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2015 karácsonya jön, most léptünk az advent, a várakozás 
idejébe. Ahogy a természet is elkezdi felkészülését a nagy 
alvást követően a megújulásra, úgy várjuk mi is a Fény szüle-
tését. 

A világ körülöttünk soha nem lá-
tott módon van felbolydulva. Ritkán 
látott változások zajlanak körülöttünk 
– és ezzel együtt talán bennünk is. 
Egy új világkorszak szemtanúi vagyunk, s csak remélni tud-
juk, hogy a nap mint nap szemünk láttára alakuló történések 
úgy alakítják a sorsunkat, ahogyan szeretnénk. Világunk 
helyzete most meglehetősen kétesnek tűnik, de ha tudjuk, 
hogy legfőbb vezető erőnk a Szeretet, nem lehet kérdéses, 
hogy a helyzet végül majd hogyan dől el. Világvégét már 
sokan, sokszor kiáltottak, de még itt vagyunk; és ami mindig 
segít túlélni, bármi jöjjön is, az a Hit, a Remény és a Szeretet. 
– Lehet persze, hogy mindezek egy bajban lévő ember szá-
mára csak szavaknak tűnnek. Hiszen mi veszi körül a legtöbb 
embert? Befizetésre váró csekkek, elintézendő dolgok, amik-
nek napjaink során gyakran nem is látjuk a végét. Ám a sza-
vaknak van egy próbájuk: ha általuk megtaláljuk a saját igaz-
ságunkat. Azt, amit nem olvastunk, nem másoktól hallottunk, 
hanem megéltünk. Teremtő, építő módon. Hozzá csak el kell 
gondolkodnunk: mire alapozzuk az életünket? Mi a fontos, 
mi az időtálló számunkra? A gazdasági, történelmi esetleg 
politikai helyzet, vagy a saját életünk apró bizonyságai? A 
világ helyzete ugyan tagadhatatlanul hat ránk, de nem kell, 
hogy elhatalmasodjon felettünk. 

Hitünkben hathatós erő rejlik. Életünkben megtapasztal-
hatjuk ezt számtalanszor, a leghétköznapibb esettől kezdve 
egészen a csodáig. A csodáig, mely körülvesz bennünket, 

szól hozzánk, üzen nekünk, csak sajnos a puszta látszattá 
silányított világ keretei között már nem mindig vesszük észre. 
Egyszerű felhasználóvá, fogyasztóvá kívánnak tenni minket a 

világ erői, amelyeknek ez az érde-
kük. Ne hagyjuk! Találjuk meg 
mindazt, ami jó közvetlen környe-
zetünknek, családunknak, tágabb 
környezetünknek, városunknak, kö-

zösségünknek, hazánknak. Nem nehéz, mert a megoldás itt 
van körülöttünk, előttünk. 

December végén a napforduló közeleg. A régi magyarok 
hite szerint a legsötétebb napnak éjszakáján a csökkenő erejű 
Nap meghal, hogy belőle másnapra, avagy „harmadnapra” 
megszülessen a Napfiú, feltámadjon az egyre növő fény. Az 
idei évben december 22-én, hajnali 5 óra körül jár horizon-
tunkon a legmélyebben a nap, s utána a fény már nőni kezd. 
Ha tudunk, figyeljünk rá ezen a napon: a karácsony előtti 
készülődésben, az év végi rohanásban álljunk meg, csende-
sedjünk el egy kicsit és figyeljünk a Fényre. Mert az nemcsak 
odakint, hanem bennünk is nő. Az ember létrehozhatja a 
fényt a lelkében, hiszen a Fény már megtestesült egy emberi 
lényben. Születését is a fény adta hírül, egy csillag képében; 
életét pedig szintén a Fény kísérte végig. És miután elment, 
hogy majd diadalmasan visszatérjen, a Fényt hagyta nekünk 
örökül, hogy használjuk: világítson körülöttünk és bennünk, 
vezessen minket, és mutassa meg az utat, amelyen Ő is járt. 

Ezzel kívánok Önöknek békés, boldog, áldott karácsonyt. 
 
 

Tömör István 
polgármester 

 

 

Adventi gyertyagyújtások 
a Városháza előtti téren, az adventi koszorúnál 

 
Első gyertyagyújtás: 

2015. november 28. szombat, 17 óra 
Közreműködnek: a Pilinszky János Általános és Művészeti Iskola diákjai 

 
Második gyertyagyújtás: 

2015. december 5. szombat, 18 óra 
Adventi köszöntőt mond: Dr. Balázs Pál c. apát 

 
Harmadik gyertyagyújtás: 

2015. december 12. szombat, 18 óra 
Adventi köszöntőt mond: Németh Péter református lelkész 

Közreműködik: a Szivárvány Népdalkör és a Tátorján Nyugdíjasklub 
 

Negyedik gyertyagyújtás: 
2015. december 18. péntek – Mindenki Karácsonya 

 

Jöjjenek el, legyünk együtt! 
 

 

Karácsony közeleg 

 

 

 

 

 

 



4 BBalatonkenesei Hírlap 2015. december 

Beszámoló a 2015. október 29-i testületi ülésről 
 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívása alapján módosította a testület a helyi adóren-
deletet. A helyi adókról szóló 25/2015.(XII.15.) 2.§-a, 
5.§ (2), 7§-a és 10.§ (2). bekezdése az építményadó és 
telekadó vonatkozásában az adómentességet, adóked-
vezményt állapít meg. A kedvezményezetti körből ki 
kellett vonni a vállalkozókat. (Htv.7.§) Az iparűzési adó 
vonatkozásában az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenységek között eltérő adómérték nem alkalmaz-
ható, ezért az ideiglenes jelleggel végzett tevékenysé-
gek után naptári naponként 2.000 Ft adófizetési kötele-
zettséget határoz meg. A 2015. évben a helyi adórende-
let területi hatálya is megváltozott, a módosítást ez is 
indokolta. 

Tárgyalta a testület a talajterhelési díjra vonatkozó 
eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló rendelet 
tervezetét. A rendelet értelmében az a környezethaszná-
ló (kibocsátó), aki a műszakilag rendelkezésre álló köz-
csatornára, annak üzembe helyezését követő kilencven 
napon belül nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási ható-
sági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelvezetést alkalmaz, talajterhelési díjat köteles 
fizetni. Ennek alapja a fogyasztott víz mennyisége. A 
környezetterhelési díjról szóló törvény 12.§-a az egy-
ségdíj mértékét 1200,- Ft/m3-ben állapítja meg. Díjked-
vezmény és mentesség nem adható. 

Módosult a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelés helyi köz-
szolgáltatásról szóló rendelete is. A Balatonkenese kör-
nyezetében működő, megfelelő kapacitással rendelkező 
vállalkozóktól bekért árajánlatok alapján a közszolgál-
tatás alapdíja 13800,- Ft + ÁFA / alkalom, az ürítés díja 
429,- Ft + ÁFA / m3. 

Balatonakarattya Község leválása miatt kellett felül-
vizsgálni a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A prog-
ramot egyébként kétévente kell felülvizsgálni, és most 
ennek során megállapítást nyert, hogy az Intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak. A társadalmi kirekesz-
tés elleni küzdelem és a fogyatékkal élők esélyegyenlő-
sége a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonal-
mádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége közre-
működésével valósul meg azáltal, hogy a közfoglalkoz-
tatás keretein belül a szegényebb rétegbe tartozókat és a 

fogyatékkal élőket sikerül munkához, ezáltal jövede-
lemhez juttatni. A gyermekek esélyegyenlősége a Terü-
leti Szociális Szolgáltató Intézmény bevonásával, illet-
ve tehetséggondozó programok segítségével valósul 
meg. Az idősek esélyegyenlősége a TSZSZI Nyugdíjas 
napköziotthonján keresztül biztosított. 

A testületi ülés folytatásában a képviselők tárgyalták 
a Szabó Tamás Pál tulajdonában álló pavilon értékesíté-
sét, és úgy döntöttek, hogy mivel Balatonkenese város-
ának a területen fejlesztési tervei vannak, az önkor-
mányzat az elővételi jogával élni kíván. 

Tulajdonosi hozzájárulást kért Balatonakarattya 
Község Balatonkenesétől a Rákóczi park területére 
vonatkozóan, mert pályázatot kívánnak benyújtani a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 2016. évi labdarúgópá-
lya-építési programja keretében. A terület Balatonkene-
se Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, így 
ahhoz, hogy Balatonakarattya az ingatlan tekintetében 
kötelezettségeket vállalhasson, megállapodásokat köt-
hessen, a tulajdonos jóváhagyására van szükség. Bala-
tonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a tulajdonosi hozzájárulást megadta. 

A Városgondnokság vezetőjének megbízása 2015. 
december 31-én lejár, ezért Balatonkenese Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Városgondnokság vezetői feladatainak ellátására. 

Ugyancsak 2015. december 31-én jár le a Területi 
Szociális Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjének 
megbízása, melynek kiírásáról majd a Balatonkenesei 
Szociális Társulás Társulási Tanácsa fog döntést hozni. 

Jóváhagyta a képviselő-testület a Pilinszky János Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára vonat-
kozó, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kötelező fel-
vételi körzethatár javaslatát. 

A folytatásban tájékoztató hangzott el a település-
fejlesztési feladatokról, melyek a 2014-2020 közötti 
programozási időszak fejlesztési elképzeléseit tartal-
mazták. 

További anyagokat, információkat a www.balatonkenese.hu 
weboldal „Önkormányzat” címszó „Képviselő-testületi 
ülés” fejezetében találhatnak. 

– nk – 
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AAddvveenntt::  KKaarrááccssoonnyy  eellőősszzoobbáájjaa  
 

 
Advent első vasárnapjával belépünk a karácsonyi ünnep-

körbe, az ünnep előszobájába. Mire is kapjuk Istentől ezt az 
új lehetőséget? Mire szolgálhat nekünk karácsony előszobá-
ja? 

Segít választ találni, ha végiggondoljuk, hogy ténylegesen 
mire is való egy előszoba. Mit szoktunk tenni, amikor egy 
házba belépve először az előszobába toppanunk? Levesszük a 
nehéz télikabátot, és fogasra akasztjuk. Helyére tesszük az 
esernyőt. Ha otthon vagyunk, az átázott cipőt is levesszük, és 
meleg papucsba bújunk. Egyszóval könnyítünk ruházatun-
kon, hogy minél kényelmesebben és otthonosabban érezzük 
magunkat. De ezzel még nincs vége az előszobai ténykedés-
nek. Az előszoba nem cél. Itt csak eldöntjük, hogy merre 
tovább a lakásban: Egy szoba felé indulok, vagy a fürdőbe 
kezet mosni, esetleg a konyhába. Az előszoba fontos funkció-
ja, hogy segít útirányt találni. Célba igazít. 

Mire kapjuk az advent időszakát? Arra, hogy igyekezzünk 
letenni mindazt, amire éppen nincs szükségünk. Igyekezzünk 
megszabadulni a nehéz terhektől, nyomasztó feladatoktól, 
hogy Isten előtt elcsendesedhessünk, és hogy Ő útirányt mu-
tasson, célt adjon nekünk, feltölthessen minket Lelke által. 

Persze, jól tudjuk, hogy a feladatok letétele, a görcseink 
kiengedése pont ilyenkor nehezebb. Egyáltalán nem azt érez-
zük advent idején, hogy megszabadulhatnánk tennivalóktól, 
inkább azt, hogy az ünnep közeledtével egyre többet kell 
felvállalnunk, hogy minden szép és jó legyen. De azért le-
gyünk őszinték: azzal is tisztában vagyunk, hogy nagyon sok 
minden a mi döntésünkön múlik. Azon, hogy megpróbáljuk-e 
másként beosztani időnket. Azon, hogy megválogatjuk-e az 
elfoglaltságainkat azok értékessége szerint. Azon, hogy biz-
tosítunk-e magunknak szabad perceket az elcsendesedésre. 

Megérkeztünk, itt állunk advent lelki előszobájában. A 
továbblépésről szól a következő bibliai ige:  

„Mivel teljes bizalmunk van a szentélybe való bemene-
telhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, 
amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste 
által: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel.” 
(Zsidókhoz írt levél 10,19-22) 

Ebben az igében minden egy irányba mozdul, egy irányba 
mutat: Krisztus felé. Arra buzdít minket, hogy „bemenjünk” 

abba a bizonyos mennyei szentélybe, hogy „odajáruljunk” 
Istenünk elé azon az „élő úton”, aki maga Krisztus. 

Bonyolult, hosszú mondat ez, de a hangsúlyai nagyon jól 
érthetők, és a képei világosak. Az egész mondat valójában 
egy hasonlat, ami beszédes képekből áll össze. 

Benne van például az ószövetségi áldozat képe, de egé-
szen különleges módon: Jézus nemcsak Főpapja népének, 
hanem egyúttal Ő maga az áldozat is – értünk! Aztán itt van 
az „élő út” képe, amiről Jézus maga is beszél tanítványainak: 
Ő maga az út, az igazság és az élet, az Atyához csakis Rajta 
keresztül vezet út! (János ev. 14,6) S az előzőket erősíti a 
„kárpit” képe is. A templom kárpitja, ami a Szentek Szentjét, 
Isten titokzatos „lakhelyét” zárta el az emberek elől. Ez a 
kárpit Nagypénteken, Jézus halálának pillanatában kettéha-
sadt, így szabad utat nyitott Isten felé mindenki számára, aki 
Jézusban hisz. 

Szabad az út! Ebből az igéből ezt írjuk be szívünkbe, mert 
ez a lényege, és a képei is mind erről szólnak. Szabad az út! 
Ezzel az üzenettel és biztatással indít bennünket Urunk az 
idei adventben. Teljes bizalmunk van a szentélybe való be-
menetelhez, szabad utunk van Krisztus által, járuljunk hát 
oda! 

Talán fel sem tudjuk fogni a maga igazi mélységében, 
hogy mennyi szépség, mennyi gazdagság van ebben a kije-
lentésben. Szabad az út. Járható az út, nincs semmi akadály. 
Mit is jelent ez? Érdemes néhány példa segítségével kicsit 
belegondolni. 

Néhány éve átéltünk kemény, hófúvásos téli, kora tavaszi 
napokat. Mit jelentett ez a kijelentés az akkor hóban rekedt 
autósoknak? Mikor a hótorlaszok miatt se előre, se hátra, 
járhatatlanná lettek főutak. Vajon milyen érzés lehetett nekik 
meghallani: Szabad az út, ismét járható, megindult a forga-
lom, van esélyed elérni a célodat! 

Vagy mit jelent egy látássérült embernek, aki át szeretne 
kelni egy forgalmas út túloldalára: Gyere, segítek! Most 
szabad az út, mehetünk! 

Mit jelentett a szabad út a gyermektelen, idős házaspár-
nak, Zakariásnak és Erzsébetnek: micsoda utat nyitott előttük 
Isten ígérete, gyermekük megszületése! 

És mit jelentett a Jézussal való találkozás Zákeusnak, a 
vak Bartimeusnak, vagy a magdalai Máriának! 

Nem is lehet ezt szavakkal kifejezni: A „mindent” jelen-
tette nekik! Az életük megmentését, az elrontott életük újra-
kezdését, a reménységet, hitet – magát az Életet! Utat a szen-
télybe, utat Istenhez Jézus Krisztus által. 

Hát valahogy így adatik nekünk is ez az advent a megúju-
lás, a megtisztulás reménységével. Isten biztat bennünket: 
Szabad az út, közelebb Őhozzá! Szabad az út, hogy megéljük 
a Jézussal való közösséget, talán mélyebben, mint eddig. 

Kívánom mindnyájunknak, hogy az Ő áldása kísérje 
egész adventi készülődésünket, és segítsen nekünk jól élni az 
erre kapott idővel, az előttünk megnyíló úttal! 

 
Németh Péter 

lelkipásztor 
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„„„AAA   llleeegggééérrrtttééékkkeeessseeebbbbbb   dddooolllgggoookkk:::   aaa   hhhiiittt,,,   aaa   bbbaaarrrááátttsssááággg   ééésss   aaa   ssszzzeeerrreeettteeettt”””   
Beszélgetés dr. Balázs Pál címzetes apát úrral, városunk díszpolgárával 

Emlékszem gyermekkoromból azok-
ra a vasárnapokra, amikor délelőttön-
ként a templomban hallgattuk a plébá-
nos urat. Lendületes, magával ragadó 
prédikációi, nyitott személyisége egy 
életre meghatározta a hit világához való 
viszonyulásomat. Régi vágyam teljesült 
azzal, hogy interjút készíthettem vele. 
Az adventi időszak és a karácsony kö-
zeledtével pedig nem is találhattam 
volna erre alkalmasabb időpontot. 

