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Képvisel -testületi ülést tartott január 28-án, majd rend-

kívüli ülést február 11-én a balatonkenesei képvisel -testület. 
A január 28-i ülésen els ként a Közm vel dési Intézmény és 
Könyvtár megbízott vezet jének az intézmény 2015. évi 
tevékenységér l szóló beszámolóját hallgatták meg a képvi-
sel k. Balatonkenese városa, a Kultúra Házának és szervezeti 
egységeinek közrem ködésével változatos és sokrét  kulturá-
lis programokat bonyolított le 2015-ben. Nyári rendezvénye-
inken, s a különböz  egyéb programokon az év során közel 
50000 ember vett részt. 

Ezt követ en a Közm vel dési Intézmény 2016. évi 
munkatervét hallgatták és tárgyalták meg a képvisel k, me-
lyet végül egyhangúlag elfogadtak. Elhatározták egy kerek-
asztal-megbeszélés megtartását, aminek témája a Közm ve-
l dési Intézmény 2016. évi munkaterve, különös tekintettel a 
rendezvényekre, melynek id pontját február 8-ra t zték ki. 

Ugyancsak beszámoló hangzott el a Polgármesteri Hivatal 
2015-ben végzett munkájáról. Balatonkenese Város Polgár-
mesteri Hivatala rendkívül komplex, szerteágazó munkát 
végez, amelybe ugyanúgy beletartozik az önkormányzati, 
államigazgatási ügyek döntésre való el készítése, mint az 
intézményein keresztül ellátott feladatok érdekében végzett 
szervez , koordináló tevékenysége. A Polgármesteri Hivatal 
egyes osztályainak beszámolójában részletes adatok találha-
tók városunk 2015. évi m ködésér l. 

A következ  napirendi pontban beszámoló hangzott el a 
2015. évi adóbevételekr l, melyek részletesen az alábbi táb-
lázatban láthatók: 

Nemrégiben sor került a Széchenyi 2020 pályázati prog-
ramsorozat keretében a települések általános környezeti álla-
potát el segít  infrastruktúra-fejlesztéseket, a települések 
fenntartható fejl dési pályára állítását célzó TOP-pályázatok 
kiírására, melyben Balatonkenese városa is részt kíván venni. 
A „zöld város kialakítása” témakörben közösségi terek újul-
hatnak meg, a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”-
ben közlekedésbiztonsági beruházásokra, az „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázatban pedig az 
egészségügyi ellátást biztosító helyiségek, épületek felújítását 
célzó támogatásra lehet pályázni. A beadandó pályázat pro-
jektjavaslatainak sorában többek között szerepel a termel i 
piac kialakításának, a Kultúra Háza, az Iparosház, a Város-
gondnokság épülete felújításának, korszer sítésének terve, a 
parti sétány bazársorának egységes korszer sítése, felújítása, 
és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése. 

Tárgyalta a testület a képvisel k és a Városgondnokság 
vezet jének bevonásával lefolytatott kerekasztal-megbeszé-
lésen közösen kialakított, Balatonkenese Városának 2016. 
évre elgondolt fejlesztési terveit. Ezek között a Széchenyi 
park korszer sítése, a település járdáinak felújítása, valamint 
a Soós-hegyi sétány kiépítése is szerepel. 

Döntött a testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Ki-
emelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyér l. Mint a cég 96 %-
os tulajdonosa, az Önkormányzat a cég felszámolással törté-
n  megszüntetését kezdeményezte. 

Módosult városunk közbeszerzési szabályzata, melyre a 
2015. november 1-t l hatályos, részben az új, európai uniós 
irányelveket követ  változások, részben a hazai jogalkalma-
zási tapasztalatok hatására megváltozó törvény jogszabályi 
változása miatt volt szükség. 

A 2016. évi közmeghallgatás a testület döntésének értel-
mében december 9-én, pénteken 14 órai kezdettel lesz a Kul-
túra Házában (Táncsics M. u. 24.). 

Rotavírus és agyhártyagyulladás elleni, ingyenes véd ol-
tást biztosít a város a Balatonkenesén állandó lakóhellyel 
rendelkez  és életvitelszer en itt él  gyermekek részére, a 
betegségek megel zéséhez. Az oltás a gyermekorvoson ke-
resztül igényelhet . 

Közbeszerzési eljárás indítását kezdeményezte a testület a 
Balatonakarattyával való vagyonmegosztáshoz szükséges va-
gyonfelértékeléshez, mert e feladathoz szakért  kiválasztása 
szükséges. 

A napi, kötelez  feladatok ellátásához szükséges vagyon-
elemek átadásával részleges vagyonmegosztás vált szüksé-
gessé Balatonkenese és Balatonakarattya között. Balatonke-
nese Képvisel -testülete felszólította Balatonakarattya Kö-
zség Önkormányzatát, hogy a vagyonelemek átvételéhez 
szükséges részmegállapodás megkötéséhez szükséges lépése-
ket 2016. február 29-ig tegye meg, és vegye át a kötelez
feladatok ellátásához szükséges vagyont. 

Egységes állásfoglalást fogadott el a Képvisel -testület a 
betelepítési kvóta ellen. Határozatában a testület így fogal-
maz: „Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel -tes-
tülete elutasítja a kötelez  betelepítési kvótát. A kötelez
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a b nözés 
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultú-
ránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan ter-
heket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendsze-
rünkre.”

Rendkívüli testületi ülésen tárgyalta a Képvisel -testület a 
2016-os költségvetést, melyet majd a február végén esedékes 
testületi ülésen fogadnak el. 

A rendkívüli testületi ülés témája volt még a polgármester 
szabadsága, melynek ütemezését a 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései szerint február 28-ig kell a testületnek jóvá-
hagynia. 

További anyagokat, információkat a www.balatonkenese.hu 
weboldal „Önkormányzat” címszó „Képvisel -testületi ülés” 
cím  fejezetében találhatnak. 
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Manapság, az utak, célok és keresztutak dzsungelében 
csak ritkán gondolkozik el az ember azon, hogy merre is tart 
valójában. Többnyire csak akkor teszi ezt meg, amikor ho-
mokszem kerül a gépezetbe, s az olajozottnak t n  minden-
napi taposómalom nehézzé, kényelmetlenné vagy kínossá 
válik számára, esetleg megálljt parancsol valami küls  er , 
vagy a természet rendje. Szerencsés esetben egy-egy szabad-
ságos kikapcsolódás ajándékba kapott csöndes délutánja 
jótékony t n désbe segíti szellemünket és lelkünket. 

Szóval az utak. Milyen utakon is járok jómagam? Legy-
gyakrabban néhány utcán a munkahelyemig, az üzletbe, az 
orvoshoz, a templomba meg haza. Minden hepehupáját isme-
ri már a lábam is. Ha nem lenne akkora forgalom, akár be-
hunyt szemmel is végigmehetnék rajtuk. Ugyanez a helyzet 
járm ves útjaimmal is. No persze id nként teszek fölfedezé-
seket is, hiszen a jótékony kíváncsiság bennem is motosz-
kál…; mint most is, amikor itt ülök a természet lágy ölén, s 
gondolkodom. Fák, ligetek, rétek és mez k között kanyargó 
keskeny ösvényen merészkedtem idáig, s most egyszerre 
gondolatok sokasága lep meg, útjaim értelmét keresve. A 
gyalogosan vagy járm vekkel megtehet  utakat még gondo-
latban is magam mögött hagyom. Szellemem szárnyaival 
fölszállok a magasba, és a magam életútján száguldozom 
vissza a múltamba, majd egy gyors váltással a jöv mbe, s 
mindez képszer  villódzással játszódik le bennem, miközben 
idilli környezetben madarak énekelnek a fejem felett, és egy 
tücsök ciripel mellettem a f ben. 

Honnan jövök? – Képfoszlányok jelennek meg el ttem 
egészen kicsiny koromból, melyeket anyám és apám arca, 
hangja és gesztusa foglal keretbe. Majd jó és elhibázott tette-
im, útjaim és választásaim köszönnek vissza, és mindezt sok-
sok emberarc finom mimikája tükrözi vissza. Kacskaringós, 
de mégis egyetlen és megismételhetetlen életutam van (mint 
mindenki másnak). Olyan, amelyik csak az enyém. Emberek 

között jártam, de bels  szabadságom felel s döntéséb l kifo-
lyólag mégis magányosan. A lényegét tekintve titok vagyok 
még a legközvetlenebb hozzátartozóim számára is, mint k is 
titkok az én számomra. 

Igen, most gondolataim elhoztak a jelenbe. Nos, hogyan 
tovább? – Mert az igaz, hogy múltamat tekintve az életutam 
egy megváltoztathatatlan vonalban foglalható össze, de a 
jöv m kijelölése t lem is függ. Vagyis látom-e a cél-t, hogy a 
lehet ségek keresztez désében jól választhassak? A múltam 
hibás és jó döntései többé-kevésbé világosak el ttem. Remé-
lem, tanulok bel lük, és most segítségemre is lesznek, és 
persze segít sok mértékadó embertársam is, de döntenem 
mégis csak nekem kell, egy szál egyedül, felel sséggel és jól. 
Az én b römre megy a játék: a nyereség vagy a veszteség 
nem a tanácsadóké lesz, hanem kizárólag az enyém. De hát 
mi is a Célom, és hogyan illeszkednek ebbe a mindennapi 
célocskáim? Ez itt a kérdés, ami minden döntésem, vagyis 
útkeresztez désbe érkezésem során életbevágóan fontos. 

