámítják, de 
még a’ meg-lankadt szivet is meg-vigasztalják. 
Az-után a fejér liliom és piros rózsa-színű virá-
gokkal mintegy inneplő tisztes öltözetekkel az ő 
kedves tekintetek és jó illattyok által, embernek 
meg-éledt fejit erőssitik. Nyárban pedig, mikor 
a’ sütő-verőfénynek súgári, az egész tagokat 
éppen el-tikkaszttyák, akkor az ő ízellőző ár-
nyékjokkal azokat meg-élesítik, és elein-érő 
gyümölcsökkel hivesitik. Mit írjuk az ősznek 
gyönyörűségirül? Mikor a’ fáknak drága ékes-
ségek a’ sok különb-féle szép jó ízű, kedves il-
latú gyümölcsök, az ő számtalan különböző szi-
nes termetekkel, mint valami kincses drága-kö-
vekkel, ragyagó násfákkal, szemeit, szivét meg-
vidámittyák és fel-ébresztik embernek: úgy 
hogy még télben is a’ telelő gyümölcsök mind 
illattyokkal, ’s mind ízekkel nagy táplálásokra 
és vigasztalásokra vannak az emberi állatnak. 
 

Néhány gyakorlati tanács 
Ha még ásni szeretnénk a kertben, amikor már leesett a hó, 

a havat ne ássuk be a földbe. A beásott hó tavasszal késleltet-
heti a talaj felmelegedését, talajtakaróként viszont nagyon 
hasznos. Ásás előtt takarítsuk el a havat a felásandó területről, 
a következő földcsíkról hányjuk el a havat a felásott részre, és 
az ásás után takarjuk be vele újra. Minket még úgy oktattak,
 

hogy ásáskor a kezdő barázdában keletkezett földet is oszlas-
suk el a felásandó területen, így lehet szépen hantosra megfor-
gatni a földet. 

Hosszú téli estéken lehet polemizálni, hogy ássunk vagy ne 
ássunk. Az interneten mázsa- vagy gigaszám zúdíthatjuk ma-
gunkra a hasznos információkat. De én úgy gondolom, hogy 
néhány szorgalmas, alázatos évtized után juthat el a kertész 
olyan élő talajhoz, ahol már nem kell klasszikusan ásni. Addig 
is barátkozzunk a villás ásóval, amely szerszám igen jó tanító, 
hasznos segítőtárs. 

Ha tavasszal az idősebb gyümölcsfákat át szeretnénk ol-
tani, ilyentájt szedjünk oltóvesszőket. Oltóvesszőnek csak 
olyan egyéves hajtások alkalmasak, amelyek legalább ceruza 
vastagságúak és beérettek. Ezért inkább a fa déli oldaláról
szedjük az oltóvesszőt, vízhajtásokat nem szabad oltáshoz 
használni. Az oltóvesszőket árnyékos helyen, a szabadban ver-
meljük el. 

A lombtalan gyümölcsfákon fennmaradt gyümölcsmúmiák
és hernyófészkek könnyen észrevehetők. Semmisítsük meg 
őket. 

December első felében, ha fagymentes az idő, még egyszer 
alaposan öntözzük meg örökzöldjeinket. Főleg akkor, ha ősszel 
kevés csapadék esett. 

December második dekádjától a kertben lévő bimbós 
aranyfa (aranyvessző vagy forzítia) ágait vágjuk le és vigyük 
be a szobába virágoztatni. Kb. három hét múlva egészen biz-
tos, hogy kinyílnak, ha levágás után 12 órára teljes hosszúsá-
gában langyos vízbe helyezzük őket. A víz hőmérséklete 35-
40 °C fok között legyen. A vízfürdőt követően tegyük az ága-
kat vázába. Minél melegebb helyen vannak, annál gyorsabban 
fejlődnek a virágok. A vázába szobahőmérsékletű vizet tölt-
sünk és gyakran cseréljük azt. 

A cserépben hajtatott jácinton, tulipánon a levelek magas-
ságában vegyük le róluk a zacskót. Ha hosszú ideig szeretnénk 
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gyönyörködni bennük, tegyük hűvösre, például a két ablak 
közé. Bátran rakhatunk még tulipánhagymát, óriási választék-
ból meríthetünk. Érdemes nagyméretű cserépben, több sorban 
hagymát rakni; ne féljünk, akár 25-30 cm földtakarást is gond 
nélkül átnő. A talaj vízelvezetéséről könnyen gondoskodha-
tunk kavics földbe keverésével. Így hosszan gyönyörködhe-
tünk benne a kora tavaszi időszakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rebarbaratövet ilyentájt jó feldarabolni és széjjelültetni. 
Többszörös hozamra számíthatunk. 

Különös, de amikor az időjárás sokszor barátságtalanná vá-
lik, a fák, bokrok lombjukat vesztik, a sár ragadós, nehezen 
szikkad, időnként a napot is ritkán látni, jön el az igazi növény-
ültető időszak. Amikor a csemetéket bátran szabadgyökéren 
telepíthetjük. Évről évre sajnálatosan látom, hogy ezzel a régi 
praktikával egyre kevesebben élnek, a vásárlási szokások át-
alakultak; manapság egyfajta élményvásárlásra szoktunk. 
megtetszik, megveszem. Lehet kapni. Ezzel könnyen pórul jár-
hatunk. Aki más megtehette, hogy jól előkészített ültetőgö-
dörbe elültessen egy facsemetét és megtapasztalta, hogy mi-
lyen áldásos dinamikával növekedik és fordul termőre fács-
kája, átérzi a csodát. Aki még ezt nem tette, annak érdemes 
megtapasztalnia. 

Hogyan válasszunk? 
A legfontosabb a csemete gyökere. Legyen minél nagyobb, 

duzzadt, körkörös, metszete fehér, lédús. Ültetéskor fánként 
kb. 50 liter vízzel kell ahhoz megöntözni, hogy a gyökerek be-
iszapolódjanak, az apró gyökérszőrök a földdel találkozzanak, 
ne a talajba beszorult levegővel, hogy fejlődni tudjanak. A 
szükséges tápanyagok ott legyenek az ültetőgödörben. 

