




2015. április Balatonkenesei Hírlap 3 

 

Összefoglaló a 2015. február 25-i, március 12-i 
és március 17-i testületi ülésről 

 
Az elmúlt időszakban több ülés is lezajlott, melye-

ken a testület teljes létszámmal vett részt. A napirendi 
pontok között számos fontos kérdés került sorra. 

Elkészült a település 2015. évi költségvetése, melyről 
részletesebben is olvashatnak lapunk 4. oldalán. 

Két módosítással megalkotta a testület a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjó-
léti ellátásokról szóló rendeletét. Ezzel célja a szociális 
szempontból rászorultak életminőségének javítása, ösz-
tönözve a kérelmezőket arra, hogy családjuk eltartásáról 
mihamarabb kereső tevékenységből származó jövede-
lemből tudjanak gondoskodni. Településünkön támoga-
tás igényelhető a létfenntartási gondok enyhítésére, a 
lakhatás megteremtésére, az egészségi állapot megőrzé-
séhez való részbeni hozzájárulásra, elhunyt személy 
eltemettetésének és gyermekek családban történő gon-
dozásának költségeihez való hozzájárulásra, valamint 
tartósan beteg hozzátartozó ápolása esetén. A rendelet 
megalkotását előzetes hatásvizsgálat előzte meg. 

Elkészült a Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszá-
molója, de a testület egy újabb, részletesebb jelentés 
összeállításáról is határozott, hogy az első ciklusukat 
töltő képviselőknek további munkájukhoz több tám-
pontjuk legyen. 

Az előterjesztés szerinti tartalommal támogatta a tes-
tület Balatonkenese és Balatonakarattya szerződését, 
mely Balatonakarattya Balatonkenese Város Polgár-
mesteri Hivatalának működési költségeihez való hozzá-
járulásáról szólt, a 2014. október 12-től 2014. december 
31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Ennek értelmében 
Balatonakarattya Község Önkormányzata a lakosság-
szám arányát figyelembe véve 2.318 ezer forintot fizet a 
Hivatalt fenntartó Balatonkenese Város Önkormányza-
tának költségvetési számlájára. Az összeg beérkezésé-
nek határideje 2015. április 30. 

A kormányzati funkció számok változásai miatt 
szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal és a Város-
gondnokság alapító okiratának módosítása. A változta-
tásokat a képviselők elfogadták. 

Közbeszerzési eljárást indítottak a Strandtér munkála-
tainak kivitelezéséhez kapcsolódóan. Mint ismeretes, a 
felújítás tervezése hiányos volt, mert nem vette figye-
lembe a talaj teherbíró képességét. A problémára a terve-
ző későn reagált, így a méréseket a Hivatal végeztette el. 
A pluszköltség nagyságrendje közbeszerzési értékhatár 
fölött van, ezért döntöttek az eljárás megindításáról. 

Különleges honvédelmi területté történő átminősí-
tésre vonatkozó kérelmet nyújtott be a Honvédelmi 
Minisztérium a Honvéd üdülő egy részével és a Honvéd 
kempinggel kapcsolatban. Az ingatlanok a Balatonke-
nese és Balatonakarattya között jelenleg vitatott köz-
igazgatási határvonal mentén helyezkednek el. Ameny-
nyiben a közigazgatási határvonal megállapítása jogerős 
lesz, s a kérelem tárgya tekintetében Balatonkenese 
város önkormányzata rendelkezik illetékességgel, az 
átsorolás megtörténik. 

Tárgyalták a képviselők a Kultúra Háza 2015. évi 
rendezvénytervét. A finanszírozási kérdésekre a költ-
ségvetés elfogadása után térnek vissza, a programok 
csak azután válnak véglegessé. 

Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött vá-
rosunk testülete. A szervezet a magyar nemzeti értékek 
és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 
(IV.16.) Kormányrendelet 3.§-a alapján állt fel. Felada-
tuk a településünk területén található szellemi és tárgyi 
értékek azonosítása, valamint az ezek adatait tartalmazó 
gyűjtemény kialakítása lesz. 

Gyenge Katalin képviselőasszony indítványt terjesz-
tett elő a Babák Kertjének újragondolására. Körülbelül 
hat éve indult a mozgalom, hogy az önkormányzat a 
település újszülöttjeinek tiszteletére az erre a célra kivá-
lasztott területen növényeket ültet. Ám a bokrok, cser-
jék kiválasztása nem szerencsés, gondozásuk nehézkes, 
így a terület meglehetősen elhanyagolt képet mutat. A 
javaslat szerint, a későbbiekben az Önkormányzat éven-
te egy-egy fát ültetne az abban az évben született gye-
rekek tiszteletére, mellette táblával jelölve a neveket. 

Emlékfa ültetésével szeretne csatlakozni a helyi Pol-
gárőr Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség elnö-
kének felhívásához, hogy méltó módon emlékezzenek 
meg a szervezet alapításának 25. évfordulójáról. A tes-
tület döntése értelmében a fát telephelye, a Vörösmarty 
u. 8. környékére ültethetik a polgárőrök. 

Közmeghallgatást tart a Testület 2015. április 24-
én, 18 órai kezdettel. Ennek fő napirendi pontja termé-
szetesen a Balatonakarattya leválásával kapcsolatos tájé-
koztatás lesz, de egyéb ügyek megtárgyalására is lehető-
ség nyílik. 

További testületi ülésekkel kapcsolatos anyagok a 
www.balatonkenese.hu weboldalon, az „Önkormány-
zat” címszó „Képviselő-testületi ülés” fejezetében érhe-
tők el. 

– nk – 
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Tájékoztató a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmától eltérő nyitva tartás engedélyezésének 

feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseiről 
 
 
A Kormány a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 
8.§-ában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.§ (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel-
te el: 
 
A nyitva tartási tilalom alóli mentesülés engedélyezésével kapcsolatos eljárás: 
 
1. Mentesülési engedélyezési eljárásnak megfelelő nyitva tartást az üzlet helye szerinti jegyző engedélyezi. 
2. Az engedély iránti kérelmet a tevékenység végzésnek megkezdése előtt 5 nappal kell  benyújtani. 
3. A jegyző a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül jelzi a jogosultság hiányát, ha a nyitva tartáshoz szük-
séges mentességi feltételek nem állnak fenn a kérelem vonatkozásában. 
4. A kérelmező kereskedő köteles – a módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül – 
bejelenteni a jegyzőnek, ha a kérelem alapjául szolgáló körülmények megváltoztak. Ha a kérelmező kereskedő már 
nem felel meg a mentességi feltételeknek, e módosulás bejelentését követően a tevékenység nem folytatható. 
 
5. A KÉRELMEZŐ KERESKEDŐ KÖTELES A KÉRELMET ÉVENTE ISMÉTELTEN BENYÚJTANI.  
 
6. A kérelem vagy a bejelentés a kézbesítésétől számított 15 napon belül hivatalból tájékoztatja a jegyző a fogyasz-
tóvédelmi hatóságot a kérelem benyújtásáról, a tevékenység folytatásáról és arról, ha a tevékenység már nem foly-
tatható. 
7. A  kérelmező kereskedők kérelmeinek, bejelentéseinek, és az azokban foglalt adatoknak a felkutathatósága, va-
lamint azokról a nyilvánosság tájékoztatása, továbbá a kereskedők feletti ellenőrzés segítése céljából nyilvántartást 
kell vezetni.  
A nyilvántartás adatai (név, cégnév, cégjegyzékszám, regisztrációs szám, üzlet címe, üzlet nyitva tartására vonat-
kozó jogalap, megszűnés oka, ideje; alkalmazott ellenőrzési intézkedés oka, típusa; ellenőrzést elrendelő határozat 
jogerőre emelkedésének napja) nyilvánosak, így a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A 
nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 
8. A kérelmező kereskedő köteles – a módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül – 
bejelenteni a jegyzőnek a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását.  
9.  A törlésre okot adó körülmény bekövetkezésének évét követő második év végén törli kell a kérelmező kereske-
dő adatait a nyilvántartásból, ha 
 – a tevékenység már nem folytatható, vagy 
 – a kérelmező kereskedő tevékenységével felhagyott, illetve az üzlet megszűnt. 
10. A nyilvántartásba bejegyzett adatokat a kérelmező kereskedő adatainak a nyilvántartásból való törlését követő-
en négy évig kell tárolni, azt követően azokat meg kell semmisíteni. 
 
Kérünk minden érintett vállalkozót, hogy szíveskedjen áttanulmányozni a törvény rendelkezéseit, és amennyiben a 
tevékenységet érinti a változás, azt szíveskedjen jelezni Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala felé. 
 
A nyitva tartás módosításának bejelentését a következő oldalon található nyomtatvány kitöltésével és leadásával 
teheti meg.  
 

Tisztelettel: 
 

 
Dr.  Nánássy Elek  

jegyző 
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illetékmentes 

B E J E L E N T É S 
 

Alulírott ......................................................................................................................................... 

egyéni vállalkozó/gazdasági társaság (a megfelelő aláhúzandó)kérem, hogy a 210/2009.számú 

Korm. rendelet alapján bejelentem, hogy a 

Balatonkenese...........................................................................................................sz. 

(hrsz.:...............) alatti telephelyen……………….……….................. nyilvántartási számmal 

működő üzletem nyitva-tartási rendje ……………................... -dátumtól az alábbiak szerint 

változik: 

 
Az üzlet új nyitvatartási rendje: 

 
 

Hétfő: .................................    Csütörtök :................................. 
 

Kedd: .................................    Péntek: ................................. 
 

Szerda: .................................    Szombat: ................................. 
 
 

Vasárnap: ................................. 
 
 

Balatonkenese, …………………..év. ................hó ......... nap 
 
 
 

Cégszerű aláírás és bélyegző 
 
 

Elérhetőség: tel.:........................ 



2015. április Balatonkenesei Hírlap 7 

 

Interjú Varga Zsuzsannával 
 
– Ön az előző ciklusban is a képviselő-testület tagja volt: 

2010 és 2014 között településünk alpolgármestereként ismer-
hettünk meg. Örült az újraválasztásának? 

– Természetesen. Köszönöm a bizalmat, amellyel a tele-
pülésen élők újra megtiszteltek. 

– Beszélne nekünk egy kicsit a családjáról, kenesei gyöke-
reiről? 

– Több erős szállal kötődöm a településhez. Édesanyám 
családja, a Makayak az 1730-as évek óta élnek Kenesén. 
Legalábbis addig sikerült visszafejteni a család történetének 
fonalát a református egyház anyakönyveiből. Egyszerű, szor-
galmas emberek voltak, akik nagy családban, sok gyereket 
neveltek. A Makay-ház a Kossuth utcában állt, nagyapám 
református tanító volt, s a házat itt a Fő utcán, melyben tulaj-
donképpen az egész életemet töltöttem, ő építtette, hogy 
nyugdíjas éveiben legyen hová visszavonulnia. 
 

 
 

Édesapám és családja Devecserből való. Én félig-meddig 
háborús gyerekként születtem; apám katona volt, édes-
anyámmal a háború vége felé házasodtak össze. Aztán jött az 
összeomlás, nekik menekülniük kellett. Így történhetett meg, 
hogy tősgyökeres keneseiként Németországban láttam meg a 
napvilágot, egy katonai gyűjtőtáborban. Hat hetes voltam, 
amikor a szüleim, sok más menekülttel együtt visszajöhettek 
Magyarországra. Amerikai katonák kísérték a szerelvényt, 
amellyel Székesfehérvárig hozták őket. 

Öt éves korom óta élek ugyanebben a házban, mely igazi, 
több generációs otthon. Nagyszüleim, szüleim is itt éltek, s én 
is itt neveltem fel a három gyermekemet. Gyula fiam vízépítő 

mérnök, Évi lányom óvónő; Botond, a kisebbik fiam pedig 
geográfus. 

Rengeteg emlékem köt ehhez a vidékhez. A református 
temetőben ott találom őseim, így a dédanyám sírját. Így talán 
nem kell külön hangsúlyoznom, mennyire fontos nekem ez a 
település és minden, ami itt történik. 

– Az önkormányzati munka tehát nem ismeretlen az ön szá-
mára. Mesélne nekünk egy kicsit a korábbi tapasztalatairól? 

– Elmondhatom, hogy mindig a köz szolgálatában dol-
goztam. Ugyan mint annyian, először én is egészen mást 
terveztem, mint amilyen fordulatot végül az életem vett, de a 
munkámat mindig szerettem, megelégedéssel töltött el, amit 
csináltam. Veszprémben érettségiztem, s utána, talán kicsit 
nagyapám indíttatására, tanítónak készültem. Két évet a neve-
lőotthonban dolgoztam, képesítés nélküli pedagógusként, 
aztán egészen más irányba kanyarodtak a dolgok. Néha nem 
tudjuk, mi miért történik az életünkben, de ez talán így van 
jól. A Tanácshoz kerültem, a pénzügyi osztályra, ahol hu-
szonhárom évig dolgoztam. Közben folyamatosan tanultam, 
képeztem magam. Az Államigazgatási Főiskolát már a gye-
rekek mellett végeztem el, édesanyám nélkülözhetetlen segít-
ségével. Sok nagyszerű tanártól nyílt alkalmam tanulni, ami-
nek nagyon örültem. A rendszerváltás után Csajágra kerül-
tem, ahol körjegyzőként, majd jegyzőként tevékenykedtem. 
2008 óta vagyok képviselő. 

– Hogyan folyik a munka a testületben? 
– A nagy feladatok, a látványos tettek mindig kis lépések-

ből épülnek fel, mindennek a szorgalmas munka az alapja. 
Most legutóbb például ilyen sok fordulós, aprólékos, de nagy 
odafigyelést igénylő dolog volt a település 2015-ös költségve-
tésének elkészítése, melyből én is kivettem a részem. 
Balatonakarattya leválása jelenleg nagyon sok elintéznivalót 
ad, mely leköti az erőinket. Ebben a folyamatban a két legfon-
tosabb tulajdonságunk a türelem és a kitartás kell, hogy legyen. 