Izgalommal vegyes kíváncsisággal 
vártam a találkozást. Vajon ennyi év 
után, felnőtt fejjel, milyennek fogom őt 
látni?  Mennyit változott, mióta nem 
volt alkalmam egy hosszabb beszélge-
tésre vele? Nem csalódtam. A szívélyes 
fogadtatás után ugyanaz a lendületes, jó 
kedélyű, a világra fogékony ember állt 
előttem, mint annak idején huszonhat 
éve, amióta lelki szolgálatot lát 
el településünkön. 

Elsőként a gyermekkoráról 
érdeklődtem. Elmondta, hogy 
1947. szeptember 13-án szüle-
tett Budapesten. Történelmileg 
nehéz időszakban nevelkedett 
húgával együtt, mégis gyönyörű 
időkre emlékezik vissza. Csa-
ládjuk Budapest egyik kertváro-
si részében, szerény körülmé-
nyek között élt, rendezett háttér-
rel, hiányérzet nélkül. Nosztal-
gikus hangulatban mesélt arról, 
ahogy vasárnaponként a kony-
hából áradt a sütemény illata. 
Felidézte, hogyan futottak bará-
taival a lisztes kocsik után, és 
mesélt a közös szánkózásokról.  

Rákoscsabán járt általános 
iskolába. Otthon és a közösség-
ben is keresztényi légkör vette 
körül. Tizenkét évesen kezdett 
érdeklődni leendő hivatása i-
ránt, ezért is jelentkezett a Pia-
rista Gimnáziumba. Bár az in-
tézmény nem papnevelő volt, 
magas oktatási színvonala még-
is országszerte ismertté tette. Osztály-
társai közül – akikkel a mai napig tartja 
a kapcsolatot – sokan egyetemet végez-
tek. A papi hivatást egyedül ő válasz-
totta. 

Tanulmányait a Győri Püspöki Hit-
tudományi Főiskolán kezdte meg, 
1966-ban. Mindeközben a kötelező sor-
katonai szolgálatra is behívták. Mély 
komolysággal megjegyezte, hogy két 
seregben is szolgált: a Magyar Néphad-
seregben és a török hadseregben. Döb-
benten kérdeztem, ez mégis miként le-
hetséges?! Ő pedig nevetve elmesélte, 
hogy a kiskatonákat kivezényelték az 
Egri csillagok című film forgatására, 
ahol janicsár ruhába öltözve harcoltak a 
magyarok ellen. Örök élmény maradt 
számára a pilisborosjenői táj szépsége, 
és hogy a magyar filmtörténelem egyik 
alapdarabjának a részese lehetett. 

Katonai szolgálata után Győrben foly-
tatta főiskolai tanulmányait, majd 1971-
ben a Budapesti Hittudományi Aka-
démián (ami ma a Pázmány Péter Kato-

likus Egyetem Hittudományi Kara) mint 
a Központi Szeminárium növendéke e-
gyetemi tanulmányokat folytatott. 1976-
ban teológiai doktorátust szerzett. 
1979-89-ig teológiai tanárként műkö-
dött a Szegedi Hittudományi Főiskolán. 

Tudomásom volt arról, hogy 1981 
és 1983 között, egyedüli magyarként 
Rómában is lehetősége volt tanulni, 
mint a Pápai Magyar Egyházi Intézet 
ösztöndíjasa. Posztgraduális képzés ke-
retében a Lateráni Egyetem hallgatója 
volt, ahol erkölcsteológiai diplomát 
szerzett. Óriási megtiszteltetés volt szá-
mára, hogy ennek az érdekes, színes 
világnak a részese lehetett. A világ 
minden tájáról érkeztek ide tanárok és 
diákok. Őt francia, holland, ír, ausztrál, 
német, olasz és lengyel oktatók vették 
körül. Egy lengyel professzornál, Mari-
an Nalepa-nál írta a diplomamunkáját, 
amelyet később, 1997-ben a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen tudomá-
nyos doktori fokozatként honosított. 

1989-ben főpásztora plébánosnak 
nevezte ki Balatonkenesére. Ezzel egy 

időben pedig a Veszprémi Hit-
oktatóképző Intézet tanára volt. 

1991-1996 között alapító rek-
tora a Veszprémi Hittudományi 
Főiskolának. Az akkori veszpré-
mi egyetemmel közösen sike-
rült a régi főiskolát újraalapíta-
ni. Sokrétűségének bizonyítéka, 
hogy míg a főiskolán rektor volt, 
közben a Közép-Dunántúli Egye-
temi Szövetség alelnökeként, va-
lamint a Székesfehérvári Hitok-
tatóképző Intézet tanáraként is 
munkálkodott. 

Később a Hittudományi Fő-
iskolán végzett tevékenységét hát-
rahagyva a Szent Gellért Hittu-
dományi Főiskola SOPHIA Inté-
zetének (ma már SAPIENTIA 
Szerzetesi Hittudományi Főisko-
la) teológiai tanára lett, Buda-
pesten. 

2006-ban kérték fel az egy-
házmegyében található műem-
lékek és művészeti értékek fel-
ügyeletét és ellenőrzését végző 
Egyházművészeti Bizottság el-
nökének. 

Mindeközben rektori tisztséget töl-
tött be a váci Apor Vilmos Katolikus 
Főiskolán, 2008-tól 2011-ig. 

Közösségi szolgálatán kívül, korát 
meghazudtolva, ma is fiatalos lendület-

 



2015. december BBalatonkenesei Hírlap 7 

 

tel végzi tanári tevékenységét a Veszp-
rémi Hittudományi Főiskolán. Aktivitá-
sát mutatja, hogy minden évben plébá-
niai tájékoztatót is kiad. 

Ez a sokféle tevékenység, részvétel 
és felelősség felveti a kérdést, hogy 
van-e egyáltalán szabadideje? Tud-e a 
hivatásán kívül még másra is energiát 
fordítani? – Saját bevallása szerint 
folyamatosan dolgozik és tanít, nem 
szeret tétlenkedni. Sorba állítja a fel-
adatait, így sosem fenyegeti az a ve-
szély, hogy kapkodva kell valamit 
teljesítenie. Mindig szívesen fogadja a 
látogatókat, ekkor úgy érzi 
„pihentetőleg” kikapcsol, és lelkileg 
feltöltődik. 

Kíváncsi voltam arra, hogyan érzi 
magát Balatonkenesén és milyen a 
kapcsolata a helyi közösséggel.  El-
mondta, hogy szereti ezt a települést, 
nem szeretné, ha máshova helyeznék át. 
Kifejezetten jó kapcsolatot ápol a hí-
vőkkel és az itt élő emberekkel. Köz-
vetlenül beszélt arról a meggyőződésé-
ről, hogy nagyon elfoglaltak az embe-

rek, kevés idejük marad egymásra. A 
mai világban állandó a rohanás. Min-
denki magába szívja a kor mentalitását. 
Van, aki kevésbé, van, aki jobban. A 
családi élet háttérbe szorul. Sajnos 
ilyenné vált a világ, a létszükséglet 
egyik alapeleme a pénz lett. Megérti a 
folyton dolgozó embereket, de vallja 
azt is, hogy a legértékesebb dolgok, 
mint: a hit, a barátság és a szeretet, nem 
az anyagiak függvénye. 

Végezetül az adventi időszak és a 
karácsony közeledtével érdeklődtem: 
mit üzenne a Hírlap olvasóinak? Az 
advent a lelki megtisztulás és a rendte-
remtés ideje – válaszolta. Meditációs 
időszak, melynek alkalmával harmóni-
ába kell kerülnünk Istennel, embertár-
sainkkal, önmagunkkal és a természet-
tel. 

Ennek alapfeltételei: a csend és a 
magunkba fordulás. Elsődlegesen önér-
tékelést kell tartanunk. A felesleges 
gondolatainkat ki kell takarítanunk, a 
már nem használt tárgyainkat elajándé-
koznunk ahhoz, hogy kitisztuljon a 

szívünk és a lelkünk. Majd meg kell 
vizsgálnunk magunkban az emberi 
kapcsolatokat, hogy mennyire figye-
lünk oda szeretteinkre, embertársainkra. 
Karácsony ünnepe szenteste kezdődik. 
A kegyelmi eszközöknek, a szentmisé-
nek, gyónásnak ekkor egyfajta döbbe-
netes ereje van. Az apát úr az adventi 
felkészülési időszakban és az ünnepek 
alatt is mindenkit szeretettel vár a temp-
lomba, hívőket és nem hívőket egy-
aránt. 

Az interjú után hazafelé tartva külö-
nös érzések kerítettek hatalmukba. Az 
apát úrral folytatott beszélgetés lelkileg 
feltöltött és rávilágított arra az érték-
rendre, amely mellett a mai világban 
sokan elrohannak. Pedig jó lenne egy 
pillanatra megállni, és az élet apró 
szépségeit észrevenni. Megtalálni ma-
gunkban a harmóniát, embertársainknak 
pedig kinyilvánítani a tiszteletet és a 
megbecsülést. Nemcsak az ünnepek 
közeledtével, hanem egész életünkben. 

 
Szabó Tamás

 
 

 
 
 
 

 
Adventi lelkigyakorlat 

BALATONKENESÉN 
december 17-én, csütörtökön 
és 18-án, pénteken  17 órakor, 

valamint 19-én, szombaton délelőtt 10 órakor 

Vezeti: Halmágyi Zoltán,  
ösküi plébános 
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Gondolatok Krisztus Urunk születése napján 
 
A természet aludni tér. Nyugszanak a rétek. A fák már elhullatták leveleiket. De 
mi mégis ünnepre készülünk: az olasz szó kedves nekem – Natale, a Születés 
napja. 
Alig múlt el a számomra kedves hármas ünnep: Reformáció, Mindenszentek, 
Halottak napja, s máris elkezdődött Advent, a készülődés… 
Karácsonyra emlékezve egy csodálatosan kibontakozó élet harminchárom évének 
csillogása, órái indulnak el csodatételekkel, tanítással, hogy végül az értünk ho-
zott áldozat beteljesedjék. 
A keresztény egyházak részletesen beszélnek a bibliai történésekről; illik, illene 
odafigyelni és szívünkbe fogadni e szavakat. 
Miközben boldogan hajtunk fejet a Megváltó előtt, ne feledkezzünk el emlékezni 
Máriára, Józsefre, a tanítványokra, akik ha kellett – életüket adták hitükért. 
És most isteni parancsok s Jézus élete nyomán egy hármas fogalomkört taglal-
nék. Gyűlölet, bocsánat kérése és végül a Szeretet, a Cselekvő Szeretet fogalmá-
ról szólnék. 
A gyűlöletről. Erről oldalakat lehetne teleírni. Kezdve az öngyilkos, vak merény-
lőktől. A sátán vak parancsa háborúkon át, békésebb időkben is. Oda jutottunk, 
hogy a gyilkos pár ezer forintért is öl, s nem érez semmit. Meg tudunk-e bocsáta-
ni a minket gyűlölőknek; tudunk-e mi gyűlöletmentesen élni? Nehéz kérdés. 
Próbálok magamból kiindulni – hiszen csak egy gyarló ember vagyok.  
Jómódban éltem, s a II. világháború mindenemet elvitte. Nyilasok, németek s a 
lakosság. Katona voltam, s haragudtam. És ma? Ó, már régen nem. Azután – 
saját hibámból is – újra csaknem mindenem elvesztettem. Még ágyam se maradt, 
a nagyanyámnál húztam meg magam. Ma már ezért se haragszom és gyűlöletet 
soha nem éreztem. Vajon tudsz-e küzdeni eme érzés ellen, s tenni ellene? Gon-
dolkodj rajta. 
És most a bocsánatról. Isten megbocsátó, végtelen hatalma ott lebeg fejünk felett, 
csak vétkeinket megvallva, kérni kell. A bocsánatkérés és megbocsátás már ne-
hezebbnek tűnik, pedig isteni parancs, csak meg kell barátkozni vele. Ugyan 
nehéz dolog erőt venni magunkon – de nem mulaszthatjuk el! Igen: Isten paran-
csait nem lehet se megkerülni, se teljesítésüket elodázni. „Uram, ezt aztán ne…!” 
– Ilyen nincs! 
Végül a szeretetről. A szeretet nyelvünk egyik legszebb szava. Szeretetet adni 
szintén isteni parancs és kapni is csodálatos. Családban, párkapcsolatban, közös-
ségben, társadalomban. De a szeretet értékmérője – mint sokszor írtam – a cse-
lekvés. Nem részletezem, de ha nem látjuk, hogy milyen módon lehet és kell ezt 
cselekvően gyakorolni, akkor törekvéseink egyszerűen elsikkadnak. Ha nem 
keressük újra és újra a rávezető utat, akkor adósok maradunk: Isten és embertár-
saink adósai. 
Pár szó világunkról. Hogy merre tart, gondolom, azt nem kell kommentálni. 
Uralkodik a pénz, egyre mindenhatóbbnak képzelt vagy valóságos hatalma a 
maffiáké, a drogbáróké; az esőerdők kipusztítása, a gonosz tobzódása… No és az 
éghajlatváltozás, az ipar csökönyös károsanyag-kibocsájtása, az atomizálás, a 
természet erőinek fokozott össztámadása, ráadásul egyre sűrűbben… Kicsinyben 
és nagyban. Soroljam még? Nem tisztem. 
Nem vitás, hogy Jézus második, dicső eljövetele egyre közeledik. De Isten és 
Szent fia, a Szentlélek erejével igazságos bíró. Ezt ne feledjük. 
A természet aludni tért, alszanak a még megmaradt erdők. Mi pedig most ünne-
peljünk tiszta szívvel! 
Áldott, kegyelemteljes és elgondolkodtató ünnepnapokat kívánok minden kedves 
Olvasónak! 

Bayer Emil 

 
 

KKaarrááccssoonnyy  
 
A Világ rossz 
irányba halad. 
Háborúk után sok-sok 
özvegy gyászol, 
de több 
mint kétezer éve 
fényben úszott 
egy parányi 
kicsiny jászol. 
 
Boldog volt 
a Szent Család: 
Kis Jézus született 
akkor még 
nem látták a 
fájó Feszületet… 
 
Uram! Add hogy 
a Karácsony 
a Hit 
ünnepe legyen, 
s a sok ember 
ne csupán vígan 
igyon, egyen! 
 
Végül Testvérem 
ne feledd 
a szegényt, 
a boldogtalant, 
az éhezőt, 
az árvát és 
munka nélkül 
dologtalant: 
hiszen az ad 
szép ünnepednek 
méltó keretet 
ha él Benned 
a cselekedni képes 
Szeretet! 

Bayer Emil 
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December 5-én, szombaton 18 órakor 
 

  
 

A katolikus egyház szervezésében 
 

Advent 2. vasárnapján újra együtt 
 
A katolikus egyház szervezésében, Pál atyával, a ka-
tolikus hittanos gyerekekkel és a Cantate Deo énekkar 
műsorával készülünk a városi adventi gyertyagyújtás 
megünneplésére. Természetesen ezen a napon sem fele-
dkezünk meg a közelgő nagy ünnepről, Szent Miklós 
püspök napjáról, hisz a program végén Szent Miklós 
követét is várjuk, hogy jelenlétével és ajándékaival meg-
örvendeztesse a kisebbeket és a nagyobbakat is. 
Köszönet a Katolikus Karitász csoportnak, akik vállalták 
a meglepetések előkészítését és aktívan részt vesznek a 
programok szervezésében és lebonyolításában is! A 
szombat esti közös alkalomra mindenkit szeretettel 
várunk! 
                                                                              Nővérek 
 
 

J é z u s  
 

Valamikor, nagyon régen 
egy jászolban született, 
egy kisfiú Jézus néven ébredett. 
Fényesség volt az égen, 
fényes csillag jelezte, 
mutatta a vándoroknak 
a házikót, melyet oly rég kerestek. 
Bementek és rátaláltak, 
Körbe vették a gyermeket, 
Nem beszéltek, csak annyit szóltak, 
Ő lesz ki megváltja, bűneikből a népeket. 
 
Teltek múltak az évek, 
férfivá lett a gyermek, 
és szólt egy napon: Anyám, 
el kell most mennem! 
Elindult az úton, 
ment a poros úton, igen, 
feltekintett az égre, 
és arra, Aki Őt küldte. 
Szegényeknek enni adott, 
betegeket meggyógyított, 
S rabláncokat, földre dobott! 
 