In memoriam Dr. Bálint György (1919-2020) nyomán 
„A gyökérzet 

Az elültetett csemete és a belőle fejlődő gyümölcsfa gyö-
kérzete a talaj védelmében láthatatlanul helyezkedik el, ezért 
viszonylag keveset tudunk róla. A gyümölcsfa gyökere – ami-
ként valamennyi magas rendű növényé – a talajból táplálkozik. 
A gyökérzet vízben oldott tápanyagokat vesz fel, és továbbítja 
azokat a gyümölcsfa lombozatához, ahol az asszimiláció révén 
a szervetlen sókból szerves anyagok képződnek. A gyümölcsfák 

táplálkozásához viszonylag nagy mennyiségű nitrogén, foszfát 
és káli szükséges. Ahhoz, hogy a gyümölcsfák gyorsan termőre 
forduljanak és erőteljesen fejlődjenek, ezt a három tápanyagot 
szerves és szervetlen trágyák formájában a talajban rendsze-
resen pótolni kell. A három fő tápelemen kívül még egyéb 
anyagokra is szüksége van a gyümölcsfa gyökérzetének, ezeket 
sokkal kisebb mennyiségben igényli. Ezért a mangánt, a vasat, 
a rezet, a cinket és a bórt mikroelemnek nevezzük. Olyan ele-
mek ezek, amelyeknek hiánya már igen parányi mennyiségben 
is a gyümölcsfék csökkent növekedését, sőt megbetegedését 
okozhatják. Ha viszont a hiányon a mikroelemek pótlásával se-
gítünk, akkor a fák normális állapota hamarosan helyreáll. 

A gyümölcsfák gyökerei – az általános elképzeléssel szem-
ben – nem hatolnak túlságosan mélyen a talajba. Igaz, a vad 
gyümölcsfák karógyökerei egyes esetekben 5-6 méter mélyre 
is eljutnak, de a nemes gyümölcsfák gyökérzónája 1,5 méternél 
mélyebbre nem terjed; a gyökerek zöme pedig a talaj felszíne 
alatt 30-60 centiméterrel helyezkedik el. A gyepes vagy más 
módon állandóan takart talajokban a gyökérzet még ennél is 
magasabbra húzódik. Ez a helyzet két szempontból sem kívá-
natos: egyrészt azért, mert a sekélyen elhelyezkedő gyökerek 
olyan talajréteget hálóznak be, amely gyakran kiszárad, és 
nem biztosítja a gyökerek folyamatos vízszükségletét. Másrészt 
azért sem, mert a talajművelés során a magasan elhelyezkedő 
gyökerek gyakran megsérülnek. A gyümölcsfák gyökérzetének 
vízszintes kiterjedése igen nagy. A gyümölcsöskertben sokszor 
10-15 méter távolságra is elhatolnak a gyökerek, ami azt je-
lenti, hogy az egymás mellett álló fák gyökérzete egymást sok-
szorosan keresztezi, összekuszálódik. Így majdnem reményte-
len dolog lenne a gyümölcsöskertben egy-egy fa speciális trá-
gyázására berendezkedni, hiszen könnyen előfordulhat, hogy 
a táplálni szándékolt fa töve alatt a második vagy éppen a har-
madik szomszéd fának felszívó gyökérzete helyezkedik el. A 
gyökérzet felépítése sok szempontból hasonló a gyümölcsfa ko-
ronájáéhoz. A főgyökérből gyökérágak indulnak, majd ezek 
vékonyabb mellékgyökerekké ágaznak és felszívógyökerekben 
végződnek. Az idősebb gyökérágak évekig, sőt évtizedekig él-
nek, ha káros mechanikai behatás nem éri őket. A felszívó- és 
különösen a hajszálgyökerek azonban igen rövid életűek, és a 
gyökérág továbbnövekedése során elpusztulnak. A gyökérágak 
végén ismét újabb és újabb hajszálgyökerek fejlődnek ki. A 
gyökeret nem látjuk, ezért rendszerint nem is sokat törődünk 
vele. Ha gyümölcsfa koronájában egy ág elszárad, azt észre-
vesszük, az ágat lefűrészeljük, és gondoskodunk annak pótlá-
sáról. De ki törődik a gyökérágak sorsával? Pedig a gyökér-
zetet és a termést érlelő korona között szoros összefüggés van. 
A korona csak annyira és olyan ütemben fejlődhet, amennyire 
ezt a gyökérzet által felvett tápanyagok biztosítják. Másrészt 
viszont a korona fejlődése is szükséges ahhoz, hogy a gyökér-
zet növekedjék, hiszem a lombozat által termelt szerves anya-
gok áramlanak le a gyökérzetbe, építik fel annak szöveteit és 
gondoskodnak a gyökérzet állandó táplálásáról. Ezért a jó 
gyümölcskertész – legalább a lelki szemeivel – igyekszik figye-
lemmel kísérni a gyökérzetet, és gondoskodni arról, hogy ren-
delkezésre álljanak azok az életfeltételek, amelyek a gyökérte-
vékenységhez szükségesek.” 

Megint eltelt egy év; remélem, minden kertész boldogan dől 
hátra, mert sok széppel és jóval áldotta meg a kertje a 2021-es 
esztendőben. Karácsony után nő a fény, ha eleinte alig észreve-
hetően is, de hosszabbodnak a nappalok. Néhány hónap, és újra 
kezdhetjük az igazi kertészmunkát. Addig készüljünk fel rá,
képzeljük el, mit csinálnánk másként és mit ugyanúgy, ahogy
az elmúlt évben. Tervezzünk bátran! – Boldog karácsonyt és 
még boldogabb új évet kívánok valamennyi kertbarátnak! 

Bollók Ferenc
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szólítása, figyelmének felkeltése előadások, foglalkozások 
keretében és cikkek formájában a települési újságokban. 

Nagyon szerettem találkozni, együtt lenni a hallgatóság-
gal, résztvevőkkel! Nem voltak előre megírt „forgatóköny-
veim” az előadásokhoz, szerettem, ha kérdeznek, mert min-
dig arról beszéltem, ami érdekelte, izgatta a hallgatóságo-
mat. Persze a válaszokba simán bele tudtam szőni, amit fon-
tosnak, mindenképpen átadandó információnak tartottam. 
Nem csak bízom benne, hiszem is, hogy ez sikerült, külö-
nösen a visszajelzések tükrében. A munkatársaimhoz érke-
zett bűnügyi jelzések és a számtalan „civil” rendezvényre 
kapott meghívás, ahol szeretettel fogadtak, láttak vendégül, 
ezt igazolja. 

Hálás szívvel gondolok, emlékezek vissza az elmúlt 15 
évre. Nagyon sokat kaptam az emberektől, a települések 
vezetőitől, munkatársaitól, amelyet szeretet-tartalékként vi-
szek magammal, hogy a nyugdíjas éveimet boldogan, elé-
gedettségben tölthessem. 

Kívánok Mindenkinek jó egészséget és azt, hogy az élet 
minden percében találják meg a szépet és a jót! Ezt hagy-
nám örökségül! 

Őszinte tisztelettel:     
Stanka Mária r. őrnagy 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
 

 
 
 

2021. ősze jelentős változást hoz/hozott az életembe. Az 
év végén befejezem pályafutásomat a rendőrségnél és a 
munka világában is, nyugdíjba megyek. Ezután már a csa-
ládomnak, két fiamnak és családjuknak élek… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutatóbiológusként végeztem az ELTE Természettudomá-
nyi Karán, 1981-ben. Ez a képzettség lehetővé tette, hogy 
sokféle szakterületen megmérettessem tudásomat, ismere-
teimet és bővítsem is azt. Dolgoztam múzeumban Zircen, 
toxikológus-kutatóként a NEVIKI-ben, majd az egészség-
ügyben töltöttem el 13 évet, a Vérellátó részlegvezetője-
ként. 

