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Sörédi Györgyné: 
Jézus-hívó 

Holdvilágos, csendes éjjel 
rólad álmodunk, 
szívrepesve várunk téged, 
édes Jézusunk. 

Tudjuk, újra köztünk leszel, 
lelkünk újra él. 
Szívünket átmelegíted, 
hiába van tél. 

Letérdelünk jászlad elé, 
áldunk tégedet. 
Távolítsd el lelkünkből 
a félelmeinket. 

Vágyunk minden a békére, 
harcok zajlanak, 
nagyhatalmak csapnak össze, 
pénzért hajtanak. 

Te vagy minden élet ura, 
édes Istenem. 
Ki segíthet a világon? 
Te, vagy senki sem. 

Jöjj el, Jézus, várunk téged, 
mint még sohasem. 
Hozzál békét a világnak, 
édes Istenem! 

2022 karácsonya előtt 
 

Hipp-hopp, vége lesz! Mármint 2022-
nek. Nincs ebben semmi szokatlan, ál-
talában így szokott történni az évekkel. 
Még január latyakjában – vagy az utób-
bi időkben tavaszi napsütésében – já-
runk, már itt a nyár, szezon van. És még
bele se jöttünk, a gyerekek máris isko-
lába mennek, nyakunkon a szüret. Hosz-
szabbodnak az esték és itt a karácsony. 

Nem történt ez most sem másképp. 
Kinek jót, kinek rosszat hozott ez az év 
– ebben sincsen különbség. Ami vi-
szont sajnos megint nem előnyére vál-
tozott, az a körülöttünk levő világ. Ha a
hírekből, újságcikkekből, tévéből vagy 
internetről nem értesülünk róla, akár ész-
re se vesszük itt, Kenesén, hogy tőlünk 
nem is olyan távol háború dúl. Mégpe-
dig a maga teljes valóságában. Számta-
lan ember életét megkeserítve, akik u-
gyanolyanok, mint mi; csakhogy ők a ka-
rácsonyra készülődés helyett most az- 

zal foglalkoznak, hol van a települései-
ken melegedőpont, ahová áram-, víz- és 
fűtésszünet idején húzódni lehet. 21. szá-
zad? Valószínűleg nem így képzeltük. 
Azt hittük, ezt már magunk mögött hagy-
tuk. De a jelek szerint még nem sikerült. 

Itt, velünk, az ország egyik leggyö-
nyörűbb helyén szerencsére rendben van 
minden. Habár az év végén máris kezdő-
dik az új, decemberben általában min-
denki végigtekint rajta, mit hagyott ma-
ga mögött januártól idáig. S összegzi a 
boldog pillanatokat, az örömöt, a meg-
elégedettséget, de ezzel együtt a kudar-
cokat, veszteségeket, szomorúságot is. 

Kívánom valamennyi olvasónknak, 
hogy ha ezt a leltárt elkészíti, a Jó serpe-
nyőjébe sokkal többet pakoljon, mint a 
Rosszéba. Legyen boldog, szép karácso-
nyuk, még akkor is, ha a családdal a fa 
körül már áll néhány árnyék is. Ez u-
gyanúgy része a karácsonyi hangulatnak, 
mint a többi: olyanokkal is együtt lehe-
tünk, akik valami oknál fogva nincsenek 
velünk. 

Nagy Krisztina 

Szerkesztői előszó 
 December 

 Tisztelt Olvasóink! 
Lapunk nyomtatott formában, korlátozott pél-
dányszámban az alábbi pontokon elérhető: 

● Balatonkenese Város Polgármesteri Hiva-
tala (Béri Balogh Ádám tér 1.) 

● Városgondnokság (Fő u. 43.) 
● Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

(Kálvin János tér 4.) 
● Magyar Posta (Balatoni út 65.) 
● Dr. Saáry István Egészségház (Táncsics u. 3.) 
● Tátorján Szociális Szolgáltató Intéz-

mény (Táncsics u. 20.) 
● Katica Pékség és Teaház (Fő u. 21.) 
● „Vegyeske” papír-írószerbolt (Széchenyi u. 2.) 
● „Incsi-Fincsi” Húsbolt (Fő u. 11.) 
● Pörc – Bisztró és Delikát (Széchenyi u. 1.) 
● Húsbolt (Mikes Kelemen utca 20.) 
● Antikvárium Balatonkenese (Széchenyi 

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

Aktuális és korábbi számok: 
www.balatonkenese.hu 

https://www.facebook.com/ 
balatonkenesevarosonkormanyzata 
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Szeretettel köszöntöm a Balatonkenesei 
Hírlap olvasóit! Decemberben járunk, az ad-
venti időszak elején. Ilyenkor az ember kicsit 
megáll, hátranéz, végiggondolja az évet, és pró-
bál minden olyan terhet letenni a válláról, ami 
árnyékot vethet a közelgő ünnepre. Nyugodtan 
mondhatjuk, akár gyerek, akár felnőtt az ember, 

az évben – természetesen a nyaralás mellett – a téli ünnepeket, a 
karácsonyt várja leginkább. Már előzetesen is szeretném minden-
kinek azt kívánni, hogy a terhek letétele minél könnyebben men-
jen, és minél gyorsabban tudjanak az ünnepre ráhangolódni, arra 
koncentrálni, ami az életben valóban fontos. Ez pedig nem más, 
mint az egészség, a család és az együtt töltött idő. Ezek nem pó-
tolhatóak, nem cserélhetők le és nem vásárolhatók meg pénzért. 
Azt kívánom tehát minden olvasónak, hogy e három dologból bő-
séggel jusson mindenkinek, és vidám perceket éljenek meg mind-
annyian a karácsonyfa mellett. 

Nézzük végig, mi történt 2022-ben Kenesén!  
Egy településen az élet soha nem áll meg, így novemberben 

és decemberben sem. A városüzemeltetésből fakadó feladatok sa-
játossága, hogy befejezni nem nagyon lehet, csak abbahagyni. 
Egészen eddig mi sem álltunk meg, s ezt egyrészt onnan is lehet 
látni, hogy még mindig folyik az útfelújítási és járdaépítési pro-
jektünk. Az útépítés több mint százhetven millió forint értékben 
valósul meg. A gépekkel az Alsóréten, a Petőfi és a Bocskai utca 
környékén, s a Berekben is találkozhattak. Most újul meg a Soós 
Lajos utca járdája is. 

Ezen kívül gépekkel találkozhattak a Széchenyi parkban sétá-
lók is, mivel megkezdtük a Veszprém 2023 Európa Kulturális Fő-
városa projekt keretében megnyert támogatás jó célra történő el-
költését, a park felújítását. Sajnos volt olyan fa, amelyet szüksé-
ges volt kivágnunk, ezeket azonban pótolni fogjuk: több mint 
negyvenöt fát fogunk elültetni. Megkezdődik a sétányok, járdák 
kialakítása, hamarosan a helyükre kerülnek a közvilágítás oszlo-
pai is. Bízunk benne, hogy a befejezési határidőként megjelölt 
március 31-i dátumot a kivitelező és mi is tartani tudjuk, és a ta-
vasszal már használatba vehetjük, örülhetünk az új és szép 
Széchenyi parkunknak. 

Ezeken felül érdemes még arról is beszélni, hogy az előző cik-
lusban elvégzett pályázatainkkal nagyjából mostanra sikerül el-
számolni – az irányító hatóság felé valamennyi számlát, doku-
mentációt időben be tudtuk nyújtani. Reméljük, egyik pályázat 
sem fogja a visszafizetés kötelmét a településre róni, hiszen enél-
kül is van elég problémánk. 

Meglátásom szerint a 22-es év a kultúra terén is maradandó 
emlékeket hagyott. Mind a Balatoni horgászok napja, mind a Le-
csófesztivál, mind pedig a Kenese napja nagy sikert aratott, így 
célunk, hogy ezeket a rendezvényeket tovább folytassuk. Ugyan-
ilyen várakozással tekintünk a Mindenki karácsonya elé, hiszen 
már emblematikus eseményünkké vált a negyedik adventi gyertya 
meggyújtása, a hozzá kapcsolódó programokkal, a szeretetven-
dégséggel, a nagy beszélgetésekkel és a jó hangulattal. 

Ha továbbgondoljuk, mi mindent tettünk 2022-ben, egy alap-
motívum végig nyomon követhető volt Balatonkenese életében, 
mégpedig a szisztematikus takarékosság, a feszes költségvetés és 
annak betartása. Intézményeink jól gazdálkodtak, az idei évben 
minden terhet ki tudtunk fizetni, a település anyagi biztonsága 
nem került veszélybe. Csak remélni tudjuk, hogy a 2023-as év, 
annak ellenére, hogy az ideihez képest is jócskán megnövekedő 
rezsiárakat hoz, tartható és finanszírozható lesz. Ehhez már most 
egy kis alapot képzünk, próbálunk előre takarékoskodni, szinte 
előre menekülni, hogy ne érjen minket meglepetés és keserű csa-
lódás. Nem árulok el nagy titkot, de talán még szigorúbban és ta-
karékosabban kell eljárnunk, a város hétköznapjait megtervez-
nünk és elvégeznünk a feladatainkat.  

Ennek ellenére a december eleje ne a jövő gondjairól, hanem 
az adott pillanatok örömeiről kell, hogy szóljon. Ezért még egy-
szer minden olvasónak azt kívánom, hogy örömben, egészségben 
és boldogságban tudja eltölteni az év utolsó hónapját. Vigyázza-
nak magukra, egymásra, és ha bárki segítségre szorul, vagy a kör-
nyezetükében ilyen személyről tud, jelezze az Önkormányzatnak, 
és megpróbálunk mindenkinek segíteni. 

Jurcsó János 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilyen volt a 2022-es év 
 

Képviselő-testületi ülés 2022. november 24-én 
 

Testületi ülést tartott a Balatonkenesei Önkormányzat 
2022. november 24-én, melyen először a 2022. évi költségve-
tést módosították, egyebek mellett az előre nem ismert, illetve 
nem tervezhető állami támogatások, a hatósági eljárási díjak 
évközi megemelése és a bevételek emelkedése miatt. Ezzel 
Balatonkenese költségvetésének összevont főösszege 
1.420.109.634 forintról 1.446.425.473 forintra módosult. 

A legnagyobb érdeklődés és várakozás természetesen a he-
lyi adókról szóló rendelet módosítását kísérte. Az október 27-i
ülésen továbbtárgyalásról döntött a Testület, és Tóth Péter al-
polgármestert kérték fel a jelenleg hatályos adórendelet átfogó 
vizsgálatára. Az elemzés eredményeit összefoglaló és kidolgo-
zott javaslatokat tartalmazó prezentációjának részleteiről bő-
vebben a Tóth Péterrel készült beszélgetésünkben olvashat-
nak, illetve az adórendelet változásait táblázatunkban foglal-
tuk össze. Az ülésen is elhangzott, hogy az adópolitika feladata 
a stabil, előre tervezhető és biztos bevételi források megtalá-
lása és alkalmazása, úgy, hogy az az adózói kör számára mégis 
méltányos és megfizethető legyen. A felülvizsgálat megállapí-
totta, hogy a településen eddig nagy arányú volt a teljes adó-
mentesség. A most elfogadott rendelet fő szempontja, hogy Ba-
 

latonkenesén valódi és egységes közteherviselés alakuljon ki, 
s mindenki hozzájáruljon a település fenntartásához. A jogsza-
bály lehetőséget ad arra, hogy szociális alapon igényelhető le-
gyen az adómentesség. 

Az Alsóréti Üdülő Egyesület jelen levő tagjai aggályosnak 
tartották, hogy számukra 66%-kal lenne magasabb az adóte-
her. A haszonelvűség miatt a közkiadásokból sem részesülnek 
olyan mértékben, mint az itt lakók. Érdemesnek tartották meg-
vizsgálni, hogy az ingatlanadón belül az alsóréti befizetések a 
teljes bevételnek hány százalékát teszik ki. Amellett, hogy 
megértik a problémát, s támogató szándékkal vannak, szeret-
nének az Önkormányzattal konzultációt folytatni arról, hogy a 
testület indoklásában szereplő arányosság elve az ő esetükben 
is érvényesüljön. 

Az adók célja alapvetően nem feltétlenül a fejlesztés, ha-
nem a meglevő rendszer üzemeltetése és a jelenlegi közellá-
tottság biztosítása – kezdte válaszát Jurcsó János polgármes-
ter. Mivel a közüzemi díjak növekszenek, növekednie kell a 
kirótt vagy áthárított felelősségvállalásnak is. Közkiadásnak 
számít a közvilágítás, a közterületek gondozása és a közterü-
leti hulladékelszállítás, az utak karbantartása, valamint a köte-
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lező önkormányzati feladatok, mint az orvos 
vagy az óvoda fenntartása. Ha csak a közvilágí-
tást nézzük, melynek az eddigi kilowattára 
17,99 forint volt, 2023-ban már 162 forint lesz. 
(A gázárak alakulása esetében sem jobb a hely-
zet: az egyik árajánlat szerint az idáig 2,50 forin-
tos gázegység ára 91,9 forintra emelkedne.) 
Mindezek kiadási növekményt okoznak az Ön-
kormányzatnak. 2020-ban a kenesei Testület 
már szeretett volna adórendeletet módosítani, de 
a járványhelyzet miatt akkor erre egyetlen ön-
kormányzatnak sem volt lehetősége. A most el-
fogadott díjtételek az akkor megalkotott rende-
letben is szerepeltek, mivel az adóemelés már 
akkor aktuális lett volna. A mostani helyzetben, 
a jelentősen megnövekedett energiaárak miatt az 
emelés szintén indokolt. A Magyarországon in-
gatlanra kivethető maximális adómérték 2300 
forint fölött van négyzetméretenként. Balaton-
kenese, bár kiemelt idegenforgalmi terület, en-
nek pedig az 50%-át sem éri el. A Testület sze-
rint ez méltányos és nem túlzó. Más Balaton-
parti települések ingatlanadójának mértéke már 
korábban is magasabb volt, mint a kenesei. A te-
lepülés adórendelete kilenc éve nem változott, 
ezért az Önkormányzatnak most cselekednie 
kellett. 

Tóth Péter alpolgármester hozzátette: meg-
érti az Alsóréti Üdülő Egyesület felvetését, de 
településoptimum szempontjából a balatonkene-
sei Önkormányzat elsődlegesen azoknak a helyi 
lakosoknak az érdekeit képviseli, akik után la-
kosságszám alapján a központi támogatást 
kapja. Az övezetek meghatározott területe az in-
gatlanárakkal áll összefüggésben, ezért maga-
sabb az egyik területen az adómérték, mint a má-
sikon. A kedvezmények azonban minden zóná-
ban adottak, de feltételük, hogy az adóalany ál-
landó balatonkenesei lakos legyen. – Az Alsóréti 
Üdülő Egyesület korábbi felvetésére az alpol-
gármester azt a válasz adta, hogy a teljes ingat-
lanadó-bevételből 57% az I. és II. zónák (amely-
be Alsórét területe tartozik) aránya. 