Mind a sok jóért, 
kőszívű emberek 
életéről halállal döntöttek, igen, döntöttek! 
És ment a Király csendben, 

vitte keresztjét, 
tudta Ő, hogy mit hord a vállán, 
bűneink nagy terhét! 
S felszegezték a fára, 
a keresztfára, 
és letette az életét, 
mint ártatlan, szeplőtlen Bárányét! 
 
– Emberek! Emberek, hát nem fáj a szívetek? 
Hogy egy embert, A Nagy Királyt, 
Megölték értetek! 
Nem fáj, hogy meggyötörtetett, 
helyetted is megszenvedett, 
nem fáj, hogy érted hullt a vér?! 
– Emberek! Emberek, felébredjetek! 
Ideje már, hogy az álomból felserkenjetek! 
Mert közel van az óra, és a világ Megváltója! 
Eljön érted és életedről számot adsz Néki  
– Róla! 
 
Gondolkozz hát így el ezen. 
Ezen igaz történeten, 
Hogy megváltattál te is 
a kereszten, igen, a kereszten, 
fönt a kereszten. 
Jézus a kereszten. 

 
Czingel Rezső dala, 1975 



10 BBalatonkenesei Hírlap 2015. december 

 

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI 
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 

 
 
Balatonkenesén a református templomban: 
– December 7-11. Adventi Esték hétfőtől péntekig, 
                              17 órakor a Gyülekezeti Házban. 
– December 24. Szenteste a gyermekek szolgálatával, 
                              16 órakor. 
– December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával,       
                              fél 11 órakor. 
– December 26. Karácsonyi istentisztelet legátus   
                       szolgálatával és úrvacsorával, fél 11 órakor. 
– December 26. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával,   
                              16.30 órakor. 
– December 31. Óévi hálaadó istentisztelet, 17 órakor. 
– Január 1. Újévi istentisztelet 11 órakor. 
 
Balatonakarattyán a Könyvtárban (Iskola u.): 
– December 25. Istentisztelet úrvacsorával, 9 órakor. 
– December 27. Óévi hálaadó istentisztelet, 9 órakor. 
– Január 3. Újévi istentisztelet 9 órakor. 
 

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra! 

2015 ADVENT 
Advent I. hete 
November 30., hétfő:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 1., kedd:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 2., szerda:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 3., csütörtök:  hajnali szentmise 6 órakor 
                                         és szentségimádás 17 órakor 
December 4., péntek: hajnali szentmise 6 órakor (első péntek!) 
December 5., szombat:  hajnali szentmise 6 órakor 
                                       vasárnapi vigília szentmise 17 órakor 
Advent II. hete 
December 7., hétfő:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 8., kedd:  Szeplőtelen fogantatás ünnepe, 
                                  szentmise 17 órakor 
December 9., szerda:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 10., csütörtök:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 11., péntek:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 12., szombat:  hajnali szentmise 6 órakor 
                                       vasárnapi vigília szentmise 17 órakor 
Advent III. hete 
December 14., hétfő:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 15., kedd:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 16., szerda:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 17., csütörtök:  Adventi lelkigyakorlat 17 órakor 
December 18., pének:  Adventi lelkigyakorlat 17 órakor 
December 19., szombat:  Adventi lelkigyakorlat 10 órakor 
                                       vasárnapi vigília szentmise 17 órakor 
Advent IV. hete 
December 21., hétfő:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 22., kedd:  hajnali szentmise 6 órakor 
December 23., szerda:  fiatalok hajnali szentmiséje 6 órakor 
December 24., csütörtök: szentmise 8 órakor

KARÁCSONYI MISEREND 
BALATONKENESE 

December 24., 8 óra: szentmise 
                      16 óra: Pásztorjáték 
December 24/25, éjfél: éjféli szentmise 
December 25., 10 óra: karácsonyi ünnepi miséje 
December 26., 8 óra és 17 óra: vasárnapi vigília szentmise 
December 27., Szent Család vasárnapja, 
                      10 óra: bormegáldás 
December 28., 29. és 30., 8 óra: szentmise 
December 31., 17 óra: Év végi hálaadás 
Január 1., Újév, 10 óra: szentmise 
Január 2., 17 óra: vasárnapi vigília szentmise 
Január 3., 10 órakor 
Január 4., 8 órakor 
Január 5., nincs szentmise 
Január 6., Vízkereszt ünnepe 
                      17 óra: szentmise és házmegáldás 
Január 7. és 8., a szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek 
Január 9., 17 óra: vasárnapi vigília szentmise 
Január 18., 10 órakor 

BALATONAKARATTYA 
Szentmisék 8 órakor: december 25-én, 27-én; 
                                    január 1-jén, 3-án és 10-én 

BALATONVILÁGOS 
December 25-én és 27-én 17 órakor 
Január 1-jén, 3-án és 10-én 17 órakor 



2015. december BBalatonkenesei Hírlap 11 

  
„Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.” 

 
Az Advent már itt van, hamarosan Karácsony lesz. Várjuk, hogy békében, szeretetben 

ünnepeljük a családunkkal, a hozzánk legközelebb álló szeretteinkkel a Kis Jézus – a Szeretet 
Megtestesülésének – megszületését. Ilyenkor szeretnénk, ha mások is örülnének és ők is 
éreznék ennek az Ünnepnek a csodáját.  Talán ezért van az is, hogy ebben az időszakban 
szívesebben adunk és bízunk benne, hogy adományainkkal segítjük, hogy mások se szenved-
jenek szükséget. 

Mint minden évben, most is szeretnénk felhívni a figyelmet az adományozásra és így az 
év végén megköszönni azokat az adományokat, amelyekkel segítették Intézményünk egész 

éves munkáját. Az év során a beérkezett ruhaadományokból több ruhabörzét tartottunk, a felajánlott bútorokat, háztartási eszközöket 
pedig eljuttattuk a rászorulóknak. 

Az elmúlt évben a Katica Pékséggel közösen, hagyományteremtő céllal indított „Karácsonyi Szeretetkenyér” akciónkat idén 
tovább folytatjuk. Reméljük, hogy akik átérzik azok sorsát, akiknek naponta kell szembenézni a mindennapi kenyér hiányával, ado-
mányaikkal tudják segíteni, hogy legalább Karácsonykor mindenki asztalára kerüljön kenyér. 

Ehhez nem kell mást tennie, mint az adventi időszakban a Katica Pékségben a sajátja mellé vásárolni még egy kenyeret, amiért 
egy kupont kap. A kupon egyik felét be kell dobni egy gyűjtőbe, a másik felét tartsa meg, amely majd emlékezteti, hogy milyen jó 
érzés volt adni! 

A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény folytatni szeretné az évtizedes hagyományt, 
így idén is megszervezi  a hagyományos karácsonyi adománygyűjtő akcióját! 

Minden kedves olvasót kérünk, ha tud egy kicsit adni, tegye meg, hiszen a sok kicsiből lesz a nagy! Nem csak pénzadományt ké-
rünk és várunk, hanem szívesen fogadunk tartós élelmiszert, játékot, szaloncukrot, tisztítószereket és tisztálkodó szereket is. 

 

JJ óó tt ee vvőő   ss zz ee rr ee tt ee tt !!  
A Katolikus Karitász Balatonkenesei 

Plébániai csoportja ez évben is szeretettel 
hív minden jószándékú embert december 5-
én, szombaton este 18 órára a Főtérre, ahol a 
városi adventi koszorún egy kis műsort 
követően kigyullad majd a második gyertya 
fénye, és ezután Szent Miklós követe érkezik 

teli puttonyával a kicsikhez és nagyokhoz. A Katolikus Karitász 
adományokból és támogatásokból nagy szeretettel készíti ez 
évben is azokat a jellegzetes piros ajándékcsomagokat, amelyek 
itt kiosztásra kerülnek. De persze nemcsak a gyerekekre gondo-
lunk, hanem – immár hagyományosan – az idősebb betegeket is 
felkeressük otthonukban karácsony szent ünnepe előtt, egy jó 
szó, egy kedves mosoly és egy kis szeretetcsomag kíséretében. 
Karácsony ünnepét pedig igyekszünk szebbé tenni a rászorulók-
nak is – és lehetőségeinkhez mérten – támogatni őket. Ezt teszi 
lehetővé a katolikus templomban Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsoló tartós élelmiszergyűjtés meghirdetése is, amelybe bárki 
bekapcsolódhat, ha lehetősége van rá. 

Természetesen a csoportnak mindenki tagja lehet, aki szeret-
ne részt venni a jótevő szeretet művében. A tagok minden évben 
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén tesznek ígéretet, hogy a 
szeretet jegyében odaállnak a kicsik, a betegek, a rászorulók 
mellé, jótettel és segítséggel. Persze minden támogatást szívesen 
veszünk és köszönünk, hisz rengeteg lehetőség van az adomá-
nyok továbbadására. Aki szeretne támogatni minket, azokat 
szívesen látjuk december 5-én az adventi ünnepségen, illetve 
megtalálhatnak minket a városi karácsonyi ünnepségen is.  

Azoknak, akik támogatnak minket, azoknak, akik jó szívvel 
gondolnak ránk, azoknak, akiknek a szeretet tettekben is meg-
nyilvánul, azoknak, akiknek fontos a másik ember – egyszóval 
azt hiszem, mindenkinek, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

Horváth Tiborné 
a Katolikus Karitász Balatonkenesei csoportjának vezetője 

Adományait, kérjük, 
2015. december 15-ig juttassa el 
a Területi Szociális Szolgáltató 

Intézménybe 
(Balatonkenese, Táncsics u. 20.), 

illetve szándékát jelezze 
a 0688-482-943-as telefonszámon, 

és adományát kérésére elszállítjuk. 
Munkatársaink december 18-án, 

a Mindenki Karácsonyán 
is a helyszínen lesznek. 

Itt tartós élelmiszer 
és szaloncukor-adományt gyűjtünk. 

Támogatását és segítségét 
előre is köszönjük! 

 

Pozsonyi Monika
intézményvezető
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KKeeddvveess  OOllvvaassóókk!!  
 
Mészöly Sándor (nekem csak Sanyi bácsi) a novemberi lapszámban 

megemlített engem pár mondat erejéig. Azóta többen megállítottak és 
megkérdezték, ki is vagyok, és mit csinálok még az „íródeákoskodáson” 
kívül. Eleget téve a kérésnek, engedjék meg, hogy pár sorban bemutat-
kozzam Önöknek. 

Fehérvári létemre sokat jártunk Akarattyára és Kenesére. A Balaton 
szerelmeseként 2000-től elkötelezett vízimentő voltam, több szezont 
dolgoztam a Bezerédy, a Bercsényi és a Vak Bottyán strandokon. Renge-
teg ismeretséget kötöttem, sok barátot szereztem mindkét településről. 
Másfelé vitt az élet, de a párkapcsolat visszahozott Akarattyára, ahol 
immáron két és fél éve élek. A nagy körforgalomnál, a gokart pályán 
lévő kertészeti árudát is én vezetem. 

Sanyi bácsi a család gyerekkori jó barátja, az én szívemnek is nagyon 
kedves, és nagy örömömre szolgált, amikor először megkeresett azzal, 
hogy diktálhat-e nekem pár cikket. Aztán egyre többet írt, és én nem 
bánom, sőt, örülök neki, hiszen ha itt tölt pár órát, akkor a gépelés mellett 
jókat beszélgetünk, nevetgélünk. Mindebben közrejátszik az is, hogy 
sokan „madaras Dóriként” ismernek, ugyanis papagájokat tartunk, nem is 
keveset. A cikkek és versek diktálása közben a szobai röpdében élő 
Kiwinek és Rubynak is megvan a véleménye az írásokról, néha nevetnek, 
néha csak beszélgetnek egymással, megvitatják, hogy jó lesz-e a cikk a 

Balatonkenesei Hírlapba. Azt gondolom, hogy a mai rohanó világban rendkívül fontos, hogy ezek az apró dolgok összehozzák 
az embereket, és egy kicsit kizökkentsék őket a szürke hétköznapokból. Sanyi bácsi írásait átélve velem ez történik. Elfelejtem, 
hogy a két település „nagyjai” hogyan harcolnak egymással, és örülök, hogy nekem Kenesén is vannak barátaim. 

A kertészet tavaszig ugyan nem üzemel, de a tollas kis állatok bármikor megtekinthetők. Ha valaki kedvet érez ez iránt, 
időpont egyeztetés után szívesen megmutatom a mi kis csodáinkat. Telefonszámomat Sanyi bácsitól és a szerkesztőségből is 
elkérhetik. 

Üdvözlettel: 
Pintér Dóra 

 

KKaarrááccssoonnyyii  pprroojjeekktt  aazz  iisskkoolláábbaann  
 
Közeleg a Karácsony! A frissen sütött mézeskalács illata 

szállingózik a levegőben, miközben karácsonyi zenéket hall-
gatva díszítjük a fát, becsomagoljuk az ajándékokat, szalon-
cukrot öntünk a hóemberes vagy mikulásos szaloncukortartó-
ba és bosszankodva vesszük észre, hogy már megint kiégett 
néhány égő a fára szánt égősorból… No, de mielőtt még 
nagyon beleélnénk magunkat a karácsonyba, felhívnám a 
figyelmet arra, hogy idén is van karácsonyi projekt az iskolá-
ban, ami nagyon jó kedvcsináló lehet. Bár ezeknek a progra-
moknak a nagy része inkább a gyerekeknek szól, akadnak 
olyanok is, amire szeretettel várjuk a szülőket, és a felnőtte-
ket. 

A projekt ténylegesen november 27-én kezdődik el, ami-
kor is délután a szülőkkel és a diákokkal együtt feldíszítjük a 
sulit! Nagyon jó program! Minden szülőt arra buzdítok, hogy 
jöjjön el, mert tavaly is nagy sikert aratott a közös díszítés. 
December első hetében lesznek a Mikulás kupák, amikor az 
osztályok egymás ellen játszanak focit, illetve kosárlabdát. Ez 
a gyerekeknek szól, de természetesen a szülők eljöhetnek 
megnézni a játékokat. December 4-én ellátogat az iskolába a 
DÖK Mikulás, és minden gyermeket megajándékoz valami-
vel. December 7-én fog megjelenni az iskolaújság, ami tele 

lesz karácsonyi receptekkel, különlegességekkel… Egyszóval 
érdemes lesz elolvasni. December elején minden osztály fel 
fog díszíteni egy karácsonyfát, és az elkészült műveket majd 
kiállítjuk a zsibongóban. December 9-én lesz a karácsonyfa-
kiállítás megnyitója, régi karácsonyfadíszek, régi képeslapok 
kiállítása valamint a cipősdoboz-akció a rászorulóknak. Ez a 
cipősdoboz-akció három napig tart majd, és a lényege, hogy a 
már megunt, de még szép és használható játékainkat, szalon-
cukrot, vagy más édességet hozunk be, amiket a rászoruló 
családoknak fogunk ajándékozni a Családsegítő Szolgálat 
segítségével. December 11-én lesz a karácsonyi vásár a 
sportcsarnokban, ahol a gyerekek elhozhatják a megunt dol-
gaikat, süthetnek süteményt, és ezeket jelképes összegért 
eladhatják. December 17-én lesz az iskolai karácsonyi műsor. 
Az idén sem marad ki a programból a téli korcsolyázás – 
december 18-án ismét közösen mulathatunk a jégpályán! 

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra, és előre is 
Boldog Karácsonyt! 

Programjainkról pontosabb információt a 
www.pilinszkyiskola.hu honlapon kaphatnak. 

Sarkadi Anna 
7. osztályos tanuló

bemutatkozÁs  
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KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  EEMMLLÉÉKKEEKK  ÉÉSS  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
  

 
Folytathatnám még, de nem teszem, hisz mindenki érti 

kettős családi életem. Apám mindent megtett értünk, s renge-
teget dolgozott, de legbelül lelkében az Istenbe vetett hit 
örökre megfagyott. Ezek után nem volt csoda, hogy édes-
anyától tanulhattam meg a kereszténység történetét, s hallot-
tam először a kis Jézus születéséről. Talán három esztendős 
voltam, mégis úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. 