A kérdésre szubjektív (de meggy z désem szerint nagyon 
is objektív) választ adok. Bevallom, hogy a magam erejéb l a 
múltam is, meg a jöv m is ködbe vész. Szellemi lámpásom 
hatósugara túl sz k ahhoz, hogy egész életutamat bevilágítsa. 
Mások lámpása se különbözik lényegesen az enyémt l, hi-
szen azok is emberi lépték ek. Viszont meggy z désem, 
hogy a föltámadt Krisztus fénye a Cél fel l világít be minden 
utat, döntési keresztez dést és lehet sége; de  nem dönt 
helyettem, és nem is járja helyettem az én utamat, csak hív, 
biztat és segít. 

Szóval ülök a f ben…, s a madarak még mindig énekel-
nek, és a tücsök is ciripel, s bennem letisztulni látszik egy 
nagyon lényeges kérdés: döntéseimben engedjem, hogy az 
Örök Személyes Bölcsesség világosítsa meg lépteimet.  

Dr. Balázs Pál



NNAAGGYYBBÖÖJJTTII LLEELLKKII PPRROOGGRRAAMMOOKK
melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet 

BALATONKENESÉN, a plébániatemplomban 
Hamvazószerda: február 10.: Szentmise délután 5 órakor 

Keresztútjárás pénteki napokon az esti szentmise idejében, illetve els pénteken, a szentmise el tt. 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
március 10-én, csütörtökön, 11-én, pénteken 17 órakor, és 12-én, szombaton 10 órakor. 

A lelkigyakorlatot Dr. Mátrai Benedek c.apát, váci kanonok vezeti. 

A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája 
Nagycsütörtökön este 5 órakor: az utolsó vacsora szentmiséje 

Nagypénteken este 5 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája 
Nagyszombaton este 7 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel 

Húsvétvasárnap délel tt 10 órakor: ünnepi szentmise 
Húsvéthétf n reggel 8 órakor szentmise 

BALATONAKARATTYÁN
Hamvazószerdán, február 10-én reggel 8 órakor keresztút és szentmise 

Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise 
Kérjük a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába! 

BALATONVILÁGOSON
A nagyböjti programok a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódnak. 

Húsvétvasárnap 18 órakor: ünnepi szentmise 
Kérjük a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába! 

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 

Balatonkenesén: 

Március 20. Virágvasárnapi istentisztelet, fél 11 órakor 

Március 25. Nagypénteki istentisztelet, 17 órakor 

Március 27. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor 

Március 28. Húsvéti istentisztelet legátus szolgálatával és úrvacsorával, fél 11 órakor 

Március 28. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával a siófoki evangélikus lelkész szolgálatával, 16.30

órakor 

Balatonakarattyán: 

Március 20. Virágvasárnapi istentisztelet a Közösségi házban, 9 órakor 

Március 27. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával a Közösségi házban, 9 órakor 



Húsvéti gondolatok – életr l és halálról 
„Ekkor egy Jairus nev  ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt; és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a 
házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van. … Jézus ezt mondta neki: Ne félj, csak higgy, és 
meggyógyul. …Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de  így szólt hozzájuk: Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik! 
Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt.  azonban megfogta a leány kezét, és szólította: Leányom, ébredj! Ekkor visz-
szatért bele a lélek, és azonnal felkelt.” (Lukács evangéliuma 8,40-42.49-55)

A mai emberi civilizációban nagyjából talán mindenki elhi-
szi, elfogadja, hogy élt valaha egy názáreti Jézus. Akár próféta-
ként tisztelik, mint a mohamedánok, bölcs szeretet-tanítónak 
tartják, mint a humanisták, vagy szent embernek, mint a budd-
histák. Elfogadják, hogy élt egy rendkívüli személyiség, akit 
végül legy zött a gonoszság, hatalom-éhség, korrupció, aki 
áldozata lett az akkori, helyi politikának. Élt és meghalt, ahogy 
minden ember. 

A dönt , az igazán izgalmas kérdés ezután következik. A ke-
resztyénség dönt  pontja, lényegi kérdése a húsvét ünnepében 
van, Jézus feltámadásában: Ember volt-e  csupán, egy talán 
rendkívüli, eszméiben követésre méltó ember, akin végül – 
ahogy minden emberen – úrrá lett a halál, vagy  lett úrrá a 
halálon? Úrrá lett a halálon, mert  Ura életnek és halálnak. 

Az ebben való hit tesz minket keresztyénekké. Ez a kiindu-
lópont, az alap. Miért? 

Mert ebb l következik, hogy Jézusban nemcsak egy jó em-
ber élt a földön, hanem, hogy életnek és halálnak Ura, a Min-
denható Isten volt jelen közöttünk benne! Hogy életnek és 
halálnak Ura testté lett, belépett a mi véges emberi létünkbe, és 
társunkká lett benne: Velünk az Isten. 

Mert ebb l következik, hogy Jézus 
Nagypénteken nem szerencsétlen áldozat 
volt, hanem, hogy életnek és halálnak Ura, 
a Mindenható Isten belépett nemcsak az 
életünkbe, de a halálunkba is! Tökéletes, 
ártatlan és önként vállalt halálával minden 
b nünkért odaáldozta magát, az emberi 
véget/halált rombolta szét.  

Húsvét fénye világítja be Karácsonyt 
és Nagypénteket. És világít nekünk most 
is. Mert ebb l következik, hogy életnek és 
halálnak Ura, aki emberré lett, ma is él. 

A húsvéti hit igazi kincse akkor lehet a 
miénk, ha ebben hiszünk. Lehet a feltá-
madás mikéntjét boncolgatni, a megma-
gyarázhatatlant magyarázgatni, s végül – 
akár minden értetlenségünk ellenére – 
elfogadni. Lehet elgördül  k r l, angyali 
jelenésr l, üres sírról, félelemt l félholt 
katonákról tudni. De a lényeg: Jézus Krisztus, az Emberfia, a mi 
Megváltónk él! Velünk él. És nekünk is életet akar adni. 

Húsvét hajnalának és a fent olvasható evangéliumi történet-
nek közös pontja egyrészt a halál. Meghalt Jézus, és meghalt a 
kislány is. Ez a mi történetünkkel, életünkkel is közös pont: a 
testi halál, ami mindnyájunkra vár. 

Ám, másrészt, közös pont e történetekben az élet Urának 
gy zelmes jelenléte, gyógyító, halál erejét megtör  hatalma is. A 
Feltámadt Jézus – Jairus lányának a feltámadása! Akkor, ott, 
tizenkét évesen és egyszer majd az utolsó napon.  mindnyájunk 
feltámadása és élete. Aki legy zte a halált, legy zte a mi halá-
lunkat is. Aki életre kelt, életre kelthet egy halott gyermeket, 
halott milliókat! benne és általa nincs végs  pusztulás, meg-
semmisülés, kilátástalan, reménytelen jelen. Hanem van jöv , 
van remény, van élet. 

De Húsvét ünnepének, a feltámadásnak örömhíre mellett a 
két történet figyelmeztet is bennünket. Mert bennük bizony van 
még közös pont. S ez az emberi értetlenség – és az abból fakadó 
bénító félelem, ez a szívszorító fájdalom – és az abból fakadó 
hitetlenség. 

„Mondjátok el!” – szól a parancs az asszonyoknak, de k el-
futottak és „nem mondtak el semmit”, mert féltek! Végül a tanít-
ványok mégis „meghallották, hogy  él”, de „nem hitték el”, 
mert „gyászoltak és sírtak”! „Ne félj!” – mondja Jézus a meg-
rendült Jairusnak, de a kislány halottas-ágyánál mégis „mindnyá-
jan sírtak és gyászoltak”! „Ne sírjatok!” – vigasztalja ket Jézus, 
de k „kinevették”! Egy szinte hisztérikus, remélni képtelen, 
megvigasztalhatatlan síró-nevetés lehetett ez. 

Ott van az élet Ura, s k mégis a halál bénító b völetének 
rabjai, megvakultjai… 

Értetlenség, félelmek, fájdalmak vannak b ven a mi életünk-
ben is. Néha úgy meg tud b völni a rossznak, a végességnek, a 
szenvedéseinknek, emberi gonoszságnak és saját b nösségünk-
nek a sötétsége, hogy mi sem látjuk, mi sem halljuk meg t. 
Pedig itt van, velünk van, él és minket is életre gyógyítani, féle-

lemb l – fájdalomból - reménytelen-
ségb l szabadítani akar. 

De, Istennek hála, a történeteknek 
van még végül egy közös pontja: a 
halál hatalma, b völete megtörik! Mert 
Jézus maga jelenik meg, lép oda, meg-
szólít, gyógyít testet és lelket. Magda-
lai Mária már képes beszélni, a tanít-
ványok végre meglátják t, Jairus haza 
tud vele menni, szembenézni gyer-
meke halálával is akár, a Jézustól 
kapott „mégis-reménységben”. A sírás-
röhögés elnémul, a gyász fájdalma az 
élet örömévé gyógyul. S ez lehet a mi 
történetünkkel, életünkkel is közös 
pont! 

Jézus minket is biztat, hozzánk is 
szól húsvét ünnepén.  

Ne félj! Ne sírj! Velem haza tudsz 
menni, minden rossz ellenére remény-

nyel szembenézni az életeddel. Ha itt vagyok veled, nincs a 
gonosznak, halálnak uralma feletted. B neiddel, kétségeiddel 
együtt szeretlek, és nem hagylak el. Életedben és halálodban 
sem. Legvégül majd neked is mondom: Gyermekem, ébredj! 
Felébresztelek téged is az örök élet uralmára. Ne félj, csak 
higgy! 