A rendszerbővítés és az új helyszínek meg-
határozása miatt módosult a közterületi térfi-
gyelő kamerarendszerről szóló rendelet. A kép-
viselők több ponton módosították a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló rendeletet is, a-
melyben rögzítették többek között a képviselők 
testületi ülésről való távolmaradásának szabá-
lyait. 

Előterjesztés hangzott el a köztemetőről és a 
temetkezésről szóló rendelet módosítására vonat-
kozóan, ám a tervezetet a képviselők elvetették, 
mivel ez a temetkezési díjak emelésével járt 
volna. A Testület az eddig érvényben levő te-
metkezési díjakat változatlanul hagyta. 

Döntöttek a képviselők arról, hogy egy 2022. 
november 11-én hatályba lépett kormányrende-
let alapján a Polgármesteri Hivatalban elren-
delt igazgatási szünet 2022. december 22-e és 
2023. január 6-a között lesz, illetve elfogadták a 
2023. évi belső ellenőrzési tervet és a beszerzé-
sek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről
szóló szabályzatot is. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2022. évi önkormányzati rendelete 
a helyi adókról 

(Kivonat) 

1. Építményadó 
Balatonkenese város területe 

természeti adottságainak különbözősége miatt három övezetre oszlik. 
Magánszemély tulajdonában álló adótárgy esetében az adó mértéke: 

Övezetek Terület Az adó mértéke 

I. övezet a Balaton partvonalá-
tól a vasútvonalig 1000 Ft/m2/év 

II. övezet 
a vasúttól ÉK-re fekvő 
városrész, a belterület 
határáig 

600 Ft/m2/év 

III. övezet 

külterület, valamint az 
igazoltan önhibájukon 
kívül közművel el nem 
látható területek 

500 Ft/m2/év 

Az adóév január 1-i állapotnak megfelelően mentes az adó alól a magánsze-
mély tulajdonában álló, természetes személy vagy közeli hozzátartozója által, 
igazolhatóan életvitelszerűen lakott, lakhatási célt szolgáló építmények eseté-
ben az építmény 25 m2 feletti része. 
Életvitelszerű lakáshasználat: a magánszemély az adótárgyként bejelentett, 

lakás céljára használt ingatlanát használja otthonául, értesítési címeként a 
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál ez a cím szerepel. Innen szervezi éle-
tét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, és ide tér 
haza. Az ingatlan vonatkozásában naptári éven át folyamatosan közüzemi 
szolgáltatásokat vesz igénybe és ezt számlákkal is igazolni tudja. Ezen kívül 
nem rendelkezik más olyan ingatlannal, amelyet életvitelszerűen használ, 
valamint nem létesített a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helyet, kivéve, ha 
ezt kizárólag nappali képzésen folytatott középiskolai vagy felsőfokú tanul-
mányainak idejére jelentette be. 

Az életvitelszerű lakáshasználat igazolása: lakcímkártya bemutatásával, 
közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal, jogerős bírósági határozattal, 
vagy bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó okirattal történhet, ameny-
nyiben abból a közös háztartás helye és az életvitelszerű használat megálla-
pítható. 

Mentes az adó alól: a lakáshoz tartozó garázs, a borospince és a műemlék-
épület. 

2. Telekadó 
Övezetek Terület Az adó mértéke 

I. övezet a Balaton partvonalá-
tól a vasútvonalig 115 Ft/m2/év 

II. övezet 
a vasúttól ÉK-re fekvő 
városrész, a belterület 
határáig 

80 Ft/m2/év 

III. övezet 

külterület, valamint az 
igazoltan önhibájukon 
kívül közművel el nem 
látható területek 

50 Ft/m2/év 

Vállalkozónak minősülő adóalany esetében 115 Ft/m2/év 

3. Idegenforgalmi adó 
Adóalap: a megkezdett vendégéjszakák száma. 
Adómérték: személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft. 
Adómentes: az az adóalany, aki az adóév első napján 70. életévét betöltötte. 

4. Helyi iparűzési adó 
Adóalap: a vállalkozás éves adóalapjának 1,9%-a. 
Adómentes: az a vállalkozás, amelynek vállalkozási szintű adóalapja nem éri 
el a 2 millió forintot. 
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Győztest hirdettek az Óvoda u. 8. szám alatti, gyermekor-
vosi, fogorvosi és védőnői szolgálatot ellátó épület energetikai 
korszerűsítésének műszaki ellenőri szolgáltatására vonatko-
zóan kiírt pályázaton. A felhívásra beérkezett ajánlatok alap-
ján a Képviselő-testület a BESZT Beruházó-Szolgáltató-Ter-
vező Kft. 1.003.300 forintos árajánlatát fogadta el. 

Pályázatot nyújt be az Önkormányzat a Helyi identitást és 
közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása cí-
mű felhívásra. Nyertes pályázat esetén egy 6x4 méteres, fedett 
színpadot és 95 db UV álló műanyag szék beszerzését terve-
zik. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a 
város a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft.-vel Balaton-
kenese 2023. évi hulladékszállítására. Ehhez kapcsolódik, 
hogy a Siókom 2022. december 13-án, kedden az idei évben 
még egyszer elszállítja a zöldhulladékot. Jurcsó János polgár-
mester kérte, hogy a lakosok használják ki a lehetőséget, és 
zöldhulladékuktól ne égetéssel, hanem szállítással szabadulja-
nak meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240.000 forintos éves díjjal bérleti szerződést kötött a 

Könyvtár épületének földszinti részére az Önkormányzat a Ba-
latonkenesei Református Egyházközséggel. A város továbbra 
sem szeretné elengedni az értékes ingatlant, saját célra, fel-
újítva továbbra is tervezi a használatát. 

Z-Box csomagautomata telepítésével kapcsolatos előter-
jesztést is vizsgáltak a képviselők, s továbbtárgyalásra alkal-
masnak találták. Véleményük szerint az automata jó megoldás, 
de az elhelyezéséről, a további részletekről januári ülésükön 
döntenek. 

Szerződést kötött a város a Strand tér 15. szám alatti nyil-
vános mosdó üzemeltetésére a PIVEX Kft.-vel. A nyílt testü-
leti ülés utolsó napirendi pontjaként a Testület 2023. december 
31-ig meghosszabbította az Árbócfény Hajózási Kft.-vel kötött 
kikötő-üzemeltetési megállapodást. 

A testületi ülések felvétele a Youtube-on megtekinthető. 
– nk – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napirend: 
1. Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésének helyzetéről 
Előadó: Jurcsó János polgármester 

2. Beszámoló a 2022. évi adóztatási tevékenységről 
2022. október 31. állapot alapján 

Előadó: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző 
3. Tájékoztatás Balatonkenese város 2022. évi környe-

zeti állapotáról 
Előadó: Jurcsó János polgármester 

4. Lakossági hozzászólások, kérdések 

Balatonkenese, 2022. november 23. 

Jurcsó János
polgármester

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel meghívom 
Balatonkenese Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2022. december 9. napján (pénteken) 17:00 órakor 

a Kultúra Házában 
(8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.) 

tartandó közmeghallgatására. 
 

Lapzárta 
Tisztelettel felhívjuk a figyelmüket, hogy a Balatonkenesei 
Hírlap 2022. decemberi számának lapzártája, a nyomda év 
végi munkarendje miatt a megszokottól eltérően nem a hónap 
15. napján, hanem december 9-én, pénteken lesz. 
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az idő-
pontig juttassák el hozzánk! 
Köszönettel: 

A Szerkesztőség 
 

Bővebben 
a 2023. évi adórendeletről 

Tóth Péter alpolgármesterrel 
Új adórendeletet fogadott el Balatonkenese Város Képvi-
selő-testülete a 2022. november 24-i testületi ülésén. A dön-
tést hosszas felkészülés előzte meg: a képviselők minden 
irányból megvizsgálták a rendelet megalkotásának kérdé-
seit. Tóth Péter alpolgármesterrel beszélgettünk a változá-
sokról. 

– Milyen okok alapján döntött úgy a Testület, hogy felülvizs-
gálja a település adórendeletét? 

– Balatonkenese korábban hatályos adórendeletéről azt 
kell tudnunk, hogy tízéves szabályozás. Az elmúlt tíz évben 
annak ellenére nem történt változás sem a struktúrájában, 
sem a logikájában, sem pedig a díjaiban, hogy a környező 
települések mindegyike már jelentősen emelt adót. Amikor 
az új Önkormányzat felállt, annak érdekében, hogy nagyobb 
ívű fejlesztéseket tudjunk megvalósítani, bennünk is felme-
rült, hogy a saját lábon állást erősítsük, de az első évben nem 
akartunk adót emelni, hiszen akkor még nem voltunk annak 
a tudásnak a birtokában, hogy hogyan lehet Kenesén a köz-
hatalmi bevételeket kezelni. Úgy voltunk vele, hogy majd a 
következő évben. Ám a következő esztendőben jött a Covid, 
és kormányzati tiltás volt az adóemelésekre. Pedig addigra 
már volt egy módosított verziónk, de 2021-ben továbbra sem 
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változtathattunk. És elérkeztünk 2022-höz, ami már a nyáron 
elhozta a drasztikusan megemelkedő energiaárak rémképét. 
Ez maga után vonta, hogy a település működtetése előre be-
láthatatlan összegű pénzt fog igényelni. Tekintettel arra, 
hogy a központi költségvetés nem ígéri az önkormányzatok-
nak a többletköltségek finanszírozását, ezért minden telepü-
lésnek a saját lehetőségeit kell megvizsgálni. Mi is ebbe az 
irányba indultunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Nem egyszerű adóemelésről döntöttek a képviselők, ha-
nem a helyi adórendszer átstrukturálásáról. Hogyan kezdett 
hozzá ehhez a munkához a Testület? 

– Annak érdekében, hogy a változás ne csak egy adóeme-
lés legyen, hanem olyan adórendeletet tudjuk kialakítani, ami 
mellé büszkén odaállhatunk, hogy ez a tőlünk telhető leg-
jobb, a Képviselő-testülettől felhatalmazást kaptam a jelen-
leg hatályos adórendelet konkrét következményeinek az 
elemzésére. Az új javaslatot modellezés segítségével dolgoz-
tam ki. Az ASP szakrendszer képes úgy adatokat szolgál-
tatni, hogy nem sértjük az adótitkot: minden személyes ada-
tot, címet, helyrajzi számot kivettek a kollégák, s én pusztán 
azokat az adatokat elemeztem, amelyek a négyzetméteralap, 
az övezet és a különböző kedvezmények alapján való adóki-
vetés. Az áttekintés után elég súlyos megállapításokat tettem. 
A részletes elemzés felszínre hozta, hogy a hatályos négyzet-
méteralapú kedvezmény eredményeképpen a településen je-
len pillanatban 235 lakóingatlan után nem fizetnek adót. Ha 
ezt átlagosan három fővel számoljuk – hiszen az engedményt 
a négyzetméteralapú kedvezmény és a lakók adják –, azt 
mondhatjuk, van hétszáz olyan lakosa Balatonkenesének (s 
ez több mint a lakosság 25%-a), akik semmilyen mértékben 
nem járulnak hozzá a közterhek fizetéséhez. Ők nem finan-
szírozzák a kenesei rendezvényeket, az utak karbantartását, a 
közterületek gondozását, a közvilágítást, mert olyan rendele-
tünk van, hogy ha kellően sokan laknak egy ingatlanban, nem 
kell utána adót fizetni. Az adóbevételt nem hozó ingatlanok 
átlagos mérete 72 m2, tehát azt sem mondhatjuk, hogy ezek 
kisértékű ingatlanok lennének. A jelenlegi szabály értelmé-
ben a tulajdonosok átlagosan 32.827 Ft ingatlanadó megfize-
tése alól mentesülnek. 

– Ezek szerint az adórendeletet alapjaiban tervezte át a 
Képviselő-testület. 

Amikor az átvizsgálás során az észrevételeimet összegez-
tem, egyértelművé vált a számomra, hogy maga az elv nem 
jó, mert ha az ingatlanban lakók száma alapján általános ked-
vezményt adunk, ezzel vissza lehet élni. Az induló javaslatom 
ezért az volt, hogy legyen általános közteherviselés. Alakít-
sunk ki egy olyan rendeleti struktúrát, amelyből mindenki ré-
szesül, de a terheket próbáljuk úgy meghatározni, hogy a ked-
vezményekre leginkább rászoruló rétegek megkaphassák azt, 
s lehetőség szerint azok viseljenek nagyobb terhet, akik ezt 
valószínűleg könnyebben megtehetik. Így indult el a folya-
mat, hogy emeljük meg az adó mértékét: az eddig 700 forintos 
díjat 1000-re, majd ebből kezdjünk el kedvezményeket adni. 
Az állandó lakosoknak biztosítsunk továbbra is jelentős en-
gedményeket, ahogyan a négyzetméter alapú kedvezmény is 
rájuk vonatkozott. A rendelettervezet A verziója az volt, hogy 
adjunk 50 m2 után adókedvezményt, s az afölötti négyzetmé-
terek után kelljen fizetniük a lakosoknak. Megvizsgáltuk an-
nak lehetőségét is, ha kizárólag 25 m2 után kellene fizetniük az 
állandó lakosoknak, s az afölötti részt teljesen elengednénk. 
Már egy ilyen konstrukcióból is meglehet az az plusz adóbe-
vétel, amire a településnek szüksége van, s így az adófizető-
ket sem kell az indokoltnál nagyobb mértékben terhelnünk. 

– Ha a gyakorlatban nézzük mindezeket, hogyan néz ki 
konkrét példa alapján? 

– Egy 100 m2 alatti ingatlanban élő kétgyerekes, négyfős 
család Balatonkenesén eddig nem fizetett ingatlanadót. Az új 
rendelet értelmében mostantól négyzetméterenként az adott 
övezetben érvényes 1000, 600 vagy 500 forintot kell fizet-
niük. 

A vállalkozói tulajdonban lévő ingatlanokra eddig sem 
járt kedvezményt, a maximális díjat fizették, függetlenül at-
tól, hogy melyik övezetben vannak. 