Karácsony szentestéjén, 1957-ben, csak anyával voltunk 
otthon, mivel apa a vasútnál három műszakban dolgozott. S 
mikor a feldíszített kis karácsonyfánk a helyére került, mi 
leültünk a szőnyegre, a kályhánk előtt. Anya néha tett a tűzre, 
hol egy-egy feldarabolt kukoricaszárat, hol néhány lemorzsolt 
csumát. Én anya ölébe bújva bámultam a lángok játékát, 
melyek varázslatossá tették az egész kisszobát. Édesanya 
halk, kedves hangja törte meg a síri csendet, mikor a betle-
hemi kis Jézus születésének történetébe kezdett. S ha lehetett, 
még jobban az ölébe bújtam, és csendesen hallgattam a rég-
múltat. Mesélt ő Józsefről s jegyeséről, Szűz Máriáról, Betle-
hemről s a kis Jézuskáról, kinek bölcsője nem volt más, mint 
a jászol. Elmondta nevét a három bölcsnek, említette Gáspárt, 
Menyhártot s Boldizsárt, kik imádni Jézust keletről jöttek. 
Szólt a pásztorokról, kik épp arra járva az angyaloktól tudták 
meg a hírt, s futottak megnézni, hogy valóságos-e a hír vagy 
csak álom. Örvendtek ők, a hír igaz: megszületett Jézus, az 
emberek pásztora, a hívő keresztények igaz támasza. Hallgat-
va anya oly kedvesen lágy, mesélő hangját, s nézvén a kály-
hában felcsapó tűz lángját, én is látni véltem a kis Jézust s a 
körülötte állókat. Néma csendben új ötlete született anyám-
nak: csináljunk együtt mi is egy nyitott kis házat, amelyben a 
jászolban fekvő kis Jézus körül az örvendező emberek állnak. 
A lemorzsolt csutkákból hamarosan elkészült az istálló és a 
jászol, majd maradék ruhaanyagokból felöltöztettük Józsefet, 
Jézus édesanyját, Szűz Máriát, s került keménypapírból a 

három bölcs vándor fejére korona, s még a pásztoroknak is 
jutott néhány ruha. A kis Jézusnak is elkészült a jászol, s én 
helyezhettem oda, melynek érzését el nem feledem soha. 
Sokáig gyönyörködtünk mindketten, míg az álom le nem 
győzte szemeimet. 

Reggel apró zörejeket hallottam. Óvatosan kilestem a 
dunyha alól, s apát láttam a kis betlehemi házunk előtt állva, 
némán. Keményvonású arcán a könnycseppek lassan pereg-
tek le. Néha az ajkai is meg-megmozdultak, éreztem, imákat 
mormol. Csendben a fal felé fordultam, s többé az életben 
sírni sosem láttam az én édesapámat. 

Azóta oly sok karácsonyt megéltem, de ez a karácsony 
maradt a legszebb gyermekkori képem. 

 
Utóirat 

A mai zűrzavaros világban sokunknak az anyagi jólét a 
legfontosabb, de a legszomorúbb mindebben az, hogy nem 
érzik át: a pénz velejárója legtöbbször a lelki szegénység. 
Sajnos e hazában még mindig nő az anyagiakban elszegénye-
dők száma, hiába lelkük tisztasága – de tudjuk jól, ez még a 
múlt árnya. A karácsony számomra a szeretet, megértés, 
együttérzés s a megbocsátás ünnepe. Szinte a legfontosabb-
nak tartom a lelki gazdagságot, s kérem mindazokat, akiknek 
az élet többet adott, nyújtsák segítő kezüket azok felé, kiknek 
mindez nem adatott meg. Ne legyenek e hazában éhező 
gyermekek, legalább ezeken a szent keresztény ünnepeken. 

Szeretetben gazdag, boldog karácsonyi ünnepeket kívá-
nok minden magyar családnak, s azoknak is, kik más orszá-
gokban élnek, szerte a nagyvilágban! Higgyünk Jézusban s a 
keresztény világban, s meg fogjátok látni, mindezt nem tesz-
szük hiába. 

Tisztelettel, szeretettel: 
Id. Mészöly Sándor

Édesanyám, ha szomorúság érte, azon nyomban a Jóisten 
Segítségét kérte. 

S ha néha beteg lettem, azonnal elmondott egy imát, kérve Istent, 
Gyógyítsa meg az ő kisfiát. 

S ha dolgozni volt jó apám, ki a vasútnál váltó műszakokba járt, 
Anyával együtt mondtuk el az esti imát. 

Édesanya igaz keresztényként élte csendes mindennapos életét, 
S szerető szívéből sosem halt ki a remény. 

Apa a Don menti harcokban megkeseredvén, s három év fogság után 
Lett lelkében örökre kőkemény, s nem mondott többé imát. 

Magába fordultan mindazokat okolva, kik magyarok százezreit 
Küldték meghalni az orosz frontokra. 

Nem tudott ő megbékélni többé a világgal, sem azokkal, kik bevetések előtt 
Gyilkos fegyvereiket megáldta. 

Csalódva gyűlölte az őt körbevévő s vértől bűzlő nyomorúságot, 
Úgy érezte, az Isten szórt fejére átkot. 
Összetört lelkébe senki sem látott, s 

kétségbeesetten vágyott egy új, 
Boldogabb s szebb világot.  
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6600  éévvee  eeggyyüütttt  
 

„Emlékezzél meg az útról, amelyen az Úr idáig hordozott téged, jóban és rosszban. És adj hálát neki érte.” 
 
Ezekkel a bibliai gondolatokkal köszöntjük Csiker Lajost 

és feleségét, Ladányi Ilonát, akik 1955. november 12-én  
kötöttek házasságot. 

Az esküvői képet nézve eszembe jutottak a régi emlékek: 
hány fiú és leány találta meg élete párját a Honvéd üdülőben, 
a fűzfői üzemekben! 

Keneséről, Akarattyáról, a környékbeli falvakból sok fia-
tal talált munkát e két helyen. Szórakozni, táncmulatságokra 
Kenesére jártak. Így szövődtek a barátságok, házasságok. 

Ilonka hosszú évtizedekig dolgozott az üdülőben, Lajos 
Fűzfőn. 

Szorgalmas munkájukkal tették széppé családi házukat és 
nevelték fel leányukat, Ibolyát. Szüleink közeli kapcsolatban 
voltak, így természetes volt, hogy az esküvőn a többi baráttal 
együtt mint koszorúslány, én is ott voltam. 

Az a megtiszteltetés ért, hogy fiatal korom ellenére felkér-
tek gyermekük születésekor keresztszülőnek. 

Nagy öröm volt számomra, hogy végigkísérhettem ke-
resztlányom életét, tanulmányait, házasságát. Példás szorga-
lommal, a szülőkre való odafigyeléssel élik életüket Ibolyáék. 
Három gyermekük is rendszeresen látogatja a nagyszülőket. 

Így történhetett meg, hogy a nevezetes évfordulót együtt 
ünnepelte a család. Bizony, az évek múlásával már sok bajjal, 
betegséggel kell együtt élni. De örüljetek minden napnak, 
amit együtt élhettek meg! 

Adjon a jó Isten sok szép napot, hogy továbbra is együtt 
láthassátok kedves családotokat! 

Szeretettel: 
Vérné Kiss Irén 

és családja 
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IInntteerrjjúú  VVaajjddaa  GGéézzáánnéé  BBöözzssiikkéévveell  
 
Bözsi néni – úgymond – a világ nyolcadik csodája számomra. Bámulatba ejtett szellemi frissessége, mozgékonysága, de-

rűs, harmonikus személyisége, szeretetteljes önfeláldozó, adakozó természete, szemeinek fiatalos csillogása, élni akarása, mély 
vallásossága, az emberek felé való nyitottsága, tájékozottsága Kenese és a világ dolgai terén. 

 
– Bözsi néni szabad-e megkérdez-

nem hány éves tetszik lenni? 
– Nem titok! 1928. december 27-én 

születtem Balatonkenesén, a Kossuth 
utca 30. szám alatt, ahol most is élek. 
Édesapám sajnos hat éves koromban 
meghalt egy sajnálatos baleset okozta 
betegség következtében. A fűzfői gyár 
építéséhez szállított anyagot lovas ko-
csival, majd a munka végeztével haza-
felé tartott Sólyba. A lovas kocsi árok-
ba borult, édesapám belső zúzódásokat 
szenvedett. Akkor még nem volt olyan 
fejlett az orvostudomány, így belehalt 
kezeletlen betegségébe. Egyedül ma-
radtunk édesanyámmal, nagyanyám-
mal. 

– Hogyan s miből tudtak ezután 
megélni? 

– Mivel szüleim és felmenőim 
földművesek voltak, adódott a lehető-
ség, hogy a földeket bérbe adták, emel-
lett lábas jószágot és tehenet is tartottak 
és ebből éltünk. Mivel egyedüli gyer-
mek voltam és eléggé soványka, engem 
kíméltek, így hát a munka javát ők 
végezték. 

– Erzsi néni hogyan emlékszik 
gyermekkorára és az akkori Kenesére? 

– Gyermekkoromról nagyon jó em-
lékeim vannak. A nyarakat 
nagynénéméknél, Budapesten töltöttem, 
akiknek üzlete volt a Dob utca és Rózsa 
utca sarkán. Rendszeresen kaptam 
ajándékokat is tőlük. Amikor ezeket 
megkaptam, kicsit elkényeztetett gye-
rekként és honvágy által is kínlódva, 
azonnal menni is akartam haza jó ba-
rátnőimhez: Sipőczné Kiss Annához, 
Pillók Károlyné Zsuzsihoz, Somogyi 
Lászlóné Gáspár Lidihez. 

Ifjú koromban értelmes, hasznos 
időtöltésekkel foglalkoztunk. Jártam 
kézimunkaszakkörre, vallásos estéken 
vettem részt, ahol a gyerekek szavaltak. 
Bibliaolvasások is voltak, ahol az akko-
ri tiszteletes úr, Molnár Gyula felesége, 
Demjén Annus olvasott fel, aztán be-
szélgettünk róla. 

Akkoriban Balatonkenesén például 
volt három hentes: Kocsis József, idő-
sebb Kocsis Jenő dédpapája, vagy Dull 
Pál. Aztán volt három trafik is: az Öcsi 

trafik, a Horváth trafik és még egy. 
Volt olyan tüzép-szerű, építőanyag-
kereskedés is. Aztán három szabó is 
dolgozott a faluban: Higli Antal, 
Cseszregi Lajos és Horváth László. 

– Mikor ment férjhez, és hogyan 
alakult ezután az élete? 

– A leendő férjem Kenesén levente 
volt, Szabó Sándor tanító úr kezei alatt, 
aki – az idősebbek még emlékezhetnek 
rá – Irmus óvó néni apósa volt. A leen-
dő férjem kikerült Csernyikovba, orosz 
fogságba.  Onnét az elsők között enged-
ték haza 1947 júliusában, rossz egész-
ségi állapota miatt. Gondolták, haza-
mehet meghalni. Hála Istennek, nem 
így történt. Ebben az évben ismerked-
tünk meg, engem érdekelt, mi volt, 
hogy volt odakinn; ő pedig sokat mesélt 
erről. 1948. október 16-án összeháza-
sodtunk, két szép kislányunk született. 
Egyik Balatonkenesén él: Kropfné 
Vajda Erzsébet, a másik Budapesten: ő 
Vajda Katalin. Annak idején csak há-
rom hónapig lehetett otthon maradni a 
gyerekszülés után. Erzsébet (Babi) 
lányommal otthon is voltam három 
hónapig, ezután munkába álltam a 
Nitrokémiánál. 1958-ban született Kati 
lányom, és az újabb három hónap ott-
honlét után a Nevelőotthonba vettek fel, 
Németh János igazgatósága idején. Ott 
szakácsnőként dolgoztam, mintegy 
harminc évig, Makai Feri bácsi édes-
anyjával, Lidi nénivel együtt. 

– S mivel foglalkozott a férje? 
– Asztalosként is dolgozott a helyi 

KTSZ-nél, a fűzfői MTH-nál pedig 
szakoktató volt. Munkája mellett hét-
végeken disznóvágásokat és feldolgo-
zást vállalt. Híresek voltak a Vajda-féle 
sonkák, kolbászok, hurkák. Azok az 
ízek sokak szerint máig utánozhatatla-
nok. 

– A dolgos élet közepette ugye sza-
porodott a család? Kik is az utódok? 

– Négy unokám született: Tóth 
Zsolt, Kropf Györgyi, Erdős Ádám, 
Kropf Andrea. Négy dédunokám van: 
Ambrus Réka, Ambrus Bence, Tóth 
Eszter és Tóth Zsolt. Nemrég tudtam 
meg, hogy Zsolt unokám házasodni 
készül. Babi lányom azt mondja, való-

színű megérem még, hogy ükunokám is 
legyen. 

– Mikor következett el a nyugdíjas-
kor és hogyan alakult ezután az élete? 

– 1984-ban lettem nyugdíjas. Ez-
után, hála a Jóistennek, többet be tud-
tam segíteni az egyházi életbe. Részt 
vettem a szeretetszolgálati munkában, 
dolgoztam szeretetotthonokban: Őrboty-
tyánban, Berekfürdőn, Dunaalmáson és 
máshol, például a szellemi fogyatékos 
fiatalok ellátásában. 

Szívesen emlékszem a Zánkán eltöl-
tött napokra, ahol az akkoriban ott nya-
raló gyerekek számára főztem. Eszem-
be jut, hogy Vas Karcsi, Diószegi Miki 
is nyaraltak ott annak idején, akikből si-
keres fiatalemberek, jó édesapák lettek. 

A református egyházközségben is 
nagyon szívesen főztem, sütöttem a 
jeles alkalmakra, csakúgy, mint számos 
család és gyermekeik különböző ünne-
peire. 

Sokat köszönhetek Némethné Joli-
kának, aki elvitt egy csendes hétre, ahol 
még jobban megvilágosodott bennem, 
hogyan tudok még többet segíteni. 

Világéletemben úgy voltam, hogy 
amit csak tudok, azt adok a közösség-
nek, a családnak. Boldog vagyok, ha 
juttathatok a sajátomból az unokáim-
nak, dédunokáimnak. 

– Mivel tölti napjait, néz-e tévét, 
hallgat-e rádiót? 

– Rádiót is, hallgatok, tévét is né-
zek, de szelektálva. Például hallgatom a 
déli harangszót, híreket, nézem a tévé-
ben a  vetélkedőműsorokat, például a 
Balázs meg a Friderikusz műsorát. 

Szeretem olvasni a Bibliát, a MÉ-
CSES-t, és a különböző vallásos íráso-
kat. Hálás vagyok Tomborné Jolikának 
és Németh Gyuláné tiszteletes Asz-
szonynak, akik rendszeresen eljuttatják 
nekem ezeket a szellemi táplálékokat. 

Hála a Jóistennek, aki adott nekem 
eddig erőt, egészséget, a mai napig 
ellátom magam, főzök, sütök, kertész-
kedek, ásózok, kapálok, veteményezek. 
Ha megadja a Jóisten, és a jövő tavasz-
szal erre jársz, megnézheted a szép 
virágaimat, többek között a tulipánten-
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geremet, mivel körülbelül 1500 tuli-
pánhagymát ültettem el. 

– Ha összehasonlítja a régi és a 
mai Kenesét, milyen különbségeket 
lát? 

– Szomorú vagyok, mert arra gon-
dolok, mi minden volt itt Kenesén az én 
gyermekkoromban. Volt például te-
niszpálya, a mostani óvoda területén. 
Volt Kaszinó, ahova a fiatalok járhat-
tak, találkozhattak. Működött a hajdani 
családi házból kialakított Iparosház is. 
Gyönyörű volt a Nevelőotthon, amelyet 
a régebbi időkben egészségügyi célra 
használtak, a görögök előtt. A földszin-
ten volt a porta, a főorvosi szoba, és ott 
kaptak helyet a vöröskeresztesek is. 

Aztán itt van ez a Kenese-Akarattya 
különválása. Az bosszant legjobban, 
hogy elveszítjük azokat a területeket, 
amelyek már az én gyermekkoromban 
is Keneséé voltak. Például a MÁV-
üdülő, ahol még az én unokám, Erdős 
Ádám is nyaralt, akinek és társainak 
palacsintát sütöttem, epret vittem. A 
zsidó temető is Kenese területén volt. A 
Matacs alatti Hóri-tanya, a régi Főváro-
si Üdülőtelep, mai Honvéd üdülő szin-

tén. Nem tudom, kinek és miért állt 
érdekében ez a különválasztás. 

– A karácsonyi ünnepek közeledté-
vel milyen gondolatok foglalkoztatják? 