– Jelenleg ön a szociális bizottság elnöke. Ebben a minő-
ségben milyen feladatok állnak ön előtt? 

– Szociális területen most nagy változások vannak. A segé-
lyezés, a felnőttek szociális ellátása nemrégiben a járási hivata-
lokhoz került; helyben a krízisben levők megsegítéséről tudunk 
dönteni. Települési támogatással tudunk segíteni a rászoruló-
kon. Mindenkire figyelnünk kell, legyen szó kisnyugdíjasokról 
vagy szociálisan hátrányos helyzetben levő gyerekekről. 

– Mit tart a legfontosabbnak a képviselői munkában? Mi 
a legfontosabb célja? 

– A településért, az itt élő emberekért szeretnék tenni, 
ahogy eddig is tettem. Mindazt az ismeretet, amelyet életem 
során megszereztem, az önkormányzati munkámban szeret-
ném kamatoztatni. Munkánknak átláthatónak, mindenki szá-
mára érthetőnek kell lennie. 

Nagyon fontos, hogy a testület jó légkörben, egyetértés-
ben dolgozik, döntéseinket megfontoltan hozzuk. Egy-egy 
kérdést több szempontból is igyekszünk körbejárni. Csapat-
munkával, közösen sokat tehetünk. 

– nk – 
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Miért inkább Barabást ...? 
 
A nagy események sodrában megjelenő jelentéktelennek tűnő epizódok sokszor csak véletlenszerű, de nem fontos történé-

sek, máskor aranyos kis gyöngyszemek, viszont néha szinte villámlás erejű fénnyel világítják meg a dolgok valódi értelmére. 
Ilyen jelenséggel találkozunk Jézus perében az úgynevezett Barabás epizódban. 

Pilátus, a római helytartó „átlát a szitán”. A zsidók egy ártatlan tiszta embert irigységből hoztak eléje halálos ítéletet kérve 
fejére, hogy azután nélküle nyugodtan gyakorolhassák kétes hatalmukat, kényük-kedvük szerint manipulálva népüket. Ettől a 
ponttól kezdve két síkon folyik a küzdelem. Az egyik sík vertikálisnak mondható: és nem más, mint az ember-krisztusnak 
Atyja iránti engedelmességének szabadon bemutatott áldozata. Ezt ő teljesen egyedül vívja meg, de érdemét mindenkiért fel-
ajánlja. Oly annyira tisztán egyedülálló küzdelemben, hogy még maga Pilátus is zavarba jön amikor Jézus kijelenti: „Az én 
országom nem ebből a világból való” (Jn 18,36). …, és csakhamar vádlóinak is elfogynak az érveik. A Szent körül mindenki 
csődöt mond. Ebből a vertikális patthelyzetből áttevődik az „iszapbirkózás” a horizontális, politikai síkra, mely a zsidó vezetők 
és párthíveik, valamint a Római Impérium képviselői között folyik tovább; a nép pedig manipulálható tömegként érzéketlenül 
hömpölyög körülöttük.  

Pilátus nemcsak a vádlott ártatlansága és a római jog-gyakorlat  igazságosságának érvényesítése miatt akarja szabadon bo-
csátani Jézust, hanem politikai vereséget akar odadörgölni a zsidó vezetők orra alá. Ezért módszert vált. Észérvek helyett az 
érzelmekre, a tisztesség és a gonoszság szembeállítására, a részvétre és a zsidó hazaszeretetre apellál. Előhozatja tehát a bör-
tönből Barabást, a gyilkost, és odaállítja Jézus mellé: Válasszatok! Lássuk csak, hogy nektek ki kell. Ostorral félholtra vereti 
Jézust, majd újra eléjük állítja: Válasszatok! Nektek ki kell? S a vezetők és a megbabonázott nép választ. „Bemegy a csőbe”. 
Csak azért is Barabás kell nekik. Minél sötétebb és aljasabb a dolog, „annál jobb”. A megszeppent Barabás már-már tisztának 
és nemzeti hősnek érezheti magát az őt vállára vevő lealjasodott nép hátán. Csakhogy itt nem a nép, és nem a vezetőik, de még 
csak nem is Barabás megdicsőüléséről van szó, hanem a gonoszság misztériuma ül diadalt egy jobb sorsra érdemes nép fölött.  

Ezen a ponton – azt hinné az ember –,  hogy eldőlt a harc Pilátus és Jézus vádlói között. De nem. A „diadalnak” teljesnek 
kell lenni: Pilátust is meg kell alázni, sőt neki kell kimondania saját vereségét is a halálos ítélet kihirdetésével. Ennek kieszköz-
lésére bevetik a zsarolás eszközét: „Ha (ezt) elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene sze-
gül a császárnak!” (Jn 19,12). 

S az evilági csetepaté folytatódik mind a mai napig, és ezen túl is, a világ végezetéig, amíg ember lesz a földön. Azonban 
senkinek sincs joga követ dobni Jézus perének szereplőire a magunk ártatlanságának tévhitében, még akkor sem, ha az ott 
jelenlévők és a gyáván elbujdosók mind-annyian csődöt mondottak: ki azért mondott csődöt amit tett, ki pedig azért, amit nem 
vállalt. Viszont el nem évülő példát statuáltak, és ma is tükröt tartanak minden következő nemzedék elé, amelyben megláthat-
juk saját arcunkat: a gyűlöletest és hazugot, vagy az áldozatban megdicsőültet. Az előbbi azt üvölti eltorzult vonásokkal: „Ke-
resztre vele...!” (Jn 19,8). Csakazértis…!, Az utóbbi viszont felold minket: „Békesség Nektek…!” (Jn 20,21). Mind-örökké…!  

Történetünk kérdésére, hogy miért inkább Barabást választották, a bölcsek már tudják a választ, mások viszont sohasem 
fogják sem megtudni, sem megérteni…! 

„Ne vígy minket a kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól!” 

Dr. Balázs Pál 
 

HÚSVÉTI  LITURGIÁK 
BALATONKENESÉN 

Nagycsütörtökön 18 órakor 
Nagypénteken 18 órakor 

Nagyszombaton 20 órakor 
Húsvétvasárnap 10 órakor 

Húsvéthétfőn 8 órakor 
* 

BALATONAKARATTYÁN 
Húsvétvasárnap 8 órakor 

* 
BALATONVILÁGOSON 

AZ ISKOLÁBAN 
Húsvétvasárnap 18 órakor 

 

 
Nagyböjti lelkigyakorlat 

BALATONKENESÉN 
 

március 26-án, csütörtökön, 27-én, pénteken 
17 órakor 

és 28-án, szombaton 10 órakor 
 

Vezeti: Darnai János várpalotai káplán 
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                          PÉTER BÖJTJE 
 
 „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, 
hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait. Ő erre így válaszolt: Uram, 
kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is! Jézus azonban ezt felelte: Mondom neked 
Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem.” 

(Lukács evangéliuma 22,31-34) 
 
 

Böjt időszakában mindig újra felmerül a keresztyé-
nekben a kérdés, hogyan lehet vagy kellene megélni ezt 
az időt, jól készülni testben és lélekben a közeledő nagy-
hétre. Ha mélyebben szeretnénk ezt végiggondolni, min-
denképpen elindulhatunk onnan, hogy a böjtnek valóban 
része valamiféle önmegüresítés, lemondás, odaszánás.  

No de mit szánhatok én oda, mit adhatok az Istennek? 
Vagy a másik irányból téve föl a kérdést: mi kellhet tő-
lem egyáltalán Istennek? Az evangéliumi igerész ebben 
segít minket. 

A mit adhatok én kérdéséből valójában egy másik fa-
kad: Mim van nekem egyáltalán? Ha ebbe belegondo-
lunk, sokféle válasz fogalmazódhat meg bennünk. Van-
nak „van”-jaink. S nem elsősorban vagy nem csupán 
anyagiakról van itt szó, bár az is fontos lehet, hogy éle-
tünk során mit tudtunk magunk és szeretteink számára 
megteremteni, munkánk eredményeként felmutatni. De 
van sok minden más gazdagságunk is. A személyisé-
günkben rejlő képességek, tehetségek, a szorgalmunk, az 
erőnk, a jóért-igazért való lelkesedésünk, közösségeink 
iránti elkötelezettségünk is talán.  

Igen, hát hiszen van bennünk szeretet, van bennünk 
hit! A történetben Simon Péter szavai is lelkesedésről, 
elszántságról, erős akarásról és bátorságról árulkodnak. S 
én azt gondolom – ahogy az evangéliumokból megis-
merhettük az ő személyét – ezek valóban Péter igazi 
jellemvonásai. 

Persze, ha őszinték vagyunk, ott vannak bennünk a 
„nincs”-ek is. Van, ami bennünk kevés, amire képtelenek 
vagyunk. Vannak kétségeink, félelmeink, fájdalmaink, 
veszteségeink – hiányok. 

Tudunk magunkról valamit, ismerjük magunkat va-
lamilyennek. És akkor egyszer csak jön a „rosta”, amiről 
Jézus is beszél. Tudjuk, a rosta a gabona tisztítására való. 
Erősen kell rázni, s akkor a szép kerek, egészséges sze-
mek fennmaradnak, a polyva meg szemét pedig kihull. 
Magyar nyelvünk olyan szépen és találón nevezi „meg-
rázkódtatásoknak” életünk ilyen történéseit. Mert törté-
nik valami, ami megráz, jön egy hirtelen veszteség: eset-
leg anyagi természetű vagy éppen a munkánkat veszítjük 
el, talán az egészségünket vagy – ami a legfájdalmasabb 
– egy szerettünket.  

Váratlanul csalódunk: talán egy másik emberben, ta-
lán a reményeinkben vagy éppen saját magunkban. Meg-

próbáltatást élünk át, felkészületlenül érő támadások 
jönnek. Valami történik… 

Ilyenkor kiderül, mi az, ami valóban „van” bennünk, 
s mi az, ami „nincs”, nem elég. Sokszor magunkat is 
meglepjük. Mert éppenséggel kiderülhet, hogy amit 
„nincs”-nek hittünk, mégiscsak van, mégis van elég 
erőnk, talpraesettségünk, bátorságunk, reménységünk. 
De sajnos többnyire inkább nagy „van”-okról derül ki, 
hogy híjával vagyunk. Hogy mégsem bírtam ki, nem 
tudom megoldani, nem tartottam ki, nem vagyok képes 
rá, kevés vagyok hozzá, nem kellett volna bíznom benne. 

S ehhez még a hívő ember szívében felmerül a fájó 
kérdés is: Miért engedted rám ezt, Uram?!  

Minderre válaszol Jézus az idézett sorokban. Isten 
pontosan tudja, mi történik velünk, és nagyon jól tudja 
azt is, hogy mi van bennünk valójában. 

Az Atya tudja, hogy mi történik. Ha engedi is, hogy a 
gonosz néha megrázza a rostát, a világ azért az Ő kezé-
ben van, ahogy az életünk is. Ő tartja azt, s bármi is tör-
ténjék, nem enged ki minket irgalmas kezéből.  

Isten az élet megrázkódtatásait nagyon jól – „belül-
ről”! – ismeri, hiszen Jézus Krisztusban emberré lett. 
Őbenne teljes mélységeiben átélte az emberi lét 
„nincs”-jeit, az üldöztetést, szűkölködést, szenvedést, 
emberekben való csalódást, a kísértéseket. A legna-
gyobb „élethiányt”, a halált is. Bármi is ér bennünket, 
nem kívülről nézi szenvtelenül és közömbösen, bizony 
jól ismeri.  

És ismer minket is teljességgel és mélységesen, úgy, 
ahogy mi talán sosem fogjuk ismerni önmagunkat. Hi-
szen az övéi vagyunk, ahogy a 139. zsoltár is gyönyörű-
en leírja, teremtett gyermekei mindannyian. Ő akart, 
tervezett és szeretett minket, már mielőtt megformált 
volna, s Őrajta kívül nincs életünk. Ismer minket, és néha 
gyengéden, néha keményebben tanítgat minket ismerni 
önmagunk.  

Ezért vannak a rosták. Minden megrázkódtatás egyút-
tal lehetőség is rádöbbenésekre, önámítások elengedésé-
re, tanulásra és erősödésre. Igencsak biblikus alapú az a 
világi bölcsesség, hogy „ami nem öl meg, az megerősít”. 

Tudjuk, mi a bibliai történet folytatása, hogy Péter 
azon az éjszakán, ott a főpap udvarában valóban – átko-
zódva és esküdözve – letagadja, hogy  köze lenne  Jézus 
hoz. 
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Péter valóban lelkes, elszánt és bátor ember volt, de a 
halálos veszélyben mégis elbukott. Kiderült, hogy 
mindaz, ami őbenne „van”, az bizony kevés.  

Mégis ajándék volt ez az ő számára, ez a bukás és 
aztán a keserves sírás Péter ajándékba kapott böjtje 
volt! Ez az igazi böjt, mikor önmagunkat, teljes 
valónkat, „van”-jainkat és „nincs”-jeinket is elengedjük, 
odaengedjük őszinte bűnbánattal és bizalommal 
Istennek. Péter számára elengedése lett ez emberi 
erőnek és erőlködésnek, önbizakodásnak, önhittségnek, 
nagy szavaknak és akarásoknak. 

Hányszor hallani ma is emberektől az édenkerti 
bűneset kulcsgondolatát: Nincs szükségem Istenre, 
nekem ne mondja meg, mit lehet és mit nem, enyém a 
„jó és rossz tudása”! A magam ura akarok lenni, és ura 
is vagyok az életemnek! Bizony felbukkan ez akár 
„vallásos” mezben is, pont ahogy Péternél, mikor mi 
akarjuk megoldani, emberi módon még Isten ügyét, 

akár Jézus helyett is 
hangoskodva, 
kardokkal hadonászva. 