A központi, normatív támogatást minden település az ál-
landó lakosok száma alapján kapja. Balatonkenese területe és 
állandó lakosságszáma jóval alacsonyabb, mint az a feladat-
kör, amit el kell látnunk. Mivel ehhez az államtól nem ka-
punk forrásokat, nekünk kell kigazdálkodnunk. A modelle-
zésből, a tetszőleges paraméterek mentén meg tudom mon-
dani, hogy várhatóan mennyi lesz a település adóbevétele. 

– A jelenlegi infláció, az energiaárak, termékek, szolgál-
tatások árának folyamatos emelkedése a lakosságra is jelen-
tős terheket ró. A képviselők gondolnak azokra, akik jövedel-
mükből nem tudják kikalkulálni az adó emelkedését? 

– Természetesen a szociális szempontokat továbbra sem 
hagyjuk figyelmen kívül. Azok a családok, amelyeket a teljes 
adómentesség után most megterhel a jelentkező költség, szo-
ciális alapon kérvényt nyújthatnak be a jegyzőhöz: van rész-
letfizetési lehetőség, és indokolt esetben a jegyző saját hatás-
körében el is engedheti az adófizetést. 

Az adóra nem úgy kell tekintenünk, mint valami bünte-
tésre. Olyan közteherviselési eszköz, amelyből az adott tele-
pülést szebbé, jobbá lehet tenni. Az Önkormányzat nem 
kincstárba gyűjti a befolyó összegeket, hanem a kötelezően 
ellátandó feladataira fordítja. A közgazdász énem szívesen 
szedne be magasabb adót, hogy a Városgondnokság akár há-
romszoros költségvetéssel, és piacképesebb bértáblával dol-
gozhasson mindenki nagyobb megelégedésére, de ennek 
most nem adottak a feltételei, nagy szüksége van a pénzre a 
lakosoknak is. 

– Az új adóstruktúrában elképzelhető, hogy lesz, akinek 
általa kevesebb helyi adót kell fizetnie az eddiginél? 

– Igen, sokaknak ezzel éppen csökkenni fog az adóterhe. 
Az időseknek jelentős mértékben, de azok befizetései, akik 
ezt könnyebben megtehetik, ellensúlyozzák. 

– nk – 
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Újra bejutottak 
a Betlehemi Jászol-kiállításra 

a Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör 
munkái 

A 29. alkalommal megrendezett kiállítást a Magyar Kézmű-
vességért Alapítvány (AMKA) az IPOSZ-szal, a BKIK 
Kézműipari Tagozatával, az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegyei Turisztikai Irodával és a Ciszterci Egyházközös-
séggel együttműködve szervezi. Pályázhattak rá hazai és 
határon túli tárgyalkotók, akik munkáikon a betlehem sze-
replőit, népszokásait, az adventi-karácsonyi ünnepkör dí-
szítő elemeit jelenítették meg, hogy a „ma emberének” szó-
ló „Karácsonyi Titkot” közelebb vigyék az érdeklődő kö-
zönséghez. 
A tárlat – benne a balatonkenesei hölgyek munkáival –
2022. december közepétől 2023. január 8-ig a tavalyi 
helyszínen, a budapesti Szent István Bazilika Lovagter-
mében lesz látható. 
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Átadták 
a Balatoni Bringakör 

eddig megújult szakaszát 
A biciklizés mindig népszerű, a Balaton pedig nem csupán 

nyáron, télen is kiemelkedő turisztikai célpont. Eddig 114 km 
újult meg a 205 km hosszú Balatoni Bringakörből. 

– Kezdettől fogva támogattam a Balatoni Bringakör felújí-
tását – mondta az átadó ünnepségen Kontrát Károly, a Veszp-
rém megyei 2. számú országgyűlési választókerület képvise-
lője. – A Bringakör léte önmagában a Balaton vonzerejét nö-
veli. Az a cél, hogy ne csak a nyári szezonban, hanem januártól 
december végéig működjön a Balaton, és legyenek olyan prog-
ramok, lehetőségek, amelyek élménnyé teszik az itt-tartózko-
dást, és a Bringakör ehhez nagymértékben hozzájárul. Válasz-
tókerületem Balatonakarattyától Balatonszepezdig tart. Ebben 
most jelentős szakaszokat újítottak fel. Nagyon fontos, hogy a 
kerékpárosok biztonságosan tudjanak közlekedni. Köszönöm 
szépen mindenkinek, aki ezen dolgozott, és bízunk benne, 
hogy folytatása következik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kerékpárút részben nemzeti, részben pedig uniós forrás-
ból újult meg. 

Balatonkenese Jövőjéért és Balatonkenese Kultúrájáért 
Hirdetmény 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kári 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 következők szerint: 
Az adományozott személyekre az ajánlatot indoklással együtt 2023. január 10-ig 

a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz címzett, zárt borítékban nyújthatja be, a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 
recepcióján (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.). 
Az igazgatási szünet idején (2022. december 22. – 2023. január 6.) az ajánlást a Polgármesteri Hivatal postaládájába dobhatják be. 
A Balatonkenese Jövőjéért Díj alapításának célja azoknak a személyeknek az elismerése, akik a településen a nevelő-oktató mun-
kát elősegítve, a fiatalabb és idősebb generációk együttélésében, városunk közösségi életének formálásában több évtizedes, kiemel-
kedő 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 természetes személyeknek adományozható, évenként leg-
feljebb két fő kaphatja. 
A Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozható a kultúra, a művészet és a közművelődés területén dolgozó azon személyeknek, 
közösségeknek, akik legalább 5 éves kiemelkedő szakmai múlttal, példamutató magatartással, aktív közéleti tevékenységgel rendel-
keznek. Magas színvonalú munkájukkal elősegítik Balatonkenesén a kultúra, illetve a művelődés fejlődését. A díj adományozásának 
nem feltétele, hogy az adományozott az önkormányzattal vagy bármelyik intézményével, illetve az önkormányzat fenntartásában 
lévő társulással bármilyen jogviszonyban álljon vagy állott. 

Jurcsó János polgármester 

Megkezdődött 
a település fásítása 

A Balatoni Bringakör Balatonkenese-Balatonfűzfő közötti 
szakaszának fejlesztése keretében a Homlok Zrt. a kivágott fás 
szárú növények pótlásával kapcsolatos vállalását teljesítve 80 
db engedélyezett fajtájú facsemetét ültetett Balatonkenese vá-
ros közterületein. 

A csemeték utógondozását Balatonkenese Város Város-
gondnoksága megkezdte, szükség esetén heti 2-3 alkalommal 
öntözik a fiatal fákat. 

Tisztelt balatonkenesei lakosok és településünkre látoga-
tók! Kérjük Önöket, hogy óvjuk együtt környezetünket, vi-
gyázzunk együtt friss telepítésű fáinkra! 
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Lezárult a Veszprém-Balaton 
2023 EKF program pályázathoz 
kapcsolódó eszközbeszerzés, és egy-
úttal megkezdődtek a Széchenyi 
parkot érintő fejlesztések. 

A munkálatokat megelőzően a 
kivitelezővel közösen ismét hely-
színi bejárásra került sor, mely so-
rán a szakértők által kivágásra jelölt 
fákról egyeztettünk. Ezt követően a 
szakemberekkel közösen kijelöltük 
annak a 45 fának a helyét, melyeket 
a projekt keretében ültetnek el a 
parkban.  

Azoknak a fáknak a kivágásá-
hoz, melyek élettartama meghosz-
szabbítható, nem járultunk hozzá.  

Cél, hogy a 45 újonnan ülteten-
dő fa, valamint a kerékpárút felújí-
tása során a kivitelező által már el-
ültetett további 10 fa megfelelő gon-
dozással néhány éven belül a park 
számára enyhet, a lakosság számára 
tisztább levegőt biztosítson.  

A fásítás mellett a pihenni vá-
gyóknak utcabútorokat helyezünk 
el, valamint három sétányt alakí-
tunk ki, padokkal. 

Óvjuk együtt környezetünket, 
vigyázzunk friss telepítésű fáinkra! 

Balatonkenese Város 
Önkormányzata 

 

Megújul a Széchenyi park 

Tájékoztatom Balatonkenese város lakosságát, 
illetve a Balatonkenesén ingatlantulajdonnal rendelkezőket, 

hogy a SIÓKOM Nonprofit Kft., 
mint szolgáltató Balatonkenesén 

2022. december 13. napján 
zöldhulladék-szállítást végez. 

Jurcsó János 
polgármester 
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Balatonkenese óvodájának története egészen 1938-ig nyúlik visz-
sza: ekkor nyitották meg az intézményt a mai Óvoda utca 8. szám 
alatt, a Református Egyházközség jóvoltából, mivel addig sem 
községi, sem felekezeti óvoda nem működött a településen. Már 
állami óvodaként egészen 1989-ig folyt a nevelőmunka ebben az 
épületben, ám 1977. november 7-én átadták a Bakó-ligeti modern, 
négycsoportos óvodát, mely ma a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
nevet viseli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerti Teréz fényképgyűjteményéből
 

45 éves 
a Balatonkenesei Kippkopp 

Óvoda és Bölcsőde 
új épülete 

 

Születésnapi köszöntő 

Németh Gyula 90 éves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Születésnapja alkalmából ismét egy 90 éves balatonkenesei 
lakosunkat köszönthette Jurcsó János polgármester úr.  
Az önkormányzat jelképes ajándékát, a miniszterelnöki emlék-
lap kíséretében ezúttal Németh Gyulának adhatta át. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagy öröm és megtiszteltetés volt a találkozás a szellemileg 
friss, és igencsak humoros Gyula bácsival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szívből kívánjuk, hogy továbbra is derűsen, szellemi és fizikai 
frissességben, egészségben teljenek napjai. Szeretettel kívá-
nunk boldog születésnapot az egész városközösség nevében! 

 



Balatonkenesei Hírlap                     – 12 –  2022. december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bakó-patak 
kitisztítása 

Megkezdődött a Bakó-patak és környeze-
tének rendbetétele. Az időjárási viszonyok 
ugyan lassítják a munkálatokat, de hama-
rosan az iskolát határoló patak összképe 
jelentősen javulhat, s ez hozzájárul az in-
tézmény környezetének szépítéséhez, biz-
tonságosabbá tételéhez. 
 

Útépítési munkálatok Balatonkenesén 
Berek utca: útépítés – Kosztolányi Dezső utca, Alsóréti utca: útépítés 
– Bocskai utca, Petőfi utca: útfelújítás – Soós Lajos utca, Óvoda utca: 
járdafelújítás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022. november 7-én a kivitelező felvonulásával ténylegesen megkezdődtek a Koszto-
lányi Dezső utca és az Alsóréti utca útépítési munkálatai. A munkákat Balatonkenese 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint Megrendelő – 253/2022. (VII. 7.) 
határozata értelmében a Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft., mint Kivitelező 
(székhelye: 8200 Veszprém, Kádártai utca 27.) végzi. 
Az aszfaltozási munkákról az Önkormányzat a későbbiekben tájékoztatja a lakókat és 
az ingatlantulajdonosokat. 

 

 

Mézes Reggeli a Kippkopp Óvodában 
Az Európai Mézes Reggeli – Legyen minden nap mézes nap nevű program Szlovéniá-
ban indult, 2007-ben. Magyarország 2014-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. 
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Mézes Reggeli programjának célja, hogy 
népszerűsítsék a mézfogyasztást, megismertessék a gyerekekkel szakmájuk, a méhé-
szet jelentőségét és az élet fenntartásában betöltött nélkülözhetetlen szerepét. 
A Mézes Reggeli Program jóvoltából a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 
részére Altai Tibor, Lengyel János és Zergi Zoltán helyi termelők finom mézeket aján-
lottak fel. 
A gyermekek a finomságból kóstolót is vihettek haza. 
Köszönjük helyi termelőink közreműködését és támogatását! 

 

Bevásárló buszjárat időseknek 
VÁLTOZÁS 

A Balatonkenese Város Önkormányzata és a Tátorján Szociális Szolgáltató 
Intézmény által a 65 év felettiek részére biztosított bevásárlójárat 

2022. november 1-től csak pénteki napokon közlekedik. 
Indulás a megszokott időben, reggel 8:00 órakor, 

hazaszállítás: 9:15-kor, a bolt elől. 
Kérjük a Lakosságot, 

hogy a változásról tájékoztassák idős rokonaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket! 
Megértésüket köszönjük! 

 

Kultúra Háza 
és Könyvtár 
NYITVATARTÁS 

2022. november 7. – 2022. december 18. 
Hétfő  8:00-19:00 
Kedd  8:00-19:00 
Szerda  8:00-19:00 

Csütörtöktől vasárnapig ZÁRVA 
2023. január 1. – 2023. március 5. 

Hétfő  8:00-19:00 
Kedd  8:00-19:00 

Szerdától vasárnapig ZÁRVA 
2022. december 19. 

és 2023. január 8. között 
ZÁRVA TARTUNK. 
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 Hogyan csökkentsük a hulladékot? 
Tippek, ötletek a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportjától 

Ha „zöld ötletek”-ről van szó, a Nők 
a Balatonért Egyesület helyi csoportjára 
mindig számíthatunk. Mint az ezt meg-
előző években, idén is csatlakoztak az 
Európai Hulladékcsökkentési Hét ese-
ményeihez, így november 21-én és 23-án 
remek foglalkozásokat hoztak a Kultúra 
Házába. 

21-én, hétfőn Laczkó Boglárka kör-
nyezetkutató volt a vendégük, aki a vegy-
szermentes háztartást mutatta be az ér-
deklődőknek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előadó a veszprémi Feltöltő 
Pont létrehozója. A csomagolásmentes 
bolt lényege, hogy a vásárlók a termé-
kekkel feltölthetik otthonról hozott tá-
rolóedényeiket, vászonzsákjaikat, ezzel 
csökken a hulladék. Ráadásul így bár-
melyik termékből annyit vehetnek egy-
szerre, amennyire szükségük van, akár 
egy kóstolónyi adagot is. Az árusított 
élelmiszerek tartósítószer-mentesek, a 
tisztítószerek, kozmetikumok pedig 
vegyszermentesek, környezetkímélők. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerdán, 23-án szintén az újrafel-
használásé volt a főszerep: a foglalko-
zásra látogató gyerekek az advent kö-
zeledtével olyan anyagokból készíthet-
tek díszeket, amelyeket egyébként egy-
szerűen csak a szemétbe dobnánk – így  

 

papírhengerekből, kartonpapírból és e-
gyéb csomagolási hulladékokból. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A program az ÖkoKlub foglalkozásával 
zárult. 

BKHírlap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Rögzítem a pillanatnyi állást, 
s közben az az érzésem, mintha utaznék”

Hagymás István fotókiállítása a Kultúra Házában 
Hagymás István fotókiállítása nyílt a Kultúra Házában 2022. november 24-én. Az al-
kotót Szondy Klára mutatta be. 