– Hálát adok a Jóistennek, hogy 
megérhettem ezt a hosszú életkort, és 
azt, hogy újra várhatom ezt a szép ün-
nepet, Jézus Krisztus megszületésének 
ünnepét. Mert én ilyenkor nem a fenyőt 
ünneplem. Mint ahogy húsvétkor sem a 
nyuszit, hanem Jézus feltámadását. 
Nagy hiba, hogy sajnos kevesen tanít-
ják meg ezeket a dolgokat a gyermeke-
iknek. 

Jön ez a gyönyörű advent, de szo-
morú, hogy már nem olyan, mint régen 
volt. Akkor Jézus eljövetelét vártuk, és 
egy kicsit elcsendesedtünk. Azt üzenem 
mindenkinek, hogy egy kissé szálljanak 
magukba , gondolják el, milyen  gyö-
nyörű, hogy nemsokára eljön Krisztus 
közénk, és ne futkározzanak olyan 
sokat az ajándékok beszerzése után, 
mert az igazi ajándék közénk jön nem-
sokára. Ha ez így lesz, és figyelmet 
fordítanak a lelkük ápolására is, akkor 
szép adventje lesz mindenkinek. 

(Közben Bözsi néni az asztalra va-
rázsolta a saját maga sütötte méteres 
kalácsot, amelyet meg kellett kóstol-
nom, – nagyon finom volt – és minden 
tiltakozásom ellenére az „otthoniaknak” 
is küldött belőle.) 

– A közelgő szívet melengető ünne-
pek alkalmából kívánok minden kedves 
keneseinek boldog karácsonyi ünne-
peket, aztán majd egészségben bővel-
kedő, lelkiekben gazdag boldog újesz-
tendőt! 

Gyönyörű gondolatokat, és egy szép 
értelmes életet élő, mozgékony, a kö-
zösségért áldozatokat hozó, derűs Asz-
szony véleményét hallhattam Bözsi 
nénitől, és amelyet így közkinccsé te-
hetek a kedves újságolvasók részére. 
Köszönjük! 

– Kire gondolt, ki legyen a követke-
ző interjú alany? 

– Zántó Edinát szeretném javasolni, 
akire büszkék lehetünk. Sok ilyen fiatal 
kellene, aki példakép lehet a felnövek-
vő ifjúság számára. 

 
 

Sörédi Györgyné
 

 
 

Gizi néni 90 éves 

 

Az elmúlt hónap bővelkedett a kerek évfordulókban. 
A közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját Megyeri 
Jánosné Gizi néni, akit jó egészségben talált ez az irigy-
lésre méltóan szép kor. Családja mellett Tömör István 
polgármester úr otthonában kereste és köszöntötte fel 
e jeles alkalomból. Virágcsokorral és tortával kedveske-
dett neki, s a Miniszterelnök Úr üdvözletét tolmácsoló 
emléklapot is átadott. 

Gizi néni ma is tevékeny életet él. Háza körül példás 
rendben találjuk a kertet, amit maga gondoz. Büszkén 
mutatja unokái fényképét; van, aki már dédunokával is 
megörvendeztette. Sajnos közülük többen messze él-
nek, s a nagymama nem látja őket olyan sűrűn, mint 
szeretné. Lánya és veje azonban sokat van vele, Gizi 
nénit nagy szeretet veszi körül. 

Bár az élet sok megpróbáltatást hozott a számára, 
Gizi néni igyekezett mindig a jó dolgokat látni és meglát-
tatni a körülötte élőkkel is. Olvasóink nevében boldog 
születésnapot kívánunk neki! 

– nk – 
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Kenesei Kézműves Kör 

 

 
Tájházunkban továbbra sem állt meg az élet. November folyamán Balatonalmádiból érkezett 
óvodásokat és más nagyszámú csoportot fogadtunk. Míg a gyerekeket főleg a régi élet esz-
közei, az egykori mindennapok kellékei bűvölték el, felnőtt látogatóink inkább az ezeréves 
Kenese múltjára, településünk érdekes történetére csodálkoztak rá. 

 

 

Kézműves szakkörök alakuló ülését tartottuk november 
12-én a Kultúra Házában. Elsősorban az újrafelhasznált 
anyagok előtérbe helyezésével szeretnénk lehetőséget adni 
az ügyes kezűeknek a szebbnél szebb alkotások készítésére, 
de reméljük, hogy összejöveteleink nagyszerű közösségi 
alkalmak is lesznek, melyeken minden résztvevő jól érzi 
majd magát. Terveink szerint az ősztől tavaszig tartó idő-
szakban előreláthatóan hétfőn és pénteken délutánonként 
találkozunk a Kultúra Házában, nyáron pedig a Tájházba 
tesszük át főhadiszállásunkat, ahol szerda délutánonként 
már ebben az évben is szép és érdekes alkotások születtek. 
Távlati célunk egy „önműködő és önfenntartó” kézműves 
közösség létrehozása, valamint egy kézműves és egyben 
közösségi stratégia kidolgozása is. 

A szakkörök munkáját Monostory Margit fogja össze, 
aki számtalan kézműves technika kipróbálását tervezi. 

Decemberben két alkalommal várjuk az alkotni vágyó-
kat. Ebben a hónapban természetesen a karácsony és az 
ünnepi díszítés körül forog majd minden. 7-én hétfőn dél-
után 16 órától tojástartóból hóembert, papírból pedig hópi-
hét készíthetnek. A foglalkozások anyagigénye papír tojás-
tartó és A4-es papírlap – kérjük, ezeket hozzák magukkal! 

A rákövetkező héten, 14-én újra 16 órakor találkozunk. 
Ekkor parafa dugóból karácsonyi angyalt, valamint befőttes 
üvegből mécsestartót készíthetnek. A szakkörre parafa du-
gót és befőttes üveget hozzanak magukkal. 

További részletekért érdeklődjenek a 88/594-500-as 
telefonszámon, vagy keressenek minket a 

www.facebook.com/Kulturakenese weboldalon. 
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit! 

– nk – 

A Tájház december hónapban 
előzetes bejelentkezéssel látogatható.  

30/837-18-53 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Friss információk: 
www.facebook.com/Kulturakenese 

Tájházunk tája 
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KKeeddvveess  OOllvvaassóóiinnkk!!  
 

Közeleg az év vége, szeretném Önöket tájékoztatni a 
könyvtár 2015-ös évi munkájáról, eredményeiről. Januárban 
a Képviselőtestület megbízott a Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár vezetői feladatainak ellátásával 2015. szeptember 
30-ig, ez idő alatt Monostory Margit, Riskó Annamária és 
Nánássyné Halászi Emőke kolléganőim helyettesítettek a 
könyvtárban. Köszönöm szépen odaadó és szakszerű munká-
jukat, nagyon örülök, hogy az olvasók is elégedettek voltak! 
A nyári időszakról szóló beszámolót egy régebbi lapszá-
munkban olvashatták kedves olvasóink. 

A SZIKLA könyvtári rendszerünkben jelenleg 529 olva-
sónk van, a helyi és a nyaraló lakosságot tekintve. Ebben az 

évben körülbelül 40 új olvasó iratkozott be. Szeretném meg-
kérni azokat az olvasókat, akiknek már lejárt a könyvek 
kölcsönzési ideje – mely három hét! –, hogy mielőbb hozzák 
vissza, vagy legalább telefonon hosszabbíttassák meg a 
dokumentumokat, mert többen is várólistások egy-egy „ott-
hon felejtett” könyvre! 

Nagyon sok érdekes és izgalmas programmal vártuk 
Önöket a nyáron, és ezt a folyamatot szeretném tovább is 
folytatni az őszi, illetve a téli időszakban. A Kis Könyvtáros-
ok Klubja szakkörünket a II. félévre tervezem, erről pontos 
információkkal még ellátom az érdeklődő gyerekeket. Könyv-
tári honlapunk megint életre kelt, a www.konyvtarkenese.hu 
oldalon friss híreket olvashatnak vendégeink. 

Könyvtári állományunk fejlesztése idén is jelentős volt, 
mert a költségvetésben biztosított 300.000,- Ft könyvvásárlá-
si keret mellett a Márai IV. és V. pályázati programokon 
közel 200.000,- Ft, az NKA által kiírt pályázaton 120.000,- Ft 
összeget nyertünk, így folyamatosan el tudjuk látni olvasóin-
kat új könyvekkel, olvasmányokkal. 

Az idei évben az NKA folyóirat-támogatási pályázatán 
megint nyertünk, ami azt eredményezi, hogy 59 féle folyóira-
tot kapunk rendszeresen ingyenesen, amik olvasóink számára 
is kölcsönözhetők. A Veszprém megyei Napló újságot egész 
évben előfizetjük, itt a könyvtárban helyben olvashatóak a 
régebbi lapszámok is. 

A nyitvatartásunkat is az olvasók igényeihez igazítottuk, 
így kedden, csütörtökön és pénteken 10-16 óráig, hétfőn 10-
18 óráig, és szombaton 10-12 óráig várom olvasóinkat a 
könyvtárban! Ebédszünet 11.30-12-ig minden nap, és szerdai 
napokon a könyvtár zárva tart. 

További őszi és téli programjainkról a honlapon és plaká-
tokon tájékozódhatnak, várjuk sok szeretettel meglévő és 
leendő olvasóinkat! 

Minden kedves olvasónknak nagyon kellemes, meghitt, 
örömteli karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, sok jó 
könyv elolvasásával töltött boldog új évet kívánok sok szere-
tettel! 

Ritterné Pajor Csilla 
könyvtárvezető

 

 



2015. december BBalatonkenesei Hírlap 19 

 

A Szociális Munka Napja, november 12. 
 
A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden 

közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről. 
A társadalom fokmérője, hogyan él együtt, hogyan gon-

doskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra szorulók-
ról. A társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világ-
szerte november 12-én a Szociális Munka Napját, amelyet az 
International Federation of Social Workers (Szociális Mun-
kások Nemzetközi Szövetsége) nevéhez kötődik. Az IFSW 
1997-ben jelölte meg november 12-ét a szociális munka nap-

jaként, amely minden évben jó alkalommal szolgál arra, hogy 
a szakterület felhívja a közvélemény figyelmét azokra, akik 
az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre 
szorulókért dolgoznak.  

Minden év november 12-én Balatonkenesén is megünne-
peljük a Területi Szociális Szolgáltató Intézményben a Szoci-
ális Munka Napját, ahol azoknak mondunk köszönetet, akik 
felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal 
végzik munkájukat. 

 
 

Hirdessen 
a Balatonkenesei 

Hírlap 
hasábjain! 

 

Teljes oldal (A/4-es):   
                          20.000.- Ft 
Fél oldal:                     
                          10.000.- Ft 
Negyed oldal:                 
                             5000.- Ft 
Névjegy méret:               
                             2000.- Ft 
Apróhirdetés:                   
                               100.- Ft 
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November 25.: Katalin napja 
– A legnépszerűbb női szent. A legenda szerint Katalin 

alexandriai királylány volt. Miután trónra lépett, egy remete 
keresztény hitre térítette. A római császár megkívánta a szűz 
királynőt, aki persze ellenállt, így lefejezték. Katalin-napkor 
frissen metszett gyümölcsfagallyat, „Katalin-ág”-at tesznek 
vízzel teli üvegbe, hogy karácsonyra kizöldülhessen. Az ág 
karácsonyi kizöldülése közeli párválasztást jelez. 

– Katalin a lányok védőszentje. 
– Időjósló nap: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog.” 
November 29. 
– Advent első vasárnapja, ettől kezdve nem illik bálokat, 

lakodalmakat tartani. 
November 30.: András napja 
– Szent András apostol Jézus tanítványainak egyike. Hir-

dette az evangéliumot, megalapította a bizánci egyházat. 
Ferdén állított keresztre feszítették. 

– Ez a nap a pásztorok egyik legutolsó napja, amikor le-
számolhatnak a jószággal. 

– A Dunántúl egyes részein már ekkor készítik a hagyma-
kalendáriumot és kezdik a kántálást. 

– Régen ekkor kezdődtek a disznóölések. 
– A néphagyomány Márton mellett Andrást is a „fehér lo-

von járók” – havat hozók közé sorolja. 
– „András zárja a hegedűt” – szól a tilalom. 
December 4.: Borbála napja 
– Szent Borbála emlékünnepe. A néphit szerint védőszentje 

volt a váraknak, tüzéreknek, bányászoknak. Szent Katalinnal 
együtt a hajadon lányok védőszentjeként is tekintették. 

– A Borbála-napon vízbe tett és karácsonyra kivirágzott 
cseresznyeág a házasságot, házasságkötést jelentette. 

December 6.: Miklós napja 
– Szent Miklós püspök emléknapja. Ő a legismertebb és a 

legnépszerűbb szent a világon. A halászok és révészek védő-

szentjeként is tisztelik. 
– A Mikulás-járás hagyománya német területről származik. 
A magyarság néprajza IV. kötete alapján: 
„A magyar Mikulás nem az ijesztő, piros, ördög alakú 

krampusz vagy a dunántúli fonóházakat és gyermekeket 
ijesztő »Láncos Miklós«-a, hanem fehér szakállú, karján 
kosarat vivő öregember, aki imádkoztatás után aranyos dió-
val, almával, szentképpel ajándékozza meg a gyermekeket, s 
áldás helyett vesszővel, az élet vesszejével ütögeti meg őket.” 

December 7.: Ambrus napja 
– Méhészek, mézeskalácsosok ünneplik védőszentjüket. 
December 13.: Luca napja 
– Szent Luca a szembetegek védőszentje. A magyar nép-

hit Lucája részben jó termékenységet ad, részben büntető. 
Megbünteti a napján sütő, mosó, szövő, tehát a dologtiltást 
megszegő nőket. Ezen a napon a fiatal legények „kotyolni” 
jártak. Házról házra járva mondták el mondókáikat, amelyek 
a háziaknak szóló köszöntők, jókívánságok voltak. Bőséget, 
jól tojó tyúkokat   kívántak. 

– Ekkor kezdték el készíteni a Luca székét is, amely ti-
zenhárom napon át készült, tizenháromféle fából. A néphit 
szerint aki a karácsonyi éjféli misén felállt a „Luca székére”, 
megláthatta a boszorkányokat. 

– Ekkor „készült” a Luca-kalendárium, amely a Luca nap-
jától karácsonyig terjedő tizenkét nap időjárásából próbált 
következtetni a jövő évre. (1 nap = 1 hónap.) 

– E napon vetették a Luca-búzát, melynek karácsonyesti 
állapotából lehetett következtetni a következő évi termésre, a 
család és a jószág egészségére. (Ha kilátszik a búza közül a 
gyertya, kevés, ha nem látszik, bőséges termés lesz.) 

Forrásmunka.: Dr. Bucherna Nándorné – Faust Dezsőné 
– Zadravecz Teréz: Néphagyományőrzés az óvodában. Hogyf 
Editio, Budapest, 1998 

Pulai Istvánné 

 

 

GGyyóóggyynnöövvéénnyy  hhoorroosszzkkóópp  
Nyilas XI. 23 – XII. 21. 

Az élet habzsolója 
 

Habitus: Nyugtalan ember vagy, akinek az állandó optimizmusa hat a környezetére is. Becsületes 
vagy és remek a humorérzéked. 
Betegségre való hajlam: A szervezet anyagcsere-folyamata lelassul, emiatt gyakori a máj és a méregtelenítő szervek betegsé-
ge, valamint a csípő és a combok problémája. A reuma is veszélyeztet. 
Gyógynövény: Gesztenye, szerecsendió, ginzeng, árnika. 
Felhasználási ajánlat: Emésztésed kiválóan serkenti a szerecsendió. Egy csipetnyit reszelve vagy őrölve gyakran tegyél leve-
sekhez és burgonyás ételekhez! 
Visszereid kezeld vadgesztenyekrémmel, és ha lehet, fogyassz naponta egy teáskanál gesztenyemézet. A ginzengtől – ha reggel, 
éhgyomorra napi egy ampullával fogyasztasz belőle – az anyagcseréd is jobban működik majd. 
+ 1 tipp: Árnikát mindig tarts otthon homeopátiás szerként. Ha megsérülsz akár csak a konyhában elvágod a kezed), rögtön 
vegyél be öt szem golyócskát (9 CH), és ezt még kétszer aznap! Gyorsabban fognak gyógyulni a sebeid. 