Ne félj! Ne sírj! Halld meg! Mondd el! Mária Magdaléna tu-
dott beszélni, mert  személyesen Jézussal találkozott. A pün-
kösd utáni tanítványok tudtak evangéliumot hirdetni, mert végül 
találkoztak a feltámadott, él  Krisztussal. Tapasztaltak még földi 
életünkben Jairusék, Péterék is fájdalmat, halált, de már nem 
egyedül. Velük volt, a Szentlélek által bennük volt az életnek 
Ura. 

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
református lelkipásztor



Most, mikor ünnepi gondolataimat 
szeretném papírra vetni, odakint szürke 
felh k borítják az idei furcsa, tavaszba 
hajló téli eget. Világszerte álságos és 
válságos id ket élünk, s az id járás, a 
természet is mintha megbolydult volna. 
De bennem mégis er södik a közelg
nagy ünnep csodálatos hatása. 

Szép és egyre gyakrabban kerékbe-
tört magyar nyelvünkben a feltámadás 
szó sokféle alakzatban, értelemben 
fordul el . Feltámad a szél, a tenger, 
feltámad lelkiismeretünk s most is a 
Feltámadás ünnepére várunk. 

A Biblia sokak szerint csupán szép 
legendákat tartalmaz, de az én olvasa-
tomban – mint azt nem is egyszer kifej-
tettem – a mi földi világunk legigazabb, 
legcsodálatosabb történelemkönyve, 
mely beszél a múltról, jelenr l és jöv -
r l is. 

Nemsokára Nagypéntekr l, Jézus 
Krisztus értünk vállalt kínszenvedésé-
r l, haláláról, s a jobb latorral történtek-
r l emlékezünk, s a Nagy Csodáról, a 
dics séges feltámadásról. 

Az ünnepi órákban, napokban Isten 
szava szól hozzánk, és bár minél többen 
meghallanánk azt… 

Míg a világban Adyval szólva perc-
emberkék dáridója tart, minekünk egy 
csendes órán el kell gondolkodnunk a 
Bibliában leírt történések felett. 

Húsvét csodálatosan szép családi, 
közösségi ünnep is. A népszokások 
külön kedves színt adnak ezeknek az 
óráknak, de nem szabad elvesznünk 
ezekben, s nem szabad az ünnepet min-
tegy kipipálnunk sem a naptárunkban. 
Szép volt, jó volt, de most már térjünk 
vissza a mindennapok gondjához, har-
cához, és ne töprengjünk tovább, hiszen 

mi mindent megtettünk, talán még 
szentmisén, istentiszteleten is voltunk. 

Kedves Olvasóim! Ne engedjük Jé-
zus tanítását, áldozatát és feltámadását 
feledésbe merülni! Tudatosodjon ben-
nünk a gy löletmentesség, a tolerancia, 
a becsület, a szeretet és az alázat fon-
tossága, s próbáljunk már egyszer, ha 
botladozva is, de Isten parancsai szerint 
élni, s életünkkel másoknak állandó 
példát adni. Hogy hol, mikor, mit kell 
tennünk, azt lelkiismeretünk diktálja – 
csak meg kell szavát hallgatnunk. 

Nem szeretnék végül ünneprontó 
lenni, de a hitetleneknek, a kételked k-
nek üzenem az egyik példaképem sza-
vaival: az Isten nélküli élet a lelki halál 
állapota. Ebb l felkelni, felocsúdni, 
feltámadni csak egyetlen gyógyszerrel 
lehet: az Istenbe vetett, mélységes hit-
tel. 

Bayer Emil

Éjszakai látomás 

Csillagfényes nyári éjszakákon 
szemem gyakran kerüli az álom. 

Míg t n döm a dúslombú kerti fák alatt, 
a lélek filmje peregve a múltba szalad. 

Most megáll. Az si kép megfog és nem ereszt: 
Golgotán sötét felh k alatt álla kereszt… 

A domb üres, körötte néma csend, 
kereszt alatt se él , se holt; 

de a százados szava visszacseng: 
„  valóban Isten fia volt!”… 

Testvérem! Azért kínozták halálra 
Jézusunk sírig gyötört, szent testét, 
hogy büntetlen tölthessed s élhessed 
mád, holnapod, nappalod s estéd… 

Ha mégiscsak elér a b n, a vétek, 
gondolj Rá, hogy keresztfán halt meg érted 

töltse, töltse hát szívedet 
mélységes-mély bánat 

és hitvallóként ajánld magad 
Isten szent Fiának… 

Bayer Emil

Jézus mondá: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet…”

 az én Királyom! 

Isten Fiát adá, 
mint egy gyönyör , 

színes virágot, 
hogy tanítsa 
és mentse 

e bonyolult, 
gyarló Világot. 

Azóta velünk van 
Jézus lelke, teste; 

szakadatlan, mindig, 
reggel, délben, este… 

Igen! Velünk, velünk van 
nappal, éjjel, 
hogy a nyáj 
ne szaladjon 
szerteszéjjel! 

Bizony elmondom 
– ha kell – százszor; 

 Áldott Orvos 
és Jó Pásztor… 

Végül életét 
adta Érted. 

Ember! Ugye végre 
megérted…?! 

Bayer Emil



Tavaszi megújulás – A böjti táplálkozásról 
A böjtnek, mint szokásnak a gyökerei az emberiség történetének legkorábbi szakaszáig nyúlnak vissza. A kereszténység 

el tti id kt l fogva ismert, spirituális-szellemi gyakorlatként a lélek meger sítésére, egységének megteremtésére szolgált. Te-
hermentesíti, méregteleníti a szervezetet, ezáltal felszabadítja, egészségesebbé teszi a testet. Az egyes ételfajtákról való lemon-
dás, avagy a teljesebb, komolyabb böjt az orvoslásban is ismert – megel z  és terápiás célzattal is alkalmazzák. 

A húsvéti el tti böjt a keresztény egyházban szinte a kez-
detekt l megvan. II. Orbán pápa 1091-ben törvényileg ren-
delte el. Id tartama hamvazószerdától húsvétvasárnapig ter-
jed. A katolikusok egészen a 20. század második feléig, szer-
te a világon nagyon komolyan megtartották a negyvennapos 
böjtöt – életünk felgyorsulása, a minket ér  sokféle hatás 
azonban mára leginkább csak a nagyhétre, illetve azon belül 
is a nagypéntekre korlátozott formáját hagyta meg. A protes-
táns egyházak kezdetekt l a nagypénteki böjtöt tartották, de 
azt következetesen. 

A nagyböjt az elcsendesedés, a b nbánat, a testi-lelki 
megtisztulás id szaka. Úgy tartották, ez az id  még a harago-
soknak is alkalmat ad a kibékülésre. 

A böjt, mint fogadalom az egyének életében a vallástól 
függetlenül is megjelent. A régebbi id kben fogadott böjtöt 
tarthatott valaki a böjti napokon kívül egy cél érdekében, 
melyet el szeretett volna érni. Az egyén mellett a fogadott 
böjt a közösség, a falu életében is megjelenhetett: a közösség 
egészét érint  eset, például jégverés, árvíz, más természeti 
katasztrófák elkerülése végett is böjtölhettek, hogy nehogy 
bekövetkezzen. 

A magyar népi táplálkozásnak a böjti ételek külön fejezetét 
képezik, s tájegységenként más és más formában jelennek meg. 
A húsvétra várás és a böjt jelent ségét mutatja, hogy hosszú 
készül dés el zi meg. Még régi hónapneveink is erre utalnak: 
februárt a régiek böjtel , márciust böjtmás havaként tisztelték. 

A reformkonyhák, egészséges életmódot követ  csopor-
tok és eljárások a 20. század második felében újra ráirányítot-
ták a figyelmet a böjtre, melynek innent l már nem kizárólag 
a vallási tartalmát, de az egészséges testre és lélekre gyako-
rolt hatását is hangsúlyozták. Télen az anyagcsere lelassul, a 
szervezetünkben képz dött fölösleges anyagok kevésbé tud-
nak kiürülni. Bár mifelénk az id járás már évek óta elmu-
lasztja megmutatni, milyen is az igazi tél, de ebben az év-
szakban azért még hideg van, s a hidegben zsírosabb, lakta-

tóbb, tartalmasabb ételeket fogyasztunk. Tél végére, a tavasz 
kezdetére ezáltal sejtjeink oxigén- és tápanyagellátása csök-
kenhet, így könnyen fáradtnak érezhetjük magunkat – ez is 
lehet a sokat emlegetett „tavaszi fáradtság” egyik oka. 

Böjtölni persze csak ésszel, néhány fontosabb szabály be-
tartása mellett lehet. Soha ne hagyjuk figyelmen kívül testünk 
éppen aktuális állapotát: betegen, valamilyen oknál fogva 
legyengült szervezettel fontoljuk meg, mivel használunk 
többet magunknak. Ugyanilyen körültekint en járjanak el az 
id sebbek, akiknek bels  tartalékai már megfogyatkozhattak, 
és nem javasolt a gyerekeknek sem, mivel náluk a kiegyensú-
lyozott táplálkozás a fejl dést szolgálja, s a megfelel  táp-
anyagok bevitelének elmaradása könnyen hiánybetegségek 
kialakulásához vezethet. 

A böjt nem azonos sem a fogyókúrával, sem a koplalás-
sal. Attól függ en, milyen böjtöt tartunk – s ennek eldöntésé-
ben az elmúlt években megjelent számtalan kiadvány is se-
gíthet minket, melyeket könyvtártól az internetig bárhol meg-
találhatunk és tanulmányozhatunk –, változatos, tápláló ét-
rendet állíthatunk össze magunknak. Fontos észben tartanunk 

Bayer Emil költ , író, újságíró, 1919-ben született. Közgazdászként, pénzügyi vezet ként ment nyugdíjba, tanította is a
szakmát hosszú id n át, de igazi szerelme mindig az írás volt. 