– Hagymás István Újvidéken született, Debrecenben volt diák – és fotókörös. Zentán 
élt, majd 1986-ban Lendván telepedett le. Polgári foglalkozását tekintve pszichiáter, de 
nem átlagos: olyan, aki a lelki életet a képeiben is megjeleníti. Fényképezéssel a 70-es évek 
óta foglalkozik. Képeit ötletesen, utalva fotogram-jellegükre, fény-képeknek nevezte el. 
Az elmúlt negyven évben legalább negyven önálló kiállítása volt, csoportos kiállításon 
száznál is többször szerepelt. Alkotásait a Vajdaságtól Szlovéniáig, Magyarországtól Szlo-
vákiáig és Olaszországban is meg lehetett tekinteni. 

Író, filmelemző, akit különösen érdekel a mítoszok világa. Több könyv szerzője. 
A debreceni egyetemi évei alatt keletkezett fotó és fényképezés iránti vonzalmát két 

dolog segítette elő: az egyik a fotogrammal való megismerkedés, a másik pedig már a mű-
vésszé válás útján játszott döntő szerepet. „A fotogramot a véletlenek diktálták” – fogal-
mazott egyik vallomásában. „Egy üveglapra egyetlen csepp fekete tus került, amit egy meg-
magyarázhatatlan mozdulattal egy másik lemezzel fedtem le. Az így keletkezett »világmin-
denség«, azóta is tágul. Ha jó kedvem van, előveszek közülük egyet, és rögzítem a pillanat-
nyi állást, s közben az az érzésem, mintha utaznék.” 
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Cserni András: 
Székre állva 
Három lábon áll szilárdan bűvös Luca széke 
– szilárdabban ingatag, mint az örök béke: 
egyik lába almafából – ősi Tudás titka –, 

ki bírja s győzi megmunkálni, mint ékkő, oly ritka; 
másik lába fenyőfából faragott és tarka, 

sokszínű, mint vén Idő hol szűk, hol bő marka; 
a harmadik meg tiszafának sötét, komor ága, 

Kínok kormos kemencéje, mi átkozott és drága; 
ők tartják a gesztenyéből esztergált sík lapot, 
a minden elsőt s végsőt tartó Igazság-alapot. 

Ki így farag, s a székre fölhág a szabályok szerint, 
egy banyával néz farkasszemet, s az néma szóval int: 

Rémisztő az arcom, tudom, ne rettegjél mégse: 
idegenbe könnyen hatol minden ember kése. 
Akkor félj (hisz eljött a legnehezebb harcod), 

ha a boszorkányon vigyorog saját gonosz arcod! 

De mi is az a fotogram? A kifejezés Moholy-Nagy Lászlótól ered, aki ber-
lini évei alatt kezdte kísérleteit a közvetlen fényformálás és fénymodulá-
lás jegyében. Maurer Dórának van egy könyve a fotogram létrehozásáról, 
melyben így fogalmaz: „a fotogram nem más, mint egyszerű eszközökkel 
provokálni a valóság törvényszerűségeit, hogy azok számtalan variáció-
ban mutatkozzanak meg.” 
 

Mit ábrázol ez a kiállítás? Ahogy a címe is mutatja: köröket. Fény és ár-
nyék, nap és víz, cseppek, amelyek akárcsak a sejtmagok, az élet alapját 
jelentik; mintegy felhívják a figyelmünket, hogy bonyolult életünk csepp-
nyi örömökből rakódik össze. Mindannyiunkat lenyűgöz a fény és az ár-
 

 
 
 
 

nyék viszonya, amelyben a tárgyak puszta megjelenítése 
nem jut szerephez. Az életet jelentő vízcseppek körökbe 
rendeződése mögött pedig az van, hogy az élet – különö-
sen, ha szépet látunk, ha együtt lehetünk – a sok rossz elle-
nére mégiscsak kerek. 

A kiállítás 2022. december 14-ig, 
hétfőtől szerdáig 8:00-19:00 óra között, 

illetve 2023. január 9-től hétfői és keddi napokon 
8:00-19:00 óra között tekinthető meg. 
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Amikor polgármesterré választot-
tak, abban az évben szerveztük meg elő-
ször az adventi gyertyagyújtásokat Ba-
latonkenesén és Balatonakarattyán is. 
(Akkor még együtt volt a két település.) 
Kenesén Kelemen Zoltán, az akkori fa-
lugondnok irányításával, a dolgozók ál-
dásos keze nyomán készült el az első 
adventi koszorú, amely elektromos vilá-
gítást is kapott a Polgármesteri Hivatal-
lal szemközti téren, a nagy fenyőfa köze-
lében. Karácsonyig minden héten újabb 
égő gyúlt ki az adventi koszorún. Kez-
detben nem sokan voltunk a gyertyagyúj-
tásokon, majd egyre bővült a létszám. 

Akarattyán Parragh Márta, a NABE 
elnöke vezetésével zajlottak az esemé-
nyek. Mindkét településrészen szeretet-
tel vettek részt a gyertyagyújtásokon a 
katolikus és a református egyház részé-
ről, dr. Balázs Pál címzetes apát plébá-
nos urunk és Németh Gyula, majd Né-
meth Péter tiszteletes úr is. Ugyancsak 
sikerült az ügy érdekében megnyerni a 
civil szervezeteket, a Katolikus Kari-
tászt és a Református Nőszövetséget is. 

Ebben az évben volt először ökume-
nikus összejövetel Balatonkenesén, a 
katolikus templomban. Németh Péter 

református tiszteletes úr nemes gesztus-
ként felajánlotta, hogy először ők jönnek 
a katolikus templomba. Nagyon szívme-
lengető volt, ahogy a két felekezet együtt 
imádkozott. A kezdeményezés folytató-
dott egy-két évig, de sajnos utána elhalt. 

Ebben az évben történt az is, hogy az 
akkori KDNP kezdeményezésére elnö-
kük, Sörédi György vezetésével és Dem-
kó Dénes ötlete nyomán Balatonkenesén 
először látogattuk meg az egyedülálló 
vagy tartósan beteg társainkat karácsony 
közelében, és karácsonyfát, szaloncuk-
rot, más egyebet vittünk nekik az ünnep 
alkalmából. 

Szintén az akkori KDNP vezetősége 
és tagjai kezdeményezték az első közös 
karácsonyi ünnepség megrendezését a 
Sportcsarnokban. 

Kuti Csaba akkori polgármester és 
képviselő-testülete (amelynek én is tagja 
voltam) üdvözölte és felkarolta a kezde-
ményezést, s karácsonyi csomagok ösz-
szeállításáról is döntött. 

Az akkor még hivatalban levő Sipos 
Sándorné Marikával kettesben lázas ké-
szülődés kezdődött. 

Napokig tartott, míg összeállítottuk a 
65 év felettiek listáját és a meghívókat. 
Kecskés József iskolaigazgató és képvi-
selőtársam, ifj. Kuti Csaba, valamint jó-
magam, szívmelengető karácsonyi mű-
sort állítottunk össze, zenei kísérettel, az 
iskolás, óvodás gyerekek közreműködé-
sével. 

Megidéztük a betlehemi történetet, 
Jézus születését. Bámulatos volt, ahogy 
az ünnepségen részt vevők néma csend-
ben, áhítattal nézték végig az ünnepi 
műsort. 

Balatonakarattyán Kuti Csabáné 
Parragh Márta vezetésével a Nők a Ba-
latonért Egyesület tagjai szervezték az 
adventi napokat. Ott is, Kenesén is szí-
vesen csatlakoztak a kezdeményezéshez 
a civil szervezetek és mások. 

A Szivárvány Népdalkör több alka-
lommal ünnepi énekeket adott elő; az is-

kola, óvoda vezetői és a gyerekek 
is szép műsorral készültek. 

Szép volt látni és átélni ezt a 
csodálatos összefogást. Így ala-
kult ki ez a szokás Kenesén és 
Akarattyán, amely aztán mindig 
bővült. A műsorok után egy kis 
vendéglátás készült, sütemény-
nyel, forró teával és forralt borral. 
A mai napig is örömmel tölt el, 
hogy kezdeményezője és részese 
lehettem a ma már hagyománnyá 
vált karácsonyi készülődésnek. 

Mindenkinek kegyelemteljes 
boldog karácsonyi ünnepeket kí-
vánok, előtte pedig lelkiekben 
gazdag adventi várakozást! 

Szeretettel: 

Sörédi Györgyné

Hogy is volt…? 
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Első hely a Diákolimpián! 
 

Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulója, Gombos Márk Andor
2022. október 19-én, Vörösberényben, a Mezei Futóbajnokság IV. 
korcsoportjában (2008, 2009. évben született tanulók) első helyen 
ért célba, és ezzel továbbjutott a megyei döntőbe! 
Nagy szeretettel gratulálunk diákunk kiváló eredményéhez! 
 

Mert lovagolni jó! 
A 3. osztály a lovardában 

Az utolsó napsütéses őszi délutánok egyikét a 3. 
osztály Molnár Mónika és Filó Gergő tanyáján 
tölthette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Móni nagy türelemmel és szakértelemmel mesélt a 
lovakról, a lótartásról, a többi háziállatról, igénye-
ikről és a velük való munkáról. A gyerekek kitörő 
örömére le is csutakolhatták a lovakat és lóhátra is 
pattanhattak. Ezek után megtekinthették a többi há-
ziállatot is a tanyán. A gyerekek szinte egyhangúan 
jelentették ki, hogy bizony a délelőttöket is szíve-
sebben töltenék az állatok között, mint az iskola-
padban. Jó volt a sok csillogó szempárt látni! 
Nagyon köszönjük Gergőnek és Móninak a lehető-
séget, Nikolnak a segítséget a lovagoltatásban!  

Révfalusiné Páczelt Gabriella 
osztályfőnök 

 

Természetjáró szakkör 
Fiúk a bányából 

2022. október 22-én, szombaton a Pilinszky János Általános Iskola, és 
AMI 13 diákja a természetjáró szakkör keretében Ajka – Csingervölgyben 
járt, és az egykori ajkai szénbányászat emlékeivel ismerkedett meg. A 
sportcsarnok parkolójából indultunk személyautókkal, fél kilenckor – ezért 
külön köszönet jár a kísérő munkatársaknak, Kissné Pethő Ildikónak, Ko-
csisné Vörösházi Villőnek és Varga Ákosnak, akik szombati szabadnap-
jukon vállalták a részvételt és a gyerekek utaztatását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túravezetőnkkel, Horváth Károly nyugdíjas bányamérnökkel a Csinger-
völgyben található, káprázatos Boldog IV. Károly király kápolna mellett 
találkoztunk. A kápolna megtekintése közben megtudtuk, hogy miért azok 
a szentek képei vannak kiállítva, akik ma is a kápolna falait díszítik (német 
nemzetiségű telepeseknek köszönhetően), megnéztük azt a mozdonyt, 
amely a szenet szállította a bányákból a vasútállomásra. Bejártuk a pár év-
tizede még nyüzsgő alsócsingeri bányatelepet, beléptünk az immár lelaka-
tolt épületeibe és közben újra átéltük egy vájár hétköznapját az ék és a ka-
lapács vonzásában. A gyerekeknek leginkább a mára elhagyott, üressé vált 
épületek bejárása tetszett a legjobban, szürreális volt az egykor munka-
helyként működő helyiségek felfedezése a mindenféle otthagyott tárgyak, 
eszközök, bútorok látványa. Megtudtuk, hányféleképpen lehetett lejutni a 
bányába, és mi történt akkor, ha valakinek nap végén hiányzott a leszálló 
márkája. Egy háromszög alakú kis jelvényről van szó, amelyet a műszak 
végén le kellett adnia a bányásznak – innen tudták, hogy nem veszett el, 
nem volt szükség keresni őt. 
Körülbelül két óra barangolás után az egykori kriptongyár (mely a világon 
itt létesült először) épületénél fejeztük be sétánkat, és egy óra körül értünk 
vissza településünkre. 

Sebő Dániel 
a természetjáró szakkör vezetője 

 

Papírgyűjtés 
2022. október 24-én papírgyűjtést szervezett az is-
kola Diákönkormányzata. Reggel 7:30-tól várták 
az összekötött papírcsomagokat. Köszönjük a Szü-
lői Munkaközösség tagjainak, akik szabadidejüket 
feláldozva segítették a papírgyűjtést jelenlétükkel! 
Összesen 2828 kg papírt gyűlt össze. Az osztályok 
közötti verseny eredményei: 

Alsó tagozat 
1. helyezett  1.b.  529,25 kg 
2. helyezett  2.o.  450 kg 
3. helyezett  3.o.  365,5 kg 

Felső tagozat 
1. helyezett  7.o. 308 kg 
2. helyezett  5.a.  157 kg 
3. helyezett  6.o. 151 kg 

Mindenkinek nagyon köszönjük a közreműködést! 
Papp Judit 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus 
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„Szent Mártonnak ünnepén” 
Hagyományainknak megfelelően november 11-én iskolánkban idén is 
megemlékeztünk Szent Mártonról. 
A délután folyamán játékos csapatversenyre került sor az iskola udvarán. 
Az egyes állomásokon a 7. és 8. osztályos diákok várták a kisebbeket. A 
gyermekeknek Szent Mártonnal kapcsolatos ügyességi, logikai, nyelvi, da-
los és vicces feladatokat kellett megoldaniuk. A vegyes korosztályú cso-
portoknak a hatodik évfolyamos diákok voltak a csapatkapitányai, akik lel-
kiismeretesen terelgették a kis libáikat állomásról állomásra. Hálás vagyok 
munkájukért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikor már igazán szürkült, kezdődhetett a kisudvaron az izgalmas libake-
resés, amit minden évben nagyon várnak a gyerekek. Természetesen a 
megtalálóknak cukorka járt cserébe. 
Sötétedéskor szebbnél szebb, a gyerekek által készített lámpások világítot-
ták be az iskola udvarát. A jócselekedeteket szimbolizáló apró fényeket 
lámpásfelvonulásunkkal vittük a város központjába, ahol a kicsik lelkesen 
énekeltek. Köszönöm Kollégáim és a kísérő Szülők segítségét: 

Révfalusiné Páczelt Gabriella 
szervező pedagógus 

 

Halloween Party 
2022. október 28-án a Balatonkenesei Pilinszky Já-
nos Általános Iskola Halloween alkalmából meg-
nyitotta kapuit a boszorkányok, vámpírok, ször-
nyek, zombik, csontvázak és egyéb rémségek előtt. 
A rémséges szépségek jó hangulatáról szabaduló-
szoba, büfé, Halloween-totó, táncverseny, tökfa-
ragó verseny, rajzverseny, arcfestés, csillámtetkó, 
disco és jelmezverseny gondoskodott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a résztvevők szinte 
kivétel nélkül jelmezben jelentek meg. 
Köszönjük iskolánk 8. évfolyamos tanulóinak (Bal-
tavári Hanna, Bartos Alíz, Higli Antal, Horváth Fló-
rián, Károlyi Raul, Takács Zsóka, Török-Kurucz 
Sára) Álich Klárának, Gárdonyi Anikónak, Gáspár 
Annának, Kelemen Marcelnek, Kissné Pethő Ildi-
kónak, Magyar Csillának, Szűcs Krisztinának és 
Varga Ákosnak a sok segítséget! 