Közzéteszi: Fazekas Andrásné 
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2015. október 23-án és 24-én lebonyolításra került a rend-

szeresen megtartott Süllőkupa verseny. Második esztendeje, 
hogy a vezetőség döntése alapján nem egy, hanem kétnapos 
lett e nemes versengés. Viszont első alkalom, hogy elhunyt 
barátunk s sporttársunk emlékének tisztelegve Jancski Jenő 
Süllőkupa néven került megrendezésre. 

A nevezésüket 27-en adták le a versenybizottság felé. Az 
első napon délután 16:00-tól 20:00-ig, a másodikon 07:00-tól 
11:00-ig tartott a versengés. Természetesen az Egyesület – 
mint minden alkalommal – most is frissen főzött ebéddel 
tisztelte meg az egyesületi tagokat s hozzátartozóikat, ame-
lyet a horgászfeleségek közösen készítettek el. Bár szép idő 
köszöntött ránk e két napon, de a horgászszerencse eléggé 
elpártolt versenyzőinktől. 

A kétnapi fogások összesítése után az I. helyezett Bárdosi 
Attila lett 1,64 kg súllyal, a II. helyezett Veszely Géza 0,96 
kg súllyal, a III. helyezett pedig Béres Csaba, 0,74 kg súllyal. 
A legnagyobb süllőért járó különdíjat szintén Bárdosi Attila 
nyerte el 1,36 kg-os fogásával. Az egyéb díjakhoz csatolt 

különdíjakat Cigány Gyula sporttársunk felajánlásának kö-
szönhettük.  

A díjkiosztó előtt rövid megemlékezést tartottunk névadó 
horgásztársunk tiszteletére, amelyen özvegye személyesen is 
megjelent, s a következő vers hangzott el. 

 
Jancski Jenő emlékére 

 
Bár te eltávoztál már e földi világból s közülünk, ám a kedves lényedet 

El soha nem feledjük. 
S hogy emléked örökre velünk maradjon, reád emlékezünk e szép 

Napsütötte versenynapokon. 
Ezentúl e közös süllőfogás napja számunkra az oly felejthetetlen 

Áldott nevedet kapja. 
Mindnyájan érezzük s tudjuk, fent az éjszakai mennyboltról a te csillagod 

Reánk, mint szemeid bársonyos fénye 
Esténként úgy ragyog. 

Id. M. S. 
 

   

Szabad meditációs óra 
az Idősek Klubjában, nemcsak időseknek! 

 

Minden kedden délután 5 órakor várjuk, 
ha egy kellemes órát szeretne eltölteni, 

oldott hangulatban. 
Meditációnkba 

bármikor bekapcsolódhat. 
Információ: 

Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
88/482-943 

 

Köszönet az iskolának 
 
Nagy örömmel vettem részt az október 23-i ünnep-
ségen. A jól szervezett programok szépen, gördülé-
kenyen haladtak, nagyon jó érzés volt a megemléke-
zés és a műsor meghallgatása. Részemre mégis az 
iskolások műsora volt a legemlékezetesebb. Én is, 
mint az iskola tanulói, hasonló korban voltam és a 
forradalom kitörésekor örömmel jártam a pesti utcá-
kat és mint „pesti srác” figyeltem az eseményeket. 
Szerencsésen végigéltem a kemény napokat és az 
utána következő éveket. Amikor a Corvin mozi előtt 
elmegyek, mindig megállok a pesti srác szobra előtt, 
mintha rólam mintázták volna. Ilyen voltam én is. 
Ezért örültem a magyar ifjúság dicséretének és az 
akkori hősökről történt megemlékezésnek. 

Debrecenyi István 
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Az. évfordulóra készült kiadvány előszava 
 
Veszprém megyében az elsők között, 1990-ben alakult 

meg Balatonkenesén a polgárőr egyesület. Kenesei, aka-
rattyai baráti társaságok, volt önkéntes rendőrök a közért 
tenni akaró elhivatottak alapították meg, akik pionírok, úttö-
rők voltak ezen a téren. 

Az egyesület 1991-ben az Önkormányzati Polgárőrség 
nevet, 2012-ben a polgárőrségről szóló törvény előírásainak 
megfelelően a Polgárőr Egyesület Balatonkenese-Balaton-
akarattya és a település szétválását megelőzően 2014-ben a 
Balatonkenesei Polgárőr Egyesület nevet vette fel. 

A kezdeti nagy létszámú egyesület az egységes öltözetet, 
felszerelést, gépjárműveket „közadakozásból”, jó lelkű vál-
lalkozók, lakosok (pl.: „Egy utca egy pár bakancs”) és civil 
támogatók segítségével kezdte összeállítani, beszerezni. 

Az első ruhadarabok (tereptarka zubbony, nadrág, overall, 
zöld Barett sapka) a Magyar Néphadseregtől kerültek megvá-
sárlásra. 

A már említett támogatásokból került megvásárlásra az 
egyedi kialakítású (fekete mellény, zubbony, nadrág, pulóver, 
póló, sapka) fényvisszaverő csíkkal ellátott polgárőr öltözet. 

Országos szinten a 2000-es évek elején kezdett kialakulni 
az egységes (kék-fehér) polgárőr formaruházat, a neonsárga 
színű jól-láthatósági mellénnyel, „Polgárőrség” felirattal, a-
mely napjainkra kötelező öltözetté vált a polgárőrök számára. 

A jogszabályi változásokat követve az egyesület 10 év el-
teltével, 2000-ben már közhasznú civil szervezetként végez-
hette azt a munkát, amiért megalakult: 
   a) alaprendeltetéséből adódó feladatait 

 – a helyi közrend és közbiztonság védelme; 
 – bűncselekmények mérséklése, vagyonvédelem javítása; 
 – baleset- és bűnmegelőzésben való közreműködés; 
 – közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat; 
 – jelzőőri tevékenység; 
 – az oktatási, ismeretterjesztő tevékenység területén. 

   b) önkéntesen közreműködik 
 – rendezvények helyszínének biztosításában; 
 – közlekedésbiztonsági tevékenység támogatásában; 
 – katasztrófák elleni védekezésben; 

 – környezet károsításának megelőzésében; 
 – idős, fogyatékos személyek védelme, a polgárok és ja-

vaiknak a védelmében; 
 – a lakosság a bűnüldöző szervek, és az önkormányzat 

közötti kapcsolat erősítésében; 
 – körözött tárgyak és személyek felkutatásában. 
Az egyesület működése alatt mindig törekedett arra, hogy 

a törvényes működésnek megfeleljen, együttműködését a 
rendőrséggel évről évre erősítette, más szervezetekkel pedig 
– iskola, idősek napközije, közterület-felügyelet, Magyar 
Posta, Alsóréti Üdülő Egyesület, Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem – bővítette a kapcsolatát. 

Veszprém megyében a mi egyesületünk keze alatt műkö-
dött az első polgárőr osztály, amit méltán nevezhetünk az 
idén jogszabályilag is bevezetett „ifjú polgárőrség” elődjé-
nek, tehát az, hogy az egyesületet úttörőnek neveztem, ezen a 
téren is megállja a helyét! 

A szolgálatok óraszámai az évek során fokozatosan emel-
kedtek, a település, város minden pontján „felbukkannunk”, 
rendezvényein részt veszünk. 

Szívügyünk a településünk rendben tartásában is, ezért az 
Árpád-kút környékét rendszeresen tisztítjuk, mindig ott va-
gyunk a TeSzedd napokon is, emlékfa ültetéssel pedig tovább 
szépítjük a városunkat. 

Az egyesületet és tagjainak munkáját számos kitüntetés-
sel, emlékplakettel ismerték el. 

A környezeti, gazdasági hatások befolyásolták az egyesü-
let taglétszámát, gazdálkodását, de ma már elmondható, hogy 
egy stabil 25 fős taglétszámmal, számtalan segítő polgárőrrel, 
és biztos támogatókkal tudjuk szolgálati feladatainkat ellátni. 

Munkavégzésünkre a mai napig jellemző és érvényes az 
önkéntesség, önzetlenség, és a segítőkészség! 

Mottónk: 
„…Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!...” 
                                                        (Széchenyi István) 

 
Ritter József 

elnök
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Képek „A Polgárőrség 25 éve” 
című kiállítás megnyitójáról 

2015. november 21. 
 
 
 

Fotó: Pap Zsuzsanna 
 

MEGHÍVÓ 
 

Az egészséges életmódot követő, vagy az iránt érdeklődő, nyitni szándékozó emberek számára havi rendszerességgel 
klubesteket tartunk a Kultúra Házában, Balatonkenesén. 

Az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket 
– Kovács András módszerét követve. A rendezvények látogatása ingyenes. 

A huszonegyedik klubestünk időpontja: 2015. december 17. csütörtök, 17 óra 
Tervezett program: 

Hogyan hat egészségünkre gondolkodásunk? – A víz mint az információ hordozója 
Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel – Kovács András tanítványaival, 

városunk állandó lakosaival, a klub házigazdáival. 
Információ: 06 70 938 63 93 

meszima@pr.hu 
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AA  kkeenneesseeii  BBrriinnggaa  PPaarrkk  
ééss  aammii  ((aakkii))  mmööggööttttee  vvaann  
 
 
 
 

2015-ben megépült az ország első gyerek bringaparkja 
Balatonkenesén. A létesítmény ötletgazdáját, Harangvölgyi 
Andrást kérdeztük, hogy miért pont Kenesén került megvaló-
sításra ez a mintaprojekt?  

– A helyszín kiválasztása számomra magától értetődő 
volt, hiszen 1953-tól, születésem óta kenesei nyaraló vagyok, 
azóta van itt a házunk. A szívem mindig is Keneséért dobo-
gott, és pár éve végleg leköltöztem a csodás Balcsi partjára. 
Szerettem volna olyan érték létrehozásában segédkezni, 
amely egyaránt szolgálja a település fiataljainak sportolási 
igényeit, illetve a családi kerékpáros turizmus helyi fejleszté-
sét.  

– Honnan a kötődés a bringázáshoz? 

Pannónia Team, apám a 19-es 
 

 

– Édesapám, aki a nyaralónkat is építette az Alsóréten, 
16-szoros sí- és 8-szoros motocross bajnok volt, a Hazáért 
Sportérdemérem tulajdonosa. Így értelemszerűen a csalá-
dunkban az aktív sportolás életforma volt. A Pannónia gyári 
csapat versenyzője volt, annak idején részt vett a legendás P-
10-es, P-20-as, ma már hungarikumnak is tekinthető hazai 
motorkerékpár kifejlesztésében. Gyerekkoromban kis brin-
gámmal mindig utánoztam apámat, ahogy motorjával a te-
reppályán ugratott. A gyerekbringámon is volt egy rajtszám, 
a 19-es, amely megegyezett az övével. Érdekes módon azon-
ban én nem maradtam meg a motorsport világában, hanem a 
terepen való kerékpározás izgalmai ragadtak meg. Emellett 
több más sportágat is űztem. 

– Melyeket? 
– Leginkább két sportágban voltam aktív, télen a síelés-

ben, nyáron meg természetesen a fociban.  
Sífutásban serdülő és ifjúsági bajnok voltam, sőt a 60-as 

években Sátoraljaújhelyen még úttörő olimpiát is nyertem, 
melynek külön érdekessége, hogy akkor a lányoknál Kati 
néni, a kenesei iskola igazgatónője győzött. Nagy megtisztel-
tetés volt számomra, hogy amikor itt, Kenesén összetalálkoz-
tunk, több mint ötven év múltán is emlékezett rám. Később a 
hazai síoktatásban töltöttem be vezető szerepet. Először 
Ausztriában sikeresen letettem az ottani vezető oktatói vizs-
gát, majd itthon alapító tagja lettem a Síoktatók Magyaror-
szági Szövetségének, és közel huszonöt évig vezettem tanfo-
lyamokat, túrákat külföldre. Ezen időszakban jelentős turisz-
tikai ismeretekre tehettem szert. A másik nagy szerelem a 
foci volt, és ez a mai napig is – a sízéshez hasonlóan – meg-
maradt. Serdülőkori kenesei barátaimmal állandóan a régi 
focipályán rúgtuk a bőrt. Fantasztikus meccseket vívtunk a 
helyi sztárokkal, Kocsis Jenővel, Kocsis Jocóval, Porga Gyu-
szival, a Dévényi testvérekkel, Cseh Karesszal, Kocsis Anti-
val, és legjobb barátommal, Guth Bélával, „Ubul”-lal. 

– Térjünk vissza a bringázáshoz. Milyen téren foglalkozol 
még a kerékpározással? 

– Természetesen valamiből meg is kell élni, úgyhogy kö-
rülbelül harminc éve sportmenedzserként tevékenykedem, és 
vállalkozási alapon kerékpáros eseményeket, nagyszabású 
versenyeket rendezek. A 90-es években hét évig még a Ma-
gyar Mountainbike Szövetség technikai vezetőjeként irányí-
tottam a hazai versenyrendszert, több mint 200 versenyt ren-
deztem minden szakágban. Ebben az időszakban két Világ-
kupa futamot is rendeztünk Budapesten, amit az Eurosport 
egyenesben közvetített! Később vállalkozási formában kezd-
tem nagy versenyeket rendezni. 2016-ban a Duna Maraton 
már tizenhatodik, a Balaton 24 órás csapatverseny tizenötö-
dik alkalommal kerül megrendezésre, több ezer résztvevővel, 
nyolc országból. Több nagy versenyt nem is rendezek jövőre, 
mert minden erőmet a Bringa Park programra szeretném 
koncentrálni, valamint a balatoni, és azon belül is a kenesei, 
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illetve a kelet-balatoni régió kerékpáros turisztikai régiójának 
fejlesztésére. 

– A Bringa Park ebben milyen szerepet tölthet be? 
– Nagyon is fontosat, hiszen az alapokat, a modellt mi 

raktuk le, Kenesén! Soha nem látott lehetőség előtt áll a bala-
toni kerékpáros turizmus, hiszen kormányhatározat született a 
tó körüli bringaút teljes rekonstrukciójáról, 2018-ig. Ennek 
szakmai előkészítésében, mint a Kerékpáros Magyarország 
Szövetség alelnöke, magam is részt veszek. A Nemzetgazda-
sági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára, 
dr. Ruszinkó Ádám maga is kipróbálta családjával a kenesei 
bringaparkot, és rendkívül elismerően nyilatkozott róla. Be-
szélgetésünk folyamán kiemelte, hogy turisztikai szempont-
ból igen fontos a szolgáltatói létesítmények hálózatszerű 
fejlesztése, és cél, hogy több balatoni településen is épüljenek 
a keneseihez hasonló kiszolgáló létesítmények, kerékpáros 
bázisok – ha lehetséges bringaparkokkal. Ennek a megvaló-
suló szolgáltató hálózatnak első működő láncszeme a mi 
Bringa Parkunk. 

– Milyen fenntartási költségei vannak a Bringa Parknak, 
mennyibe kerül ez az adófizető polgároknak? 

– A megvalósítás 100%-ig EU pályázati forrásból történt. 
Kiemelt követelmény volt, hogy a fenntartási költségeket öt 

évig biztosítani kell az önkormányzatnak. Ezért már a megva-
lósítási tanulmányban úgy terveztük a kiszolgáló épületet, 
hogy büfészolgáltatás is legyen benne, így annak a bérbeadá-
sából fedezni lehessen a közműdíjakat és az esetleges karban-
tartási költségeket. Tömör polgármester úr ötletére fúrt kútból 
történik a locsolás, és így a vízdíj is minimális. Mást meg 
nem „fogyaszt”a pálya. Az idei nyári szezon volt a tesztüzem, 
hiszen június elején került átadásra a létesítmény. Örömmel 
jelenthetem, hogy a nyári főszezonban ki lehetett tenni a 
„megtelt” táblát! A büfé reggeltől estig tele volt vendégekkel, 
hiszen nemcsak a Bringa Park vendégeit szolgálja ki, hanem 
jelentős mértékben a Balatoni Körön megpihenő több ezer 
kerékpáros turistát is. Így a gazdaságos működtetés modellje 
bevált, és remélhetőleg a még sikeresebb 2016-os szezon után 
tervezhetjük a teljesen önfenntartó üzemelést. 