1999-ben kerültem a rendőrség állományába, biológus 
szakértői munkakörbe. Abban az időben került a DNS vizs-
gálat a tudomány világából a gyakorlati életbe, így a bűnül-
dözés eszköztárába is. Az életellenes és erőszakos bűncse-
lekmények bizonyítékainak keresése mellett egy ideig a 
drogfogyasztást utólag igazoló vizsgálatokat is én végez-
tem. Az ehhez szükséges tanulmányok és az ekkor szerzett 
szakmai tapasztalataim is lehetővé tették, hogy az elmúlt 15 
évben végzett prevenciós tevékenységemet hitelesen, valós 
tartalommal megtöltve végezhessem. 

2006. április 1-jével kerültem a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányságra, az akkoriban létrehozott megelőzési (pre-
venciós) munkakörbe. Ez jelentős változás volt, hiszen a la-
boratóriumi nyugalom után a lakossággal való aktív, sok-
rétű kapcsolattartás lett a munkám lényege. Megkönnyítette 
a feladatom végrehajtására való felkészülést, hogy több 
képzésen vehettem részt a Bűnmegelőzési Akadémián, ahol 
az ország legkülönbözőbb szakterületeinek meghatározó 
szakemberei tartották a képzéseket. Ismereteimet gyarapí-
tottam gyermekvédelem, áldozatvédelem, idősekkel való 
foglalkozás, az iskolai problémák, gyermekek-fiatalok kö-
zötti erőszak, családon belüli, kapcsolati erőszak, drogpre-
venció, kommunikáció-tájékoztatás, civil kapcsolattartás, 

 

Itt a búcsú ideje… 
 

 
A Veszprém Megyei 

Rendőr- 
főkapitányság 

hírei 
 

közigazgatási rendszer felépítése, 
szakterületek közötti együttműkö-
dések lehetőségei területeken. Ebből 
is látható, hogy a prevenció bűn-
megelőzési része milyen összetett 
feladatrendszer. És ehhez még jön a 
baleset-megelőzés és a sajtótevé-
kenység (országos és helyi fórumo-
kon), mint jelentős feladatkör. 

Kihívás volt ebben a munkakör-
ben a feladatvégrehajtás, izgalmas a 
kapcsolatok kialakítása, a gyerme-
kek, fiatalok, felnőttek, idősek meg-

Vadriasztó prizmákkal 
a balesetek 

megelőzéséért 
Ünnepélyes keretek között kezdődött meg a 710-es számú 
főútvonalon az eszközök telepítése. 
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A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a Városi Balesetmegelő-
zési Bizottság támogatásával vadriasztó prizmákat vásárolt, 
melyek telepítése 2021. november 16-án kezdődött meg a 710-
es számú főútvonalon. Borbély Zoltán rendőr alezredes, a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság vezetője a helyszínen elmond-
ta, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén rendszere-
sek a vadelütéses balesetek, melyeknél előfordul, hogy az au-
tóban utazók közül akár egy vagy több személy is megsérül. A 
baleseti mutatókat tanulmányozva megállapítható, hogy 2020 
óta a vadbalesetek számában jelentős emelkedés figyelhető 
meg. 

A 710-es számú főúton általában a 0-1. és a 13-14. kilométer-
szelvények között gyakoribb a vadak megjelenése, ezért is te-
relődött első körben a figyelem erre az útszakaszra. A vadbal-
esetek megelőzése érdekében korábban már alkalmaztak vad-
riasztó prizmákat Veszprém megyében a 73-as számú főútvo-
nalon. Az ott szerzett tapasztalatok késztették a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányságot a projekt elindítására, melynek során 70 
darab 1,5 km-re elegendő prizmarendszert vásároltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A kapitányságvezető elmondta, a kék fóliás optikai vadriasztó 
prizma a gépjármű fényszóró fényét a menetirányra merőlege-
sen fordítja el, így a jármű elhaladásakor egy stabil optikai ri-
asztókerítés jön létre, amely a vadakat az út mellől elriasztja. 
Mivel a vadreflektor a fényszóró fényét az út melletti terepre 
veri vissza, a járművezetőt a visszaverődő fény nem vakítja el. 
Az eszköz tartósan ellenáll a környezeti hatásoknak, a nagy 
hőingadozásnak és a magas hőmérsékletnek, a napsugárzás-
nak, egyéb időjárási viszontagságoknak, valamint a sózás 
maró hatásának is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Magyar Közút Veszprém Megyei Igazgatóságának elnöke, 
Fekete János a rendőrség kezdeményezését igen pozitívan fo-
gadta, hiszen ezen útszakaszon a megyében talán a legtöbb 
vadelütés történik. Együttműködő partnerként örömmel csat-
lakozott a projekt megvalósításához és vállalta, hogy munka-
társai segítségével a jelenleg rendelkezésre álló, valamint a 
projekt során további beszerzésre kerülő vadriasztó prizmákat 
is felszerelik az útszéli oszlopokra. 

A Magaspart Vadásztársaság és a Mogyoróshegyi Vadásztár-
saság képviselői is örömmel vették a projekt megvalósulását, 
mivel elmondásuk szerint is jelentős értéket lehet megvédeni 
ezekkel a riasztókkal. Úgy nyilatkoztak, hogy a program to-
vábbi megvalósításában ők szívesen közreműködnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a balesetek megelőzése 
és az állatok védelme érdekében célul tűzte ki a 710-es főút-
vonal teljes hosszának prizmákkal történő lefedését. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
intézményekben évek óta sikeresen zajlik „Az iskola rendőre” 
program, ahol a diákok az elméleti oktatás keretében ismer-
kednek meg a biztonságukat veszélyeztető tényezőkkel. 

A szakemberek célul tűzték ki, hogy az elméleti oktatáso-
kon átadott tudást bővítik, így 2021. november 19-én délelőtt 
a litéri Református Általános Iskola tanulóinak tartottak gya-
korlati foglalkozást. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
különböző szituációs gyakorlatokkal modellezi a támadások 
és az ellenük való védekezés lehetőségeit. A képzés során a 
gyerekek elsajátíthatják, hogyan előzhető meg, vagy kerülhető 
el az áldozattá válás. 

A rendőrség megítélése szerint rendkívül fontos, hogy a 
gyerekek tisztában legyenek azzal, hogyan kell távol maradni 
a bajtól, illetve mi a teendő, ha a baj mégis „rátalál”, és fizikai
 

„VÉDD-MAGAD!” 
Önvédelmi felkészítő foglalkozás az iskolákban 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság önvédelemre készíti fel az ál-
talános iskolás tanulókat.  
 