Igaz Ágnes Rozália, Rábai Dalma 
szervezők 

 

2022. november 14-én az egész alsó tagozat színházlátogatá-
son vett részt Veszprémben. Két busszal indultak útnak az osz-
tályok. Az előadás címe: Hamupipőke. 
Köszönöm az alsó tagozatban dolgozó pedagógusoknak, Samu 
Miklós Józsefnének, Varga Ákosnak, Magyar Csillának, Péter-
fai Csillának, Papp Juditnak, Baloghné Andrási Juditnak, Gen-
csiné Nagy Andreának, Dr. Angeli Gabriellának és Fekete Ág-
nesnek, hogy elkísérték és megszervezték az élvezetes előadás 
meglátogatását! Köszönöm a szülőknek, hogy anyagi hozzájá-
rulásukkal megvalósulhatott a kulturális program! 
Köszönöm a Tászler -Busz Kft.-nek, hogy a buszokat a rendel-
kezésünkre bocsátották! 

Kocsisné Vörösházi Villő 
alsós munkaközösség-vezető, szervező 

 

Vetési rajzpályázat 
Művészeti iskolánk tanulói 

fantasztikus eredményeket értek el! 
Díjazottak: Németh Gréta Auróra, Szűts Naomi, Hamar-Ko-
vács Bence és Mondik Róbert. Balatonkenesei Pilinszky János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Felkészítő ta-
nár: Kelemen Marcel. 
A gyerekek tárgyjutalmat kapnak, amelyet postán küldenek ki. 

Meghívást kapott a díjátadóra Szűts Naomi, 
amely 2022. november 26-án, 11 órakor Veszprémben lesz. 
Köszönöm Kelemen Marcel kollégánk szakmai támogatását! 

Vezér Katalin 
mb. intézményvezető 
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„Ad Venio” Úrjövetet jelent, 
amelyet a szent adventi időszakban 
lehetőleg minél tudatosabban, és 
lélek-egyszerűségében kellene 
megélnünk, ahogy a Szent Szűz ezt, az ő 
életében megmutatta nekünk. Kire is vá-
runk Adventben, mi valójában Advent lé-
nyege? Arra az Isteni gyermekre, a Fiúra, 
Akiben és Aki által Isten a láthatatlan és a 
látható világot teremtette, vagyis Jézus 
Krisztusra. Végtelenül nagy titok, amelyre 
a várakozás időszaka felkészít minket, 
hogy tudatosodjon bennünk, mit jelent ka-
rácsony ünnepe. Karácsonykor azt ünne-
peljük, annak örülünk, hogy Isten kinyilat-
koztatta önmagát a második Isteni Sze-
mélyben, Jézus Krisztusban. Isten mint-
egy „belekényszerítette” magát az 
anyagba, – ennek az összes következmé-
nyével együtt –, hogy az általa teremtett 
emberi világot „belülről” is átélje, és meg-
váltson minket a bűntől. Mekkora a mély-
sége és magassága Isten szeretetének, aki 
Jézusban magára vette a korlátozott em-
beri életet, a kiszolgáltatottságot, a halandóságot… Nemcsak Jé-
zus passiója szolgált a mi megváltásunkra, hanem egész élete, 
kezdve a fogantatásától a születésén át, életének minden esemé-
nye – többek között a rejtett 30 názáreti esztendő. 

Testvérek! Nem megdöbbentően csodálatos, hogy a mi Urunk 
mennyit vállalt és tett értünk?! Maradhatunk-e közömbösek, há-
látlanok ridegek az iránt a Krisztus iránt, aki egész életével a mi 
javunkat szolgálta, minden elképzelésünket messze meghaladó 
kristálytiszta szeretettel, amelyre kizárólag csak az Istenember ké-
pes? Vegyük észre, hogy ez a kegyelmi időszak, amit advent je-
lent, csakis mi felőlünk van veszélyeztetve. Igen veszélyeztetett 
időszak ez, hiszen Jézus soha nincs távol tőlünk, Ő mindig türel-
mesen vár minket, ott áll szívünk kapuja előtt és kopogtat. Been-
gedjük-e Őt hozzánk, megosztjuk-e vele életünk nehézségei, tra-
gédiáit vagy örömeit?  Észrevesszük-e életünk eseményeiben, 
hogy Isten által megszólítottak és meghívottak vagyunk?! 

Advent annak az ideje, hogy az ünnepi találkozásra készülve 
elébe menjünk Üdvözítőnknek. Hogyan? Nagyon egyszerűen, 

úgy, hogy elhatározást teszünk éle-
tünk megjobbításában, úgy, hogy 
most buzgóbban és többet imádko-
zunk, úgy, hogy külső és belső csen-

det tartva, tudatosan olyan érzékeny álla-
pot elérésére törekszünk, amikor fogéko-
nyabbá válunk Isten kegyelmére, sugalla-
taira. Úgy, hogy olyan módon vállaljuk és 
éljük meg hitünket az adventi mindenna-
pokban, ahogy valójában mindig is tehet-
nénk, ha az a bizonyos megszokás, lan-
gyosság el nem uralkodna oly gyakran raj-
tunk... Nyilván a hitünknek ez a fokozott 
gyakorlása többletet kíván tőlünk a szere-
tet cselekedeteiben, az irgalmasság gya-
korlásában. De vegyük észre, hogy csak ez 
a hitbéli aktivitás és az ebben való kitartás 
visz előre minket Isten és embertársaink 
felé is. 

Életünknek rengeteg pillanata van – 
ilyen is, olyan is –, és túlzás nélkül állít-
ható, hogy a rengeteg pillanatból szövődik 
egységes egésszé életünk története. Milyen 
jó lenne, ha mindannyiunk életében azok a 

pillanatok lennének többségben, amelyekben Istenre és a környe-
zetünkben élőkre figyelve elmondhatnánk, hogy megtettük a fő-
parancsolat követelményét. 

A történelmi advent után a kegyelmi advent idejét éljük. Ra-
gadjunk meg ennek az adventnek a rengeteg pillanata közül néhá-
nyat, lehetőleg minél többet, amelyekben érvényesíteni akarjuk 
teljes valónkkal azt a képességünket, hogy ezt a szeretetre, meg-
értésre, irgalomra szoruló világot bizony átalakíthatjuk. Kará-
csonykor arra emlékezünk, hogy kétezer éve Krisztus születése 
alapjaiban változtatta meg a világot, és azóta még valóságosab-
ban, mint az Ószövetségben, az emberiség történelmét üdvösség-
történetté tette Isten Gondviselése. 

 
Áldott Adventet kívánok minden Olvasónak! 
 
Balatonkenese, 2022. november 19. 

Medveczky Miklós 
plébános 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventi pillanatok 

 

Úgy szeretném… 
„December végén mindig van egy nap, mikor az ember ajándékot kap. 

A szeretet ünnepén, a szemekben kigyúl a fény. 
Mért nincs minden áldott nap karácsony?” 

Fonográf: Karácsony 

A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont 
volt csupán. Senki sem vette észre – éppen ez volt szomorúságának az oka. Hajnalban nem az ő 
fénye világított a legerősebben, nem ő volt az Esthajnalcsillag. Amikor látta, hogy a betlehemi 
istálló feletti csillag milyen erősen fénylik, ezt gondolta: 

– Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer ott állni az istálló felett, ahol a Gyermek 
megszületett! 

De a Föld nagyon távol volt. A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-
sok más csillag között a kis csillagot is meglátta. 

Ezután néhány nappal a kis fehér pont lassan kezdett kiválni a Tejútból, és süllyedt mé-
lyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Egy-
szer csak úgy nézett ki, mint egy igazi csillag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett egészen az 
istállóig. Odacsücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. Mária, aki éppen aludt, csodál-
kozott, hogy egyszerre mégis milyen világos lett. 

– Karácsony van – mondta a Gyermek a csillagnak –, kívánhatsz valamit. Tudom, hogy van 
egy nagy kívánságod. 
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Talán nincs semmi meglepő abban, hogy ha Isten egyszülött 
fia gyermekként jött a világba, tőlünk is azt kéri: legyetek olyanok, 
mint a gyerekek. Úgy tapasztalom, a felnőtteset játszó emberek 
karácsonyából valahogy elveszik a gyermeki hit. Mire az ember a 
tanítás, a szent hagyományok, a szolgálatok futószalagja, a már 
október végén megjelenő fenyőfák és karácsonyi dallamok között 
megérkezik az egykor megszületett gyermek ünneplésére, már 
könnyen olyan lesz, mint az elégett gyufaszál. 

Szeretnék újra csillogó szemű kamasz lenni, aki társaival vi-
dáman hógolyózva sétál karácsony éjszakáján hazafelé az éjféli 
miséről, éppen úgy, mint egykor, amikor nemcsak a gyermek Jé-
zusra emlékeztünk, hanem én magam is gyermek, kamasz voltam. 
Gyermek, aki mit sem tudott a felnőttek agyonbonyolított, kerül-
gető, színpadias, látszatot élő, a gyermeki hitet már rég kinövő 
világáról. Viszont úgy tapasztalom, a dolog fordítva van, és a 
gyermeki hitből nem csupán kinövünk, hanem abba idővel bele is 
növünk újra. 

„Úgy szeretném, ha egész évben karácsony lenne” – fogalma-
zódott meg akkoriban bennem, és mindig éreztem azt a bizonyos 
gombócot a torkomban, mert ez annyira jellemző, gyermeki vágy 
volt. Az a vágy, hogy bárcsak minden nap karácsony lenne. Nem 
az ajándékok, vagy a finom ételek miatt, hanem mert olyan-
kor „az egész világ olyan más”. Legalábbis akkor, kamaszként 

így éltem meg, így élted meg, így éltük meg mindannyian. Ez az 
„olyan más” az, amit annyira jó lenne újra felfedeznünk. 

Ahogyan az évek telnek, már-már annak is örülnénk, hogy ha 
nem is egész évben, legalább karácsonykor karácsony lenne. Ha 
karácsonykor legalábbis az egész világ olyan más lenne. „Szeret-
ném, hogy mindig így legyen.”  Gyermeki, kamaszkori vágyunk 
talán leginkább a „mindig” szóval írható le. A kisgyerekek még 
mindent végtelennek élnek meg. Amikor anya nincs ott, úgy érzik, 
mintha soha nem is lett volna ott, és soha többé nem lenne már 
velük. Ezért követik az édesanyjukat mindenhová. Mert nekik 
minden perc egy örökkévalóságnak tűnik. Úgy szeretném, ha 
egész évben karácsony lenne, azaz ha mindig karácsony lenne. 
Mert olyankor minden olyan más. De kinek mondhatnám el, mit is 
szeretnék? Lehet, hogy magamat kellene először megszólítanom, 
aki felnőtteset játszik, aki már kinőtte a gyermeki hitet. Magamat, 
aki a szent hagyományok, a szolgálat futószalagjának áradata kö-
zött elveszítette valamikori csillogó szemű, kamaszkori önmagát. 

Kívánom, hogy ez a karácsony legyen más mindannyiunk éle-
tében! Ezen a karácsonyon szülessen igaz szeretet nálunk és nála-
tok is, kedves olvasó! Hiszen mindannyian tudjuk: „A szeretetnél 
nincs nagyobb erő, ez minden évben egyszer érthető. Ha ez az 
igazság, legyen hát világosság.” – Fonográf 

M. Erzsébet nővér

 

A kis csillag látta a Gyermek arcát, amint éppen rámosolygott. 
– Nincs semmi kívánságom – mondta, egyáltalán nem szerénységből. Valóban elfelejtette, amit koráb-

ban oly nagyon kívánt magának. – Egyet szeretnék csak – szólt végül. – Hadd maradjak itt, a közeledben, 
ahol téged láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. Maradhatok? 

– Igen – válaszolta a Gyermek. – De csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. El az emberekhez, akik itt 
laknak a Földön. S elmondod nekik, hogy láttál engem. 

– Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak hinni nekem – válaszolt a kis csillag. 
– És egyáltalán: hogyan jutok el hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van. 

– Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegítened őket – szólt szelíden a Gyermek. 
– Az ajtók? Én magam fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek azoknál az embereknél, akikhez te elmész. 

A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban. Amikor a Gyermek látta, hogy a 
csillag szomorú, rámosolygott: 

– Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csillag-ágad van, öt dologgal ajándé-
kozlak meg téged. Ahova elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek megértik a beszédedet. Meg tudod 
majd érinteni a szívüket, a szomorúakat felvidítod, s végül a békétleneket kibékítheted. 

– Megpróbálom! – felelt a kis csillag elszántan. 
Ahogy indulni készült, érezte, hogy a fényből, amely a Gyermeket körülvette, egy kevés őmellé is sze-

gődött. Egy kevés a melegségből és az örömből s az ő békéjéből. Az istálló fölötti kis csillag továbbra is 
apró és fénytelen maradt, láthatatlanul vándorolt a Föld fölött. Vitt viszont egy titkot magával, amelyről a 
többi csillag semmit sem sejtett: rámosolygott a Gyermek, s őt küldte útra. Hitet adott neki; hogy miért, alig 
tudta felfogni. 

Épp, hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy anyókát talált ott, az asztalnál ülve. Alig vette észre, olyan 
sötét volt a házban. 