Ma arra tanít minket 
az ige, hogy minden 
igazi böjt ott kezdődik, 
hogy – mindenekelőtt – 
nem szavakat, nagy fogadalmakat és tetteket, hanem 
önmagunkat adjuk oda Istennek. Ne önmagunkkal 
legyünk tele, hanem Őneki engedjünk helyet és úrságot 
magunkban. Adjunk alázatot, bűnbánatot, könnyeket, 
kimondva: Lásd, Uram, ez vagyok én. Mert már én is 
látom, hogy mi vagyok Tenélküled, csak önmagamtól.  

Köszönöm, Jézus, hogy értem is könyörögtél és 
megtartottál! 

 
Némethné Sz. Tóth Ildikó 

lelkipásztor
 

 

 

 

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI 
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 

 
 
Balatonkenesén: 
 
- Március 29. Virágvasárnapi istentisztelet fél 

11 órakor 
- Március 30-tól: Nagyheti evangélizáció 

hétfőtől csütörtökig 18 órakor. „Krisztus ke-
resztje előtt” 

- Április 3. Nagypénteki istentisztelet 18 órakor 
- Április 5. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával 

fél 11 órakor 
- Április 6. Húsvéti istentisztelet legátus szol-

gálatával és úrvacsorával fél 11 órakor 
- Április 6. Evangélikus istentisztelet úrvacso-

rával a siófoki evangélikus lelkész szolgá-
latával 16.30 órakor 

 
Balatonakarattyán: 

- Március 29. Virágvasárnapi istentisztelet a 
Könyvtárban 9 órakor 

- Április 5. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával a 
Könyvtárban 9 órakor 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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Csupa fény és ragyogás 
  

Akinek élete során már volt alkalma rácsodálkozni egy-
egy ragyogó fényben tündöklő igaz csillogásra, az olyan 
szimbólummal találkozhatott, amelyből megsejthetővé vált 
számára valami az igazi boldogságból. Mert a hazugságmen-
tes tiszta fény, a tündöklő fehérség, s a benne láthatóvá váló 
hamisítatlan színgazdagság homlok egyenest szemben áll a 
sötéttel, a kaotikussal, a zavarossal, a ködössel és az átláthatat-
lannal; s mivel mindezek jeleket hordoznak, önmagukon túlra 
mutatnak: értelmes személyeket jelenítenek meg, akik jók, 
tiszták és szentek, illetve rosszak, buták, esetleg gonoszak is.  

Most, amikor húsvét fénye előrevetíti sugarát, mozgásba 
hozza értelmünket, szívünket ösztöneinket és cselekvőképes-
ségünket; s közben el-elgondolkozhatunk. Az a legszembetű-
nőbb, hogy sok ember számára a húsvét sonkát, tormát, kifes-
tett tojást és dúsan megrakott elegáns asztalt, locsolkodást és 
kellemes koccintgatást, s persze tavaszt, jó időt és egy kis 
szabadságot jelent. Ezeket az örömöket természetesen szívből 
kívánjuk mindenki számára, mert elsősorban a testünknek, de 
egy kicsit még a lelkünknek is szükségük van rájuk. Az ün-
nep alkalmával ezek ajándékformát öltenek magukra, amit 
valaki szeretettel nekünk készített, mert nélküle nem lenne 
sem ünnep, sem ajándék. Mindazon által az itt felsoroltak a 
természetük szerint inkább múló örömöket szerezhetnek, 
mint maradandóakat, amik inkább a testet érik el, mint a 
lelket, s ezért az ember, a maga személyes belső világában 
velük együtt is lehet magányos, szeretetre „éhes” és „szom-
jas”, pedig ünnep veszi körül, de annak csak a talmi ragyogása. 

Nem…, nem ezzel van baj! Tényleg őszintén és szívből kí-
vántuk és kívánjuk most is mindenkinek az ünnep apró ínyenc 
örömeit is. Csak hát a lényeg, az igazi tartalom, a nekünk 
adandó teljes ajándék mellett ne menjünk el érzéketlenül és 
bambán…!  -  Húsvétunk belső tartalmát és emberi világunkat 
felszabadító erejét három esemény felvillantásával ragadhatjuk 
meg. Bennük az ember számára olyan távlat és perspektíva 
nyílik meg, amely korábban elképzelhetetlen volt, de most 
mégis valódi lehetőséggé válik az ember boldogulása számára.  

A húsvét eredete a „peszach”: Izrael népének szabadulása 
az egyiptomi rabszolgaságból. Ez az egyszerűen leírható 
mondat mögött egy döbbenetes eseménysor húzódik meg: A 
kezdetben szabad és megbecsült Jákob család Izrael népévé 
gyarapszik. Ezen a ponton fordulat következik be. Az egyip-
tomiak kezdetben jóindulatú bizalma, látva a nép gyarapodá-
sát, félelemmé alakul át, minek következtében a zsidó nép 
szabadságát szolgasággá igyekeznek változtatni. De ez csak a 
kezdet. Ahogy fokozódik a félelmük, hát úgy fokozódik az 
elnyomásuk is, és a nép rabszolga sorba süllyed. Végül már 
ez sem elég az egyiptomiaknak, kihalásra ítélik őket, de előbb 
még munkával kizsigerelik, önérzetükben és lelkükben meg-
alázzák őket. Reménytelen a helyezet: nincs menekvés, rá-
adásul kénytelenek felfedezni saját hibáikat és bűneiket is. 
Ebben a helyzetben éri őket a szabadulás lehetőségének a 

híre. Mindez elképzelhetetlen és hihetetlen, de hát az Úr, 
atyáik Isten áll a hír mögött, aki úgy szabadító, hogy a meg-
szabadulás útját nekik kell végigjárniuk, tehát mindenestül 
részük lehet magában a szabadulásban is: vagyis a hatalmas 
Isten a partner szerepében jelenik meg, és így szabadító.  -  
Aki ebből a fölemelő valóságból csak a sültbárányt, a friss 
kenyeret meg egy pohár bort ért meg, az szellemileg körülbe-
lül azon a szinten van, mint a család kutyája, aki ezen az 
estén jól lakmározott az odavetett maradékból.  

A másik két esemény térben és időben nagyon közel áll 
egymáshoz. Az egyik előkép, a másik beteljesedés, az első 
három tanítvány tapasztalata, a második sokak többszörös 
élménye. Az elsőt úgy ismerik a keresztények és a kultúrtör-
ténetben járatosak, hogy „Jézus színeváltozása”, a második 
eseménysort pedig a „Föltámadott megjelenései”. Máté evan-
gélista a színeváltozást így írja le: „… Jézus maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy 
magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a 
nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. 
S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” 
(Mt 17,1-3) Lukács még hozzáteszi: „… a haláláról beszél-
gettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie.” (Lk 
9,31)  -  Mit jelet ez így együtt: tündöklő ragyogás, és dicste-
lennek látszó véres és megalázó halál…? Az emberi logika itt 
szükségszerűen csődöt mond. Úgy látszik, hogy ezen a pon-
ton az a magyarázat is elégtelen, miszerint Jézus a színevál-
tozás ragyogásával ellensúlyozni akarta a tanítványok lelké-
ben a kereszt botrányát. Hát akkor mire volt ez jó, vagy ho-
gyan érte el a célját? Mindenek előtt fontos világosan látni, 
hogy csak a megértés mondott csődöt, az élmény viszont 
megmaradt. Azért volt szükség a Föltámadott ismételt megje-
lenéseire, hogy emberi logikát meghaladó „kereszttűzbe” 
kerüljön Jézus halála, ami felé vezető utat a színeváltozás 
fénye világított be, s a feltámadás misztériumában ragyogott 
fel örökös belőle áradó fénnyel. Ezért Jézus halála nem ham-
vaiba hulló áldozat, hanem minden hitványság és bűnt meg-
semmisítő katarzis, amelyből Élet születik: megdicsőült, fel-
szabadult örök élet az ember számára is.  

Ezt a totális felszabadulást ünnepli a húsvéti liturgia Krisz-
tus világosságának fényében, ennek üzenete kínálkozik fel 
térben és időben közeli és távoli kultúrák népeinek, ez folyta-
tódik a keresztség és a többi szentségi ajándék befogadásában, 
a művészetekben, és érzékeny társadalmi közegekben, de még 
a folklórban is, mint például a húsvéti tojásban, mely a feltá-
madás szimbóluma.  

A húsvét fény és ragyogás, de olyan, amely belülről sugár-
zik, és áthatol mindenen, mint a röntgensugár, árnyékot vagy 
foltot nem hagy maga után, csak tisztít, éltet és szeret. Igen, 
szeret, mert a húsvét titka nem valami, hanem valaki: az Élő 
Isten. 

 Dr. Balázs Pál 
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Táncos Sándor, Táncos Gábor: 
 
Magyarországon a kerékpárversenyek nem kapnak akkora 

médiafigyelmet, mint külföldön, ahol a legkeményebb sport-
ágak között tartják számon. Ennek ellenére a szakág hazai 
kedvelői, indulói és elit versenyzői között nincs olyan ember, 
aki ne ismerné a Táncos testvéreket. Több évtizedes eredmé-
nyes versenyzéssel a hátuk mögött ez nem is meglepő. 

Pontosan ezért nehéz kérdés volt számomra, hogy együtt 
vagy külön-külön beszélgessek e két kiváló sportemberrel 
gondolataikról és eredményeikről. Döntésem igazolt abban, 
hogy külön találkozzak velük, mert így két különböző szem-
szögből kaphattam ízelítőt a sportág szépségeiről. 

Mindketten már gyerekkorban megfertőződtek a kereke-
zés szeretetével, eleinte BMX, később pedig a mountain bike 
ágazatával. 

Sanyi a beszélgetésünk estéjén töltötte be a 39. életévét, 
közlekedési, gépészeti szakközépiskolát végzett. 

Az 1980-as évek végén a Veszprém Spartacus SE tagja-
ként, Borbély Ferenc vezetésével kezdte pályafutását, BMX 
cross szakágban. Itt elsajátította az alapokat és a technikát. 
Fiatal kora ellenére, a magyar válogatottban kizárólag kül-
földön a felnőtt korosztályban versenyzett. Képviselte hazán-
kat többek között Olaszországban, Hollandiában és Francia-
országban. 

A BMX egy sprint szám, de az ő vékony testalkatához in-
kább a hosszabb távú versenyzés volt az ideálisabb, ezért 
1995-től a mountain bike cross country ágazatára váltott. 

Jelenleg a Meditech SE valamint a Balatonkenesei SC Ke-
rékpár szakosztályának a tagja. Maraton versenyeken a Master 
1 kategóriában áll rajhoz, idén már a huszonhetedik szezonját 
kezdi egy 10 kg alatti, 26 colos, karbonszálas kerékpárral. 

Sanyi az eddigi négyszáz versenyéből az utolsó két sze-
zonját értékelte a legjobbnak, minden versenyén az első há-
romban végzett. Kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet, 
de ő nem ezeket emelte ki, hanem az életfelfogásába adott 
mélyebb betekintést. 

Viszont nem engedtem elsiklani a felett, hogy 2014-ben 
tizenkét versenyen indult, mindegyiken dobogós helyezést ért 
el. Ezen belül megnyerte a Top Maraton Sorozatot, ami pon-
tozásos rendszeren alapult, itt összpontszám alapján hirdették 
ki a magyar bajnokot, aki tavaly Táncos Sándor lett. A pont-
gyűjtő versenyeken Duna-Visegrád-Pilisen elsőként, Szilvás-
váradon harmadikként, Bükk-Felsőtárkányban szintén első-
ként valamint Mátra-Galya-Kékestetőn harmadikként ért 
célba. Ahol nem a dobogó legfelső fokára állhatott fel, ott 
csak külföldi versenyzők előzték meg. 

Emlékeibe mégis az a 86 km-es Duna Maraton vésődött be, 
amit 1998-ban úgy nyert meg, hogy még csak három éve ver-
senyzett a profik között. A négyszáz indulóból a verseny elején 
a legutolsók között haladt, a féltávnál már harmadik volt, 15 
perces hátránnyal. Mégis megnyerte a versenyt, pedig a pályát 
egy nyári zápor szétáztatta, hat órát ment a sárban, a magával 
vitt Pilóta kekszet már az elején kirántotta, így 1 dl vízzel és 1 
keksszel küzdötte végig, ezt az erőt próbáló távot. 

Kérdésemre, hogy mennyi munka fekszik ezekben a kivá-
ló eredményekben, olyan választ kaptam, amit nehéz szavak-
ba önteni. Ha egy szóval lehetne jellemezni: fanatizmus. 

Sanyi heti harminc órát edz, kizárólag a szabadban, legyen 
mínusz 10 vagy akár 40 fokos hőség, eső, vagy szél, ő minden 
nap kerékpárra ül. Van, hogy gondol egyet, és letekeri a Bala-
tonkenese-Budapest távot, hogy barátnőjét meglepje. Aki szin-
tén kerékpárversenyző, és akit egy versenyen ismert meg. 

De nem csak a kerékpár tartozik a felkészüléséhez, hanem 
a futás és a balatonkenesei strandon lévő szabadtéri cross fitt 
pálya is. És bár volt már öt kéztörése és egy arccsont-
lemezelése, mégis minél extrémebb a felkészülés és a verseny, 
annál jobban hajtja a vágy, hogy átlépje saját határait, korlátait. 
Azt mondta, ez csak úgy lehetséges, ha tisztában van önmagá-
val, képességeivel, és figyel testének minden jelzésére. 

Olyan magával ragadóan beszélt, hogy ezek után félve 
mertem megkérdezni, hogy mit jelent számára ez a sportág. A 
válasz, amit kaptam, az volt amit, vártam. Ez jelenti az életét, 
ez ad értelmet annak, hogy reggel felkeljen, ennek rendel alá 
mindent. Önbizalmat, erőt és tartást ad, így él az életben is. 
Neki a sport adja az örömet. 