A rendőrök számára 
kiemelt jelentőségű fel-
adat a gyermekek védel-
mére irányuló bűn- és 
baleset-megelőzési tevé-
kenység. A rendőrkapi-
tányság illetékességi te-
rületén található oktatási 

A „VÉDD-MAGAD!”
programban a gyerekek 
játékos mozgásfejlesztés 
során ismerhetik meg az 
önvédelem alapjait, a biz-
tonságos, sérülésmentes 
esés-, ütés- és rúgástech-
nikákat, illetve az oktató 
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kás négy lakója elhagyta az épületet, miután kinyitották az ab-
lakokat. 

A tűzoltók felhívták a tulajdonos és a bérlők figyelmét arra, 
hogy a fűtőberendezést szakemberrel át kell vizsgáltatni. Fe-
lülvizsgálatig a lakásban egyéb módon fűtenek, ezért lakos-
ságvédelmi intézkedésre nem került sor. 

Pápán a Hantai úton jelzett egy megfelelő helyre felszerelt, 
jól működő szén-monoxid-érzékelő. A készülék időben jelezte 
a nyílt égésterű fűtőberendezések hibáját, ezért a lakó lekap-
csolta a fűtést, ablakot nyitott és értesítette a 112-es központi 
segélyhívót.  

A pápai hivatásos tűzoltók mindkét szobában lévő gázkon-
vektor, valamint a cserépkályha közelében is ki tudták mutatni 
a gyilkos gáz jelenlétét. Folytatták a szellőztetést, melynek ha-
tására a koncentráció csökkent. A tűzoltók felhívták a tulajdo-
nos figyelmét arra, hogy a fűtést ne kapcsolja vissza a hiba ki-
derítéséig, és a fűtőberendezés javításáig. Lakosságvédelmi 
intézkedésre nem volt a szükség, mert a lakó elektromos ké-
szülékkel biztosítani tudta otthona fűtését.  

A hideg hónapokban egyik legnagyobb veszélyt a nyílt 
égésterű vízmelegítők, gázkazánok, kandallók és cserépkály-
hák jelentik, melyek a szoba levegőjét használják el működés 
közben. Azokban a háztartásokban, ahol van jól működő, mi-
nősített szén-monoxid-érzékelő, a halálos CO-mérgezések el-
kerülhetőek. Ilyen szerencsés kimenetelű eset volt a várpalotai 
és a pápai is, ahol időben ki tudtak menekülni a lakók a jelző-
készülék sípolását követően.  

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezéses 
esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelent-
kezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz 
és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben 
nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserép-
kályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali 
vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba leve-
gőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő 
ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas 
koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. 
Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és

 
 
 
setek. Minden héten vonulnak legalább egy esethez me-
gyénk tűzoltói. A CO-érzékelő készülékeknek köszönhetően 
azonban valamennyi eset személyi sérülés, mérgezés nélkül 
végződött. 

Szén-monoxid-érzékelő mentett életet Várpalotán. Egy Új-
laky úti ingatlanban jelzett a készülék. A pétfürdői hivatásos 
tűzoltók vonultak az esethez, akik méréseket végeztek és ki 
tudták mutatni a szén-monoxid jelenlétét a gázkazán közelé-
ben. A szabályosan felszerelt CO-jelző készülék jelzésére a la-
 

A fűtési szezonban me-
gyénkben is megszaporodtak
a szén-monoxid-szivárgásos e-

Újabb eseteknél vizsgázott jól a CO-érzékelő! 

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő 
Várpalotán és Pápán 

 

 

konfrontációval találja szemben magát. 
Az iskolai foglalkozáson résztvevő diákok megta-

nulták, hogy a legjobb védekezési stratégia a megelő-
zés, kerülni kell a veszélyes helyzeteket, mindig ébe-
ren, a veszélyre fizikailag és lelkileg egyaránt felké-
szülten kell közlekedni, valamint az önbizalmat sem 
árt erősíteni. 

A képzés bevezetését a rendőrkapitányság szak-
emberei a tanév során a járás valamennyi általános is-
kolájában tervezik. 
 

 

 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

06-88/620-800 
06-20/413-8599 



Balatonkenesei Hírlap                     – 31 –  2021. december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Tériszonyos tűzoltó? 
– Ilyet csak a moziban láttok! 

November 25-én érkezik a mozikba a Nagykarácsony, az 
első magyar karácsonyi nagyjátékfilm. Ez a romantikus vígjá-
ték azonban nem csupán a mézeskalács és a forralt bor illatát  
 

a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő berendezések, 
a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezés-
hez vezethet. 

Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz 
mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható érzé-
kelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az 
érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy méterre, 
fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatossági ide-
jükre. 

Fotók: Szőke Péter – BM OKF 
 

A Katasztrófavédelem 
CO-veszélyre figyelmeztető kisfilmje is elérhető 

a Youtube-on: 
TŰZOLTÓ kisokos 

A szeretteink élete múlhat a szén-monoxid-érzékelőn! 
 

hozza közelebb hozzánk, hanem a tűzoltók szeszélyes 
és veszélyes világát is. 

A filmben sok kiváló színész szerepel, mi most a 
főszereplőt, a Lantos Arnold tűzoltó törzszászlóst ala-
kító Ötvös Andrást, és kollégáját, Orosz Ákost hív-
tuk vissza a forgatás egyik helyszínére, XI. kerületi 
laktanyába. Beszélgettünk velük a tűzoltókról, a for-
gatás izgalmas, és olykor izzasztó jeleneteiről. 

Az interjú felvétele közben természetesen zajlott 
az élet a laktanyában, több riasztás is érkezett. A vi-
deóból kiderül, hogyan reagált Ötvös András negy-
ven méteren a laktanya felett, miközben elriasztották 
alóla a létraszert... A színészpárost az interjú végén 
tiszteletbeli tűzoltókká avattuk, ők pedig hálából né-
hány kulisszatitkot is elárultak a filmről. 