– Jó estét! – köszönt a kis csillag. – Sötét van itt nálad. Bejöhetek? 
– Nálam mindig sötét van – emelte fel a fejét az anyóka. – Még akkor is, ha fényt gyújtok. Mert vak 

vagyok. De kerülj beljebb, akárki vagy is. 
– Nálam mindig sötét van – emelte fel a fejét az anyóka. – Még akkor is, ha fényt gyújtok. Mert vak 

vagyok. De kerülj beljebb, akárki vagy is. 
– Köszönöm! – A kis csillag belibbent, s leült az asztalhoz az anyóka mellé. 
Ahogyan ott ültek, a csillag elmesélte hosszú útját az égből, s azt, amit Betlehemben átélt. Olyan szépen 

mesélt, hogy az anyóka így szólt: 
– Mintha én is látnám a Gyermeket a jászolban. De hát én vak vagyok, s a Gyermek is messze van. Ha 

nálam maradsz, akkor világosabb lesz. Maradj itt, akkor nem leszek annyira egyedül. 
– Te már soha többé nem leszel egyedül – mondta a csillag. – A Gyermek fénye most már mindig nálad 

marad! De milyen különös is ez a fény: csak akkor tudod megtartani, ha továbbajándékozod. 
– Értem – bólintott az anyóka. 
Miután elbúcsúztak, az anyóka bezárta kunyhója ajtaját, s elindult a csöndes réten keresztül. Úgy ment, 

mint bárki, aki lát. Az úton előtte ott volt a fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak. 
A kis csillag boldog volt. Sok ajándékot kellett szétosztania, s a karácsonyestének sem volt még vége. 
De nem ért a dolga végére. Ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként, ha felnézel a csillagos égre, te is 

megláthatod, éppen hol tart. Hogy ma hol van, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy azokhoz mind elmegy, 
akik kívánnak valamit. Az anyóka azt kívánta, csak annyira lásson, hogy útra tudjon kelni, másoknak is 
továbbadni a fényt. 

Maga a kis csillag is: még mindig csupán egy kicsi fehér pont lenne az égen, ha nem lett volna egy nagy-
nagy kívánsága. 
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Pierre-Auguste Renoir a XIX-XX. szá-
zad egyik óriási festőművésze volt, az imp-
resszionizmus vezéralakja. A pillanatnyi 
fény-árnyék hatásokat megragadó képei so-
kakat megbűvöltek. Veleszületett derűlátása, 
életöröme sohasem hagyta el, s ugyanezt az 
életigenlést tükrözi valamennyi festménye. 
Persze nagyon sok tanítványa volt, akik meg-
meglátogatták és figyelték a mestert munka 
közben. Idősebb korában Renoirt komoly 
ízületi gyulladás gyötörte. Életvidámságát 
azonban betegsége idején is megőrizte, és ha-
láláig szinte minden nap festett. Fokozatosan 
tolószékbe kényszerült, s mivel keze már 
nem bírt el egy tollpihét sem, ecsetjét kezéhez 
kötöztette. Egy ilyen helyzetben látogatta 
meg egyik tanítványa, Henri Matisse. El-
hűlve nézte, hogy mestere kínlódó arckifeje-
zéssel, kezéhez kötözött ecsettel ül egy vászon előtt és fest. „Mes-
ter, miért festesz ilyen fájdalmas állapotban? Már annyi gyöngy-
szemet alkottál, megengedheted magadnak a gyógyulást és a pi-
henést!” A mester, a hagyományok szerint, így válaszolt: „Azért 
festek, mert a fájdalom elmúlik, de a szépség megmarad.” 

Nekem ez a történet jutott most eszembe, mikor karácsony 
szent ünnepéről gondolkodtam. Mert már nagyon sok írást olvas-
tam arról, hogy ne rohanjunk az egyik ünnepi vásárról a másik 
karácsonyi műsorra, ne vásároljunk annyit a fa alá, ne takarítsunk 
annyit a házban és a ház körül, ne hallgassunk karácsonyi éneke-

ket adventben és a többi. De meg tudjuk ezt 
tenni teljes valójában? Prof. Dr. Bagdy 
Emőke véleménye valami fontosra hívja 
fel a figyelmünket. „Ebben az irigykedő 
kultúrában a karácsony egy különösen ér-

zékeny időszak, sokszor inkább emlékeztet 
egy versenyre vagy egy vetélkedőre, semmint 
egy meghitt ünnepre.” 

Igen. Nagyon nehéz azt mondani egy 
családban, hogy egyszerűbb lesz a karácso-
nyi ebéd, és sokkal visszafogottabb a díszí-
tés, mert nem akarok annyit dolgozni vele. 
Nagyon nehéz a gyerekeknek azt mondani, 
hogy csak kicsi ajándékok lesznek a fa alatt, 
mikor az iskolában azzal versenyeznek, ki 
mit kér és mit fog kapni. Nehéz, mert hallom 
a másik tervezgetését az utcán sétálva, látom 
a Facebook sokszor kicicomázott bejegyzé-
seit, a tévé ontja magából a vásárolj-meg-és-
akkor-boldog-leszel típusú reklámokat… és 
valahogy én is arra vágyom, hogy ez a kará-
csony különleges legyen. 

Olyan jó lenne egy határt húzni! Veszek 
ajándékot, de mértékkel. Lesz díszítés a lakásban, de mértékkel. 
Lesz ünnepi asztal, de mértékkel. Olyan mértékkel, amit én is el-
bírok, de ami mégis jelzi, hogy ünnepre készülünk. Mert az ünnep 
fontos számomra is, csak ne merüljön ki abban, hogy készülök rá, 
hanem tudjak ünnepelni is, megérkezni is, befogadni is. 

Mit is mondott Renoir? „Azért festek, mert a fájdalom elmúlik, 
de a szépség megmarad.” Igen, fel fogom díszíteni a lakást, mert 
én is örömmel nézegetem a csillogó fényeket az ünnepi időszak-
ban. Igen, venni fogok valami személyes ajándékot, mert az én 
szívem is megtelik szeretettel, mikor látom a másik mosolygós 
arcát. Igen, lesz ünnepi étel az asztalon, mert ünnep van! Kará-
csony estére elfelejtem, hogy mennyit dolgoztam érte, mennyit 
fáradtam érte, mert a fájdalom elmúlik, de a szeretet megmarad. 
Ezért érdemes! A szeretetért. A szeretet csodájáért. Mert a szeretet 
megtestesült Jézus Krisztusban. Ez egy mértéktelen szeretet, amit 
igazából akkor tudok befogadni, ha én mértékkel készülök rá. 
Mert akkor marad hely a szívemben-lelkemben a szeretet csodá-
jára. 

„Karácsonykor az ember mindig hisz a csodában, nemcsak te 
és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen 
ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.” – Márai 
Sándor 

 
Karinthy Frigyes gondolataival búcsúzom: 

„Kicsiny kunyhóban szeretet, 
Szeressétek a gyermeket, 
E szent karácsony ünnepén 
Önöknek ezt kívánom én.” 

M. Teréz nővér
 

Szent Erzsébet ünnepéről… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Életvezetés – …mert a Szeretet megmarad! 
„Mikor már elment, akkor tudod, hogy angyal járt bent.”

Károlyi Amy

Renoir: Önarckép, 1899 

Renoir: Hóval borított táj, 1875 

 

Amikor a mélység szélén 
tétovázva járunk,  

Szelíd Szent Erzsébet, 
Te állítsd meg lábunk. 

Aki nagy gazdagságból 
kunyhóig hajoltál, 

Az Úr Jézus Krisztus 
ösvényein jártál. 

Segíts meg, hogy mi is 
meglássuk a szegényt, 
Tovább tudjuk adni az 

éltető reményt! 
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A november 19-én ünnepelt Árpád-házi Szent Erzsébet legjellem-
zőbb vonása a karitatív szeretet tevékeny megélése volt. Erre utalnak 
a fennmaradt szavai, és az ábrázolásain látható kézmozdulatai is. A 
kezébe festett rózsák midig Isten csodájára utalnak, mikor a rózsa ke-
nyérré változott. A kezében tartott kenyér pedig mindig a karitatív sze-
retet fontosságára emlékeztet. 

Árpád-házi Szent Erzsébetet követve a karitatív szeretet útján, 
november 20-án a 10 órai szentmisén, Balatonkenesén a templomban 
Medveczky Miklós atya megáldotta az Erzsébet-kenyereket. A szent-
mise végén pedig a Katolikus Karitász tagjai kiosztották azokat egy-
házközségünk tagjainak.  Köszönet a Katica Pékségnek a frissen sütött 
és nagyon finom kenyérért! 

Balatonkenesei Római Katolikus Plébánia

 
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI 

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 
December 5-én, 7-én és 9-én, 

hétfőn, szerdán és pénteken 17 órakor 
Adventi Esték a Gyülekezeti Házban 

December 24. 
Szentesti áhítat 16 órakor a templomban 

December 25. 
Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 10:30 órakor 

December 26. 
Karácsonyi istentisztelet legátus szolgálatával 10:30 órakor 

December 25. 
Evangélikus istentisztelet úrvacsorával 14:00 órakor 

December 31. 
Óévi hálaadás 17 órakor 

Január 1. 
Újévi istentisztelet 10:30 

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra! 
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Maraton 
és félmaraton párban 

Lencse Gábor hosszútávfutó 
ismét két fontos versenyen járt 

Frankfurt Marathon 
2022. október 30. 

Hivatalos idő: 3:01:14 
Helyezés: abszolút 660/7946 

Kategória M30: 136/835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hosszú és kemény szezonon volt túl Gábor erre 
a versenyre, így fizikális állapota nem volt éppen 
100%-os. Nem is elégedett meg az eredménnyel, 
de fejben már készült a következő, nagyon várt 
megmérettetésre. 

JYSK Balaton Maraton és Félmaraton 
2022. november 19. 

Hivatalos idő: 1:13:27 
Helyezés: abszolút 2. hely 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A távot Gábor sporttársával, Khoór Bence több-
szörös magyar válogatott terepfutóval teljesítet-
te, s végül a dobogó második fokára állhattak fel. 
Gábor része ebből 10,5 km volt, 36:24-es idő-
eredménnyel. 

Forrás: Lencse Gábor Facebook oldala 
 

SPORT Évzáró gondolatok 
a kenesei teniszről 

Egy évvel ezelőtti lapszámunkban, majd a júniusi Pünkösdi Kenese Open tenisz-
verseny alkalmával beszélgettünk Győrei Jánossal a kenesei teniszéletről. Ta-
valy még sok volt bizonytalanság a folytatásról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Hogy telt a 2022-es szezon? 
– Mondhatom, remekül. Kicsit nehezen indult, de folyamatosan javultak a 

feltételek és az aktivitás. Tán még emlékeznek a kedves olvasók, egy éve biza-
kodtunk, hogy sikerül-e a város vezetésével megállapodni a teniszpályák felújí-
tásáról, működtetéséről. Sikerült, és ahogy a Balatonkenesei Hírlap 2022. júliusi 
számában beszámoltunk róla, megrendezésre került a pályaavató Kenese Open 
2022 szenior teniszverseny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unokáikkal. – Igazi kánikulai nyár volt, de volt víz, lehetett locsolni. Enélkül 
nem lehetett volna játszani. 

– Úgy hallottam, a korábbi sikereken felbuzdulva, őszre is terveztek amatőr 
versenyt. 

– Látva az érdeklődést, őszi szezonzáró versenyt terveztünk október 4-ére. 
A már lassan ébredező Bringa Büfé is tervezett egy őszi zenés bográcsozást. 
Természetes volt, hogy a két eseményt összekötjük. Sajnos az időjárás közbe-
szólt. Az egész nyáron tartó forróság után megjött a hideg és az eső. A hideg 
ellen még csak tudtunk volna védekezni, de az eső szétáztatta a pályákat, így a 
verseny és a bográcsozás is elmaradt. Nagyon sajnáltuk, mert húsz versenyző 
jelezte részvételét, így mindhárom pályára szükség lett volna. 

– Milyen tapasztalataik voltak idén? Mit terveznek a jövő évre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ott lehetett fizetni. Nem igazán jól működött. Ezen mindenképp változtatni kell. 
A Bringa Büfé is késve nyitott ki, érződött, hogy még nem alakult ki a mű-

ködés rendje. 
Egyik lehetséges megoldás a teniszpályák üzemeltetésére, hogy a Bringa 

Büfé kezelje a pályaigényeket, szedje a használati díjakat, esetenként locsolja a  

– Milyen volt a nyár? 
Volt kereslet? 

– A nyáron bebizonyo-
sodott, hogy van igény a pá-
lyákra. Elsősorban hétvégén,
de nagyon sokszor hét köz-
ben is pattogott a labda. 
Nincs pontos statisztikánk, 
de mintegy 20 felnőtt rend-
szeresen játszott, és nagyon 
sokan voltak gyerekeikkel,
 

– Alapvetően jók voltak 
a tapasztalataink. A Város-
gondnokság minden támo-
gatást megadott, hogy üze-
melhessenek a pályák. Bí-
zunk benne, hogy ez jövőre 
is így lesz. Természetesen 
van még fejlesztenivaló. I-
dén a pályahasználatot a Vá-
rosgondnokságon kellett be-
jelenteni, ott adtak kulcsot, 
ott lehetett fizetni. Nem iga-

A Pünkösdi Kenese Open versenyen 

Az őszi versenyt sajnos elmosta az eső
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pályákat. Így volt ez a korábbi években. Ehhez a Városgondnoksággal kell meg-
állapodniuk, és elszámolniuk a bevételeket, ráfordításokat. 

– Hosszabb távban is gondolkodnak? 
– A jövőről? Sok tervünk van. Szeretnénk megismételni a korábbi sikeres 

Kenese Winter Opent (ezt nem a salakos pályákon), és természetesen tavasszal 
ismét lesz szezonnyitó szenior teniszverseny. 

Szeretnénk, ha minél több gyerek járna teniszezni. A kenesei iskola is le-
hozhatna gyerekeket, hogy megismerkedjenek a tenisszel. Ehhez mi szívesen 
tudunk szakmai segítséget nyújtani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végül engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek, akik hozzájárultak 

a pályák felújításához, akik társadalmi munkát vállaltak, akik velünk teniszeztek 
a szezonban, és kívánjak nekik békés, boldog karácsonyt, és aktív tenisszel töl-
tött új esztendőt! 

Győrei János – nk – 

 Ippon Shobu Magyar Bajnokság Egerben 
A Hagakure Sportegyesület karatékái három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet hoztak haza 

Várady Patrik 
utánpótlás V. korcsoportban 

Kata (formagyakorlat) 
versenyszámban ezüst, 

Kumite (küzdelem) 
versenyszámban bronzérmet 

szerzett 
 

Versenyzőink továbbra is szé-
pen menetelnek, lelkesek és 
motiváltak, büszkék vagyunk 
rájuk! 
Erőt és jó egészséget nekik! 
Haladjatok tovább az úton, jó 
helyen jártok! 