Els  verse tizenkét éves korában született, nevét nyomtatásban tizenhat évesen látta viszont el ször. Sok-sok verse mellett
írt kisregényt, tucatnyi elbeszélést, és újságcikkei, interjúi nemcsak itthon, hanem külföldön is megjelentek. 

És ír ma is, kilencvenhét évesen, míg azt Égi Gazdája engedi. Életfelfogása töretlenül, mindig keresztényszocialista volt,
s az ma is. 

Édesapjától négy szót, négy fogalmat örökölt: Hit, Remény, Szeretet és Alázat. Cselekedni képes Szeretet és Alázat Isten
és emberek iránt, valamint a szakmai Alázat… 

Fényképes újságírói igazolványára a pecsétet 1959-ben nyomták rá. Volt sportriporter és tiszteletbeli szerkeszt  is, de az
igazi területe ma is a versírás… 

(Utószó Bayer Emil második verseskötetében, mely 2011 júniusában jelent meg.)



azt is, hogy mindig, de a böjt idején kiemelten ügyelnünk kell 
a fokozott folyadékbevitelre. Ha zöldség- és gyümölcsleveket 
(persze nem a boltban kapható ízesített, cukrozott fajtákat, 
hanem sokkal inkább saját préselés  leveket) fogyasztunk, 
amellett, hogy ízletesek, vitaminforráshoz is jutunk általuk. 

Ezen írás terjedelme miatt nem térhet ki a böjt számtalan 
egyéb vonatkozására és benne sok más tényez , mint például 
a tisztító gyógynövények szerepére. A következ kben néz-
zünk néhány böjti ételt, a hagyományos magyar konyha kíná-
latából. 

Mi is az a cibere?
Egy egész Európában ismert legenda szerint a magyar 

nyelvterületen Cibere vajdának nevezett alak, aki a cibere 
nev  ételt jelképezi, vízkeresztkor és húshagyókedden meg-
küzd Konc királlyal, aki pedig a zsíros ételek jelképe. A nép-
szokás szerint vízkeresztkor Konc király gy z: ekkor kezd -
dik a farsang, a b ség, a vigasságok id szaka. Húshagyóked-
den azonban Cibere király lesz a gy ztes: kezd dik a böjt. 

A cibere nevet f leg a Dunától keletre használják, míg a 
Dunántúlon inkább kesz cének mondják azt a savanyításra 
használt levet, mely a cibereleves készítésének f  kelléke. 
Alapja legtöbbször a korpa, amelyet forró vízzel leöntve sava-
nyúvá erjesztettek. A készül  ciberelevest ezzel savanyították. 

Mivel ma erjesztett gabonaléhez már ritkábban juthatunk 
hozzá (a lelkesebbek azért persze megpróbálkozhatnak az 
elkészítésével), cibere (avagy kesz ce) helyett használhatunk 
ecetet vagy citromot is. 

Íme a recept! 
Hozzávalók: kis fej (5-6 gerezd) fokhagyma, 1 dl tejföl, 1 

dl tej, fél citrom, liszt, só. 
Elkészítése: a zúzott fokhagymát 1,5 liter vízben f zni kezd-

jük. Ha felforrt, egy ev kanál liszttel elkevert tejföllel és tejjel 
habarást készítünk, amivel bes rítjük. Fél citrom levével (vagy 
ecettel, vagy éppen az erjesztett gabonalével) kicsit megsava-
nyítjuk, majd forrásig hevítjük. Pirított kenyérkockákkal tálaljuk. 

Gabona- és tésztaételek 
Kedvelt böjti táplálékot adtak a különböz  f tt tésztafé-

lék, más és más feltétekkel. Böjt idején a különböz  gabona-
félék is nagyobb szerephez jutottak. Többfelé el szeretettel 
fogyasztottak mákos ételeket. Nézzünk most egy különleges-
séget a kett  kombinációjából: a mákos hajdinát! 

Ezt az ételt az rségben készítették el szeretettel. 
Hozzávalók: 30-40 dkg hajdina, 30 dkg darált mák, ízlés 

szerint cukor, 1 ev kanál olaj, só, víz. 
Elkészítése: a hajdinát kevés olajon megpirítjuk, majd fel-

öntjük vízzel, és kevés sóval addig f zzük, amíg a szemek 
megpuhulnak. (Nem kell teljesen szétf zni.) Ha megf tt, cukro-
zott mákkal megszórjuk és fogyasztjuk. Mézzel is ízesíthetjük. 

Ennek az ételnek egy másik változata, amikor a hajdinát 
kukoricaliszttel vagy -darával helyettesítik. Ez a kukoricagá-
nica. Erdélyt l a Dunántúlig számtalan változatban találjuk. 
Ehhez kb. 30 dkg kukoricalisztet vagy kukoricadarát forrás-
ban lev  vízbe szórunk, és folyamatos kavargatás mellett 
keményre f zzük. Ha megf tt, hagyjuk kih lni, és bel le 
kisebb-nagyobb darabokat szaggatva cukrozott mákban meg-
forgatjuk. Szintén mézzel, vagy tejföllel leöntve fogyasztjuk. 

Káposzta, káposzta – de hús most nincs benne… 
„Káposzta, káposzta, hús is van benne!” – énekelték haj-

dan a katonák meglehet sen egyhangú étkezését gúnyoló 
rigmust. Való igaz, a magyar konyhát nehéz elképzelni a 
káposzta nélkül, legyen az édes, vörös vagy akár savanyított. 
Se szeri, se száma káposztából készült ételeinknek – egyesek 
szerint a jól elkészített töltött káposzta egyenesen gyógyító 
er vel bír… 

Töltött káposztáról böjtben azonban nem esik szó. A ká-
poszta, még ha nem savanyítják is, télálló, jól eltartható, így a 
böjtben szintén sok helyen került az asztalra. 

Az ortodox keresztények ugyan máskor ünneplik a húsvétot, de 
a böjtöt ugyanúgy tartják, mint a nyugati egyházak. Az alábbi 
recept az ortodox keresztények konyhájából származik – de finom. 

Savanyú káposzta gombával 
Hozzávalók: 80 dkg – 1 kg savanyú káposzta, ½ kg friss 

gomba (csiperke vagy laska is lehet, aki szereti), 1 fej vörös-
hagyma, 2-3 ev kanál étolaj, só, bors, ízlés szerint tejföl. 

A vöröshagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, és az olajon 
megdinszteljük. Hozzáadjuk a felszeletelt gombát, és megpi-
rítjuk. Ekkor belekeverjük a káposztát, és fed  alatt puhára 
pároljuk. Ha kell, sózzuk (amennyiben nem volt elég sós a 
káposzta leve), borsozzuk. Tejföllel meglocsolva tálalhatjuk. 

Az összetett ortodox böjti szokásrend egyszer bb és eny-
hébb változata, melyet a görögkatolikus vallást gyakorlók 
követnek. Ám még k is gyakran nemcsak a hústól, de az állati 
eredet  termékek fogyasztásától is tartózkodtak böjtben, mely-
nek egyik pozitív hozadéka az ételek növényi olajokkal való 
készítése. De így kerülhetett asztalukra a lábatlan tyúk is. 

Az ország északi részén, ahol a görögkatolikusok na-
gyobb számban éltek és élnek, a mai napig rendszeresen 
készítik és fogyasztják ezt az ételt, mint kit n  levesbetétet – 
Borsodban, természetesen a böjti id szakon kívül, nincs 
húsleves lábatlan tyúk nélkül. 

Hozzávalók: 2-3 szikkadt zsemle, 10 dkg zsemlemorzsa vagy 
zabpehely (tetszés szerint), 2-3 tojás (amennyit a massza felvesz), 
1 fej vöröshagyma, 2 ev kanál olaj, só, bors, petrezselyemzöld. 

A zsemléket hideg vízbe áztatjuk, majd kinyomkodjuk és 
szétmorzsoljuk. Elkeverjük az apróra vágott hagymával, 
petrezselyemzölddel, a tojásokkal, az olajjal. Ízlés szerint 
f szerezzük. A masszát nylonzacskóba töltjük, és vízben, 
lassú t zön f zzük. 

Ha a masszát nem vízben f zzük ki, hanem olajban mindkét 
oldalát pirosra sütjük, remek húsmentes f zelékfeltétet kapunk. 

A böjt tehát egy próba: testi-lelki kísérlet a megújulásra. A 
háziasszonyokat is kreatívvá teheti, hogy családjukat változa-
tos, hús nélküli ételekkel táplálják. Próbálkozzanak bátran! 

– nk –



  

Ezekkel a gondolatokkal foglalta 
össze életpályáját Séri Márta zeneta-
nárn , amikor hitvallásának és huszon-
két éves balatonkenesei munkásságának 
elismeréseként 2016. január 22-én, 
városunk a Balatonkenese Város Kultú-
rájáért Díjjal jutalmazta. 

Saját bevallása szerint nem is tudott 
volna más pályát elképzelni magá-
nak, csak a zene szeretetének át-
adását. Mondhatni beleszületett a 
zenébe. Édesapja gitározott, édes-
anyja zongorázott.  képesítés 
nélkül zongorát tanított Balmazúj-
városon. Akkori tanítványai kama-
razene-versenyen bronz fokozatot 
értek el. Közben rendezvényeken, 
hangversenyeken kísér  zongoris-
taként játszott. 

Fels fokú képesítését a Liszt 
Ferenc Zenem vészeti F iskola 
debreceni tagozatán szerezte. Éne-
kelt a Bárdos Lajos Leánykarban, 
amellyel kijutottak az olaszországi 
nemzetközi kórusversenyre, 
Arezzóba. 