– Milyen fejlesztések várhatók jövőre? 
– Természetesen készülnek a még hatékonyabb működte-

téshez szükséges tervek, melyeket remélhetőleg ez év végéig 
megtárgyalhat az önkormányzat testülete. Ezek közül előze-
tesen néhány: 

 több rendezvény, verseny kell a gyerekek számára; 
 pályázati forrásokból bővíteni kell a pályát, mert 

már idén is sokszor nem fértek el a gyerekek; 
 szponzorokat kell megnyerni, akiknek a bringaút 

melletti, hatékony reklámfelületeket értékesíteni le-
het, hiszen egy szezonban körülbelül kétszázezren 
haladnak el a bringa park előtt!; 

 az elő- és utószezonban hatékony együttműködést 
kell kezdeményezni a  kenesei hotelokkal (vezetett 
túrák, családi és céges programok); 

 hatékony együttműködést kell kialakítani a kenesei 
iskolával (közlekedésbiztonsági napok, házi verse-
nyek, kerékpáros oktatás kezdőknek); 

 meg kell nyernünk szakmai partnernek az ambició-
zus, helyi testnevelő tanárokat, kenesei kerékpáros 
sportembereket; 

 hatékonyabb kommunikáció, marketing tevékenység 
szükséges. 

– Ha karácsonyra lenne három kívánságod Kenesével 
kapcsolatban, mi lenne az? 

1. Valósuljanak meg mielőbb azok a fejlesztések, ami-
nek révén a következő generációnak legyen célja itt 
maradni és dolgozni a település „felvirágzásáért”. 

2. Legyen konstruktív összefogás  a tenni akaró üdülő-
tulajdonosok és a tősgyökeres helyi lakosok között 
Kenese fejlődése érdekében. 

3.  Legfőképpen pedig legyen jó egészség, vidámság, 
barátság és szeretet! Békés, boldog karácsonyt min-
denkinek! 

Az átadó ünnepség

Dr. Ruszinkó Ádám turisztikai államtitkár és családja a Bringa  
Parkban



26 BBalatonkenesei Hírlap 2015. december 

 

AA  BBaallaattoonn  kkiiaallaakkuulláássaa  
 

Csodálatos dolog bármely évszakban a Balaton partján 
tartózkodni, akár fürdésre, vízi sportokra használja az ember 
a természet adta lehetőségeket, vagy szimplán egyszerűen 
csak sétál egyet a tó partján. Azonban a Balaton nem mindig 
nézett így ki, ez évmilliók áldozatos munkájának köszönhető. 
Hogy is nézett ki a tó akkor, amikor az ember még nem léte-

zett? 
 
A Balaton csaknem pontosan a Dunántúl közepén találha-

tó, fekvése északkelet-délnyugati irányú. Északon a Dunántú-
li-középhegységhez tartozó, kemény kőzetekből felépült 
hegyvidék, a Balaton-felvidék szegélyezi, nyugatról és délről 
a Zala-Somogyi-dombvidék homokból és agyagból álló 
dombjai és a közéjük ékelődött tőzegmezők keretezik. Kele-
ten a Mezőföld határolja, amelynek felszíne 60-80 m maga-
san emelkedik a tó tükre fölé, majd meredek falakban szakad 
le a tóra. A természet örökös változása hozta létre hosszú 
évmilliók során e sokrétű, színes tájat. Maga a Tó viszonylag 
fiatal képződmény, korát 22000-20000 évre teszik. A Balaton 
vidékén észlelhető legrégibb felszíni maradványok a karbon 
időszakból származnak. Hatalmas hegység húzódott ekkor a 
mai Balaton déli partján. Ez a hegység elsüllyedt, ma csak 
csúcsai látszanak ki a későbbi lerakódások rétegei alól. A 
perm időszakban, (kb. 240-200 millió évvel ezelőtt) keletkez-
tek a Vörösberény-Badacsonytomaj térségben található vörös 
homokkövek. Ezek málladéka és pora is vörös színű, az eze-
ken képződött talajon kitűnő bor terem és építőanyagnak is 
kiválóan használható. A triász időszak elején a Földközi-
tenger őse, a Thetys hazánkból szigetvilágot varázsolt, a 
tenger üledékéből pedig különféle kőzetek képződtek. Leme-
zes dolomit rakódott le, amire palás, majd homokköves réte-

gek települtek. Ennek a kornak a legrégebbi képződménye a 
márga és a mészkő. A márgára dolomit települt; a Keszthelyi-
hegység, a Balaton-felvidék dolomitjának zöme ekkor képző-
dött a tengeri üledékből. A jura és kréta időszakban szárazu-
lat volt a terület. A Sümeg-vidéki vöröstarka agyagok az 
éghajlat fokozatos felmelegedéséről és a táj elsivatagosodá-
sáról árulkodnak. Az ezt követő földtörténeti évszázadokat is 
a sivatagi klíma jellemzi, melyek idején ismét tengerek borí-
tották a térség felszínét. A miocén és pliocén földtörténeti 
időszakban (kb. 25-5 millió évvel ezelőtt) erős kéregmozgás 
zajlott le a mai Kárpát-medence területén. A hegyek fokoza-
tosan lesüllyedtek és a helyüket sekély vizű tenger lepte el. A 
tenger egyik öble a folyók beömlő hordalékának hatására 
fokozatosan lefűződött, s az így keletkezett beltengert, mely-
nek vizét a beömlő folyók elédesítették, Pannon-tengernek 
nevezi a tudomány. A tenger vizében kevés állatfaj élt, de 
ezek elképesztően nagy tömegben. Leggyakoribb volt közöt-
tük az úgynevezett kecskeköröm, melyet a balatoni emberek 
bevontak a Tó keletkezésének mondájába is. Ez a Congeria 
ungula caprae nevezetű kagylófaj lekoptatott maradványának 
népes elnevezése. Érdekességként megemlíthető hogy egy 
Miskei Ilona nevű hölgy 1975-ben elkezdte felépíteni a Par-
lament makettjét, pannon-tengeri csigamaradványokból. 14 
év alatt készült el vele, és 4,5 millió darabot használt fel a 
munkájához. 

A Pannon-tenger homokjának maradványa a Salföld és 
Kővágóörs közötti természeti tünemény, a szentbékállai kő-

tenger, melynek egykori homokját a hévizek összecementál-
ták, a későbbi kéregmozgások, majd a fagy pedig darabolták. 
A Somogyi-halomvidék is egészében ebből az időből szár-
mazik. A pliocén időszak végén újabb kéregmozgások tördel-
ték a mélyebben fekvő rétegeket, vulkáni működés indult 
meg, melynek emlékei a Balaton-vidék bazalthegyei. Ezek 
közül is a legismertebbek a Tapolcai-medence tanúhegyei, 
többek között: Badacsony, Szent György-hegy, és Szigliget. 
A Balaton déli, somogyi partján a vulkáni tevékenységnek 
köszönhetően alakultak ki Balatonboglár és Fonyód dombjai 
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is. Az utóvulkáni működés legnevezetesebb képviselője a 
Hévízi-tó, melynek gyógyhatású meleg vize miatt egész év-
ben látogatható a gyógyulni vágyók számára. Csopakon, 
Balatonfüreden, és Kékkúton vasas-szénsavas forrásvizek 
alakultak ki. 

A balatoni táj képének alakulásában a Balaton-árok új-
pleisztocén kori besüllyedése hozta a legjelentősebb válto-
zást, ekkor a mai képével egyező alapformái alakultak ki. A 

tó teknője a vizet át nem eresztő agyag üledékében alakult ki, 
vizét az eső, hó és a befolyó vizek halmozták fel. Ezen egy-
másra épülő természeti folyamatok nélkül mai tavunk nem 
alakulhatott volna ki ilyen formában. További érdekesség, 
hogy ha az ember nem kotorná ki a Balaton üledékrétegét, 
akkor a tó pár ezer év alatt teljesen feltöltődne, így megszűn-
ne létezni is. 

Tóth Barnabás
 

 

FFiinnnnoorrsszzáágg  rreejjtteetttt  ttiittkkaaii  ––  UUttaazzááss  aa  MMiikkuullááss  ffööllddjjéérree  
  

Bemutatkozik Finnország: földrajz, gazdaság, társadalom és hagyományok. A finnek mindennapjai. 
Finnország egy külföldi szemével. Képek, tények és érdekességek az északi országról. 

 
Tóth Barnabás előadása, 2015. december 11. péntek, 16 óra, Könyvtár 

 
  

AAzz  éévv  vvééggii  üünnnneeppeekkrree  kkéésszzüüllvvee……  
 

A sok eseménnyel gazdag 2015-ös év végéhez közeledve 
az év végi ünnepekre való készülődés kerül előtérbe. Az 
ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de 
sok örömmel is.  A vásárlás, a szép ünnep megszervezése i-
gazán komoly feladat idősnek-fiatalnak, felnőttnek-gye-
reknek. 

De nem mindegy, hogy hol, mit és kitől vásárolunk! 
Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok 

szezonja az ünnepi bevásárlás időszaka. Mindenképpen fog-
junk gyanút, ha  

 ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek 
látszó tárgyakat eladni,  

 amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget 
gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki 
cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehető-
séget olcsó üdülésre, utazásra, 

 ha egy idegen minden áron be akar jutni az ottho-
nunkba árucikkek megmutatásával, 

 a termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon. 
(Jogszabályi szigorítások várhatók, hogy ezt a csalá-
si lehetőséget, a jóhiszemű vásárlók áldozattá válá-
sát a törvény eszközével megakadályozzák.)   

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se fe-
ledkezzünk meg arról, hogy – az ajándékokra szánt nagyobb 
összegekkel – útnak indulva a nagy tömegben könnyebben 
válhatunk bűncselekmény áldozatává.  

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha  
 mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol 

nehezen hozzáférhető,  
 a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tart-

juk a kártya mellett,   
 a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a 

gépkocsi utasterét a csomagtartóban történő pakolás 
idejére is zárva tartjuk. 

A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a rekla-
mációnak, a garancia érvényesítésének!  

Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg rászoru-
ló embertársainkról!  

Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán, 
bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célba. Az utcai, 
a házaló adománygyűjtés nehezen ellenőrizhető, gyakran nem 
éri el megnevezett célját. 

A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett cso-
portba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképe-
zése, felkeresése.  

Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! 
Sok idős ember is él egyedül! 

Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, 
rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelő-
en. Sokan élnek a települések külterületein, kieső helyeken, 
rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, 
akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben is jobban 
kell figyelnünk! 

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területe-
ket, kollégáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási 
helyeket, az idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, 
hogy szükség esetén intézkedjenek, vagy jelezzenek az ön-
kormányzatok, társhatóságok felé. A segítség valójában ház-
hoz megy! De ha az utcán találkozunk elesett, magatehetetlen 
emberrel, mellette sem mehetünk el! A rendőrség értesítésé-
vel megtesszük azt az állampolgártól, embertől elvárható 
lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az időben érkező 
segítség a legnagyobb segítség! 

Békés, örömteli, és szeretetben megélt karácsonyi ünne-
peket kívánok a balatonalmádi rendőrök nevében is! 

Stanka Mária c. r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Kedves meghívásnak tettünk eleget, 

amikor 2015. november 14-én délután 
15 órakor megjelenhettünk népdalkö-
rünk 25 éves jubileumi ünnepségén. 
Őszintén meg kell mondanom, kissé 
meghatódottan léptem be a Sportcsar-
nok épületébe, hisz a velük eltöltött 
évek emlékei máig is megdobogtatják 
szívemet. Az az oly sok őszinte szere-
tet, amit azalatt a néhány esztendőben 
tőlük kaptam, kevés embernek adatik 
meg életében. 

Sorra érkeztek a meghívott vendé-
gek, s a baráti viszonyt ápoló népdalkö-
rök tagjai is, akik örömmel vállalták e 
szép ünnepi napon a közös együttlétet, 
s mindnyájan azon voltak, hogy részvé-
telükkel emeljék az est hangulatát és 
színvonalát. 

Meghívottak voltak: Koczka And-
rea, a Zeneakadémia mesterszakos 
hallgatója, a Hajnal Citeraegyüttes 
Ösküről, a Vilonyai Népdalkör, a Búza-
virág Nép-dalkör Berhidáról, a Nyugdí-
jas Buzsáki Egyesület Dalköre, a 
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület, a 
Látrányi Népdalkör és a Borostyán 
Népdalkör Vörösberényből. További 
meghívottak voltak még, akik jelenlét-
ükkel meg is tisztelték a jubiláló nép-
dalkörünket: Tömör István úr, Kenese 
város polgármestere, Kocsis Jenő úr, 
Kenese város alpolgármestere, Gyenge 
Katalin képviselő asszony, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke, Puskás Róbert képvi-
selő úr, a Területfejlesztési Bizottság 
elnöke, Szabó Tamás úr, a Kulturális 
Bizottság tagja, Károlyi-Varga Rózsa, 
Károlyi László özvegye, a Szivárvány 
Népdalkör egykori tagjai, valamint civil 
szervezetek vezetői illetve megbízott 
képviselői. 

A műsor kezdetéül a Hajnal 
Citeraegyüttes meglepetésként ünnepi 
dallal köszöntötte népdalkörünket. Ezt 
követően az ünnepelt Szivárvány Nép-
dalkör muravidéki s szatmári népdal-
csokrokkal fogadták a köszöntést. Ettől 
kezdődően folyamatossá vált a műsor, s 
a vendég népdalkörök egymás után 
adták elő szebbnél szebb népdalcsokra-
ikat, így például bakonyi dudanóták, 
nemespátrói népdalok, somogyi nép-
dalok, bakonyi népdalok, bordalok, 
valamint vajdasági népdalcsokrok mű-
vészi előadásában gyönyörködhetett a 
hallgatóság. 

Fontosnak tartok egy rövid megem-
lékezést a balatonkenesei Szivárvány 
Népdalkör megalakulásának kezdetéről. 
1990-ben Károlyi László barátunk 
kitartó szervezésének eredményeként 
alakulhatott meg a helyi népdalkör. 
Laci népzene iránti rajongó szeretete 
hamarosan a többiekre is nagy hatást 
gyakorolt. Zenei tudása s vezetői al-
kalmassága vitathatatlan volt, így min-
denki szinte azonnal elfogadta vezető-
ként. Citerakíséretével sorra tanulhattuk 
a különböző régiók közismert, illetve 
szinte teljesen ismeretlen gyöngysze-
meit. Séri Márta, a helyi népdalkör 
vezetője megemlékezésében kiemelte: a 
közös céljuk mindig is az volt, hogy 
ezek a kis kincsek ismét bekerüljenek a 
köztudatba, majd Kodály Zoltánt idéz-
te: „Legyen a zene mindenkié.” Leg-
fontosabb feladatuknak tekintik, hogy 
tudásukat átadhassák a fiatalabb gene-
rációknak, megismertetve s megszeret-
tetve magyar népzenei kultúránkat, s 
rajtuk keresztül biztosítva ennek to-
vábbélését.  2012 óta az együttes művé-
szeti vezetője Horváthné Bakos Ilona, 

akinek szakmai felkészültsége a népze-
néről s a népdalok iránti elhivatottsága 
biztosítja a Szivárvány Népdalkör szín-
vonalának folyamatos növekedését. 

Az elmúlt huszonöt évben sikert si-
kerre halmoztak. Országos ezüst s 
arany minősítéseket, valamint számos 
értékes díjat nyertek és helyezést értek 
el területi, megyei és országos megmé-
rettetéseken. 2009-ben Balatonkenese-
Balatonakarattya Kultúrájáért Díjat 
kaptak. 2012-ben a IX. Vass Lajos 
Népzenei Verseny Kárpát-medencei 
döntőjén kiemelt Nívódíjat érdemeltek, 
2014-ben pedig Vass Lajos Nagydíjat. 
Rendszeresen részt vesznek a helyi 
rendezvényeken, s igyekeznek eleget 
tenni a környező népdalkörök meghívá-
sainak is. Évente átlagosan körülbelül 
harminc fellépésük van, s rendszeres 
szereplői az „Élet az éveknek” nyugdí-
jas amatőr fesztiváloknak. Sokszor 
szerepeltek templomi koncerteken, de 
részt vettek Kerekes Katalin nótaműso-
rában is, Budapesten. 

A népdalkört köszöntötte Tömör 
István polgármester úr is, aki méltatta 
az elmúlt 25 esztendő eredményeit, s ő 
is kiemelte a népdalok fontos jelenlétét 
a magyar népi kultúrában, melyet egyik 
alapkövének is tekinthetünk. Büszkén 
említette, hogy a világon nincs még egy 
olyan ország, aki ennyire gazdag s 
szerteágazó népi kultúrával rendelkez-
ne. Köszöntőjét követően Kocsis Jenő 
alpolgármester úrral egy csodálatosan 
szép kristályvázát nyújtottak át. 