 

Kelemen Csongor 
haladó V. korcsoportban 
Kata (formagyakorlat) 
versenyszámban arany, 

Kumite (küzdelem) 
versenyszámban aranyérmet 

szerzett 
 

Kelemen Kristóf 
haladó VI. korcsoportban 

Kata (formagyakorlat) 
versenyszámban ezüst, 

Kumite (küzdelem) 
versenyszámban aranyérmes 

lett 
 

A tabella első helyén 
várja a tavaszi folytatást 

a Balatonkenese VSE csapata 
Tíz lejátszott mérkőzés után, hét győzelemmel, 
két döntetlennel és egy vereséggel a tabella első 
helyén áll a Balatonkenese VSE futballcsapat 
a CoreComm SI Megyei III. osztály keleti 
csoportjában. A tíz meccsen focistáink össze-
sen 57 gólt lőttek, miközben a kenesei kapuba 
csak tizenhatszor talált be a labda, mellyel a gól-
különbség 41. A csapat pontjainak száma 23. 
Második helyen a Bakonynána SE áll, 22 pont-
tal, a harmadik a Várpalotai BSK, szintén 22. 
ponttal. A tabella folytatása: 

H. Csapat Pontszám 
4. Balatonalmádi SE 21 
5. Felsőörs 16 
6. Bakonyszentlászló KSE 14 
7. Olaszfalu SK 12 
8. Litéri SE 11 
9. Hajmáskéri SE 9 
10. Hárskút SE 7 
11. Jásd-Csetény 1 
12. Alsóörs SE (Kizárva) 0 
Folytatás 2023. április 1-jén, 16:30-kor, 

a Hajmáskéri SE és a Balatonkenese VSE 
mérkőzéssel! 
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igyekeztem a nyulakhoz és a galambokhoz. Máskor akár órákig 
elszöszmötöltem a kedvenceimmel, de most gyorsan végezni 
akartam, mire apáék hazaérnek. Éppen befejeztem a friss almo-
zást és etetést, mikor hangos fohászkodásra lettem figyelmes. 
Nagybátyám szólongatta a Jóistent, de nem vallásos felindultság-
ban. A kiskapunál állt, minden igyekezetével próbált talpon ma-
radni, ám újra és újra elcsúszott. 

– Ne röhögj ennyire, sógor, előfordul ez mással is! – mordult 
apámra. – Inkább add már a kezed! 

Apa próbálta megtámasztani, de ismét egyensúlyát vesztette, 
s magával rántotta őt is. 

– Ti meg mi jóistent turkáltok a hóban? – ért oda édesanyám. 
– Hóvirágot kerestek vagy elejtettetek valamit? 

De nevetett már ő is, csengő kacagással, fejét hátravetve. Ad-
dig értetlenül bámultam a méteres hóban kecmergő felnőtteket, de 
most elvigyorodtam. A segítségükre indultam. Apa már felállt, s 
ketten felsegítettük a csendesen méltatlankodva dörmögő nagy-
bátyámat is. Elhagyta a száját néhány szó, amit biztos nem az én 
fülemnek szánt. Úgy tűnt, mintha többet ittak volna a kelleténél, 
de később meggyőződtem róla, hogy tévedtem. A frissen esett 
hó alatt jég borította az utat, s nagybátyám pechjére éppen oda 
lépet a vadonatúj vasalt sarkú bőrcsizmájában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mény, gerinces ember, de mosolyogni még a saját esküvőjén 
sem látták? Pontosan az ellenkezőjét tapasztaltam. Az elmúlt 
napok alatt rengeteg szeretetet kaptam tőle. Máshogy, mint má-
soktól. Elismerő, biztató szavakat. 

Az utca sarkánál járt a szán. Nagybátyám anélkül, hogy 
hátranézett volna, kezét a magasba emelve integetett nekem. 

Holnap karácsony. Ha rá gondoltam, már elindult bennem 
a furcsa izgalom, ami az ünnepet jelentette. Szüleim békésen 
beszélgetve tervezték a másnapot. Én óvatosan tekingettem 
mindenfelé, hátha már ma felfedezek valamit belőle. 

– Csak legyél türelemmel, holnap meglátod – szólalt meg 
apa a hátam mögött. Hangjában mosoly bujkált. 

A következő nap úgy maradt meg az emlékezetemben, mint 
egy képeslap. Ahogy anyám a konyhában kukoricát morzsolt, s 
közben halkan egy karácsonyi éneket dudorászott. Magához ölelt, 
ami amúgy mindennapos szokása volt, de azon a reggelen külö-
nösen jólesett. Apám, ahogy az udvaron a tűzifát hasogatta, s 
hozzá fütyörészett. Rég nem hallottam tőle ilyet. A szüret óta. 

Szaladtam etetni az állataimat. Apa éppen a körülötte pecke-
sen fel-alá sétáló kakast oktatta. 

– Ha még egyszer kísérletet teszel, hogy rám támadj, eskü-
szöm, még ma fazékban végzed! – Jó, hogy jössz, fiam! Csinálj 

 

 
 
 
 
 

ból, belereszeltem egy vödörbe, majd összekevertem egy jó adag 
kukoricadarával. A kisudvar kapuját kitárva hívni kezdtem a tyú-
kokat. Hangomra egymást taposva rohantak. Legvégül a kakas is 
átballagott, hosszan szemlélt, felmérve a helyzetet. Úgy döntött, 
nem jelentek veszély a háremére, így egyre bátrabban csipegette 
a friss csemegét. 

Apa szó nélkül nézte végig a jelenetet. 
– Fiam! – szólt, miután behajtottam a baromfit. – Te aztán 

tudsz! Azt hittem, a végén a kezedből esznek. A kakas is, hogy 
megcsendesedett! Mi a titkod? 

– Semmi különös – vontam vállat –; egyszerűen szeretem 
őket. 

Apám furcsa mosollyal simította meg a fejemet. 
– Azt látom – mondta. 

Behordtam a felhasogatott fát a sparhelt és a kályha mellé. Anya 
már a bejáratnál toporgott. 

– Fiúk, ünnepi ebéd! – tárta ki előttünk az ajtót. 
Segítettem elmosogatni, s apa javaslatára lepihentünk egy kis 

délutáni szunyókálásra. Tiltakozni akartam, mert közeledett az 
este – nehogy azt is átaludjam. 

– Felkeltlek időben – ígérte anya, mire bánatosan, de a szo-
bámba vonultam. Megfogadtam, nem fogok aludni, csak leteszem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a fejem a párnára. Kormi ott aludt az ágyam előtt, a szőnyegen. 
Hallgattam a szuszogását és elnyomott az álom. 

Már majdnem teljesen besötétedett, hogy anya hangjára éb-
redtem. 

– Menned kell a tejért. 
Minden ruhám, sőt még a tejeskanna is a szobámba volt ké-

szítve. Akkor fel se tűnt, hogy anya az előszobán át egyenesen a 
kijáratig kísért, esélyt sem adva, hogy a lakás többi részén átmen-
jek. Sejtelmes mosollyal indított útnak. Jól tudtam: mire hazaérek, 
feldíszített karácsonyfa vár. Ráérősen ballagtam a letakarított jár-
dákon. Csak néhány gyerekkel találkoztam, akik szintén tejeskan-
nával a kezükben igyekeztek otthonuk felé. Visszaúton sűrű hó-
esés kezdődött. Megálltam egy percre bámészkodni. Szerettem a 
falut, a szülőfalumat, de nem olyan nyilvánvalóan, ahogy az em-
ber egy másik embert szeret. A falut szeretni más volt, mégis 
ugyanolyan. Gyerekfejjel nem voltam képes meghatározni, miben 
más és hasonló az érzés, de tudtam, hogy ide tartozom. Valahová 
tartozni pedig jó. Érezni, hogy akikkel együtt vagyok, olyanok, 
mint én. – A hó szebbé, ünnepélyesebbé varázsolta az amúgy is 
gyönyörű falu öreg házait s a tájat. 

Benyitottam a házba, letettem a tejet. Gyorsan megszabadul-
tam a meleg ruháktól és beléptem a nagyszobába. Apa és anya
 

Már csak egy nap maradt karácsonyig. Apa 
és a bátyám Enyingre mentek a dolgukat in-
tézni, egyúttal bevásárolni mindent, ami az ün-
nepekre kellett. Csípős volt az idő, de végre ki-
sütött a nap. Kormival, a kutyával az oldalamon 

Mészöly Sándor: 

Karácsony 
 

 

Végre biztosan állt mindenki. 
– Vidd egy kicsit előrébb a lovakat, ott már talán 

nem jeges – nézett rám nagybátyám, még mindig a ka-
bátját tisztogatva. – Dobd a hátukra a pokrócot, amíg 
apáddal behordjuk, amit nektek vettünk. A bakra is fe-
lülhetsz bátran. 

No, ez már kedvemre való volt! Boldogan elvégez-
tem a feladatot, s büszkén ültem a bakon, főleg mikor 
észrevettem az utcánkbéli játszótársaim irigykedő te-
kintetét. 

A felnőttek végeztek, nagybátyám komótos léptek-
kel a szánhoz jött. 

– No, szép öcsém, boldog karácsonyt neked – ka-
pott le a magasból, s ölelt magához. – Aztán eszedbe 
jussak ám Jézusunk születésének estéjén! Most me-
gyek, mert odahaza is sok még a teendőm. 

Hosszasan néztem a távolodó fogat után. Miért 
mondják olyan sokan nagybátyámra, hogy bár igazi ke-
 

valamit a kakassal, mert én nem felelek tovább 
a testi épségéért. Te meg jól értesz a kakasok 
nyelvén. 

Mindentudóan rám nézett, és elvigyorodott.
Kihoztam a nyulaimnak szánt marharépá-
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már vártak. És ott állt a csodálatosan feldíszített karácsonyfa, világító 
gyertyáival. A látványt ma is pontosan fel tudom idézni. A ritka pil-
lanatokat, érzéseket nem lehet elfelejteni. Ma pedig már volt belőle 
több. A karácsonyfa most is elbűvölt, mint minden évben, amire 
vissza tudtam emlékezni. Némán álltam, hol a fára, hol szüleimre 
nézve. Már nem a szokatlanul sok becsomagolt ajándék érdekelt, ha-
nem a tőlük felém áradó szeretet, amelyet talán azóta sem éltem meg. 
Hirtelen odarohantam hozzájuk, mindkettejüket egyszerre ölelve át. 
Mindent egyszerre láttam, és részleteiben is. Később jöttem rá, hogy 
a fenyőfát valódi szaloncukrok, habcsókok, csokifigurák díszítik –
addig csak a fenyő illatozó ágairól a gyertyák fényében csillogó an-
gyalkák mosolyát láttam. Egyik-másiké pont olyan volt, mint anyáé.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
egyikben kék színű, meleg vállpántos nadrágot találtam, vastag 
télikabáttal – a későbbi síruhákhoz volt hasonló. A másikban 
ugyanolyan duplavarrású téli bakancs, mint apáé. A harmadik-
ban bundás kesztyű szőrmesapkával és egy rövid levélke: „Ne 
köszönd, szép öcsém, megdolgoztál érte.” Nem volt aláírva, 
mégis tudtam, kitől kaptam. „Eszedbe jussak Jézus születésé-
nek estéjén!” A mondat olyan erővel tolakodott az elmémbe, 
hogy örömömben párás lett tőle a szemem. 

– Aztán a szobádat is illene megnézni, kisfiam – érintette 
meg a fejemet apám. Meglepődve emeltem rá a tekintetem: mi-
nek nézném a szobámat, mikor itt ez a sok remek ajándék? A 
könyvek máris arra csábítottak, hogy kinyissam őket. De ő 
nyújtotta felém a kezét. 

Kinyitotta előttem az ajtót, s az ágyam mellett gyönyörű 
fémvázas szánkót pillantottam meg. 

– Ez az én ajándékom, fogadd szeretettel! – mondta. 
Édesanyám odalépett hozzánk, s mindkettőnket szorosan 

magához ölelt. 
– Ugye, akkor most már mi is egy család vagyunk? – kér-

dezte és jelentette ki egyszerre. 
– Igen – válaszolta apa szokatlanul halk hangon. 
Bár akkor még nem sejtettem, de saját, jövőbeli sorsomat 

meghatározó pillanatoknak voltam tudatlan főszereplője. Hosz-
szú éveknek kellett eltelnie, hogy egészen megértsem, amit már 
gyerekfejjel sejteni kezdtem. Az a karácsony szenteste duplán 
örömteli, s örökre feledhetetlen maradt; máig nagy szeretettel 
gondolok vissza minden apró történésére. 

Mészöly Sándor: Igaz barát című könyvéből.
Antikvárium Balatonkenese, 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– Boldog karácsonyt mindnyá-
junknak! – szólt édesanyám, s újra ösz-
szeölelkeztünk mi hárman. Apa bonta-
kozott ki legelőször, s kimondta a bű-
vös szót: 

– Nézzük meg az ajándékokat! 
Ragaszkodtam hozzá, hogy ne egy-

szerre, hanem egyesével bontsuk ki a 
csomagokat. A papíron gyöngybetűk-
kel állt az ajándékozott neve. Felis-
mertem édesanya írását. Találtam há-
rom nekem szánt csomagot: arra telje-
sen ismeretlen betűkkel került rá a ne-
vem. Kíváncsivá tett, de először a szü-
leimét vettem kézbe. 

Minden ajándék kibontása után 
együtt örültünk. Anya új télikabátot 
kapott, hozzá meleg sálat, kendőt, kesz-
tyűt, meg egy bundabélésű cipőt. Apát 
új szőrmekucsma, kesztyű, vastag zok-
nik s egy duplavarrású bőrbakancs ör-
vendeztette meg. Én fehérneműt, vas-

 

Az illusztráció
Máté Veronika

(6 éves) rajza
 

tag pulóvert, s vadonatúj, felnőt-
tes szabású sötétkék öltönyt húz-
tam elő a rejtelmesen zizegő papí-
rokból.  

Volt ott hozzá illő cipő is. Ez 
így együtt már megdobogtatta a 
szívem, de várt még rám jó né-
hány könyv. Különösen gazdag 
volt ez a karácsony. 

A papírokat hajtogattuk össze, 
mikor újra a fa alá sandítottam. Az 
ismeretlen írású csomagok még 
ott lapultak. 

– A te neved van ráírva, nem 
az enyém – biztatott apa. 

Érdeklődve bontogattam. Az 
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Réges-régen, öregapám idejében élt a falunkban egy mogorva 
ember, róla mesélek most nektek. Haragvó Máténak hívták, mert 
többször öntötte el a méreg egy nap alatt, mint ahányszor imára 
kulcsolta a kezét egész esztendőben. Ha pedig dühbe gurult, ször-
nyű átkok hagyták el az ajkát. Bármi semmiségért rögtön a pokol 
fenekére, örök kárhozatba küldte a bosszúsága okozóját. Még sze-
rencse, hogy átkainak soha nem volt foganatja. Legalábbis így 
volt ez mindaddig, míg az a bizonyos, sokáig emlegetett kará-
csony el nem érkezett. 