Megszállottsága másokra is hatással van, hiszen például 
említhetnénk Farkas Lászlót, aki 65 évesen Balaton-köröket 
teker, Öcsi Zoltánt, aki Tihany-Balatonföldvár távokat teljesít 
már, és nem utolsó sorban ifj. Becker Jánost, aki tíz éve edz 
vele, és három éve viszi magával a környékbeli versenyekre. 
Ahol kétszer is dobogós helyen végzett. 

És hogy  a sporton kívül, az életben mire a legbüszkébb? 
Az öccsére, Gáborra, aki az ő példáját követve lett versenyző 
és bajnok. 
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Két testvér, egy életérzés 
 

Gábor 34 éves és szintén nagyon fiatalon, 6 évesen kezdte 
a kerékpározást. Ő is a BMX crossal indította pályafutását a 
veszprémi Spartacus Egyesületnél. Országos bajnok lett, 
valamint ő is a magyar válogatott tagja volt. Münchenben, az 
olimpiai stadionban, korosztályában első helyezést ért el, ez 
egy életre szóló élményt jelentett számára. 

Új kihívást keresve 1993-1995 között a VEDAC 
hosszútávfutó atlétájaként országos bajnok lett 6000 m-es 
távon, Szemán János edző keze alatt. 

A középiskolai tanulmányai viszont megakadályozták, 
hogy folyamatosan edzésekre járjon, így ez a kitérő hamar 
véget ért. De azt hiszem, egyáltalán nem bánja, hogy így 
történt. 

A mountain bike 2000 körül kerítette hatalmába, ő is a 
Meditech SE és a Balatonkenesei SC Kerékpáros 
szakosztályának versenyzője, mint bátyja Sándor. 
Névszponzora a KTM. 

Sanyival készült a megmérettetésekre, de amióta családja 
van, az idejét máshogy próbálja beosztani. A heti átlag 20 
órás felkészülést igyekszik hozzájuk igazítani. A 
hétköznapok feléségéről, Szilviáról és 8 éves fiáról, Olivérről 
szólnak, ilyenkor éjjel otthon egy speciális spinning gépen 
teker, annak ellenére, hogy tőlük a maximális támogatást 
kapja, és sok áldozatott hoznak azért, hogy a legtöbb időt 
tudja a felkészülésére fordítani. A hétvégeken már kora 
reggel indul futni, valamint ő is kihasználja a strand melletti 
szabadtéri kondiparkot. Kerékpárral pedig a Balatonfüred-
Felsőörs-Balatonfűzfő illetve a Veszprém-Hárskút-Lókút 
köröket teszi meg. 

A szezonok március végén kezdődnek és szeptember 
közepéig tartanak, így már december elején elkezdi a 
felkészülést. Pihenésre mindössze 2 hónapja marad. 

A folyamatos terhelések során a térdében kialakult 
porcszakadás sem akadályozta meg abban, hogy a 2011-es 
szezonban szinte mindent megnyerjen, amit csak lehetett. A 
Táncos vér benne is a felszínre tört, mert a műtétje után már 
egy héttel elkezdte a felkészülést és tizenhat versenyéből kettő 
kivételével mindegyiken elsőként ért célba. Olyan versenyeket 
nyert meg, mint például az Ebike kupa, Pilis kupa, Top 
Maraton, Crosskovácsi maraton, Hotel Yachtclub kupa. 

Kiemelkedő eredményei között szerepel, hogy kétszeres 
magyar bajnok és ötször nyerte meg a magyar sorozatot, ami 
6-7 verseny pontgyűjtésének összesítése. 

Arra a kérdésemre, hogy melyik verseny maradt számára 
a legemlékezetesebb, a 2013-as Nagykovácsi maratont 
említette. Itt fordult elő az, ami csak nagyon ritkán, hogy 
testvérével egy kategóriában indultak. Mindketten előre álltak 
a rajtnál ők vezették a mezőnyt. Senki nem előzte meg őket, 
ketten haladtak az élen a felvezető szakaszon. Azt hiszem, ez 
mindenképpen egy olyan gesztus a versenyzőtársak részéről, 
ami jelzi azt, hogy milyen nagy tekintélyük van és mennyire 
elismerik a Táncos testvéreket ebben a sportágban. 

Beszélgetésünk során egyértelmű lett számomra, hogy 
Gábornak az élete e köré a sport köré épül. Ez tanítja 

kitartásra, ösztönzi céljai elérésében. Nem létezik számára 
feladott verseny, mindig küzd azért, hogy a lehető legjobbat 
hozza ki magából. Az eredmények motiválják, az egészséges 
versenyszellem, hogy minél jobb akar lenni. 

Sokat beszélt testvéréről és hogy mennyit köszönhet neki. 
Az ő hatására kezdte el már a BMX korszakát is és az első 
kerékpárját is tőle kapta, hogy a mountain bike szakágban 
versenyezhessen. 

A közös edzéseket már nem tudják véghezvinni, de a 
felkészülési tervet még mindig közösen készítik el, kikéri 
véleményét. 

Mindketten keményen és kitartóan készülnek, nagy 
áldozatokat hoznak a siker érdekében. 

Fontos számukra az étrend és folyadékbevitel a 
felkészülésük folyamán. A versenysúlyukat igyekszenek 
megtartani.  

Mindketten szinte szó szerint ugyanazt mondták nekem, 
hogy szervezetük annyira ráállt a versenyzésre, hogy fejben, 
szellemileg is fiatalok maradtak. Energiájukat nagyon jól 
tudják beosztani, csak kívülről fog rajtuk az idő.  

Mindkettőjüket az élsportolók gondolkodásmódja 
jellemzi, egyikük sem tudná elképzelni az életét kerékpár 
nélkül, nem tudnának kiszakadni ebből az életből, a 
versenyek hangulatából. Külföldön sok 60 év feletti 
versenyző él, így amíg csak lehetőségük van, ezt akarják 
folytatni. 

Óriási élmény volt számomra beszélgetni két ilyen 
kivételes emberrel és sportolóval, magával ragadt az 
egyéniségük és az, ahogy erről a sportágról, mind életük 
szerves részéről meséltek nekem. 

Sándor és Gábor, köszönöm! 
Szabó Tamás
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Segítsen, hogy segíthessünk! 
 
„Soha nem a magunkért való küzdelem a cél, hanem mások szolgálata. Ha nem akarunk megbetegedni, nagyon kell egy-

mást szeretnünk. A betegségek megelőzésére és gyógyítására egyaránt a szeretet az egyetlen gyógyszer.” (Papp Lajos) 
 

Kedves Olvasók! Előző, márciusi lapszámunkban már megismerkedhettek egy nehéz sorsú, beteg kislány történetével. Az 
alábbiakban egy szintén súlyosan egészségkárosodott gyermekről szeretnénk szólni. Kérjük, ha tudnak, segítsenek szüleiknek, 
hogy gyermekük számára biztosítani tudják a teljes élet megélését. 

 

D. Bea kolléganőnk gyermeke szintén évek óta küszködik egy olyan ritka betegséggel, melynek következményei nagyon 
súlyosak, az állapotrosszabbodás megelőzése, azaz a szinten tartás is sok áldozatot kíván és még több pénzt emészt fel. 

– Bea, hogyan kezdődött és mikor a Ti kálváriátok? 
– Balázs, a nagyobbik gyermekem, 2009 nyarán születési rendellenességekkel született, amelyekről akkor még keveset tud-
tunk, de már akkor is sok gondot okoztak. Egy éves koráig három hasi műtéte és egy plasztikai műtéte volt. (2009 július 
hasi műtét, omphalocele megoldása miatt, 2010 május hasi műtét, köldök jobb felső végén fistula miatt, 2010 június hasi 
műtét, omphalokele, fistula umbilici miatt.) Mivel Budapesten műtötték, ezért naponta fel kellett járni szoptatni és ellátni, 
ugyanis anyaszállást nem tudtak felajánlani és én sem tudtam másképp megoldani a Budapesten tartózkodást. Speciális ét-
rendre – tápszerre – volt szüksége. A hasi műtétek miatt rendszeresen volt szükség kötszerre, naponta ötször kellett átkötni. 
Ezek után szépen fejlődött, úgy tűnt túl vagyunk a nehezén, bár mindig adódtak, kisebb-nagyobb problémák. 
– Úgy tudom, hogy a születése után még nem diagnosztizálták nála azt a betegséget, ami most a legtöbb gondot okozza. Er-
re mikor derült fény? 
– Sajnos elég későn. 2013-ban derült ki kisfiam betegsége, az Axenfeld-Rieger syndroma, mikor is elvittük gyermekünket 
Budapestre, a Semmelweis klinikára. Ide azért kellett elmennünk, mert sajnos Veszprémben a Kórházban nem tudták diag-
nosztizálni a betegségét.   
– Mit lehet tudni erről a betegségről? 
– Kiderült, hogy veleszületett, a szemét, a száját, a hasát, illetve a szívét érinti. Fogainak egy része nem alakult ki, még fog-
csírája sincs. Elöl egyáltalán nincs foga Balázsnak, a hátsó tejfogai kibújtak. Balatonkenesére hordjuk fogászatra, már ki-
lenc fogát erősítették meg, hogy minél tovább legyenek tejfogai, hiszen ha ezek kihullnak, nem nőnek újabbak. Mivel nem 
vagyunk állandó helyi lakosok, ez minden alkalommal pénzbe kerül. Ha csak ez lenne a baj, még tudnánk viselni. Szintén 
2013-ban derültek ki a szemével kapcsolatos problémák. Nincs szivárványhártyája, látóidegeinek nagy része elhalt, illetve 
pupillája is szórt. Egyik szemére két méterre, másik szemére három méterre lát jelenleg, de ez fokozatosan romlik, és zöld 
hályog is van mindkét szemén.  
– Ezt tudják valahogy kezelni? 
– Sajnos semmi jóval nem biztatnak. Márciusban várható egy műtét, amely kecsegtet némi reménnyel, de ha ez nem sike-
rül… …Az eddigi kezelés is súlyos anyagi terhet rótt ránk. Szemüveget 4-5 havonta kell újat készíttetni, melynek darabja 
60.000-70.000 forint. A decemberben átvett szemüveg már most nem jó. Mindennap többször kell csöppenteni a szemébe, 
a szemcseppek ára havonta 10.000 forint. Egy-egy fog elkészítése 10.000 forint. Havonta kell Budapestre vinni kontrollra, 
melynek útiköltsége 10.000 forint, amiből az OEP csak 3800 forintot térít. Naponta Csajágra hordom óvodába, mert itt vál-
lalják a fejlesztését, alapozó mozgásterápiát és logopédust biztosítanak számára.  
– Balázs hogyan éli meg mindezt, hiszen nagyon értelmes kisfiú. 
– Fiamat nagyon megviseli az egészségügyi romlása, nem tudja kezelni, sokszor viselkedészavarral reagál. Karácsonyra azt 
kérte ajándékba, hogy lásson… Nagyon szeretne sportolni, de sajnos nem lehet, mert nem szabad megerőltetni a látóidege-
it. Az orvosok azt javasolják, hogy úszni járjunk vele, de sajnos ennek a költségeit már nem tudjuk finanszírozni. Mindket-
ten dolgozunk a férjemmel. Az éves szabadságunk a gyermek gyógykezelésére megy rá. Férjem munkahelyet szeretne vál-
tani, mert a jelenlegi munkahelyéről nehezen tudja megoldani, hogy gyermekünket el tudjuk vinni a megfelelő kezelésre. A 
gyógykezelések olyan anyagi terhet rónak családunkra, ami miatt több személyi kölcsönt kellett már felvennünk. 
Közgyógyellátásra jogosultak vagyunk, melynek keretösszege 6000 forint évente, de a gyermeknek felírt szemcseppeket 
sem tudom kiváltani belőle, mert kivették a közgyógyellátásra támogatásra gyógyszerek közül. 
– Várható valahonnan anyagi támogatás? 
– Próbálkozunk különféle helyeken, különböző kérelmek benyújtásával, nem sok sikerrel. Családunk megpróbál mindent 
megtenni kisfiam gyógyulásáért és kezeléséért, de sokszor úgy érezzük, hogy kilátástalan a helyzetünk, hiszen fiunk állapo-
ta folyamatosan romlik. Több anyagi segítségre nem számíthatunk családunktól és barátainktól.  
Előre is köszönjük mindazok segítségét, akik a Balatonkenese Városért Közalapítvány 72900013-10501447 számlaszámán  

„Balázs” megjelöléssel anyagi támogatással járulnak hozzá a kezelésekhez, vagy felajánlásokat tesznek a Területi Szociális 
Szolgáltató Intézményben. 

Pozsonyi Monika intézményvezető 
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Múltidézés 
 
Az elmúlt hetekben számba vettük a Tájházban őrzött kincseket. Szívet melengető érzés volt újra belelapozni a régi kiad-

ványokba, elmélyedni egy-egy kép szemlélésében. Feltódultak az emlékek: hányan tettek azért, hogy a múltból meríthető erő-
forrásokat szélesebb körben közismertté tegyék! 

Ilyen volt a márciusi ünnepélyt rendező bizottság. Jegyzőkönyvük 1894. április 8-i keltezéssel kezdődik. 
A március 15-i ünnep után rendezett társasvacsorán határozták el, hogy a jövőben rendezendő ünnepségre bizottságot hoz-

nak létre. Elnöküknek Jónás Jánost, az indítvány előterjesztőjét választották. Társelnökök: Lángi Lajos, Horváth János. A 
jegyzőkönyv vezetésére Medgyasszay Vincét kérték fel. De olvashatjuk Soós Lajos költő, Szánthó Lajos jegyző, Fazekas Mi-
hály tanító, és számos közmegbecsülésnek örvendő kenesei lakos nevét is. 

Legfőbb feladatukként jelölték meg, hogy másokat is „serkentsenek” az ünnepélyen való megjelenésre és gyermekeiknek 
örökségül hagyják e nemzeti ünnep méltó megünneplését. 