Videó: Dudás Tamás tűzoltó zászlós, Gergály Ju-
dit tűzoltó főhadnagy, Kolozsi Péter tűzoltó főhad-
nagy 
 

Tűzoltós karácsonyi film 
debütál hamarosan 
a mozikban, 
melynek werkfilmjét 
a Katasztrófavédelem 
központi Youtube csatornáján 
tették elérhetővé 

Forrás: 
a Katasztrófavédelem Hivatalos Youtube oldala 

 

REJTVÉNYMEGFEJTÉSEK 
Hűség a labirintushoz – 34. oldal 

1. Charles Baudelaire 
2. Johann Sebastian Bach 
3. Balatonkenesén 
4. A francia fogoly című 
5. Aranymadár 
6. Déryné, hol van? 
7. Vecsei H. Miklós 

Évvégi hármas – 35. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

    

    

    

1. rejtvény 
1. Tatu 
2. Kémény 
3. Lila 
4. Cili 
5. Bor 
6. Perec 
7. Rigó 
8. Vese 
9. Mák 
 

2. rejtvény 
1. Kalap 
2. Apadó 
3. Husika 
4. Mosoda 
5. Íztelen 
6. Matéria 
7. Barlang 
8. Kettő 
9. Vérkör 
10. Hallik 
11. Metró 
12. Hintázni 
13. Alszik 
14. Gólya 
 

3. rejtvény 
1. Karácsony 
2. Színek 
3. Dió 
4. Mikulás 
5. Szívével 
6. Mézes 
7. Kalács 
8. Szeretet 
9. Illatok 
10. Advent 
11. Torta 
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Ismét ránk köszöntött november elseje, mindenszentek ün-
nepe s azt követő halottak napja, amelyen az elhunyt szerette-
inkre, barátainkra és ismerőseinkre emlékezünk. Természete-
sen mi is, mint oly sokan, már napokkal előbb elkezdtük járni 
a környékbeli temetőket, ahol a legközelebbi hozzátartozóink 
végső nyugalomra leltek. Útjaink során sok régen látott isme-
rőssel találkoztunk, s gyakran meg-megálltunk néhány mondat 
erejéig, hogy kellő tisztelettel köszönthessük őket. 

Máig emlékezem azokra a régi időkre, amikor szeptember 
vége felé, apró gyermekként szüleimmel jártam a temetőket. 
Olyankor minden egyes hozzátartozónk sírját meglátogattuk, s 
lehettek azok bármily gondozottak, az én Édesanyám mind-
egyiken talált valami fontos igazgatni valót; ha mást nem, ak-
kor a már kihelyezett koszorúkat, virágokat, esetleg a mécse-
seket. Már gyermekfejjel is megértettem, hogy az én csupa 
szív Édesanyám mindezzel csupán a feltörő érzelmeit igyeke-
zett leplezni. Édesapámat mindenki határozott, s önmagához is 
szigorú emberkét ismerte, ám azt szinte senki nem tudta, hogy 
legbelül, a lelke mélyén mennyi igaztalan megalázottságot s 
fájdalmat rejtegetett. (Bár kifelé erős akaratú s sziklaszilárd 
embernek mutatta magát, de ez csupán a látszat volt. A világ-
háború – 2. magyar hadsereg –, majd a több mint há-
roméves orosz hadifogság egy életre szóló, mély se-
beket ejtettek lelkében. – Minderről akkor még nem 
tudtam semmit, bár gyermekként amúgy sem értet-
tem volna.) Nos, minden ilyen temetői látogatás al-
kalmából szomorúan néztem a velem egykorú, vidá-
man szaladgáló pajtásaim után, akiknek nem volt kö-
telező felnőttként viselkedniük, míg az én Édesapám 
mindenkor megkövetelte tőlem az adott pillanathoz 
illendő viselkedést. Csak jóval később, felnőttként 
értettem meg mindazt, ami ellen gyermekként bizony 
néha-néha sírva lázadoztam. Viszont egész életem 
végéig végtelen szeretettel, s tisztelettel emlékezem 
vissza szüleimre, az Édesanyám mindig féltőn óvó 
szeretetére és Édesapám gyakorta oly szigorú tekin-
tetére. 

Vajon miért is írom le mindezt közel 68 évesen? 
Mert ebben az évben megszegtem az Édesapám egy 
íratlan szabályát: „Jól jegyezd meg, fiam, a temető 
nem vidámpark; oda nem játszani s viccelődni me-
gyünk, hanem az elhunyt szeretteinkre emlékezni.”  

E gondolat jegyében nőttem fel s neveltem saját 
gyermekeimet is. Koromból adódóan sajnos mára 
nem csak szüleimet, de az idősebb s fiatalabb testvé-
reimet is elveszítettem. Máig fájó szívvel emlékezem 
vissza a korán elhunyt ismerőseimre s a velem ha-
sonló korú barátaimra. Igen, én itt születtem ebben a 
csodálatos kis faluban, ahol akkor még természetes volt az 
egymás iránti tisztelet s a másoknak adott szavak ereje. A ba-
rátságok nem az egyéni érdekek jegyében köttettek, hanem egy 
életre szóltak, s ha valakinek egyéni gondja támadt, akkor egy 
egész közösség összefogó erejére számíthatott. S tette ezt min-
denki önzetlenül, tiszta szívvel. Lelki szemeim előtt megjelen-
tek a régmúlt öregjei, jóságosan mosolygós arcukkal, akik a 
házak előtti padokon üldögélve mindig kedves szavakkal üd-
vözölték az éppen arra járó felnőtteket, gyermekeket. 

S hogy miként is vétkeztem Édesapám egykori intelmével 
szemben? Talán lesznek néhányan, akiket megbotránkoztat vi-
selkedésem, de biztos vagyok benne, hogy a többségük meg-
bocsájt érte. Csupán a pontosság kedvéért megemlítem: mindez 
egy nappal mindenszentek ünnepe előtt esett meg velem. 

Kellemes, szinte kora őszi idő fogadta a temetőben se-
rénykedő hozzátartozókat. Családtagok sokasága szépít-
gette szeretteik sírhalmait, illendően köszöntve az éppen 

arra járó ismerősöket. Amikor végeztünk szüleim sírjánál, vé-
giglátogattunk ismerőseink, barátaink, rokonaink végső nyug-
helyeit. Velünk volt kedvenc unokabátyám özvegye, aki nem-
csak férjét, de gyermekét is elvesztette néhány hónapon belül. 
Éppen közösen szorgoskodtunk a frissen készült emlékművük 
körül, amikor odaérkeztek hozzánk szeretett unokahúgomék 
is, a férjével együtt, aki egyébként gyermekkori jó barátom, 
osztálytársam volt. Barátságunk azóta is tart; ha időnk engedi, 
szívesen emlékezünk vissza gyermekkorunk közös élménye-
ire. Mindketten szorgalmas és szerető családban nőttünk fel, 
bár gazdagok sosem voltunk, de soha semmiben nem szenved-
tünk hiányt. – Természetes, ahogy az köztünk már megszokott, 
most is szép és kedves emlékeket, történeteket kezdtünk fel-
idézni. Igaz, ez a visszaemlékezés most nem rólunk, hanem az 
elhunyt szüleinkről, közeli hozzátartozóinkról, barátainkról 
szólt. Lapozgatva az elmúlt idők történései közt, bizony né-
hány humoros, poénokkal vastagon fűszerezett emlék is a fel-
színre tört. Ekkor feledkeztem meg Édesapám egykori intel-
méről, s hangosan felnevettem. Majd abban a pillanatban rá-
döbbentem, hol vagyunk, s éreztem: a szégyen pírja lepi el ar-
comat. 