A f iskola elvégzése után taná-
ri pályafutását Debrecenben kezd-
te, ének-zenetanárként. Majd hosz-
szabb ideig Hajdúnánáson zongo-
rát és szolfézst oktatott. 

A Balaton szépsége nagyon ré-
gen magával ragadta. Gyermekko-
ra óta járt nyaralni a magyar tenger 
partjára. Amikor tudomására jutott, 
hogy a Balatonkenesei Általános 
Iskola zenetanári állást hirdetett, 
habozás nélkül beadta pályázatát. 
1994-ben várakozásokkal telve 
költözött városunkba. 

Meghatódva emlékezett arra, hogy 
milyen szeretettel és közvetlenséggel 
fogadták kollégái és tanítványai. Soha 
egyetlen pillanatra sem bánta meg, 
hogy Balatonkenesét választotta, mert 
az itteni diákok sokkal hálásabbak és 
igyekv bbek, mint bárhol máshol, ahol 
eddig tanított. 

Mosolyogva beszélt arról, hogyan 
próbálja az eltér  hátter  diákokat taní-
tani. Mindig igyekszik az egyéni igé-
nyeket, gyakorlási és fellépési lehet -
ségeket figyelembe venni. A kicsiket 
játékosan, matricák segítségével próbál-
ja bevezetni a zene csodálatos világába. 

A nagyobbakat pedig a megméretteté-
sekkel és folyamatos visszajelzésekkel 
ösztönzi. Tisztában van azzal is, hogy 
mennyire fárasztóak és kimerít ek a 
diákok mindennapjai. Pontosan ezért 
érzi szükségét a zongoratanításnak. A 
tanulóknak olyan kikapcsolódási lehe-
t séget és feltölt dést jelent a hangsze-

ren való játék, mellyel kizökkenhetnek 
a mindennapi nyomás alól, és felszaba-
dultan élvezhetik a zenét. A mai rohanó 
világgal is lépést kell tartani. Az infor-
matikai eszközpark segítségével még 
színesebbé lehet tenni a tanulást. 

Saját bevallása szerint a legnagyobb 
elismerést a diákjaitól kapja. Amikor a 
gyerekek jó kedvvel és motiválva ér-
keznek az óráira, amikor a különböz
fellépésekre, versenyekre örömmel 
készülnek, és kimagasló helyezéseket 
érnek el, semmihez sem hasonlítható jó 
érzés számára. 

Büszke az elért eredményekre: diák-
jai 1998-ban a Magyar Zene Évezrede 
Országos Történelmi és Zenei vetélke-

d  megyei játékán az I. és II. díjat is 
elhozták. 

2004-ben a Hungaroton Hang-játék 
országos zenei vetélked n tanítványai 
CUM LAUDE min sítést kaptak. 

2008-ban megyei aranymin sítést 
szereztek. 

2010-ben, valamint 2011-ben a Ba-
laton-parti zeneiskolák kamara-
zene találkozójáról ezüstérem-
mel, 2012-ben már aranyérem-
mel térhettek haza. 

Tanítványai a 2011-es és a 
2012-es iskolai rendezés  Ki Mit 
Tud? els  helyezettjei lettek. 

Beszélgetésünk során hamar 
kiderült számomra, hogy Márti 
nemcsak diákjai, hanem önmaga 
szakmai tudását is próbálja szé-
lesíteni és minél jobban elmélyí-
teni. Az újonnan kialakult stílu-
sokat és játéktechnikákat tanfo-
lyamokon, továbbképzéseken 
sajátítja el. Az új szakmai kihí-
vások miatt vett részt Jacques 
Chapuis francia el adó Beveze-
tés az él  szolfézs és hangszer 
kapcsolatába cím  kurzusán. Az 
oktatási módszerek változatossá-
gát fontosnak tartja, mert a kü-
lönböz  egyéniség  gyerekeknél 
más és más megközelítést kell 
alkalmazni. Ezért vett részt a 
Budapesti Tanítóképz  F iskola 
Nemzetközi Kreatív Zenepeda-
gógia Intézet kurzusán, valamint 
megtanulta a Willems-féle zenei 
nevelési módszert. Részt vett 
Gonda János A populáris zene 

antológiája cím  kurzusán is. 
El adóm vészi m ködési engedélyt 

szerzett „zongora” „A” kategóriában és 
ezáltal szintetizátoron könny zenélt is. 

Élénken élnek bennem az emlékek 
azokról a „Kockás bálokról”, amelyek 
az  és Sörédi Györgyné nevéhez f -
z dnek, s igen nagy népszer ségük volt 
a fiatal és az id sebb generáció tagjai 
között. Az esemény a Zenei Klub kere-
tein belül került mindig megrendezésre. 
A klubot azért hozták létre, hogy kultu-
rált szórakozási lehet séget biztosítsa-
nak a településen él knek, illetve lehe-
t séget adjanak az amat r zenészeknek 
és zenekaroknak a bemutatkozásra. 



Emlékszem rá, hogy Márta meghívott 
vendégeivel remek el adásokat és be-
mutatókat tartott különböz  zenei stílu-
sokról. 

Jelenleg szabadideje nagy részét a 
Szivárvány Népdalkör foglalja le, 
melynek 1995 óta a tagja, 2005 óta 
m vészeti vezet je. A kórus a Balaton 
dalainak, hagyományainak ápolását 
t zte ki célul. Évente közel harminc 
fellépésük van, s nemcsak helyi ren-
dezvényeken szerepelnek, hanem a 
környez  települések meghívásainak is 
eleget tesznek. Városunk népdalköre 25 
éves fennállása alatt neves elismerések 
sokaságát tudhatja magáénak. Sikerei-
ket 2009-ben Balatonkenese és Balato-
nakarattya Kultúrájáért Díjjal is jutal-
mazták. 

Más díjakat is magukénak tudhat-
nak. A Vass Lajos Népzenei Verseny 

aranyoklevét többször elnyerték. 2014-
ben a Kárpát-medencei dönt ben pedig 
már a Nagydíjat is megkapták. 

Vannak olyan felkérések, melyek-
nek minden évben eleget tesznek. Ilyen 
a Zirci templomi koncert, és az „Életet 
az éveknek” nyugdíjas-amat r m vé-
szeti csoportok és szólisták fesztiválja. 
Mindenhol nagy szeretettel és elisme-
réssel fogadják ket. 

Amikor arról faggattam, hogy több 
évtizedes pályája során mire a legbüsz-
kébb, Márti annyit mondott, hogy eddi-
gi legnagyobb sikereit itt, Balatonkene-
sén érte el. A Balatonkenese Kultúrájá-
ért Díj hosszú évek munkájának az 
elismerése, megkoronázása. Óriási 
megtiszteltetés volt számára, hogy 
megkapta. Ez a kitüntet  cím arra köte-
lezi, hogy eredményeit felülmúlva még 
nagyobb lendülettel végezze feladatait, 

és önmaga számára ennél is magasabb 
elvárásokat támasszon. Meggy z dé-
sem, hogy az idei díjat is az arra legér-
demesebb ember vehette át. 

Ennyi feladat, elkötelezettség és el-
várás mellett nem csodálkozom azon, 
hogy mint említi, szabadideje nem sok 
marad. Mosolyogva hallgattam, és már 
meg sem lep dtem azon, hogy számára 
a kikapcsolódást, feltölt dést a zene-
hallgatás jelenti. 

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy Márti nem csupán zene-
tanár. Érzékeny m vészlélek, aki nem a 
munkáját és a szabadidejét tölti ki a 
zenével, hanem benne él a zene világá-
ban. 

Szabó Tamás

Mártához 

Mi oly sokan, feln ttek s gyermekek, áldjuk azt a napot, 
Amikor a sors véletlenszer sége ide közénk hozott. 

Településünk kultúrájáért s gyermekeinkért biz sokat tettél, 
Hisz a zene szeretetén át mindenkit jóra s szépre neveltél. 

Talán az Úr maga is erre a szent feladatra teremtett téged, 
Hisz t led érzelemben gazdag szeretetet tanulhatnak az ifjú zenészek. 

Patyolat tiszta lelkükben elültetted a zenei kultúra apró kis magját, 
Hadd n hessen szívükben az naggyá, b ségesen term  igazi fává. 

S dalolni tanítod évtizedek óta az egyszer  kenesei népet, 
Ezért az Úr ezerszer áldjon meg szeretettel téged. 

Ajkaidról még sokáig zengjenek a szebbnél szebb népdalok, 
S kísérjenek pályádon még sokáig az rz  angyalok. 

Minékünk az önzetlen s tiszta lelkedb l már oly sokat adtál, 
S cserébe érte senkit l soha semmit el nem vártál. 

Lám mégis eljövé a köszönet s elismerés gyönyör  napja, 
Kenese városa tisztelete jeléül a Kultúráért Díját néked 

Nagy szeretettel adja. 
Id. M.S.



Az elmúlt id szak sem hagyott minket örömteli születésnapi
megemlékezések és összejövetelek nélkül. Városunk újra két,
90. életévét betöltött polgárát ünnepelhette. 

Els ként Mészöly Józsefné Marika néni köszöntésére
gy lhettünk össze a Nyugdíjas Klubban. Marika néni frissen,
fiatalosan fogadta a gratulálókat, s aki látta, bizony hitetlenked-
ve kérdezte: biztos, hogy a 90. születésnapját ünnepli? Csak a
tortákon meggyújtott gyertyák igazolták, hogy mennyire kerek a
születésnap, amely miatt a barátok, ismer sök összegy ltek.
Marika nénit a református egyház nevében Sipos Károlyné Mar-
git is köszöntötte, azzal a szép szokással, mellyel születésnapo-
saikat ünneplik: a betöltött évek számának megfelel  zsoltár
felolvasásával. 