A tárlókat felnyitva elénk tárult a múlt, a kezdet. 1968. március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 120. év-
fordulójára az általános iskola 6-7-8. osztályos tanulóinak meghirdetett vetélkedő döntőjére került sor a kultúrházban. A törté-
nelmi és helytörténeti vetélkedőt Kecskés József tanár úr szervezte és vezette le. 

A  műsornak két narrátora volt. A történelmi részé Kovács Endre, a helytörténeté Pőcz Ida. 
A vetélkedő  győztesei:  
I. Rosonczy Ildikó 8.b 
II. Rosonczy Enikő 6.b 
III. Saáry Kornélia 7.b 
IV. Kádás Ildikó 8.a 
V. Makai Ferenc 6.a 
VI. Pauló Béla 8.a 
A vetélkedő végén Pőcz Ida 6.b osztályos tanuló így köszönt el a hallgatóságtól: 
 „Kedves Közönségünk! Örültünk, hogy lelkesedéssel figyelték játékunkat. Köszönjük, hogy gyűjtőmunkánkat segítették, s 

ezáltal lehetővé tették kiállításunk megrendezését, ami minden látogató számára eleven bizonyíték: Balatonkenesén értékes, 
hagyományokra épül a jövő. Szeretnénk hű folytatói lenni a megkezdett „soroknak”, és még boldogabb büszkeséggel nézni a 
felemelő vidékre, ahol elődeink bölcsője ringott.”  

(Kecskés József: Hagyományőrzés Balatonkenesén, 2008) 
A kiállítás helyszíne a Táncsics utca 25., az úgynevezett „Zsindelyes csárda” két kis szobája, Kocsi Sándorék háza volt. 
1968 óta több helyre vándoroltak a tárgyak: az iskolába, a kultúrházba, majd a Kossuth utca 6-ba. 
Évről évre szépült, gyarapodott a gyűjtemény az adakozók jóvoltából. Szeretném megköszönni Győrfi Károlynénak azt a 

felejthetetlen I. világháborús kiállítást, amivel tisztelegni szerettünk volna azoknak az embereknek, akik életüket adták a haza 
szolgálatáért. 

Nagyban segítette ezt a szép megemlékezést Mátrayné Szabó Magdi néni ajándéka, aki édesanyja, Szakács Rózának címzett 
képeslapokat és édesapja, Szabó Lajos katonai képeit, üdvözlő lapjait adta át. 

Ugyancsak köszönjük a Tombor Istvánnétól kapott lapokat, amiket dédapja, Szalay Gyula küldött feleségének és kislányának.  
Megható volt, amikor a kiállítás végén Szalai Béla szólított meg bennünket, hogy sajnos a nyáron kórházban volt és így 

nem tudta a kiállításra átadni  nagyapja, Kocsi Sándor hagyatékát. De a feleségével együtt úgy gondolták, a gyűjteményben 
lesz a legjobb helye, s hozzánk került 50 darab orosz nyomtatású levelezőlap, fényképek, iratok, fogságban készült tárgyak. 

Vér Lászlóné 
 
 

 

Kocsi Sándor az orosz katona mellett áll
 

 

A kép hátulján ez a szöveg olvasható:
Szomorú hadifogságom emléke 1915-1918 

Kelet-Szibéria, Nikolsk Uszuriki
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Kopogtat a tavasz az ajtónkon! 
 

Igaz, még több a borús, hideg reggellel induló nap, de a 
ragyogó nappali fények már a tavasz közelségét jelzik. A 
szép idő kicsalogatja az embereket a szabadba, legyen az 
kertészkedés, ház körüli rendezgetés, vagy csak szórakozás, 
sportolás. A réteges öltözködésnek igazán ebben az átmeneti 
időszakban van jelentősége. 

De ne csak az egészségére gondoljon, aki a ház körül 
tesz-vesz! Az időseket összefogó klubokban is kiemelt témája 
az előadásoknak, hogy az ajtót, kertkaput ne hagyják nyitva, 
amikor kertészkednek, udvart, kamrát, fészert rendeznek. 
Amíg a szorgos gazda a munkára figyel, addig a nyitott ajtó 
kiváló alkalom a besurranó tolvajoknak. És tudják: Alkalom 
szüli a tolvajt! 

Bizony keserves érzés, ha a szépen összerendezett udvar-
ról, kertből belépve a lakásba, házba idegen kezek nyomait 
fedezik fel. Amennyiben áldozattá váltak, kérem, azt azonnal 
jelezzék a rendőrségnek, hogy minél előbb tudjunk az elköve-
tő nyomára indulni. 

Ha már a kertrendezésnél tartunk, fel kell hívnom a fi-
gyelmet a 2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédel-
mi Szabályzatra, amely a 225. szakaszában megtiltja a bel-
területi ingatlanon történő tűzgyújtást, kivéve, ha helyi 
önkormányzati rendelet erről másképpen rendelkezik. A 
helyi rendelet szabályozhatja, hogy hol, hogyan és mikor 
lehet az ingatlanok területén tüzet gyújtani. A tilalom a kerti 
partikra nem vonatkozik.  

A tűzgyújtási szabályok megszegése pénzbüntetést von 
maga után. 

Már egyre hosszabbak a nappalok, de így is közlekedünk 
sötétben, borús, ködös napokon, rossz látási körülmények 

között. A „Látni és látszani!” közlekedési kampány ősszel 
hívja fel a figyelmet erre. Én azonban az év minden szakára 
javaslom, hogy a saját biztonságuk érdekében figyeljenek 
oda, hogy jól láthatók legyenek mindenkor. A gépkocsik a jó 
és tiszta burájú lámpákkal, a gyalogosok és kerékpárosok a 
láthatósági mellénnyel, eszközökkel.  

Már sokszor elmondtam, lakott területen kívül gyalogos-
nak és kerékpárosnak is kötelező a „zöld vagy sárga” mel-
lény, lakott területen belül viszont nagyon ajánlott. A közle-
kedés résztvevőinek közös felelőssége az egymásra vigyázás, 
ez azonban nem zárja ki az óvatosságot saját érdekükben. 

És ha már megtörtént a baj, soha ne hagyják el a hely-
színt! Mindig nézzék meg, történt-e személyi sérülés, van-e 
szüksége valakinek valamilyen segítségre. A helyszín elha-
gyása, a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény, amely 
súlyos következményekkel jár. Sajnos a 2014. évben nőtt az 
ittasan vezető és ittasan balesetet okozó vezetők száma is a 
Kapitányság területén. Tudjuk jól, hogy a baleset helyszíné-
nek elhagyása mögött gyakori az alkohol fogyasztása vezetés 
előtt.  

Higgyék el, egy hosszabb-rövidebb időre bevont vezetői 
engedély még mindig kisebb baj, mintha a segítségnyújtás 
elmaradása miatt életét veszíti valaki, vagy a sérülése mara-
dandó károsodást okoz. 

A jó időben a kertészkedőknek és a teraszon napozóknak 
is szép tavaszt, az útnak indulóknak, balesetmentes közleke-
dést kívánok kollégáim nevében is! 

 
Stanka Mária r. őrnagy 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
 
 
 

 
 MEGHÍVÓ 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 
2015. április 10-én, pénteken 

17.00 órakor 
a  

Kultúra Háza termébe 
Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. 

A 
SACRA CORONA című  

film vetítésére. 
Információ: 

06 88 594 500 
06 88 594 645 
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AZ ÁLLATVÉDŐK ÖSSZEJÖVETELE 
 
Nemrégiben a Balatonkenesei Állatvédő Egyesület össze-

jövetelén jártunk. A társaság jelenlegi helyzetéről tartott 
beszámoló után Kerényi Ildikó, az Egyesület vezetője kötet-
len beszélgetésre invitálta az egybegyűlteket, melynek hangu-
latát házi készítésű finomságokkal terített asztal is emelte. A 
tagság tapasztalatot cserélt saját háziállatairól és a település 
kóbor jószágairól. 

Az elnök asszony jóvoltából hallhattuk Marcipán cica, a 
helyben mentett, szerencsés cirmos történetét is. Marcipán 
egy tavasztól őszig itt nyaraló családhoz csatlakozott macska. 
Akik nem zárkóznak el a körülöttünk, velünk élő állatok 
problémái elől, ismerik a jelenséget, mikor a háznál egyik 
napról a másikra megjelenik egy-egy macska, netán kutya, és 
nézésével, viselkedésével igyekszik tudtunkra adni: bizony 
elkelne neki egy kis segítség. Legtöbbször természetesen étel, 
de az így érkező jószágok az egyéb gondoskodást, törődést 
sem utasítják vissza. Hát így tett a képen látható Marcipán is, 
„aki” sejthette, kiknél kell bekopogtatnia: a család, ahol meg-
jelent, első macskáját az Állatvédő Egyesület közreműködé-
sével fogadta be. Marcipánra jó világ köszöntött, innentől 
volt otthona; szerették, gondoskodtak róla. Ha néhány napra 
magára is kellett őt hagyni a gazdáinak, az állatvédők vették 
szárnyaik alá, ők látták el a felügyeletét. Ám hogy az idill 
mégse legyen teljes, néhányszor sajnos összetűzésbe kevere-
dett a szomszédban lakó vérmes kandúrral, s a napi apró 
csatározások végül odáig fajultak, hogy Marcipán egy nap, 

ahogy jött, úgy el is tűnt. A 
család vigasztalhatatlan volt, 
keresték, ahol tudták – a cik-
künkhöz mellékelt kép is Mar-
cipán „körözési fotója”, mely-
lyel a szökevényt igyekeztek 
fellelni. Nem jártak eredmény-
nyel, a szezon végén Marcipán 
nélkül tértek haza állandó 
lakhelyükre. 

Hét hónap múltán érkezett 
a bejelentés az állatvédőkhöz: a Telekom Hotelnél egy leso-
ványodott, kiszáradt, meglehetősen rossz bőrben levő cicát 
találtak. Öt napja sírdogált, úgy kért segítséget. Ideiglenesen 
befogadták, de keresték az igazi gazdáját, mert látszott rajta, 
hogy jobb napokat látott. Mivel Marcipánról mindezidáig 
nem érkezett hír, megpróbálkoztak vele, hátha ő az. S a kísér-
let sikerrel járt: mikor a cicát nevén szólították, reagált. Mar-
cipán volt, és a sorsa innentől másodjára is szerencsés fordu-
latot vett. Gazdái egy telefonhívás hatására azonnal érte jöt-
tek, magukkal vitték. 

Bár sajnos nem minden kóborlónak van ekkora szerencsé-
je, amit lehet, igyekezzünk megtenni értük. Figyeljünk oda a 
körülöttünk élő állatokra! 

– nk –

 

 
 
 

Gyógynövény horoszkóp 
 

Kos III. 21 – IV. 20. 

Az aktívan élő ember 

Habitus: Bátor hozzáállásod a legnagyobb erősséged. Éppen ez okozza a legtöbb problémát. Legfőbb hajtóerőd a győzelem-
vágy, És ez igen erős versenyszellemet olt beléd. 
Betegségre való hajlam: Gyulladás, sérülés, fejfájás, kimerültség, alvásprobléma, idősebb korban emlékezetzavarok, vesekő. 
Gyógynövény: Macskagyökér, borsmenta. 
Felhasználási ajánlat: Amikor úgy érzed, teljesen kidőltél, akkor jött el a borsmentatea ideje. 2-3 csészével is ihatsz naponta, s 
hamarosan érzed majd az élénkítő, pezsdítő hatást. Fejfájás ellen is hatásos. A macskagyökérből készült kapszulát lefekvés előtt 
egy órával érdemes bevenned. Kiváló álmatlanság ellen, ráadásul másnap nem érzed az egyes altatók szedése utáni kábaságot. 
+ 1 tipp: Próbáld ki az illatos, apróra vágott mentával szórt birkasültet! Alufóliába csomagolva párold a sütőben, csak az utol-
só 30 percben fólia nélkül süsd pirosra! 

Közzéteszi: Fazekas Andrásné 
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Köszönetnyilvánítás 
 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban seké-
lyebb volna a tenger.”                                                                                                                 

(Teréz Anya)
  

 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Balatonkenesei 

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú  Művésze-
ti Iskola valamennyi pedagógusa, valamint Szülői Szer-
vezete nevében a 2015 februárjában tartott jótékonysági 
bál résztvevőinek és támogatóinak hozzájárulását, se-
gítségét. A bál bevételéből az iskolai rendezvények 
eszköztárát tudjuk fejleszteni.  

Kiemelkedő támogatásáért külön köszönetet mon-
dunk Balatonkenese polgármesterének, Tömör István-
nak, Dr. Nánássy Elek jegyző úrnak, a képviselő-
testület tagjainak, akik nagymértékben elősegítették a 
bál sikeres lebonyolítását. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Balatonakarattya 
polgármestere, Matolcsy Gyöngyi és képviselő-testülete 
szintén szívén viselte kezdeményezésünket. Köszönet 
érte! 

További támogatóink voltak településünk vállalko-
zói és a helyi civil szervezetek. Nem utolsósorban nagy 
köszönet illeti tanítványaink szüleit, akik támogatóje-
gyek vásárlásával és/vagy jelenlétükkel segítették cé-
lunk elérését. 
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„A hagyományt nem csak őrizni, hanem megélni is akarom” 
 

Ezt a mondatot, egy 22 éves balatonkenesei fiatalembertől 
hallottam. Filó Gergőt nagyszülei és gyermekkori emlékei 
fűzik városunkhoz. Négy éve él nálunk, nem vágyik másho-
vá, itt alakította ki kovácsműhelyét, itt képzeli el jövőjét. 

Már a beszélgetésünk elején tudatosult bennem, hogy a 
korosztályától eltérő gondolkodásmódú és életvitelű embert 
ismerhetek meg személyében. A megjelenése sem volt min-
dennapi. Ráadásul egy olyan mesterséget űz, amit Magyaror-
szágon sajnos egyre kevesebben. Azok, akik e kézművesség 
képviselői, nem igazán tudják kinek átadni a tudásukat. 