Az ünnep előtti napon déltájban Máté lefelé bandukolt a kö-
zeli hegyről. Hazafelé tartott, otthon felesége, s három apró gyer-
meke várta. Vállán egy frissen kivágott fenyőfát cipelt. Ahogy ki-
lépett az erdőből, furcsa idegent pillantott meg az út szélén. Magas 
kucsma volt a fején, kezében pedig különös bőrszíjat szorongatott. 
Tartott tőle Máté, hogy valami kóbor betyárral van dolga. Mást 
azonban nem tehetett, udvariasan megszólította. 

– Adjon Isten, Atyafi! Mi járatban van errefelé? 
– Hozzád jöttem, Haragvó Máté, hogy karácsonyra megaján-

dékozzalak – felelte az idegen, és megemelte a kucsmáját. 
Hátrahőkölt Máté, mert a kucsma alól két hegyes kecskeszarv 

villant elő. Nem betyár volt ez, hanem maga az ördög! 
– Fülembe jutott, hogy magad körül mindent és mindenkit a 

pokolra kívánsz – mondta az ördög. – Megtetszett ez nekem, ezért 
idén nálad töltöm a karácsonyt. 

– Jó kis ajándék – hümmögött az emberünk. 
– Jó bizony – vihorászott az ördög. – Tudd meg, mostantól 

bárkire, vagy bármire átkot szórsz, csak suhintok a korbácsom-
mal, és az átkod nyomban beteljesedik. 

Ahogy ezt elmondta, az ördög meglengette a bőrszerszámot a 
kezében. S nem volt az egyéb, mint egy kilencfarkú korbács. Hej, 
főtt most már szegény Haragvó Máté feje! Ellent mégsem mond-
hatott az ördögnek. Végül azt gondolta, a karácsony pár napját 
majd csak kibírja átkozódás nélkül. 

– Jól van, te pokolfajzat – felelte fennhangon. – Vendégül lát-
lak én az ünnepre, szívesen. Hanem ígérd meg, hogy a családom 
előtt eltitkolod a kilétedet! 

Ebben megegyeztek. Kezet ráztak rá, aztán útnak eredtek. 
Amint befordultak Haragvó Máté portájára, szaladt feléjük csa-
holva a Bodri kutya. Nekirontott az idegennek, majdnem ledön-
tötte a lábáról. Máté ijedtében elrikkantotta magát. 

– Ne te, ne! Takarodj a helyedre! Hát mi ütött beléd, hogy az 
ördög vigyen el! 

Abban a szempillantásban már csattant is a korbács, s az uga-
tásnak nyomban vége szakadt. Szegény állatból nem maradt 
egyéb, csak egy füstgomolyag, az is hamar szertefoszlott. 

– Látod, ilyen egyszerű ez – kacagott kajánul az ördög. – Re-
mek mulatság lesz ez a karácsony. 

Szegény Haragvó Máté persze 
nem így gondolta. Lám, még a 
házba sem értek be, és már eljárt a 
szája. Hát mi lesz így velük még 
három napon át? 

A zajra kijött az asszony, s rög-
tön azt kérdezte, hová lett a Bodri. 

– Üldözőbe vett egy macskát, majd visszajön – felelte Máté. 
Aztán bemutatta az idegent, mint régi jó barátját, kinek éppen 

nincs fedél a feje felett. Meghívta hát, töltse náluk az ünnepet. 
– Egy szájjal több már nem számít – legyintett az asszony. 
Előkerültek közben a gyerekek is. A lányok fogták a fenyőfát, 

és felállították a tornácon. Elkezdték díszíteni szalagokkal, meg 
dióval. A fiúcskát azonban az a különös szerszám érdekelte a ven-
dég kezében. 

– Ez fiam, egy ostor, csak másforma, mint a miénk – mondta 
neki az apja. 

– Úgy van – helyeselt az ördög. – Mifelénk az a 
szokás, hogy a karácsonyt kucsmával a fejünkön ün-
nepeljük, s egész álló nap csattogtatunk az ostorunk-
kal. 

Azzal suhintott megint egyet a korbáccsal Ha-
ragvó Máté őszinte rémületére. 

Végre bementek a házba, leültek a konyhában. A 
tűzhelyen már főtt a töltött káposzta, a kemencében 
meg sült az illatos mákos kalács. 

Máté kihozott egy demizson bort a kamrából, és 
kitett két poharat az asztalra. Hanem az egyik pohár 
csorba volt, és megvágta vele az ujját. Olyan dühbe 
gurult ettől, hogy rögtön dőlni kezdett belőle a szitok-
szó. 

– Ej, a nemjóját, aki nem vigyázott, mikor ezt a 
poharat mosta! S ha már eltörte, minek rakta az almá-

riumba? Hogy vinné el az ör… ör… ör… öreganyám magához 
egy hétre, hogy a rendre megtanítsa! 

Emelte már az ördög a korbácsot, de lehanyatlott a keze, mert 
Máté észbe kapott, s mégsem szólta el magát. 

Iszogatták a bort, közben az asszony kavargatta, kóstolgatta a 
káposztát. Úgy érezte, kell még bele egy csipet só. Nyúlt a sótartó 
után, az megbillent, és a fedele leesett. Kapott a fedél után, közben 
a só mind beleömlött a fazékba, a finom káposzta odalett. Most 
lett csak igazán mérges Haragvó Máté! 

– Az ördögbe is, ki látott már ilyen ügyetlenséget? – kiabált 
magából kikelve. – Így tönkre tenni a drága ebédet! A pokolra 
veled, te… te… te haszontalan sótartó! 

Hát az ördög megint hoppon maradt. Csattintott ugyan a kor-
báccsal, de az asszony helyett csak a sótartó vált kámforrá. 

Hogy éhen ne maradjanak, megvágták a kalácsot. Míg az ebéd 
ideje volt, igyekezett uralkodni magán Máté. Így is az enyészeté 
lett közben a törött lábú szék és az útban felejtett cirokseprű, na-
gyobb baj azonban nem történt. Ebéd után az asszony szerét ej-
tette, hogy félrehívja az urát és kérdőre vonja. 

– Hát miféle tolvajt hozott ide kegyelmed? Mióta itt van, sorra 
tűnnek el a dolgok a házból. 

Mit volt mit tenni, az ember töredelmesen bevallotta, hogy ez 
bizony maga az ördög. Minden, mi eltűnt, a pokolra került a Bodri 
kutyával együtt. Szerencse a bajban, hogy csak három napig marad. 

– Márpedig én sokkal előbb megszabadulok tőle – jelentette 
ki az asszony. 

– Hogy gondolod ezt, te szerencsétlen? 
– Bízza azt csak rám, kedves uram! Hanem többet kend már 

ne igyon, mert akkor végképp nem tud vigyázni a nyelvére. Töltse 
inkább a bort mind a vendégébe, maga meg boruljon az asztalra, 
mintha már aludna! 

Vendégségben az ördög 
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Nem tudta Haragvó Máté, mit tervez a felesége, de nem ellen-
kezett. Töltögette szorgosan az ördög poharát, s mikor a demizson 
kiürült, rádőlt az asztalra, és horkolni kezdett. 

Időközben beesteledett. Az asszony odahívta a fiát, hogy se-
gítsen neki. 

– Gyere csak, Jancsikám, itt egy vödör, hozzál vizet a kútról! 
Megmelegítjük, aztán mind megmosakodtok a dézsá-
ban, végtére is holnap ünnep lesz! 

Kezébe nyomta a fiúcskának a vödröt, de közben 
a fülébe súgta, hogy csak félig merítse meg a kúton, 
aztán óvatosan hozza, ki ne csurranjon egy csepp se. 
Szófogadó gyerek volt Jancsika, térült-fordult, meg-
hozta a fél vödör vizet. Hanem az anyja, mikor meg-
látta, keményen ráripakodott. 

– Jaj, te haszontalan! Hát nem egy pohár vízért 
küldtelek, hanem hogy egy vödörrel hozzál! Biztosan 
kilötykölted útközben! 

Felrakta a vödröt a tűzhelyre, aztán mézes-mázos 
hangon az ördöghöz fordult, aki a sok bortól akkor 
már laposakat pislogott. 

– Látja jóember, a mihaszna gyerek mind kilö-
työgtette a vizet. Ha meg nem sértem, hozna-e nekem 
még egy vödörrel a kútról? Az uram már mélyen al-
szik, őt nem kérhetem. 

Gondolta az ördög, jót tesz egy kis friss levegő. Felkapta a 
másik vödröt a sarokból, és elment ő is a kútra. Azt nem sejtette, 
hogy annak a vödörnek lyukas volt az alja. Mire hazaért, a víz 
majdnem mind elcsurgott belőle. De az ördög olyan kótyagos 
volt, hogy ezt nem vette észre. 

Az asszony megköszönte a fáradságát, de tovább sóhajtozott, 
hogy nagy ez a dézsa, kellene még víz. Az lett a vége, hogy az 
ördög fordult még háromszor a lyukas vödörrel. 

Mikor megvolt a mosdás, aludni tértek. A vendég-
nek a kemence mellett ágyaztak, mert panaszkodott, 
hogy fázós. Reggel Haragvó Máté arra ébredt, hogy a 
felesége bökdösi az oldalát. 

– Kedves uram, keljen már fel, hasogasson fát, 
fűtse fel a kemencét! Nézze, az ablak is csupa jégvi-
rág. Mi lesz, ha megorrol a vendég! 

Felpattant Máté szeme, s kiugrott az ágyból. Tény-
leg lehűlt a ház, odakinn keményen fagyott az éjszaka. 
Csizmát húzott, fogta a fejszét, és indult a ház mögé. 
Igen ám, de ami vizet este az ördög elfolyatott, az 
mind lefagyott az ajtó előtt. Alig tette ki a lábát Máté, 
azon nyomban hanyatt vágódott a jégen. Haj, nem 
gondolt ő akkor sem emberre, sem ördögre, szörnyű 
átkozódásba kezdett. 

– Hogy nyílna meg a föld az alatt, aki ide a vizet 
kilotykolta! Hogy süllyedne a pokol legmélyebb 

bugyrába, de úgy, hogy soha ne tudjon onnan visszatérni! 
Dörzsölte az ördög a markát, hogy most végre viheti Jancsikát 

az örök kárhozatba. Kiugrott a vackából, és jókorát rittyentett a 
korbáccsal a levegőbe. De már a csattanást sem lehetett hallani, 
mert megnyílt a föld, s elnyelte az ördögöt a korbáccsal együtt. 
Csak egy kis kénes szag keserítette utána a ház levegőjét. 

Mondják, Haragvó Máté ezután jobb ember lett, egyesek sze-
rint soha többé nem átkozódott. Ezt nem tudom, de hogy azon a 
karácsonyon egy rossz szó már nem hagyta el az ajkát, az egészen 
biztos. 

Csesznák András 
Illusztrációk: Pálfi Dénes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van képünk hozzá 
A kiemelt sorban egy könyv címe olvasható. Írója a beírandók  
          között szerepel. – Egy-két betű megadásával segítünk. 
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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. 

 

Házhoz menő 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 a megelőző hónap 15. napjáig kell egyeztetni 

a szolgáltatóval: 06-84/503-200 /szállítás. 
Ha az utcában valaki lomtalanít, kihívta a szolgáltatót. 

Hívja Ön is, így lomhulladékát elszállítják! 
● 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 6. (kedd) Kommunális 
December 13. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
December 20. (kedd) Kommunális 
December 26. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
December 27. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
December 6. (kedd) Kommunális 
December 13. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
December 20. (kedd) Kommunális 
December 26. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
December 27. (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 
terület, 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! 

 

Kommunális és zöldhulladékos zsákokat 
a következő helyeken lehet vásárolni 

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  

KIADÓ, ELADÓ 
 Balatonkenesén apartman egy főnek hosszú 

távra kiadó. Érd.: 30/690-53-85 
ELADNA, VENNE 

 Eladó egy asztali körfűrész öt új lappal, Sam-
sung TV – 5000 Ft, Sharp TV – 5000 Ft, 1 db 
hármas ablakra való redőny, hengerrel együtt, 
újszerű állapotban – 8000 Ft, vastalicska – 
5000 Ft. – Érdeklődni lehet: 06 30/497-88-17 
 Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 

meleg ollós hajvágás, 
pedikűr, gyógypedikűr, manikűr, műköröm, 

géllakkozás, 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 

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 8,5 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. 

 
Veszélyes fakivágás, favisszavágás 

megfelelő szakképesítéssel, 
gyakorlattal, zöldhulladék-elszállítással. 

Ingyenes árajánlatért 
hívjon bizalommal! 

Tel.: 70/4116683 

 

Rejtvény- 
megfejtés 

Van képünk hozzá 
27. oldal 

A megfejtés: 
Téli berek 

A helyes válaszok: 
1. Jégvitorlás 
2. Luca széke 
3. Lékhalászat 
4. Rianás 
5. Hóember 
6. Sült gesztenye 
7. Birskörte 
8. Mocsári teknős 
9. Fekete István 
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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: 88/550-293; 88/550-294; 
88/550-295 
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda: 8:00-18:00 

Kedd: 8:00-15:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-13:00 
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONALMÁDI 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda: 8:00-18:00 

Kedd: 8:00-15:00 
Csütörtök: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-13:00 
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/550-709; 88/550-720; 
88/550-716 
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 
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 
Rendelő száma: 88/481-340 
E-mail: balatonkenese.haziorvos@gmail.com 

Rendelési idő: 
Hétfő: 12:30-15:00 
Kedd: 9:00-11:30 

Szerda: 12:30-15:00 
Csütörtök: 9:00-11:30 
Péntek: 12:30-15:00 

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 
ÉS KÖNYVTÁR 

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza@balatonkenese.hu 
konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Érvényes: 

2022. november 7. – 2022. december 18. 
Hétfő: 8:00-19:00 
Kedd: 8:00-19:00 

Szerda: 8:00-19:00 
Csütörtök: ZÁRVA 

Péntek: ZÁRVA 
Szombat: ZÁRVA 
Vasárnap: ZÁRVA 

Érvényes: 
2023. január 9. – 2023. március 5. 

Hétfő: 8:00-19:00 
Kedd: 8:00-19:00 
Szerda: ZÁRVA 

Csütörtök: ZÁRVA 
Péntek: ZÁRVA 

Szombat: ZÁRVA 
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 STOLL ÁRPÁD FOTÓJA. 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: DECEMBER 9. 

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 

06 30/621-58-71 
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