Hamarosan újabb ünneplésre nyílt alkalmunk: Csiker Zol-
tánné Juci néni is csatlakozott a 90-esek el kel  klubjába. t
otthonában kerestük fel virággal, tortával és köszönt  szavakkal.
Juci néni, aki mindennapjait lánya és családja szeret  segítségé-
vel éli,.irigylésre méltó frissességgel fogadott minket – boldog
lehet bárki, aki ilyen szép 90. születésnapot ünnepelhet. Boldo-
gan mesélt az unokáiról, dédunokáiról, s a képeiket is büszkén
mutatta. 

Az ünnepelteket Balatonkenese város nevében Tömör István
polgármester is felköszöntötte, s részükre a Miniszterelnök Úr
üdvözletét tolmácsoló emléklapot adta át. 

Mindkét ünnepeltünknek további jó egészséget, boldogságot
kívánunk a Balatonkenesei Hírlap olvasói nevében is! 

– nk –



Ellesett pillanatok IV. 
Ez év januárjában ismé-

telten kontrollvizsgálatra je-

lentkeztem diabéteszes keze-

l orvosomnál. Ezúttal elkísért 

párom is, hogy személyesen 

meggy z dhessen arról, való-

ban elmondok-e minden tü-

neti változást orvosomnak 

(megjegyzem, gyanúja nem 

alaptalan). A váróterembe 

belépve láthattuk meg, jó 

néhányan várakoznak sorukra, de ez természetes volt, hisz mi 

is el bb érkeztünk a kapott id pontnál. Sokan ismer sként 

köszöntek vissza, mivel az elmúlt esztend k során volt al-

kalmunk megismerkedni egymással. 

Szokásomhoz híven s a lehet ségekhez igazodva óvato-

san körbetekintettem, igyekezvén betegtársaim arcáról leol-

vasni gondolataikat. Sajnos hosszú évek során jó néhányuk 

különböz  csonkolásos m téten esett át cukorbetegségük 

szöv dményei miatt. Legtöbben közönyös arccal üldögéltek, 

mások ujjaikat ropogtatva igyekeztek feszültségüket levezet-

ni. Kényelmesen hátrad ltem székemen, s türelmesen hallgat-

tam páromat, ki immár ki tudja hányadszor sorolta fel, hogy 

mely tüneteimet kell feltétlen megemlítenem a doktorn nek. 

Természetesen újból megígértem mindent, s miel tt folytat-

tam volna, megkértem,  is jöjjön velem, s ha valamit elfelej-

tek, nyugodtan emlékeztessen rá. Ezek után az én aggódó 

párom is elégedetten d lt hátra székén, s ekkor pillantottam 

meg egy id s, csendesen üldögél  párt. Mindketten nyolcva-

nas éveikben járhattak, a férj arcán jól látható volt, hogy 

minden mozdulatát fájdalom kíséri, ám párja aprócska fel-

szisszenései jelezték,  itt most a beteg. Olykor az id s úr 

kezei közé fogta a hölgy apró kis kezét, majd ajkaihoz emel-

ve csókokkal borítva nyugtatgatta t. Ami ezek után igazán 

lélekben megfogott, az a tekintetük volt, ahogyan egymásra 

néztek, s szólniuk sem kellett, mert helyettük a szemeik be-

széltek. Kezükön néha megcsillantak az összetartozásukat 

jelképez  karikagy r k, melyeken már jól láthatóak voltak az 

id  múlásának jelei. S ahogy olykor-olykor egymásra pillan-

tottak, szemeikb l hihetetlen s szinte leírhatatlan szeretet 

áradt társuk felé. Oly különös harmóniát véltem felfedezni e 

két id s ember kapcsolatában, amelyre még példát nem lát-

hattam eddigi életem során. Egymás kezét egy pillanatra sem 

voltak hajlandók elengedni, jelezvén, mily biztonságot jelen-

tenek egymás számára. Halk felszisszenés jelezte a hölgy 

kiújuló fájdalmait, majd férjére tekintett, aki nyugtatásul újra 

ajkaihoz emelte párja kezét. „Rózsika néni, maga követke-

zik.” – hangzott fel a csendben egy mosolygós n vérke hang-

ja, ki sietve indult az id s hölgy felé. S ekkor láthattam meg, 

Rózsika néni lábai alig mozdulnak. A n vér óvatosan magá-

hoz ölelte a gyenge testet, s apró léptekkel elt ntek a rendel

ajtaja mögött. Ett l a perct l kezdve férje többé le sem vette 

tekintetét a bezárult ajtóról, s arcvonásain is megjelent az 

eddig jól leplezett féltés és aggodalom vegyes érzése. Sok id

telt el, mire Rózsika néni s a n vér újra megjelentek az ajtó-

ban, s  a felé siet  férjére mosolygott, de a n vérke még egy 

kis türelmet kérve másik helyiségbe kísérte t. A férfi türel-

metlen arccal foglalta el székén a helyét, s a szemeiben meg-

jelen  könnycseppek jelezték, lassan elönti lelkét a bizonyta-

lanság s kétségbeesés érzése. Tapasztalatból tudom, ama 

bizonyos szoba komoly gépekkel van felszerelve, hogy a 

súlyosabb betegeket alaposabban ki tudják vizsgálni. Ismétel-

ten sokáig peregtek a percek, mire a második ajtó is kinyílott, 

s újra megjelenhetett Rózsika néni, immáron az t kísér

doktorn vel. Az id s úr, felejtve fájdalmait, székér l szinte 

felugorva indult párjához, s annak testét szorosan magához 

ölelve vette át a vizsgálati eredményt tartalmazó papírokat. A 

doktorn  halk hangon köszönt el t lük, arcán felfedezhet

volt az szinte szánalom jele. Óvatosan ismételten körbete-

kintettem, de rajtam kívül szinte senki sem vett tudomást az 

id s párról, s t, néhányan hangot is adtak az elhúzódó vizsgá-

lat miatti elégedetlenségüknek. Az öregúr, székeikhez érve 

halkan kérdezgette élete párját, de a válaszokat már annak 

könnyez  szemeib l olvasta ki, majd a könnyekt l áztatott 

arcot két tenyere közé fogván ajkaival az  ajkait megkeresve 

hosszasan megcsókolta, s majd újra és újra, szinte semmit 

sem tör dvén az ket körbevev  világgal. Miután egymás 

karjaiból kibontakoztak, óvatosan felsegítette Rózsika néni 

kabátját, s mikor  is végzett, meghajolva, hangosan, s a 

kalapját megemelve köszönt el a róluk szinte tudomást sem 

vev  emberekt l. Élete párját átkarolva óvatos léptekkel 

elindultak a lift felé. Pár lépés után ismételten megálltak, s 

Rózsika néni hosszasan, férje szemébe nézve beszélni kez-

dett. Sajnos én csak az utolsó szavakat hallhattam meg, s 

azok nagyon fájdalmasan hatottak rám: „Én úgy már nem 

akarok tovább élni.” Az öregúr döbbent arccal hallgatta asz-

szonyát, majd kis id  után csak annyit mondott: „Akkor 

együtt.” S néhány lépés után elt ntek a lift záródó ajtaja 

mögött. 

Mondataik még sokáig visszhangoztak lelkemben, s pá-

rom is meglep dött döbbent arcomon, pedig ha valaki,  már 

igazán hozzászokott, hogy az átlagnál jobban figyelek ember-

társaimra, f leg ha gyermekekr l vagy id sebbekr l van szó. 

Szomorú gondolataimból a n vér kedves hangja segített 



önmagamat kiszabadítani, amikor a nevemen szólított. Rövid 

id  alatt végeztek vizsgálataimmal, de mindvégig bennem 

bujkált a kérdés, hogy rákérdezzek-e a doktorn t l Rózsika 

néni állapotára. Végül is nem tettem, mert tudtam, t a titok-

tartás kötelezi. S mintha ráérzett volna, mit szeretnék kérdez-

ni t le, rám emelte könnyfátyollal borított szemét, s mintha 

egy el nem kezdett mondatát fejezné be, csak annyit suttogott 

maga elé: „S ráadásul mind a kett t.” Halkan elköszöntünk, 

s a vizsgálati eredményeimet tartalmazó zárójelentéssel a 

kezemben csendesen becsuktuk a rendel  ajtaját. 

Azóta is sokat gondolok az id s párra, s szeretném meg-

tudni, vajon melyik utat választották végül: a földit vagy a 

mennyeit. Egyben viszont biztos vagyok, bármelyik úton 

haladnak is tovább, k nem engedik el soha többé egymás 

kezét. 

Az id  felettünk oly gyorsan halad tova, amelyben az emberi lét 
Csak néhány múlandó pillanat. 

S az igaz s szinte szeretet mindezek ellenére örökre megmarad, 
Mint a kékl  égboltról ragyogón éltet  nap. 

Id. M.S. 

Bolyongás 

Céltalanul bolyongok e erkölcstelen s züllött szürke világban, 
S hiába várok felettünk ível  szivárványra. 

Sajnos ebben a mai várva várt világban csak két színt láthatok, 
A szürke s fekete uralja e földet s a napot. 

Szürkévé váltak a teremt  szorgos s vidám hétköznapok, 
S feketévé a máskor oly boldog vasárnapok. 

S én csak céltalanul bolyongok ebben az arcnélküli világban, 
Nem találván egy emberibb igazságra. 

A konok szürkeséget ezentúl mára már csak a feketeség váltja 
Nagyot csalódván e kétszín  világban. 

Id. M.S.