Kohus László jóvoltából, 13 évesen kezdett megismer-
kedni a kovácsolás mesterségével. Vele a testvére révén ta-
lálkozott, aki akkor egy íjászegyesület tagjaként fokost szere-
tett volna készíttetni. Gergőt annyira magával ragadta a ková-
csolás folyamata, hogy hétvégente inasként a készítő mellé 
szegődött. Viszont nála csak fokosokat készítettek. 

Kardokat másfél éve készít aktívan. A technikai tudást és a 
folyamat mozzanatait, kutatással és gyakorlással sajátította el, 
így a damaszkolást is. A római kortól egészen a XVIII. száza-
dig használt fegyverek kerültek ki kezei közül. Dolgozik gyűj-
tőknek, hagyományőrzőknek is. Széles réteg keresi munkáit. 

Készít haditornás és korhű fegyvereket is. Az acél hőke-
zelésén kívül, amit egy profi cég kivitelez, minden más az ő 
keze munkája. A markolatot bármiből el tudja készíteni, 
legyen a kérés egzotikus fa, bőr, fém vagy csont. 

 

 
 

Az elkészült művei közül egy XVII. századi lengyel szab-
lya másolatára és egy X. századi magyar szablyára a legbüsz-
kébb, ami réz és csont markolattal készült. 

A legnagyobb elismerés számára az, hogy visszatérő meg-
rendelői vannak, nemcsak Magyarország területéről, hanem 
külföldről is. Látva munkáit, ezen egyáltalán nem csodálkozom. 

Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy élőben nyo-
mon követhettem egy damaszkolási technikával készülő kés 
megszületését. Látva azt a precizitást és fizikai megterhelést, 
amit ez a folyamat megkövetelt, már nem csodálkozom azon, 
hogy minden egyes elkészült darabhoz ragaszkodik, nehezen 
válik meg tőlük. Rengeteg energiát is időt fektet munkáiba. 

Sokat fejlődik e közben, de csak magának akar megfelel-
ni. Szerinte egy kézműves, alkotó tevékenységet folytató 
embernél az elsődleges, hogy amit kiad a kezéből, az jó le-
gyen, a pénz csak másodlagos szempont. Jobban hisz a csere-
kereskedelemben, a hagyományőrző körökben a kézművesek 
egymás között árucserével is fizetnek. 

Gergő már 16 évesen tagja lett egy lovas és egy gyalogos 
hagyományőrző egyesületnek is. Gyalogosként és lovasként is 
részt vesz különböző rendezvényeken. Amikor lovának kikép-
zéséről faggattam, hosszasan mesélt arról, hogy mennyi idő, 
kitartás és türelem kell ahhoz, hogy nemcsak kantárszárral, de 
hanggal, mozdulatokkal és kézjelekkel is tudja irányítani. 

 
 

Ez azért fontos, mert a hagyományőrzőknél a harci bemuta-
tókon szablyát, kardot és lándzsát használnak. Éppen ezért a 
lovaknak is meg kell tanítani, hogyan alkalmazkodjanak a 
közelharc folyamán például a vágásváltásokhoz is. 

Megismerve Gergőt elgondolkodtam azon, hogy ő miért 
képvisel más irányvonalat és miért tart más dolgokat fonto-
sabbnak, mint a mai fiatalok túlnyomó része. Véleménye az 
volt, hogy sajnos a korosztályából hiányzik a kötelességtudat 
és a tisztelet. 

Másfél év alatt a saját jövőjének alapjait le tudta rakni, ezt 
nagyban köszönheti nagyszülei és édesapja támogatásának. 

Elmondása szerint a hagyományt nem csak őrizni, hanem 
megélni is akarja, éppen ezért célja, hogy a balatonkenesei 
telkén egy korhű és hagyományos kovácsműhelyt valamint egy 
jurtát tudjon elkészíteni. Mindent saját erejéből, segítség és 
szakember nélkül, ahol bárkit szívesen látna, aki érdeklődik a 
munkája és életmódja iránt. Remélem, elképzelései mielőbb 
megvalósulhatnak, és településünk kultúrája gazdagodik egy 
régi és már-már elfeledett mesterséggel, melynek helyi képvi-
selője Filó Gergő. 

Szabó Tamás
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A Horgász Egyesület közgyűléséről 
 
Kenesei Horgász Egyesületünk 2015. február 21-én 10 

órakor tartotta közgyűlését a Kultúra Házának emeletén. 
Napirendi pontjaink a következők voltak: elnöki beszámoló a 
2014-es év történéseiről, a vezetőségi döntésekről és a beter-
vezett feladatok végrehajtásairól. 

Az Egyesület gazdasági felelőse ismertette az elmúlt esztendő 
kiadásait és bevételeit, valamint a jelenlegi anyagi helyzetünket. 

A Felügyelő Bizottság elnöke az ellenőrzések eredménye-
iről számolt be. 

A Fegyelmi Bizottság vezetője tájékoztatta a tagokat az 
előző esztendőben történt eseményekről. 

A határozati javaslatokat Tóth Csaba, az egyesület elnöke 
terjesztette a közgyűlés elé. 

Egyesületünk jelenlegi létszáma 195 fő, 2 fő tiszteletbeli 
tagtársunk van, és 9 fő pártoló tagunk, valamint 5 fő ifjúsági 
horgászunk. Így jelenleg teljes létszámunk 211 fő. 

Rendezvényeink számát felsorolni is sok volna. Elmond-
hatjuk róluk: kivétel nélkül sikeresek voltak. A települési 
rendezvényeken is tevékenyen részt vettünk, s a jövőben is 
részt kívánunk venni. 

A vezetőség javaslatot tett a kikötőhelyek használati díjának 
jelentős csökkentésére is, amit a tagság egyhangúan elfogadott.  

A 2014-es esztendőben kikötőnk területén 5 alkalommal 
történt haltelepítés a halgazdaság részéről, amihez a jövőben 
is minden feltételt biztosítani szándékozunk. 

Terveink szerint a 2015-ös esztendőben az összes na-
gyobb beruházást el tudjuk végezni, azokkal is növelve kikö-
tőnknek s területének színvonalát.  

A 2014-es év elismerését Sebesi Sándor horgásztársunk 
kapta, önzetlenül végzett, kiemelkedő közösségi munkájáért. 

Összegezve a beszámolók tartalmát: Egyesületünk a tagsá-
gunk véleménye szerint is eredményes esztendőt tudhat maga 
mögött. 

Kívánunk a 2015-ös esztendőre minden horgásztársunk-
nak jó egészséget és fogásban gazdag évet! 

 
Az igazi horgász mindig optimistán derűs, 
Lelkéből minden bánatot s gondot elűz. 
Arcán kisimulnak az idő okozta ráncok, 
Rajtuk nem fog a múló kor s semmilyen átok. 
Óvják, mi számukra a Jóistentől adatott, 
S nem sajnálják a halaktól a jó ízű falatot. 

 
Üdvözlettel:                                        Id. Mészöly Sándor 

a Horgász Egyesület alelnöke 
  

 

MEGHÍVÓ 
 

Az egészséges életmódot követő, vagy az iránt 
érdeklődő, nyitni szándékozó emberek számára 
havi rendszerességgel – minden hónapban – 

klubesteket tartunk 
a KÖNYVTÁRBAN, 

Balatonkenesén. 
 

Az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó 
előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, film-

vetítésekkel várjuk Önöket. 
A rendezvények látogatása ingyenes. 

 
A  tizenötödik klubestünk időpontja: 

2015. április 15. szerda, 18 óra 
 

Tervezett program: 
A mostani orvoslás alapjai 

Gyógynövények, alternatív gyógymódok 
Utána kötetlen beszélgetés 

Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel, 
a klub házigazdáival. 

 
 Információ: 06 70 938 63 93   

meszima@pr.hu, www.kulturakenese.hu 
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Éjszaka a Balatonon 
 

Végre sikerült egyeztetni fiatal barátommal, és az időjárás is 
kedvező volt egy esti süllőzésre a Balatonon. Alapos felkészü-
lést követően vitorlát bontottunk, s kihajóztunk a kikötőből a 
nyílt vízre. Ritkán adatott meg számomra, hogy egy vitorlás 
fedélzetén járjam a magyar tenger víztükrét. A hullámok lá-
gyan simogatták hajónk karcsú, áramvonalas testét, miközben 
a közepes erősségű szél büszkén duzzasztotta feszesre vitorlá-
inkat. Barátom mindent elkövetett, hogy bevezessen a vitorlá-
zás rejtelmes tudományába, de az én figyelmemet teljesen 
lekötötte a környező táj szépsége, s testem, lelkem átjárta a 
száguldás csodálatos érzése. Sirályok tucatjai keltek versenyre 
velünk, miközben hango-
san követelték részüket a 
még nem is létező zsák-
mányból. Közel egyórai 
hajózás után érkeztünk 
meg az előre megbeszélt 
pontra. Kivetve horgonya-
inkat rögzítettük a hajót, 
hogy a hullámok minél 
kevésbé zavarják horgá-
szatunkat. A lenyugvó nap 
fényeinél gyorsan a vízbe 
helyeztük a gondosan fel-
csalizott szerelékeinket. A 
dombok között alábukó 
nap utolsó sugarai szinte 
átfestették az égboltot, amely büszkén viselte különleges pa-
lástját. A játékos hullámok is mindent elkövettek, hogy mara-
dásra bírják a bágyadt napsugarakat, de ők fáradtan hanyatlot-
tak a horizont alá. A színes égboltot lassan átfestette a közelgő 
éjszaka sötétsége, s a láthatókká vált csillagok fényei tükrö-
ződni kezdtek az öreg tó vizén. Felnézve a mennyboltra, keres-
getni kezdtem az általam már oly sokszor megcsodált, ismerős 
csillagokat. A ragyogó égboltra óvatosan felkúszó hold is biz-
tató mosollyal tekintett le reánk, tükörképét fürdetve a tó hűvös 
vizében. Az erősödő szélben is szép kapásaink voltak, fel sem 
tűnt, mennyire eljárt az idő. Sajnos november végén 10 óránál 
tovább nem horgászhatunk a törvény szerint. Miközben horgo-
nyainkat felhúztuk a fedélzetre, hajónkat elfordították a hullá-

mok a part irányába. Az éjszakai fényben jól kivehetők voltak 
a Csittény magas partjai. Hosszasan gyönyörködtem az éjsza-
kai táj megkapó szépségében, s lassú, kesernyés érzés járta át 
testem, lelkem. A magas partvonulat mintha búcsúzóul intege-
tett volna felém. Bár ebben sem voltam teljesen biztos, mert a 
szél vagy valami más könnyeket csalt elő szemeimből. Mindig 
is nehezen éltem meg, ha a szívemhez közel álló dolgokat 
vesztettem el, vagy loptak el tőlem. A mosolygó hold is mintha 
elszégyellte volna magát, úgy rejtőzött el az épp arra tévedt 
felhők mögé. Barátom mintha rá-érzett volna a lelkemben 
háborgó érzelmeimre, felajánlotta egy éjszakai vitorlázás él-

ményét, amit örömmel fogad-
tam, bízva abban, hogy a 
frissen szerzett élvezet el-
nyomja bennem a szomorúság 
érzéseit. A duzzadó vitorlák 
szinte repítettek bennünket az 
imádott Balatonunk vizén. A 
vitorlás karcsú teste ketté-
szelte a hullámokat, büszkén 
dacolva tobzódó erejükkel. A 
hold is előbújt rejtekéből, 
hogy a csillagok fényével 
együttesen nyújtsanak segít-
séget az éjszakai Balaton 
szépségének megismerésében. 
 

A kéklő Balaton oly sokat megélt már: 
Vidám gyermeki kacagást s sok fájó tragédiát. 
Vizében kedvesen ölelve keblére azt, ki pihenni vágy, 
Simogatva, becézve, s lágyan, mint anya a kisfiát. 
Ő tudja igazán, olykor milyen gyarló ez a világ, 
S vannak, akik elorozván azt, ami nékik soha nem jár. 
Bízván abban, a Jóisten úgyis mindent megbocsájt. 
Történjék bármi, az élet a maga útján megy tovább. 
De galád embert ő sem ölel keblére, de nem ám, 
S lelkük megnyugvást sehol nem talál, míg világ e világ. 
Tanú erre a kéklő Balaton, amely oly sokat megélt már. 
 

Id. Mészöly Sándor
 

Tisztelt Olvasók! 

Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg Önöknek a számtalan biztató s elismerő szavaikat írásaimmal kapcsolatosan. 
Külön köszönöm azoknak a kedves nyaralótulajdonosoknak is, akik telefonon keresztül szinte havonta jelzik tetszésüket. 
Örömmel tölt el, hogy Önökhöz is eljut valamilyen formában hírlapunk. Minden általam írt mondat azokhoz az embertársaim-
hoz szól, akikhez én is tartozom, kiknek a gondjuk s örömük az én gondom és örömöm is. Azt a néhány „jóindulatú embert” – 
aki természetesen nem szemtől szembe mond véleményt – arra kérem, segítsen jó szándékú tanácsaival, ígérem, megfogadom 
azokat. Ismétlem: egyszerű írásaim s verseim a nagy többségnek szánom, és ha számukra csak egy pillanatnyi örömet is sikerül 
okoznom, elértem célomat. Még egyszer köszönöm Önöknek a kedves szavakat, s kívánok Mindnyájuknak sok boldogságot és 
szeretetben eltöltött további szép napokat!                                                                                                                                  

MS
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Március 20.: Tavaszi napéjegyenlőség 
– A napéjegyenlőség (latinul aequinoctium) az az időpont, 
amikor a Föld (vagy bármely más égitest)   mindkét félteké-
jén egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. A Nap ilyenkor 
90°-os szögben delel az Egyenlítő felett. 
– A Földön a márciusi napéjegyenlőség március 21-re, 20-ra, 
vagy ritkábban március 19-re esik. 
– Az eltérés a naptárrendszerünkből és a Föld mozgásának 
eltéréseiből adódik. 
Március 21.: Benedek napja 
– Ő az utolsó meleghozó Sándor és József után. 
– Benedek napjához gyógyító hiedelmek fűződtek, és pedig a 
hagyma révén: az e napon megszentelt fokhagyma vagy vetett 
vöröshagyma egyaránt gyógyította a bajokat, különösen is a 
tífuszos betegségeket; utóbbinak például főzetével mosták a 
beteg fejét, hogy enyhüljön fájdalma. Természetesen az idő 
járására is jósoltak: ha e napon dörög az ég, száraz lesz a nyár. 
Március 22.: A Víz Világnapja 
– Zöld jeles nap, 1993 óta ünnepeljük. A víz az élet alapja! 
Március 24.: Gábor napja 
– Gábriel arkangyal, Isten küldötte a „Jó hírt”, az evangéliu-
mot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Ő közölte Máriával 
is a hírt, mely szerint a Szentlélek által a Messiás anyja lesz. 
– Guzsalyütő nap volt. Ha eddig az időjárás nem engedte, de 
most jó idő van, veteményezhetünk. 
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 
– Jézus fogantatásának ünnepe. 
– Az oltás, a szemzés napja. 
– Fecskehajtó nap: ha jó idő van, megérkeznek a vonuló 
madarak. 
– A hal felveti magát a vízben. 
– Ezen a napon indul növekedésnek a fű. 
– Ha a borz kibújik a lyukából, akkor nem fél többé a hidegtől. 
Időjóslások 
– „Márciusi hó, még zsákkal se jó.” 
– „Márciusban amennyi köd volt, annyi zápor lesz az eszten-
dőben.” 
Tavaszi szelek 
– Böjti szelek: Erős, szüntelenül fújó szél. A népi megfigye-
lés így következtet: hogyha sok böjti szél fúj, száraz lesz a 
nyár, hogyha nem, csapadékos, esős esztendő lesz. Ha nem 
fúj szél, kevés gyümölcs lesz. Tátos (táltos szél): Éjjel-
nappal fújó, szikkasztó,erős nagy szél, csaknem állhatatlan. 
Március 29.: Virágvasárnap 
– Ezen a napon a kereszténység a Jeruzsálembe vonuló Jézus-
ra emlékezik, akit hívei királynak kijáró hódolattal, pálmaág-
gal köszöntenek. 
– A palóc lányok egy szalmabábut  menyecskeruhába öltöz-
tettek, és énekelve végigvitték a falun, aztán levetkőztették, 
vízbe dobták vagy elégették. 
 

A szalmabábut kisze, kiszi, kicevice, villő, banya névvel 
illették, a szokást kiszehajtásnak mondták. A kiszebábu ma-
gát a böjtöt szimbolizálta, „kihajtása” pedig a böjt örömteli 
kiűzését, ami együtt járt a visszatérő húsos napok köszönté-
sével. A bábu a téli hideget, betegséget is jelképezte. Az 
elégetésével ezektől is megszabadultak. 
Április 1.: Áprilisjáratás – vagy „Bolondnap” 
– A beugratások, megtréfálások napja. 
– Az „április bolondja” az ókori tavaszkezdő örömünnepekre 
vezethető vissza. 
Április 2, 3, 4.: Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat 
– Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja. Az orgona 
szól, egészen a „Dicsőség a magasságban Istennek…” kezde-
tű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. 
Utána húsvét vigíliájáig se az orgona, se a csengő nem szól. 
(„A harangok Rómába mentek…”) Ez jelképezi, hogy senki 
nem szólt Jézus mellett. 
– Nagypéntek: Ezen a napon nincs mise. Téves és kerülendő 
kifejezés a „csonka mise”. Nagypénteken Igeliturgia van, 
áldoztatással. Igeliturgia: Isten szenvedő szolgájáról szól az 
olvasmány, a szentlecke, és János evangéliumából olvassák 
fel a passiót. Ezután jön az évente egyszeri tisztelgés a ke-
reszt előtt, a Kereszthódolat. Az igeliturgia teljes csendben 
áldoztatással ér véget. Nincs áldás, nincs elbocsátás. 
– Nagyszombat: Ezen a napon napközben semmilyen szertar-
tás nincs. Szombat este a sötétedés után már vasárnap van, 
ezért a szombat esti misét vasárnap vigíliájának nevezik. Hús-
vét vigíliája az év legszebb, de legbonyolultabb szertartása. 
Április 5, 6.: Húsvét 
– A kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadása. 
– Az írások szerint Jézus az eltemetése utáni harmadik napon 
visszatért a Földre és itt tartózkodott még 40 napot. A szent-
írás szerint a sírhoz zarándokoló szent asszonyok a sírt nyitva 
találják és angyali szózatból értesülnek a történtekről. 
– A hímes vagy piros tojás készítése és ajándékozása a locso-
ló legényeknek, általánosan elterjedt húsvéti szokás. Vallásos 
szimbólumként a feltámadt Krisztust jelképezi, kultikus sze-
repe,díszítése azonban nem keresztény eredetű, jóval régebbi 
időkre nyúlik vissza. 
Április 12.: Fehérvasárnap 
– A tavaszi ünnepkörhöz tartozó szokás: lényege az ajándék-
csere. Az egymásnak komatálat küldők – elfogadók egy élet-
re szóló barátságot kötöttek. Az ajándék húsvéti ételekből 
állt, sonka, kalács, hímes tojás. 
Április 14.: Tibor napja 
– Megszólal a kakukk. 
– Salátát, krumplit, virágokat lehet vetni. 
 
Forrás: Napról napra. Pedellus Bt., Debrecen, 1992 

 
Pulai Istvánné 
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„Jót, s jól…” 
 

„A nyelv szellemi csoda. Ereklye […] Ékszertartója egy nép hagyományainak.”(Péchy Blanka) 
 
A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emléké-

re kuratóriuma évről évre meghirdeti a Kazinczyról 
elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általá-
nos iskolák 5-8. évfolyamos, valamint az e korosztály-
nak megfelelő középiskolai évfolyamok azon tanulói 
részére, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt. 

„Péchy Blanka érdemes művész, a Kazinczy-díj alapító-
ja a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az álta-
lános iskolás korosztályra is. Ez a versenyforma az 
ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását 
szolgálja. A vetélkedő résztvevőinek egy – a forduló 
rendezői által – kijelölt kötelező és egy magukkal hozott 
szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kell 
felolvasniuk.” (www.kulturpont.hu) A versenyzők telje-
sítményének értékelésekor – mind az iskolai, mind a 
további fordulókon – a  szövegértést, szöveghűséget, 
hangvételt, hangképzést, hangsúlyozást, szünettartást, 
természetes beszédet veszik figyelembe. 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Isko-
la és AMI két tanulója, Károlyi Lili (7. o.) és Sarkadi 
Anna (6. o.) képviselte intézményünket a 2015. február 
17-én megtartott kistérségi fordulón, a veszprémi 
Hriszto Botev Általános Iskolában. Lili Wacha Imre 
nyelvész egy korábbi Kazinczy-versenyre írt Záróbe-
szédéből olvasott részleteket, Anna pedig Boldizsár 
Ildikó Lázár Ervin öröksége című írását választotta. A 
versenyen mindketten szép eredményt értek el. Károlyi 
Lili negyedik, míg hatodik osztályos társa, Sarkadi 
Anna első helyezést ért el korcsoportjában. Az elért 
eredményeknél talán még fontosabb az a tény, hogy 
ezek a fiatal diákok lelkesen ápolják, és igényesen 
használják közös kincsünket, a magyar nyelvet, mind-
annyiunk anyanyelvét.    

Csősziné Molnár Katalin 
magyartanár                                                   Az első helyezettek, Sarkadi Anna 

 

HÚSVÉTOLÁS a Tájházban! 
Április 4-én szombaton 15 órától: 

Játszóházi foglalkozások 
Húsvéti hagyományőrző versengések, 

locsolóvers-mondó verseny, népi játékok. 
16 órakor NÉPTÁNC műsor, majd táncház. 

Belépő 2 db főtt tojás! 
Kedvezőtlen időjárás esetén a programok a Kultúra Házában kerülnek megrendezésre. 

 
Információ:  

KULTÚRA HÁZA: 06 88 594 500 
TOURINFORM: 06 88 594 645  

kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 
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In Memoriam Sipőcz István 
 

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lelkesen segítette településünk fejlődését, s a haladást szolgálta. Kompromisszumkészsége sokszor átsegített bennün-
ket, ha a testületi munkában patthelyzet adódott, mert mindig talált áthidaló megoldási javaslatokat, amelyeket a kép-
viselők akceptáltak és elfogadtak. 

A képviselő-testületi munka – ami nem kevés – az életének, munkájának csak egy kis szeletét jelentette. Munkája 
java részét a mezőgazdaság fellendítése, a helyi termőföldek hasznosítása, és a helyi gazdálkodók összefogása tette ki. 

Életfelfogására jellemző az alábbi idézet, amelyet egy interjúban fogalmazott meg a helyi termőföldek és gazdák 
védelmében. 

„… minden darab földet a településen lakók tulajdonában kell tartani, azok legyenek a gazdái, akik ebből élnek.” 
Egy holding keretében többféle, egymásra épülő tevékenységet alakított ki. Öt kft. és négy bt. kapott helyet a veze-

tése alatt felépített új épület falai között: A növénytermesztés, szárítás, a környékbeli gazdák termelésének integrálása, 
a gépi munkák elvégzése, a betakarítás, szállítás, baromfiágazat területén. 
2011-ben elhatározta, hogy a tevékenységi kört a biogáz és alkohol előállításával bővíti. Az integrált területekkel 
együtt 3000 hektár szántó állt rendelkezésre, s a holdinghoz tartozó vállalkozások 112 embernek adtak munkát. 

Mindezen tevékenységhez pályázatokra és banki hitelekre volt szükség, amelyeket megszerzett. Tervezte a gabo-
natároló mellett egy bioetanol üzem építését, amelynek megvalósításához konkrét elképzelésekkel rendelkezett és 
még sokféle terve volt, amelyet sajnos már nem valósíthat meg. 

Bár munkahelyén Ő volt az ötletgazda és a megvalósítás érdekében legtöbbet tevő ember, szerénységére jellemző, 
hogy mégis ezt nyilatkozta: 

„… elkerülendő a látszat, hogy mindezt én csináltam. A munkatársaim nélkül semmire sem mentem volna. Együtt 
dolgoztunk, együtt építettük fel a vállalkozásokat társaimmal, a dolgozókkal, a falu lakóival.” 

Számos kitüntetést kapott munkája elismeréseként, amelyekkel sohasem hivalkodott. 
Családjáról mindig boldogan és büszkén mesélt. Kénytelen volt feldolgozni Pista fia elvesztését, aki tragikus bal-

esetben hunyt el, s hajszál híján hazaérkezett… 
Ő szintén ezt az utat járta be: hajszál híján hazaérkezett… 
Bízom abban, hogy így is történt, mert bizonyára megérkezett az égi hazába. 
Felesége, családja gyászában osztozunk. Mondhatom ezt volt képviselőtársai, s mindazok nevében, akik ismerték, 

szerették őt. 
Mindannyiunknak és sok közösségnek hiányozni fog. 
Nyugodjék békében! 

Sörédi Györgyné 
 

 
 

A fenti idézet Sipőcz István február 27-i temetésén hangzott el, 
aki hirtelen, váratlanul, s bizony ereje teljében hagyta itt e földi 
világot. 

A döbbenet erejével hatott rám és sokakra a hír, akik ismerték, 
szerették és becsülték őt. 

1990-től több cikluson át volt képviselőtársam Balatonkenese 
képviselő-testületében.  
Nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott emberként ismertük meg, aki 
legtöbbször  mosolygott,  bárkivel  beszélt.  Sosem hagyta, hogy az 
indulatai eluralkodjanak felette. A politikai nézetkülönbség nem 
volt választóvonal közöttünk  és  az akkori  testületek  tagjai  között.
Pista 
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Nyilasiék Balatonkenesén 
 

 
 

A kulturális élet híreiből 
 
Február végén nagy sikerű közönségtalálkozóra került sor, két jól ismert futballvezető, Nyilasi Tibor és Berzi Sándor 

részvételével. Március 15-én változatos, szép műsorral ünnepeltük együtt tavaszi ünnepünket. Aki eljött, bizonyára 
emlékezetes, közös élménnyel lett gazdagabb. Szerepeltek a gyerekek és iskolások, hangulatos zenei élményben részesültünk 
és együtt örülhettünk Buch Tibor színművész produkciójának. Március 25-re pedig egy más jellegű, színvonalas 
kultúrprogramot szervezünk: Dr. Prof. Szakály Sándor történész tart előadást „Megszállástól a megszállásig, 1944-1949” 
címmel, Magyarország néhány éven belül kétszeres megszállásának történetét elemzi történészi hitelességgel. Az előadást 
Jurcsó János történelemtanár felkért hozzászólása és további kommentár követi, tanulságos, hasznos program ez is. 

Április 10-én folytatjuk a tervezett filmek vetítését, ezúttal a Sacra Corona című Koltay-film kerül sorra. Várjuk minden 
generáció érdeklődőjét, legyen újabb szép, közös élményünk! 

 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Ezúton értesítem a Balatonkenesei Hírlap kedves olvasóit, hogy a továbbiakban nem folytatom a lap szerkesztési felada-
tainak koordinációját. Súlyos személyi, becsületbeli sértést követően kellett ezen elhatározásra jutnom. Szívesen vállalt, ön-
zetlen munka volt az elmúlt hónapokban. 

A lap tematikája, szerkezete kialakult, a márciusi szám már egészében megfelelő színvonalúra sikeredett. Köszönet érte a 
szerkesztésben közreműködőknek, a cikkeket íróknak, az illusztrációt készítőknek! Köszönet minden olvasónak és érdeklődő-
nek! 