Még odahaza is sokáig nyugtalanított, hogy ennyi évtized 
elteltével mindez megtörténhetett velem. A hosszasan tartó ön-
vád után hirtelen egy meglepő, de a lelkemet kissé megnyug-
tató gondolat suhant át agyamon. Halottak napján elhunyt sze-
retteinkre megemlékezni megyünk ki a temetőbe, s ez nem 
másról szól, mint az irántuk érzett tiszteletről, háláról, a soha 
el nem múló szeretetről. Közös emberi tulajdonságunk, hogy 
mindig csak a szépre emlékezünk, s az esetleges vétkeket elfe-
ledjük. Úgy gondolom, ezt tettük csupán: szeretteinkre s a 
múltra emlékeztünk – a szépre, a vidámra, arra, ami életükben 
jó volt. 

Ha Édesapám ma is köztünk lehetne, talán ő is megbocsá-
taná a vétkemet. 

Mészöly Sándor

Szeretteinkre emlékezve 
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Mikor a kis felhővel és barát-
jával, a szellővel utoljára talál-
koztunk, a szellő buzgón készü-
lődött, hogy legyőzze a napot. El 
is ment hozzá, hogy versenyre 
hívja, ám a nap sápadt volt, fá-
radt és gyönge. 

– Most egy ideig nem ver-
senyzem senkivel – motyogta. – Nézd meg, hogy nézek ki! Az 
ég tetejére sem merek felmenni, nehogy kinevessenek. Inkább 
csak végigsomfordálok az ég alján, épp csak kikandikálok a 
dombok felett. 

Ahogy a nappalok rövidültek, az éjszakák egyre hidegebbé 
váltak. A kis felhő, aki már egyáltalán nem is volt kicsi, sokat 
didergett, s még többet unatkozott. Ha éppen felderengett némi 
napfény, akkor is hiába nézegette a lenti világot. Szinte nem is 
látott mozgást, mintha minden jéggé dermedt volna. Örömet 
már csak a szellővel való találkozás hozott az életébe. Csak-
hogy a szellő is megváltozott, nem viccelődött már annyit, 
mint régen. 

– Ennyire bánt, hogy a nap visszautasított? 
– Dehogy, nincs semmi bajom. Egyszerűen csak megko-

molyodtam – magyarázta a szellő. – Tán nem említettem még, 
de hetek óta a nevem Zord Északi Szél. 

– A zord azért szerintem túlzás. Lehetnél mondjuk…Fa-
gyos Fancsali Fuvallat! 

A szellő zokon vette a csipkelődést. 

– Te sem fehér felhőcske vagy 
már, hanem Szutykos Szürke 
Szmötyi! – vágott vissza. 

Meglepetésére a felhő kacagásban tört ki. 
– Ez volt a legjobb vicc, amit mostanában hallottam! 
Icipicit talán a szellő is elmosolyodott, de elfordította a fe-

jét, hogy a felhő ne lássa. 
– Nyomasztó ez a magány – morogta. – Mintha a világ ki-

halt volna. Üresek a földek, az erdők, az utak, sehol egy terem-
tett lélek. 

– Menjünk egy város fölé, ott rengeteg ember él. Talán si-
kerül kilesnünk, mivel foglalkoznak ilyenkor – kérte a felhő. 

– Nem bánom. Ott legalább fények vannak, nem ez az unal-
mas és hideg sötétség. 

Csakugyan, a város fényeit már messziről észrevették, be-
világította az ég alját, mint nyáron a felkelő nap. Nem csak a 
szokásos fények voltak ezek. Az utcákon a fákat, oszlopokat, 
a házak falát mindenfelé apró színes lámpák díszítették. Az ab-
lakokon át is színes fénysugarak vetültek az utca kövére. Ked-

ves zene foszlányai keringtek a házak között, de embert 
alig-alig lehetett látni. 

– Hiába jöttünk – dohogott a szellő. – Kiment a fe-
jemből, hogy az emberek most ünnepelnek. 

– Ünnepelnek? – csodálkozott a felhő. – Mi van eb-
ben a kegyetlen időben ünnepelni való? 

– Azt nem tudom, ők ezt karácsonynak hívják. 
Ilyenkor behúzódnak a házukba, gyertyákat gyújtanak, 
és ajándékokkal kedveskednek egymásnak. Ki sem 
dugják az orrukat. 

– És ha mi is megajándékoznánk őket? 
– Hááát... Egy ajándék kedvéért talán előbújnak. De 

ugyan mit adhatnánk nekik? Mi volna az az ajándék? 
– Én magam – felelte szemét lesütve a felhő. 
– Hogy micsoda? 
– Ne kérdezz annyit, csak emelj fel engem! Olyan 

magasra, amilyen magasra csak bírsz. 
– De… de akkor te meghalsz – szólt döbbenten a 

szellő. 
– Ez a sorsunk. Születünk, élünk és meghalunk. A 

születésemkor és az életem során is sok örömet okoz-
tam az embereknek. Ezt szeretném tenni a halálomban 
is. 

– És én? Rám nem gondolsz? Itt hagysz egyedül? 
A szellő nem is tudott többet mondani, úgy rázta a 

zokogás. 
– Ölelj át – kérte a felhő. – Itt hagylak, drága bará-

tom, mert teljesítenem kell a küldetésem. De megígé-
rem, hogy mikor a neved újból Friss Keleti Szélre vál-
toztatod, visszatérek hozzád. Lehet, hogy kezdetben 
nem leszek nagyobb, mint egy tollpihe, az is lehet, 
hogy nem fogok minden kalandunkra emlékezni, de 
visszatérek, az biztos. És most emelj fel magasra! 
Még! Még! 

A szellő nem tehetett mást, teljesítette barátja kéré-
sét. A felhő érezte, hogy a levegő egyre fagyosabbá vá-
lik, és teste ebben a hidegben egyre jobban kitágul, ha-
talmasabbra duzzad, mint a legnagyobb hegy a földön. 

A kis fehér felho 
4.rész: Tél 
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A milliónyi vízcsepp, mely egykor örömtáncuk közepette 
összekapaszkodott, egyre távolabb került egymástól. Minden 
erejükkel nyújtózkodtak egymás felé, próbáltak együtt ma-
radni, de eljött a pillanat, mikor nem volt tovább. 

– Ég veled, te Zord Északi Szél – sóhajtotta a felhő, és a 
következő pillanatban számtalan apró cseppecskére szakadt. A 
cseppek pedig, ahogy voltak, nyújtózkodó karokkal és lábak-
kal, a dermesztő hidegben azonnal kristályokká fagytak. A kis 
fehér kristályokat már nem bírta a szellő a levegőben tartani, 
záporozni kezdtek a föld felé. 

– Ég veled, Pamacs – suttogta a szellő. 
Egy perc sem telt el, s odalenn zaj támadt. 
– Esik a hó! Karácsonyi hó! Fehér a karácsony! – ezt kiál-

tozta mindenki. 
A gyerekek kitódultak az utcákra, nevettek, ugráltak, sap-

kájukkal, kinyújtott nyelvükkel igyekeztek elkapni minél több 

hópihét. Hamarosan a felnőttek is csatlakoztak hozzájuk, és 
ugyanúgy örvendeztek, mókáztak, mint a gyerekek. 