Gellértfiné Kazi Margit: Nagypéntek 

A Kereszt-nél nem volt „Félhold”! 
Sötétség volt, s a kárpit kettéhasadt 

S a hasadás mekkorát sikolt?! 
Sziklák dörögve zuhantak le 

Sok szentnek feltámadt a teste, s bementek 
A városba, s sokaknak megjelentek! 

Isten, félt n szeret  Isten – a mi Istenünk, 
Hatalmasan-hatalmas Isten, Úr, Megváltó, 

Szeret -Teremt , Mindenható, 
Nincs szüksége se fél, se egész holdra. 

Nekünk van szükségünk arra, óh 
Hogy Vele maradjunk, örökké s ma! 

Csak Veled Uram, mert nélküled 
Bizony senkik és semmik vagyunk. 

Elhalkul a szó, egy porszem lehull… 
A f  elszárad, a lehelet megfakul. 

Milliárd ember! Miért ennyi, Te tudod, 
Te mindent tudsz, Istenem. 

És én mit tudok? Nekem kicsinek 
Mi a feladatom, hogy Neked Uram, 

H en megadjam, ami jár, s dics séget, 
Felebarátomnak a szeretetet – suhan 

Keresztül szívemen a gondolat – 
Óh, hadd legyek, Isten gyermek fiad!



IINNTTEERRJJÚÚ NNÉÉMMEETTHH PPÉÉTTEERR LLEELLKKÉÉSSZZ ÚÚRRRRAALL

– Honnét, és hogyan kerültél Balatonkenesére 
– Magyaralmásról költöztünk ide 1978-ban, amikor édes-

apámat a kenesei gyülekezet meghívta a lelkészi állásra. 
Emlékszem, amikor a költözés zajlott, egész idefelé vezet
úton azt a mondókát mondtuk, mi gyerekek: „Kenese, nem 
megy oda fene se.” Tíz évesen egyáltalán nem tetszett, hogy 
ott kell hagyni a megszokott helyet, iskolát, barátokat, és 
valami újjal kell megismerkedni. De itt hamar befogadtak a 
társak, és immár a mostani id b l visszatekintve teljesen 
természetes számomra, hogy Kenesét tekintem otthonomnak. 

– Milyen családotok jelenlegi helyzete? 
– Feleségemmel, Ildikóval közösen végezzük a lelkészi 

szolgálatot, és három nagy gyerekünk van. Dani tavaly érett-
ségizett a pápai Refiben, jelenleg egy év önkéntes diakóniát 
végez Londonban. Egy ottani gyülekezet mindennapi tevé-
kenységeibe segít be. Zsófi és Anna ugyancsak Pápán végzik 
tanulmányaikat, idén fognak érettségizni. 

– A gyülekezet tagjai hogyan segítik a munkádat, munká-
tokat? 

– A gyülekezeti munkát nem tudja egy – vagy a mi ese-
tünkben kett  – lelkész elvégezni, hiszen ez közösségi fela-
dat. A gyülekezeti tagok sokféle módon segítenek, felsorolni 
is nehéz. Ott van például a presbitérium, ahol a hivatalos 
ügyekben döntések születnek, a mi egyházfelfogásunkban 
nagyon komoly és felel sségteljes a szerepük. Más módon 
segít a N szövetség: id sek látogatásával, különféle gyüleke-
zeti alkalmak háttérmunkáiban, vagy például a Konfirmáltak 
Találkozója szervezésével. Ugyancsak fontos misszió, hogy 
gyülekezeti tagjaink eljuttatják a hetente megjelen  gyüleke-
zeti hírlevelet, a Mécsest olyanokhoz, akik nem tudnak isten-
tiszteletre jönni. Így k a Mécsesben olvashatják az el z
vasárnapi igehirdetést, és az éppen aktuális hirdetéseket, 
alkalmakat, tudnivalókat. Tudnak arról, hogy mi történik a 
gyülekezetben, és imádságaikban hordozhatják. Ezeken túl is 
még nagyon sokféle területen segítenek a gyülekezet tagjai 
konkrét feladatokban, a templom és gyülekezeti ház rendben 
tartásával, gyülekezeti napok szeretetvendégségeire süte-
ménysütéssel, és így tovább. 

– Az egyházközség életében milyen lehet ségeket látsz a 
hitélet er sítésére? Optimista vagy e tekintetben? 

– Optimista vagyok, mert hiszem, hogy az egyház az 
Urának kezében van. Múltja, jelene és jöv je is. Demográfiai 
szempontból van egy csökken  tendencia, mert az id sebb 
nemzedék aktívabban köt dött az egyházi élethez. Az  he-
lyükre jóval kisebb mértékben állnak be a fiatalabb nemzedék 
tagjai. Ennek számtalan oka van, most nem részletezném.  

A leend  utánpótlásról annyit, hogy a hitoktatás keretében 
sok gyermek ismerkedik meg a Bibliával, az alapvet  keresz-
tyén üzenettel, az evangéliummal. A hittantáborokban pedig 
ugyanez életközelben és élményszinten, sok játékkal, közös-
ségi élménnyel gazdagodva érkezik meg a gyerekekhez. 

– Hiszel-e abban hogy az ökumenikus gondolkodás és az 
ezzel kapcsolatos tevékenységek egyszer csak meghozzák a 
várt eredményt: a közeledést egyház és egyház között, illetve 
ember és ember között? 

– Szerintem fontos az ökumenikus nyitottság, hiszen 
Krisztus egyháza felekezetekre van tagolva. Nagyon sajná-

lom, hogy itt, helyben az ökumenikus imahét keretében nem 
tudunk együtt imádkozni, énekelni, hitet vallani ugyanazon 
Krisztusunkról. Az ökumenikus mozgalomnak nyilván nem 
az a célja, hogy egyesítse az egyházakat. Ez irreális cél volna. 
Viszont segít a közeledésben, segít felvállalni a másikat, 
nyitottnak lenni irányában, és ez nagyon fontos. 

Éppen nemrég történt, és református lelkészként is fel-
emel  eseménynek tartom, hogy Ferenc pápa és Kyrill pátri-
árka megölelték egymást. Nem valószín , hogy valaha is 
egyesül a két egyház, de testvérnek ismerték el egymást, és 
ezt ki is nyilvánították. Történelmi pillanat volt.  

A felekezeti sokféleséget én sokszín ségnek gondolom. 
Mindegyik tanulhat a másiktól, amint ez egyébként gyakran 
meg is történik. 

– Miképp tudjátok összeegyeztetni a hivatásotok gyakor-
lását a családi  életetekkel, annak számos programjával? 

– Erre folyamatosan figyelnünk kell, néha sikerül, máskor 
kevésbé. A lelkészi szolgálattal járó intéznivalók, feladatok 
óhatatlanul benyomulnak a családi térbe, és ez nem egészsé-
ges. Amennyire lehet, igyekszünk különválasztani a kett t, 
hogy egyik se sérüljön. 

– Milyen problémákkal találkozol, találkoztok a családok 
életét illet en? Tudtok-e ebben hathatós segítséget nyújtani, 
tanácsot adni? Elfogadják-e ezeket a gondokkal küzd k? 

– Akár kapcsolati, akár másféle kérdésekkel jönnek hoz-
zám, az els  és legfontosabb az, hogy meghallgatom. A leg-
hathatósabb segítség a bajban lev nek nem is a direkt tanács-
adás, hiszen én nem tudom helyette megoldani a problémát. 
Viszont együtt keressük a megoldást, és a beszélgetés során 
gyakran  maga ismeri fel, hogy mit is tegyen. A segítség 
neki az, hogy az én néz pontomból is rálát saját életére, és 
amibe addig bele volt gabalyodva, azt elkezdi másként látni, 
és valahogy kitisztul az egész, meglátja, merre nyílik út szá-
mára. 

– A lelkipásztori munkában mi a legnagyobb kihívés?  
– A lelkészi szolgálatban egész személyiségemmel benne 

vagyok, és ez nagy kihívás. Számomra nagyon fontos a hite-
lesség. Amir l prédikálok, aszerint is élek. 

Legutóbb például a böjt kapcsán beszéltem arról, hogy ez 
egy jó eszköz, és kár, hogy a református kegyességb l jórészt 
hiányzik. Arra biztattam mindenkit, hogy bátran használják ki 
a benne rejl  lehet séget. Ha böjtöt, valamilyen lemondást 
vállalunk, az segít Krisztus szenvedését jobban érteni, megél-
ni. A szenvedés útját neki végig kellett járnia, hogy aztán 
feltámadásával gy zelmet szerezzen a halál fölött. A negyven 
nap egyfajta közös úton járás Jézussal. A lemondás másik 
oldalán pedig összehasonlíthatatlan a lelki gazdagodás nagy-
sága. Nemcsak beszélek róla, hanem magam is gyakorlom, 
így átélem, hogy közelebb visz Jézushoz. 

– Köszönöm az interjút! Azt gondolom, sokak számára je-
lentettek értékes és hasznos tanácsokat szavaid, és elgondol-
kodásra késztették az olvasókat. Kit szeretnél a következ
interjúban megszólaltatni? 

– A gyülekezet gondnokának, Sipos Károlynénak adnám 
tovább a szót. 

Sörédi Györgyné
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Két éve, a Pilinszky János Irodalmi Színpad karácsonyi 
m sora alkalmával volt szerencsém meghallgatni Bernadett 
el adásában Pál Apostol Szeretethimnuszát és azt a verset, 
melyet saját maga vetett papírra, így adózva fiatalon elhunyt 
nagynénje emlékének. Olyan átéléssel szavalt, hogy rögtön 
megragadta a néz tér figyelmét. Ott és akkor fogalmazódott 
meg bennem, hogy egyszer szívesen beszélgetnék vele. 