Tekintettel arra, hogy feladatot vállaltam és munkát végeztem, nem pozíciót foglaltam el többletjövedelemmel, nincs mi-
ről lemondani. Kérem, tekintsék mindezt a szükséges tájékoztatásnak. 

A további lapszámokhoz sikert, minden kedves olvasónak egészséget, békességet és az életben boldogulást kívánok! 
Isten áldja és segítse Kenesét és lakóit! 

dr. Tábori György 
Kulturális-, Oktatási- és Sportbizottság elnöke 

Balatonkenese, 2015. március 25. 

Február 26-án ritka élményben volt részük az érdeklő-
dőknek. Közel telt ház előtt volt vendégünk Nyilasi Tibor 
hetvenszeres válogatott, Ezüstcipős, kétszeres gólkirály 
futballista és a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöke, 
Berzi Sándor. 

Mintegy három órás közönségtalálkozó során sokakat 
érdeklő kérdések hangzottak el a magyar futball helyzeté-
ről, a gyerekek, fiatal labdarúgók lehetőségeiről – őszinte, 
közvetlen válaszokkal. 

Ezt követően Nyilasi Tibor egy külön élményt adó 
filmösszeállítást mutatott be, sok szép emlékezetes pilla-
natot, látványos gólokat láthattunk újra. 

Számos sportvezetői, nézői kérdés, észrevétel hangzott 
el hozzáértő válaszokkal, értékes, jó szándékú tanácsok-
kal, búcsúzóul pedig egy kis kötetlen beszélgetésre került 
sor, dedikálással, régi emlékeket idézve. 

A közönségtalálkozó mindvégig nagyon barátságos, 
közvetlen hangulatú volt, maradandó emlék mindazoknak, 
akik részt vettek rajta. 

Ismételt köszönet a két vendégnek, akik sem tiszteletdí-
jat, de még költségtérítést sem fogadtak el. Igazi közösségi 
élmény volt a kenesei futballbarátok számára! 
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A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásának találkozója 
 

2015. március 10-11-én a felvidéki Nagymegyeren megrendezésre került az immár hagyománynak számító KBTÖT-
Zoboralja Találkozó. A választásokat követően lehetőség nyílt az újonnan megválasztott polgármesterek bemutatkozására, 
megismerésére és így a következő 4 év célkitűzéseire is.  A Zoboralji Községek Regionális Társulása és a Kelet-Balatoni Tér-
ség Önkormányzati Társulása közötti együttműködés már 23 éves. A hagyományok ápolása, a települések civil szervezeteinek 
kapcsolat teremtése a fő gondolata a találkozónak. A közös gondolkodás három legfőbb pontja az E-Twinning pályázati lehe-
tőség, a helyi termékek eljuttatása és a gyermekek, fiatalok bevonása a két térség közötti kapcsolat erősítése céljából csereüdül-
tetés, táboroztatás formájában. A tapasztalatcsere, a jó példák megismerése hasznos lehet mindkét térségnek. 

 

 
 

POLGÁRŐR HÍREK 
 

A megalakulásának 25. évfordulóját idén ünneplő Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 2015. február 
14-én tartotta éves rendes Közgyűlését. 
A meghívott vendégek közül Tömör István polgármester, Hajdár József veszprémi járási koordinátor, és 
Vágfalvi Attila r. főhadnagy őrsparancsnok helyettes jelent meg a nagyszámú polgárőrök mellett. 
A jelenlévők meghallgatták és elfogadták Ritter József elnök szakmai-, és Pércsi Valéria könyvelő 
pénzügyi beszámolóját; majd az elnök úr előterjesztése után a 2015. évi Munkatervet fogadták el. 
A Közgyűlés kiemelkedő pontja volt az elismerések átadása, amikor is Tömör István polgármester úr – a 
város elismerése gyanánt – minden polgárőrnek a város címerét ábrázoló kitűzőt adott át; Hajdár József a 

Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnökének Dicsérő oklevelét adta át Nyemcsok Györgyné, Barnóczky Sándor 
József, Pintér József, Zsednai Attila polgárőröknek. 

Ritter József elnök úr Kuttler Anita és Kuttler Thierry polgárőröknek a kiemelkedő munkájuk elismeréseképpen tárgyju-
talmat adott át; Barta József, Fürdős Mihály, Görögné Keszei Beáta, Horváth János, Ruszina György polgárőröknek Dicsérő 
oklevelet; a tagság többi jelenlévő tagjának pedig Köszönő okleveleket adott át. 

A Közgyűlés ezt követően a Lovarda éttermében egy ízletes ebéddel, és az azt követő baráti beszélgetéssel zárult. 
 
Tisztelt Támogatók! 
Kérjük, hogy adójuk 1 %-nak felajánlásával anyagilag is támogassák egyesületünket! 

 Név: Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 
                                                   Adószám: 18930744-1-19 

Továbbra is várjuk a helyi lakosok, vállalkozók, nyaralótulajdonosok, üdülővendégek segítő észrevételeit, javaslatait, in-
formációit és támogatását. 

Címünk: 8174 Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. 
Mobiltelefonszám: 06-30-621-58-71 
E-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com 

                                        „Vigyázzunk együtt, egymásra!” 
Polgárőr Egyesület 

elnöksége 
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ÓVODAI, BÖLCSŐDEI  BEÍRATÁS A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN 

 
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a következő időpontokban óvodai, bölcsődei beíratást tartunk a 
Kippkopp Óvoda és Bölcsődében 
 
A beíratás helye: Balatonkenese, Balatoni út. 63. 
A beíratás időpontjai: 
2015. április 20. hétfő            7.30-17.00-ig 
2015. április 21. kedd            7.30- 15.30-ig  
 
Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szep-
tember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem 
járnak óvodába. További hirdetmény olvasható: www.balatonkenese.hu 
 
Minden érintett Kedves Szülő  jelentkezését várjuk, aki bölcsődénkbe illetve óvodánkba kívánja hozni gyermekét 
a következő nevelési évben! 

 
 

Előzetes információkérés az intézmény vezetőjénél 
lehetséges: 

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese 
Somogyi Éva 

Telefon: 06 88/574-803 
E-mail: kippkoppovi@invitel.hu 

 
 

 

 

5. Tavaszi Origami Hétvége Balatonkenesén 
 

 

 

Április 10-12-én ötödik 
alkalommal találkoznak 
nálunk az ország legjobb 
papírhajtogatói. 
 
Ez alkalommal a nyilvános 
hajtogatás az Eleven cuk-
rászdában lesz. 
 
Április 11-én szombaton 
15 órai kezdettel szere-
tettel várunk minden ér-
deklődőt, vidám papírhajto-
gatásra a Magyar Origami 
Kör tagjaival. 

Kerti Teréz 
a találkozó szervezője 
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Hosszú haj pár óra alatt! 
Hajhosszabbítás kristálykeratinnal, 

szilikonos gyűrűvel! 
Körmendi Andrea, 30/974-76-66 
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL:

Szakácsot, kézilányt, mosogatóst és németül
beszélõ pultost május 16-tól felveszek.
Balatonkenese Korona Ételbár.
Érd: 30-443-5101

A SOROMPÓ kisvendéglõ Balatonkenesén sze-
zonmunkára pultost, kezdõ szakácsot és hétvé-
gi kisegítõt keres. Tel.: 0630/393-35-48.

80 négyzetméteres üzlet ELADÓ! 
Tel.: 0630/310-37-39

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS:

Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás, zár-
csere, késélezés! 8174 Balatonkenese, Mikes
Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.00-18.00, Sz:
8.00-16.00. Tel.: 06-88/491-153; 0630/323-10-74

Takarítást vállalok! 06 30/310-37-39

Adóbevallások készítését vállalom. Pércsi Valé-
ria, 06 30/392-09-52; 06-88/482-608

Családi házak, nyaralók takarítását vállalom. 06
30/683-91-85

Ács-, tetõfedõ-, bádogos-, kisebb asztalos-
munkákat, gipszkartonozást, térburkolat készí-
tését vállalom. Tel.: 06 30/293-67-93; 
e-mail: flamaxinfo@gmail.com

HACCP minõségszabályozási rendszerek kiépí-
tését, éves felülvizsgálatát, ISO tanúsítást, ter-
mék- és anyaghányad-nyilvántartás elkészíté-
sét vállalom. Tel.: 06 30/55-666-55; 
e-mail: phatteamkft@gmail.com

Autóalkatrészek
japán, koreai 

és európai típusokhoz.

Motorolajok,
fék és kuplung alkatrészek,

lengéscsillapítók,
kipufogók

6-12 órán belül.

Vass Károly
06 20/962 06 15

jakoautoparts@gmail.com

100 forintos hirdetések
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BALATONKENESEI HÍRLAP

Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István

Alapító szerkesztõk: 1913 - Czakó Gyula
1990 - Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél

Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.

Tel./fax: 88 594 500; e-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Nánássy Elek
Olvasószerkesztõ: dr. Tábori György
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep

A Polgármesteri Hivatal címe: 
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
e-mail: hivatal@balatonkenese.hu
web: www.balatonkenese.hu 
(88) 481-088, (88) 481-087
Fax: (88) 481-741
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi
Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ, szerda: 8–15.30
Péntek: 8–12
A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ, péntek: 8–12
Szerda: 8–15.30
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
Kedd: 8–12
A jegyzõ ügyfélfogadási ideje:
Szerda: 8–12
A Pénzügyi Csoportnál a pénztári
órák idõpontja:
Hétfõ: 9.30–12 és 13–15
Szerda: 9.30–12 és 13–15 

Háziorvosi ellátás:
Balatonkenese, Táncsics u. 3. 
1. sz. körzet:
Dr. Németi Sándor (30) 432-16-55
Rendelõ tel.: (88) 481-340
Rendelési idõ:
Hétfõ-kedd: 12.30–16
Szerda, csütörtök: 8–12
Péntek: 8–11

2.sz. körzet: Táncsics u. 3.
Dr. Détár Bianka (30) 98-94-302 
Rendelõ tel.: (88) 769-155
Rendelési idõ:
Hétfõ: 10.30–12
Kedd: 8–10.30
Szerda: 14–16
Csütörtök: 12–14
Péntek: 10.30–12 

Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
 70/ 315-7965
Dr Meláth Viola
H:   10 - 12 h-ig
K:   13 - 15 h-ig
Sze: 10 - 12 h-ig
Cs:  13 - 15 h-ig
P:    10 - 12 h-ig
Tanácsadás:
K:   12 - 13 h-ig
Cs:  12 - 13 h-ig

Fogorvosi körzet: 
Elõzetes bejelentkezés alapján 
Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Thury Vivien (88) 491-683 
Rendelési idõ:
Hétfõ, csütörtök: 13–18
Szerda, péntek: 8–12 
Változott rendelési idõ: Kedd, 8-13

Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fõ u. 23.
(88) 481-283
Hétfõ-péntek: 8–17 

Állatorvos: 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente (70) 436-5079
Hétfõ-péntek: 17–19 

Területi Szociális Szolgáltató: 
Balatonkenese, Táncsics Mihály 20.
(88) 482-943 

Szakápolói szolgálat 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16. 
(06-20) 9508-805, (06-70) 379-0429

Városgondnokság 
Balatonkenese, Fõ u. 43. 
(88) 481-650 

Óvoda 
Balatonkenese, Balatoni u. 63. 
(88) 574-802 

Iskola 
Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. 
(88) 481-844 

honlap: www.pilinszkyiskola.hu 

e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu 

Kultúra Háza: 
Balatonkenese, Kálvin tér
(88) 594-500 
e-mail:

kulturahaza.balatonkenese@gmail.com

Tourinform Iroda: 
Balatonkenese, Kálvin tér
(88) 594-645 

Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 9–15 

e-mail: balatonkenese@tourinform.hu 

Könyvtár: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 22.
(88) 574-980 
e-mail: konyvtarbalatonkenese@gmail.com

Nyitva tartás: H: 10-18 óra között

K-Cs-P: 10-16 óra között

Sz: Zárva   Ebédszünet: 12-13 óráig

Tájház: 
Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
Nyitva tartás: elõre egyeztetés

Idõsek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. 
Nyitva tartás: Hétfõtõl–péntekig 7.30–16 

Sportcsarnok: 
(88) 06-30-275-9359

Rendõrség: 
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 
(88) 584-970, 584-971 

Vízirendõrség: 
Siófok, (84) 310-712

Vasútállomás: (88) 481-017
(akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt)

EON: 
Veszprém, Kossuth L u. 1-2.. (40) 444-000

Mûszaki hibabejelentés: 

(36-80) 301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok 
 06 40 240-240 

Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. 
(88) 423-278

POSTA: (88) 481- 300

Református Lelkészi Hivatal:
Táncsics u. 13.  (88) 481 348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Táncsics M. u. 10.  (88) 481- 146

Közérdekû információk

ORVOSI ÜGYELET:
BALATONALMÁDI, PETÕFI SÁNDOR U. 2-4. TEL.: 88/412-104

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
A Polgárõrség telefonszáma: 06 30 621 5871

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a közterület-felügyelõk
a következõ számon hívhatóak hétvégén is: 06 30 225 94 45.

Városgondnokság elérhetõsége: 06 88 481 650, mobil: 06 30 320 51 02

LAPZÁRTA: ÁPRILIS 15.

Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út végén.
A HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE:

A HULLADÉKUDVAR 
ÁTMENETILAG ZÁRVA!

Csak zöldhulladékot, illetve kommunális hulladékot lehet beszállítani.
Átvételi díja: 3175 Ft/m3

TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT,

HOGY 

BALATONKENESE 

TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETÕSÉGEKEN

TEHETIK MEG:

GAJDOS BÉLA
TELEFON: 06-30-8490-792

e-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu

8.00–18.00

FÉNYFORRÁS KFT.
TELEFON: 06-70-408-6908

INTERNET: https://kozvilhiba.hu/

e-mail: fenyforraskft@gmail.com