– Hát ez volt az ajándék – sóhajtott a szellő. – Szép is az, 
ha egy felnőtt, még ha csak rövid időre is, de újra gyereknek 
érezheti magát. A legszebb ajándék. 

Lassan szedelődzködött, és a dombok, hegyek felé indult. 
„Mulassatok csak. Egyszer még talán én is átélem ezt az 

érzést.” – gondolta. „Majd tavasszal, ha ismét találkozunk.” 
Mesém a kis felhőről és a szellőről itt véget ér. Szívesen 

leírnám még, mekkora volt a szellő öröme, mikor márciusban 
az első apró fehér gomolyagok megjelentek az égen. Hát még 
mikor észrevette, hogy egyikük széles mosollyal integet felé! 
Mert így volt, biztosan tudom. Csakhogy ez már nem ennek a 
történetnek a vége, hanem egy másik, új történet kezdete. 

VÉGE 

Csesznák András 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Száz éve született és negyven éve hunyt el Pilinszky 
János, akinek művei idén különleges figyelmet kaptak. 
Már tizennégy éves kora óta írt verseket, és a buda-
pesti Piarista Gimnáziumban mélyült el vallásossága, 
ami később mindvégig jellemezte költészetét. Kedvelte 
József Attila, Ady Endre és Paul Verlaine műveit, va-
lamint A romlás virágai című kötet szerzőjének verseit. 
– Ki ő? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

táborok kegyetlen világát. – Melyik híres, erre az idő-
szakra emlékező verse kezdődik így: „Csak azt fe-
ledném, azt a franciát,...”? 
Miután hazajutott, 1946-ban megjelent első verseskö-
tete, a Trapéz és korlát. A siker ellenére a kommunista 
hatalomátvétel után nem publikálhatott, ezért depresz-
szióba zuhant. Aztán egy kiránduláson megismerte 
Márkus Anna festőnőt, és találkozásukból egy közös 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hűség a labirintushoz 
Költői istenkeresés – Fogolytáborban – Boldogtalan szerelmek 

 

1. 

2. 

3. 

Pilinszky a Centrál kávéház falán;
Tóth Dávid szobrászművész alkotása

 

Az 1921. november 27-én, Bu-
dapesten világra jött Pilinszky Já-
nos édesanyja az első világhábo-
rúban ápolónőként ismerkedett 
meg a harcokban megsebesült 
katonatiszttel, idősebb Pilinszky 
Jánossal. A jogot végzett férfi 
leszerelése után a posta-főfelü-
gyelőségnél lett postatiszt. Pi-
linszky apja civilként is kemény 
ember volt, sokszor eljárt a keze, 
ezért fia félt tőle. Viszont a költő 
nagyon szerette két zenész nagy-
bátyját, és ő maga is rajongott a 
muzsikáért. Saját bevallása sze-
rint kedvenc zeneszerzőjének 
h-moll miséjét több százszor 
meghallgatta. – Ki lehet a 
komponista? 
Az érzékeny fiú nevelésében 
nagy szerepet játszott anyjának
három gyermektelen nővére is. Egyikük, Baitz Erzsé-
bet, apácafőnöknőként a rákospalotai javítóintézetet 
vezette, ahová sokszor magával vitte a kis Jánoskát és 
nővérét, Veronikát. A költő kamaszként sokat olvasott, 
szeretett teniszezni és korcsolyázni. A szünidőket pe-
dig a család balatoni nyaralójában töltötte, azon a tele-
pülésen, ahol iskolát is elneveztek róla. – Vagyis hol? 
Már bölcsészhallgatóként különböző folyóiratokban 
jelentek meg versei. Élete nagy fordulatot vett, amikor 
a nyilas hatalom alatt behívót kapott, és a visszavo-
nuló csapatok magukkal vitték Németországba. Végül
ő is amerikai fogságba került, ahol megismerte a fogoly-

mesekönyv született, amit ő írt, 
Anna pedig illusztrált. – Mi a 
címe? 
Egymásba szerettek, és esküvő-
jükre a költő egy Annáról szóló 
verseskötetet készített. Ám fél 
év múlva már el is váltak, és Pi-
linszky későbbi kapcsolatai sem 
lettek sikeresek. 
Élete két nagy szerelme a nála 
jóval fiatalabb német Jutta Scher-
rer és második felesége, Ingrid 
Ficheux, francia gitárművész 
volt. Láncdohányossá vált, ivott 
és altatókon élt. Mély barátsá-
got ápolt Törőcsik Marival és a 
rendező Maár Gyulával, aki port-
réfilmet forgatott róla Hűség a 
labirintushoz címmel. Íróként pe-
dig együtt dolgozott velük azon 
a drámán, amely 1976-ban a can-

5. 

nes-i filmfesztiválon elnyerte a legjobb női alakítás dí-
ját. – Ennek mi a címe? 
Pilinszky ma reneszánszát éli, verseit sokan olvassák, 
nemrég jelent meg az írásaiból Önéletrajzaim címmel 
könyv, és a Magyar Posta bélyeget jelentetett meg róla. 
Szívárnyék: Pilinszky János két hangon címmel pe-
dig egy zenés-verses est is született. A költemények 
megzenésítője és előadója Szabó Balázs, illetve a Sztal-
ker Csoport egyik életre hívója. – Ki ez a színész? 
A cikk megjelent: a Füles 2021/47. számában, a 34. oldalon. 
Az írást a szerző és a kiadó engedélyével közöljük. 

Lapunkban közreadja: Pulai Istvánné
 

4. 

6. 

7. 

Brezvai Edit írása 
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3. 

Az első és a második rejtvény kiemelt soraiban egy-
egy Fekete István, Shakespeare, Petőfi Sándor és Móra 
Ferenc mű címe olvasható. 

A harmadik rejtvény fő sorában az év utolsó ünnepe!
 

1. rejtvény 
1. Állat, amelyből van óriás és 3-, 6-, 9 

öves is. 
2. Épületrész, ahol a füst távozik. 
3. Adventi gyertyák színe. 
4. Macskanév is. 
5. Búfelejtő 
6. Gyerekek kedvence, sósan, jó ropo-

gósan. 
7. Madár, van belőle lép-, szőlő-, éne-

kes, fekete is. 
8. Páros szervünk. 
9. „Száz szeme van fekete, 

vékony nyakon ring feje, 
s ha szép is a virága, 
Emberben a hitványa.” – Mi az? 