Ezt követően Séri Márta és 
Horváthné Bakos Ilona emléklapokat s 
a népdalkör frissen elkészült CD-jét 
adták át a vendégcsoportoknak, támo-
gatóiknak s a régi tagjaiknak, akik 
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jelenleg is pártoló tagok. Megemlékez-
tek mindazokról, akik ma már nem 
lehetnek köztük, mert az Úr magához 
hívta őket (11 fő). Utolsóként Mérei 
Istvánné Irénke szólóénekesünket vesz-
tettük el. Séri Márta Csontos Vilmos 
Hűség című versével emlékezett meg 
róluk. A jelenlévők felállva, lehajtott 
fejjel tisztelegtek az elhunytakra emlé-
kezve. 

Parragh Márta, aki húsz éven át ve-
zette népdalkörünket, s szervezte a 
fellépéseket, köszöntőjében elmondta: 
az egyik szeme sír, a másik nevet, ha 
visszagondol az e csapatban eltöltött 
közös esztendőkre. Sír, mert az élet az 
ő útját másfelé vitte, de nevet is, mert 
látja, s meggyőződhetett róla, hogy fo-
lyamatos a népdalkör szakmai fejlődé-

se. Szívesen s örömmel fogadta el a 
meg-hívást, cserébe magával hozta a 
Buzsáki Dalkört is, amelynek tagjává 
lett. 

Az ünnepi műsorok után a jelenlé-
vőkkel közösen elénekeltük a Széles a 
Balaton vize kezdetű népdalt. 

Az est egy nagyszerűen s ízesen el-
készített vacsorával zárult, köszönet 
érte az Óvoda szakácsainak. Majd az 
asztalokra kerültek a szorgos kezek 
remekművei, a sütemények s néhány 
kancsó bor. A régi s új ismerősök be-
szélgetései felidézték az együtt töltött 
időket. Ezzel az estnek akár vége is 
lehetett volna, ha Sziránszki Krisztián 
barátunk nem csap a billentyűk közé. 
Sorra csendültek fel a szebbnél szebb 
régi slágerek, s szinte egy pillanat alatt 

táncra perdültek az ünnepeltek s ünnep-
lők egyaránt, bizonyítva, hogy „öreg 
ember nem vén ember”. 

 
Utóirat 
Tisztelt Olvasók! Engedjék meg ne-

kem, hogy a Szivárvány Népdalkör 
vezetői és tagjai nevében megköszön-
jem az őket önzetlenül támogatók jóin-
dulatát, segítségüket, mert nélkülük e 
szép jubileumi rendezvény lebonyolítá-
sa nem lehetett volna ennyire magas 
színvonalú és sikeres. Még egyszer 
tisztelettel köszönjük! 

 
 

Id. M.S.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotó: Pap Zsuzsanna 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Csontos Vilmos: Hűség 
 
Ne kérdezzétek, nem tudom, 
Miért nem mentem másik úton? 
S miért hozott vissza lábam, 
Mikor innét messze jártam. 
 
Mily erő az, mi szívemet 
A röghöz úgy kötötte meg, 
Hogy elszakítani soha 
Nem bírja az idő foga. 
 
Itt a fény nem égből ragyog: 
Ott gyúl, amerre ballagok. 
Kivirágzik a barázda, 
Ha verejtékem hull rája. 
 
Kérdezzétek: most már tudom, 
Miért nem mentem másik úton: 
Sors könyvébe az volt írva, 
Maradjak szürke pacsirta. 
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KEDVES 

BALATONKENESEI ÉS 

BALATONAKARATTYAI 

ÁLLATBARÁTOK! 

 
2015. december 4-én pénteken, 17 órai kezdettel 

évzáró alkalmunkra 

és karácsonyi összejövetelünkre 

várunk mindenkit, nagyon sok szeretettel! 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Balatonkenesei Állatvédő Egyesület
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Erdei Gabriella 
fodrász-pedikűrös 

és 
Ticz Mária fodrászmester 
várja kedves vendégeit! 

 
Erdei Gabriella 

Hétfő:  13.00 – 18.00 
Kedd:  13.00 – 18.00 
Szerda:    8.00 – 13.00 

 

Telefon: +36-30/592-35-10 
 
 

 
Ticz Mária 

Csütörtök:  14.30 – 18.00 
Péntek:  13.00 – 18.00 
Szombat:    8.00 – 12.00 

 

Telefon: +36-30/957-07-10 
Cím: Balatonkenese, Széchenyi u. 3. 

 

Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap borítóján! 

Várjuk balatonkenesei témájú vagy természettel kapcsolatos képeit!  
balatonkenesehirlap@gmail.com 

 

Szőnyegtisztítás 
mélymosással 
háztól házig! 

Normál:  1100.- Ft/m2 
Segi:  1300.- Ft/m2 
Gyapjú:  1500.- Ft/m2 

Bőr- és szövetkabátok, 
szőrmebundák, 

sí- és télikabátok, 
gyapjú áruk tisztítása. 

Egyszeri kiszállási díj: 500.- Ft. 
Átfutási idő: 1 hét. 

Tihanytól Akarattyáig, 
a 8-as útig bezárólag. 

 
Fehér Imre 

Telefon: +36-20-3166-971 
balatoniszonyegtisztitas@gmail.com 

www.fehertisztito.hu 
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL: 

 
 Nyugdíjas gondozó, ápoló végzettséggel 

gondozást, ápolást vállal! 
Tel.: 06 20/211-66-52 

 
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 

TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ: 
 

 Eladó! Balatonkenese Tikervölgyben 32 
négyzetméteres faház, 200 négyszögöles te-
lekkel. Víz, villany, csatorna, fúrt kút van. A Ba-
latontól 20 perc séta. Rendezett telek. Irányár: 
7.900.000.- Ft 
Tel.: 06 20/933-64-59 

 Örökpanorámás ikerházat kínálunk Balaton-
kenese óvárosában. Bevásárlási lehetőségtől, 
központtól, postától, VOLÁN buszmegállótól 5 
perc, strandtól, vitorláskikötőtől, vasúttól 10, 
lovardától, Tátorjánostól 15 percnyi járásra. 
Összközműves, bevezetett gázfűtéssel, vil-
lanybojlerekkel, felújított vezetékekkel. Nyílás-
zárók cseréje folyamatban, a homlokzat felújí-
tása 2013-ban történt. Három külön bejáratú, 
emeletes házrész, tóra        

    néző  erkélyek,  külön  teraszok  a kert felé.     
    Fúrt  kút, gyümölcsfák és örökzöldek, külön  
    kocsibeállók,   külön  pincerészek.  Irányár:  
    21.700.000.- Ft 

Érdeklődni: +36-30/336-84-88 Szabóék 
 KIADÓ garázst keresek a téli hónapokra 

személygépkocsi számára, Balatonkenesén 
vagy Balatonakarattyán. 

    Telefon: 06 70/ 938-63-93 
 

ADÁS / VÉTEL: 
 

 ELADÓ! Hausmeister típusú 80 literes hűtő; 3 
égős, vezetékes gáztűzhely új állapotban, 
féláron. Telefon: 06 20/216-30-21 

 

 ELADÓ! Gyerekbútor, alig használt heverővel, 
10.000.- Ft-ért. Erős rotáló gép, Briggs motor-
ral, ára megegyezés szerint. 

    Érdeklődni: 06 70/251-08-17; 06 88/220-039 
 INGYEN ELVIHETŐ több kihúzható heverő, 

öreg konyhaszekrény, Balatonakarattyáról. 
06 88/481-695; 06 70/214-13-36  

 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű 
kályha. Balatonkenese, Kossuth u. 38/A. 

 Eladó egy LG Optimus L7 II. P710-es 
kártyafüggetlen, érintőképernyős, android-os 
okostelefon. 1,5 évig használtam, outfit-jével, 
tehát  a külsejét tekintve nincsen probléma. 
Egy kis hibája van, a mobilinternet kicsit lassú 
volt, illetve kb. havonta egyszer kikapcsolt ma-
gától, de ezen kívül okosságát, „eszét” illetően 
nem volt gond vele. Műszaki adatok: kétmagos 
processzor, 8MP kamera (előlapi kamera is 
tartozik hozzá), 4 GB memóriahely - 32 GB-ig 
bővíthető. Töltővel együtt adom, és ajándékba 
tudok hozzá adni egy kék színű szilikon tokot. 
(Igény szerint 2db minion figurás tok plusz 
1000 forint/darab.) A telefon töltővel + 1 szili-
kon tokkal 15.000 Forint. Érdeklődni e-mailben: 
annamaria.risko@gmail.com, illetve telefonon hét-
köznap este 8 óra után, hétvégén bármikor a 
+36/70-242-41-50-es telefonszámon. Igény 
szerint képet a telefonról e-mailben tudok kül-
deni. Jelentkezzenek bátran! 

 Eladó egy Fujifilm Finepix S1500-as fényké-
pezőgép. 10 megapixeles, 12x optikai zoom, 5x 
digitális zoom, 3200 ISO. Kompakt méret, 
könnyen kezelhető! + 2 Gb SD memória kártya 
ajándék. Ár: 13.500 Ft. 

    Érdekldés: boldi95@gmail.com 
    vagy 06702032007 

 OLCSÓN eladó! Bontásból tatai cserép, 
kisméretű tégla, faanyag. Francia ágy, hasz-
nált. 06 88/481-695; 06 70/214-13-36. 

 Vadonatúj húsdaráló 2500.- Ft, 2 égős cam-
ping gázfőző palackkal kompletten 5000.- Ft, 
70  literes  üst újszerű  állapotban 5000.- Ft. 

    Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A. 
 90-es parabola tükör, egy fejes, Grundig, 

széles sávú, kompletten, minden felszereléssel, 
megkímélt állapotban eladó. Ugyanott 140-es 
parabola tükör, egyszerű fejjel, tartószerkezet 
nélkül, használt, de jó állapotban eladó. Érdek-
lődni reggel ½ 9 és délután ½ 3 között – Kabos, 
70/264-04-32. (SMS-t is lehet írni.) 

 
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS: 

 
 ÓRÁKRA felkészítést, matematika és angol 

nyelv korrepetálását vállalom, több éves ta-
pasztalattal. Kérésre házhoz megyek. 
Telefon: 06 20/452-25-72 

 Nyugdíj- és lakásbiztosítás akciósan 2016-
ban továbbra is él a Generali Biztosítónál! Je-
lentkezzen Rézműves Károly főtanácsadónál: 
06 20/961-84-73 

 NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT, bio 
hajvágás, manikűr-pedikűr, géllakkozás. Hotel 
Marina Port, Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek! 

    Tel.: 06 20/363-57-80, Zimmermann Szilvia. 
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás, 

zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese, Mi-
kes 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. 

 MATEMATIKÁBÓL korrepetálást vállalok.  
Pappné, tel.: 06 70/234-69-59 

 
 

Balatonkenesén rendelőnek is alkalmas, örökpanorámás, 
téliesített ikerház tulajdonostól eladó 

 
Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pékség közelében, rendelőnek 

is alkalmas, három külön házrészből álló, téliesített, 100 m2 alapterületű, 
örökpanorámás, emeletes ikerház eladó. Nagy kerti teraszokkal, tóra néző, 
örökpanorámás balkonokkal, minden szinten vizesblokkal. Összesen öt háló-
szoba, három nappali, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társa-
ságok fogadására, edzőtáborozásra is kiváló; strandtól, parti szórakozóhe-
lyektől, vasúttól 10 percre, boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, 
vitorláskikötőtől, lovardától 15 percre, mégis csendes helyen található, a 
lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt kutas, mediterrán kert, két külön bejárat-
tal. Három kocsibeálló és két pince van. Bevezetett gázfűtés, villanybojlerek, 
külön fogyasztásmérők. Nyílászárók cseréje folyamatban. A ház új külső 
vakolatot 2013-ban kapott. Vezetékek felújítása, festés és mázolás 2013-ban 
történt.  
Érdeklődni: +36-30-336-8488 

1 0 0  f o r i n t o s  h i r d e t é s e k  
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY 

BALATONKENESE 
TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN 
TEHETIK MEG: 
GAJDOS BÉLA 

TELEFON: 06 30/849-07-92 
8.00 – 18.00 ÓRÁIG 

E-MAIL: gajdos.bela@balatonkenese.hu 
FÉNYFORRÁS KFT. 

TELEFON: 06 70/408-69-08 
INTERNET: https://kozvilhiba.hu/ 
E-MAIL: fenyforraskft@gmail.com 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 

TELEFON: 88/412-104 

Református Lelkészi Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13. 

88/481-348 
Római Katolikus Plébánia Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10. 

88/481-146

Fogorvosi körzet 
Előzetes bejelentkezés alapján 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gyűrűs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00 – 18.00 
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00 

Háziorvosi ellátás 
Balatonkenese, Táncsics u. 3. 

1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor 
06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 
Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30 – 16.00 
Szerda, csütörtök: 8.00 – 12.00 
Péntek: 8.00 – 11.00 

2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka 
06 30/989-43-02 
Rendelő száma: 88/769-155 
Rendelési idő: 
Hétfő: 10.30 – 12.00 
Kedd: 8.00 – 10.30 
Szerda: 14.00 – 16.00 
Csütörtök: 12.00 – 14.00 
Péntek: 10.30 – 12.00 

Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u.8. 

Dr. Meláth Viola 
06 70/315-79-65 
Hétfő: 10.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 15.00 
Szerda: 10.00 – 12.00 
Csütörtök: 13.00 – 15.00 
Péntek: 10.00 – 12.00 
Tanácsadás: 
Kedd: 12.00 – 13.00 
Csütörtök: 12.00 – 13.00 

Állatorvos 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 

Dr. Zoltán Levente 
06 70/436-50-79 
Rendelési idő: Hétfő: 18.00 – 19.00 
Kedd – péntek: 17.00 – 19.00 

Tátorján Gyógyszertár 
Balatonkenese, Fő u. 23. 

88/481-283 
Nyitva tartás: 

június 1 – augusztus 31. között: 
Hétfő – vasárnap: 8.00 –19.00 
szeptember 1 – május 31. között: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK  

hétvégén is hívhatók: 
06 30/225-94-45 

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 

88/584-970; 584-971 
VÍZIRENDŐRSÉG 
Siófok, 84/310-712 

A Polgármesteri Hivatal címe: 
8174 Balatonkenese, 

Béri Balogh Ádám tér 1. 
www.balatonkenese.hu 

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
Tel.: 88/481-088, 88/481-087 

Fax: 88/481-741 
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport 

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 

A Pénzügyi csoport 
pénztári óráinak időpontja: 

Hétfő, szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00 
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő, péntek: 8.00 – 12.00 
Szerda: 8.00 – 15.30 

A Polgármester 
ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00 – 12.00 
A Jegyző 

ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00 – 12.00 

Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 

88/481-650 és 06 30/320-51-02 

Posta 
Balatonkenese, 
Balatoni út 65. 

88/481-300 

EON 
Veszprém, Kossuth u. 1-2. 

06 40/444-000 
Általános hibabejelentés, 
Észak-dunántúli régió: 

06 80/533-533 

DRV Zrt. 
Ügyfélszolgálat 

 
Siófok, Tanácsház u. 7. 

84/501-000 
06 40/240-240 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
             Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24. 
        Telefon/fax: 88/594-000 

E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
www.balatonkenese.hu 

Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője 
Szerkesztő: Nagy Krisztina 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: december 11. 

Tourinform Iroda 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 24. 
88/594-645 

balatonkenese@tourinform.hu 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 
9.00 – 16.00

Tájház 
Balatonkenese, 
Kossuth u. 6. 

06 30/837-18-53 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Kedd – péntek: 
13.00 – 16.00

Kultúra Háza 
Balatonkenese, Táncsics u. 24. 

88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

Könyvtár 
Balatonkenese, Táncsics u. 22. 

88/574-980 
konyvtarbalatonkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Hétfő: 10.00 – 18.00 

Kedd, csütörtök, péntek: 10.00 – 16.00 
Szombat: 10.00 – 12.00 

Szerda: Zárva

Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 
88/481-844 

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  

titkar@kenisk.sulinet.hu 
Sportcsarnok 

06 30/275-93-59 

Idősek Klubja: 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00 

Szakápolói Szolgálat 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 16. 

06 20/950-88-05 
06 70/379-04-29 

Területi Szociális Szolgáltató 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 

A borítón: Szűcs Anikó és Takács Ágnes fényképe. 

Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde 

Balatonkenese, 
Balatoni út 63. 

88/574-802 
Vasútállomás 

(akarattyai 
vonatközlekedésről is 

információ): 
88/481-017 

Hajóállomás 
Balatonkenese, 

Kikötő 
88/482-100 
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