 

2. rejtvény 
1. Fejfedő karimával. 
2. Visszahúzódó (víz) másképp. 
3. A hús a gyerekek nyelvén. 
4. Patyolat – szolgáltatás – másképp. 
5. Nincs benne se só, sem fűszerek. 
6. Anyag. 
7. Nagy, bejárható üreg a föld mélyén. 
8. Egy pár az hány darab? 
9. Testünkben van belőle kis- és nagy is.
10. „De Toldinak a szó szívére nyilallik, 

és olyat döbben rá, hogy kívül is …”
11. Földalatti másképp. 
12. A gyerekek szeretnek fára, láncon, 

kötélen felkötött ülőalkalmatossá-
gon …” 

13. „… a széken a kabát”. 
14. A tavasz egyik hírnöke. 
 

3. rejtvény 
1. Áldott, békés legyen ez az ünnepünk!
2. A fenti ünnepet jellemzik a szép … 
3. Karácsony egyik csonthéjas gyümöl-

cse. 
4. Gyerekek kedvenc ünnepe a … (piros 

ruhás). 
5. „Jól csak a … lát az ember.” (A kis 

herceg) 
6. Ilyen lehet a kalács karácsonykor. 
7. Ha mézes, akkor … karácsonykor. 
8. Amit az egyház is hirdet: Legyen az 

emberek között … 
9. Ezek is jellemzik a karácsonyt: finom 

… 
10. „Várakozás”. 
11. Ünnepi sütemény. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Készítette: 
Pulai Istvánné 
és Pulai Anna 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot 

zárt, szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a meg-
adott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni. A 
szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék 
eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által 
biztosított emblémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 
 

 
Zöldhulladék kezelése 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének fel-
tételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a 
zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra 
rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért – „SIÓ-
KOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házi-
lag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtő-
edényt vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan 
előtti közterületre helyezheti ki. A nyesedéket és egyéb, zsákban 
nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra vágva, 
kötegelve kérjük kihelyezni. 

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

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az ingatlanon keletke-

zett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, to-
vábbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a 
közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre 
utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb pa-
pírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, ki-
lapítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal 
gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőzsákot az elszállítás napján, kizárólag az ingatlan előtti köz-
területre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hul-
ladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hul-
ladék elszállítását megtagadja. 

 
Lomtalanítás – évente egy alkalommal 

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

van mód a lomtalanításra. Erről minden hónap 15. 
napjáig kell egyeztetni a szolgáltatóval: 

06-84/503-200 /szállítás. 
● A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg. 
● Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal 
● Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, 

festék, gumi, pala, tv, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
● Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a fenti módon leegyezte-

tett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
December 7. (kedd) Kommunális 
December 14. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
December 21. (kedd) Kommunális 
December 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
December 28. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
December 7. (kedd) Kommunális 
December 14. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
December 21. (kedd) Kommunális 
December 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
December 28. (kedd) Kommunális 
 
  

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-Zsilinszky utca. 
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti te-
rület, a Tiker utcával határolva. 

Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca. 

Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8:00 – 16:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 

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

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

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

Bírság helyett vásároljon erre szolgáló zsákot, 
így szabályosan szállítják el hulladékát! 

 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 

8174 Balatonkenese, 
                           Széchenyi u. 2. 
Hétfő – péntek:  7:30 – 16:00 
Szombat:  7:30 – 12:00 
Vasárnap: zárva 
 
Otthonka Vegyeskereskedés 
8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 
Hétfő – péntek:  8:00 – 17:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 
Vasárnap: zárva 
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A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

 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 

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

Névjegy méret (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 feladni a 30/837-18-53-as telefonszámon vagy 

e-mail-ben: balatonkenesehirlap@gmail.com, 
így a következő havi lapszámban jelenik meg. 

A hirdetést fizetni a megjelenés előtt, 
a Polgármesteri Hivatalban lehet. 

Amennyiben a számlát előre nem rendezi, 
a hirdetést nem áll módunkban megjelentetni. 

A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink 
az újság nyomtatott kiadásában fekete-fehérek, 

az online változatban színesek. 

 
Jambrik Mihály 

szobafestő-mázoló, 
külső-belső felújítási munkák. 

Tel.: +36 30/286-07-20 
 

Küzdesz a nyelvtanulással? 
NÉMET és ANGOL nyelvből 

korrepetálást vállalok 
online, 

vagy (ha már nagyon unod) 
jelenléti formában. 
Keress bizalommal! 

+36305950104 
 

ELADNA, VENNE 
 Olcsón eladó: új állapotban levő kapucnis ir-

habunda és cicavécé. Tel.: 70/251-08-17 
 Eladó: egy alig használt franciaágy; gyerek 

emeletes ágy, polcokkal, létrával és szekrény-
nyel – a szekrény külön is eladó; két szép 
anyagú, ágyneműtartós kanapé; levegőtisz-
tító készülék. Szemes Sándorné 
Tel.: 06 1/246-25-45; 30/780-23-42 

■ Olcsón eladó: jó állapotban levő gyerekágy 
fából, fehér és mahagóni színű, állítható felnőtt 
méretre is; Radar márkájú, bronz színű fém 
lapradiátor, 50x200 cm-es – falra is szerel-
hető, gázfűtéshez; új állapotú, Hajdú keverő-
tárcsás mosógép. 
Tel.: 06 88/491-914; 30/460-25-45. 

 
Fekete Gyémánt Szépségszalon 

Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar meleg ollós 
hajvágás, pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, 
gél lakkozás, kozmetika. Szeretettel várom a kedves 
vendégeket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 

Zimmermann Szilvia 
06 20/363-57-80; 06 20/241-54-95 
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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 
 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
elérhető munkanapokon hétfőtől csütörtö-
kig 8:00 órától 15:30 óráig, pénteken 8:00 
órától 12:00 óráig: 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 

Rendelés 
csak előzetes időpontegyeztetés után! 

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. 

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. 

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: 8:00-16:00 
Kedd: 8:00-20:00 

Szerda: 8:00-20:00 
Csütörtök: 8:00-19:00 

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 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Június 15. – augusztus 31. között: 

Kedd – szombat: 10:00-16:00 
Szeptember 1. – június 14. között 

előzetes bejelentkezés 
(lehetőség szerint 3 nappal korábban) 

a 88/594-500-as telefonszámon. 
TOURINFORM IRODA 

8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Irodánk jelenleg zárva tart. 

Kérjük, e-mailben 
keressenek minket!

        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: balatonkenesehirlap@gmail.com; 30/837-18-53 
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: ŐSZKIRÁLYNŐ ELKÖSZÖN.  STARKNÉ NAGY JUSZTINA 

FESTMÉNYE. 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: DECEMBER 6. 

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. 

 

a g h é l ip a g ? a s g a e s e n e k h  9  t i o b d b k d 1 c 3, 

88/481-844 

 Páros hét Páratlan hét 
Hétfő 10:00-16:00 Zárva 
Kedd 10:00-16:00 10:00-16:00 
Szerda 10:00-16:00 10:00-16:00 
Csütörtök 11:00-17:00 11:00-17:00 
Péntek 10:00-16:00 10:00-16:00 
Szombat 09:00-13:00 Zárva 

06 30/621-58-71 
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