Bernadettben rendkívül lendületes, nyitott személyiséget 
ismerhettem meg. Találkozásunkkor szenvedélyesen beszélt 
az életér l, családjáról, munkájáról. Nevetve idézte fel a 
kezdeteket, amikor 
kisiskolásként még 
elfutott a kamerák 
el l. A sors különös 
játéka, hogy jelenleg 
m sorvezet ként, nap 
mint nap a kamera 
lencséje el tt láthat-
juk. 

Tanulmányait az 
akkori nevén Pi-
linszky János Általá-
nos- és Zeneiskolában 
kezdte. Saját bevallá-
sa szerint folyton csa-
csogó kislány volt, 
aki mindig igyekezett 
a közösség része 
lenni, szívesen szere-
pelt és imádott olvas-
ni. Kazinczy szépkiej-
tési versenyekre járt, 
szavalt. A mai napig 
oszlopos tagja a Pi-
linszky János Irodal-
mi Színpadnak. Mint mondja, sokat kapott ett l a légkört l, 
Kecskés József tanár úrtól, színpadi el adásaira így mindig 
nagy szeretettel és odaadással készül. 

Hasonlóképp volt ez zenei téren is, az általános iskolával 
párhuzamosan ugyanis hét évig zenei tanulmányokat is foly-
tatott. Mint mondja, ez is számos plusz ingert és lehet séget 
adott neki a fejl désre. Éppen ezért sajnálja, hogy ma már 
nem jut id  a zenére. 

A gimnáziumi évek Siófokon teltek, a Perczel Mór két ta-
nítási nyelv  iskolában, melyet követ en a Pannon Egyetem 
nemzetközi tanulmányok szakán tanult, majd diplomázott. 
Hivatása felé vezet  útja ezekben az években indult. 

Kezdetekben a Veszprém megyei újság hasábjain, a fiata-
lok és a kultúra rovatban jelent meg egy-két írása, de írt a 
kultúra rovatba is, majd egy rövid ideig a kistérségi Öböl Tv-

nél dolgozott riporterként és hírolvasóként. Ezt követ en 
azonban megpályázott egy szerkeszt -m sorvezet  állást az 
Egyetem Tv-nél. Itt indult minden, itt rakták le az alapokat és 
d lt el, hogy ezt a pályát neki szánták. Tudósított az aktuális 
eseményekr l és szerkesztett, valamint vezetett egy tudomá-
nyos magazint is, mely az egyetem tudományos kutatásait és 
azok gyakorlati hasznát mutatta be, ezen túl-men en pedig 
oktató- és pr-kisfilmeket is készített a campusokról. M soraikat 
a Veszprém Tv és a környékbeli kis-térségi televíziók számára 
gyártották. 

Az egyetem végez-
tével egykori beszéd-
technika tanára, Kolti 
Helga javaslatára keres-
te fel az Echo Tv-t. A 
próbafelvételeket köve-
t en nem kellett sokat 
várnia, hamar jött a 
telefon és a szerz dés-
ajánlat. 

Az el tte álló kihí-
vások miatt boldog volt, 
mégis nehéz szívvel 
költözött el Balatonke-
nesér l. Elmondta, hogy 
bár a hétköznapok nagy 
részében máshol él, 
szabadidejét azonban 
mindig városunkban 
tölti. Ez az otthona, 
ahol igazán jól érzi 
magát, ahol fel tud 
tölt dni. 

Budapesten teljesen 
más közegbe került, az 

Echo Tv-ben újra végigjárta a ranglétrát. Ez azonban szerinte 
elengedhetetlen volt a munkafolyamatok, a tv m ködésének 
átlátása szempontjából. Véleménye szerint a szakmai alázat 
elengedhetetlen munkája során, ez pedig nem csak a kezdeti 
lépésekben, de az egész folyamat során fontos szempont; az 
embernek ugyanis a legkisebb feladatok elvégzéséb l is ki 
kell vennie a részét. A Tv-ben kezdetben gyakornok volt, 
majd külpolitikai szerkeszt  lett, kés bb hírolvasó és m sor-
vezet . Évekig volt a Napi Aktuális cím  m sor n i arca, 
m sorvezet je, és hasonlóképp hosszú ideig vezette a Híradót 
is – ebben a szerepben jelenleg is láthatjuk. Emellett a külpo-
litikai híreket szerkeszti a híradó számára, valamint a Látókör 
külpolitikai magazint, valamint a Szabad-Európa cím  maga-
zinm sort, de vezetett már teljes választási m sorokat is. 



Több alkalommal vett részt újságírói szemináriumokon 
Brüsszelben és Strasbourgban az Európai Parlament szerve-
zésében. Számára ez a hivatás jelenti az igazi változatosságot, 
mert mint mondja: ez „ablak a világra”, hiszen szerteágazó 
képet kap a világ eseményeir l – nem kell mást csinálnia, 
csak kitárni ezt az ablakot és kinézni rajta. Minél szélesebbre 
tárja azt, annál na-
gyobb szeletet kap a 
világból. 

A szakma másik 
szépségeként említi, 
hogy nagyon sokféle 
embert ismer meg a 
munkája során. A 
kamera másik oldalán 
pedig az emberek 
sokkal közvetlenebb, 
mondhatni hétközna-
pibb arcát is láthatja. 
Véleménye szerint a 
m sorvezet i szerep 
hálás, de rendkívül 
felel sségteljes fela-
dat is, hiszen a kérdé-
sek révén összeköt
hidat kell képezni a 
vendég és a néz  között. A hírolvasónak pedig hitelesen és 
közérthet en kell közvetítenie a mindennapok történéseit az 
emberek részére. Érdekl désemre elmondta, hogy számára 
m sorvezet ként minden beszélgetés emlékezetes maradt, 
hiszen mindegyikb l tanult valamit, mindegyikt l kapott 
valami pluszt. 

Nem lehet nem észrevenni, hogy Bernadett egyik éltet
eleme a folytonos mozgás. Mindig tevékenykedik és szervez. 
Akkor érzi igazán jól magát, ha a legnagyobb fordulatszámon 
pöröghet. Éppen ezért felvet dött bennem a kérdés, hogy 
megáll-e néha egy kis id re. Mikor és hol tud egyáltalán 
kikapcsolódni, feltölt dni a mozgalmas hétköznapok után? 

Azt a választ kaptam, hogy Balatonkenesén. Saját beval-
lása szerint mindig vidéki lány marad. Egy olyan lány, aki a 
nagyváros nyüzsgésébe beviszi a vidéki ízt. 

Elmondása szerint a Balaton közelsége, a város nyugalma 
olyan kiváltság, melyet nem lehet mással helyettesíteni. A 
vízparton futni, el zve minden negatív gondolatot, semmivel 
nem helyettesíthet  érzés. 

Szereti, hogy itt az emberek ismerik egymást, a beszélge-
tések szinték, érdekl d k. Balatonkenese az otthon, ez je-
lenti számára a gyökereket – ezek nélkül pedig, mint mondja, 
szárnyaszegett lesz az ember. Megfelel  gyökerek és háttér 
nélkül bárki hamar kifordulhat önmagából úgy, hogy közben 
ezt észre sem veszi. Ezután pedig nehéz lesz megtalálnia 
önmagát. 

Aki ismeri t, az tudja, hogy életében központi szerepet 
töltenek be szerettei. Beszélgetésünk során sokszor vissza-
visszatért a családjához. Sokat mesélt szüleir l, testvérér l, 
nagyszüleir l, nagynénjér l, unokaöccseir l, f ként nemrég 
elhunyt anyai nagymamájáról, aki, mint mondja, igazi példa-
kép volt számára. A küzdelem a lételeme. Szüleit l tanulta 

meg, hogy lépésr l-
lépésre haladva, ki-
tartással bármit elér-
het az életben. Ezért 
mindig hálás lesz 
nekik. 

2014-ben a Ma-
gyar Jogsértettekért 
Egyesület kitüntetés-
sel jutalmazta mun-
káját. Ezen egyesület 
minden évben egy 
emlékm sor kereté-
ben adja át a díjakat 
azoknak az emberek-
nek, akik szerintük 
valami példaérték t 
tettek. Az egyesületet 
olyan édesanyák 
hozták létre, akiknek 

fiai különös körülmények között, katonai szolgálat teljesítése 
közben haltak meg. Óriási megtiszteltetés volt számára az 
emlékplakett, mégis azt mondta: a legnagyobb elismerés az 
édesanyáknak jár. Az  kitartásuk, kiállásuk, lelkierejük pél-
damutató! 

Bernadett, „fióknak író”. Verseket, elbeszéléseket, elmél-
kedéseket, novellákat ír a legszívesebben. Egyszer talán majd 
könyvbe kötik ket. 

Személyiségét hihetetlen energiák mozgatják. Lelkesen 
beszélt arról, ha tehetné, létrehozna egy alapítványt az embe-
rek megsegítésére. Ahogy megismertem, nagyon szociális 
beállítottságú. Olyan személy, akinek minden ember és él -
lény kiemelt helyet foglal el a szívében. 

Munkájához kapcsolódóan szívesen készítene dokumen-
tumfilmeket, kisfilmeket hétköznapi h sökr l, olyan embe-
rekr l, akik saját korlátaikat ledöntve, minden nehézségen 
túllépve élik mindennapjaikat. 

Már több mint tíz éve él a televíziózás világában, ahogy 
fogalmaz: 

„A hírek b völetében élni nem könny , de mindenképpen 
hálás feladat számomra. Éppen ezért dolgozni szív nélkül, 
cselekedni elhivatottság nélkül nem érdemes.” 

Szabó Tamás



Január 30-án volt a Pilinszky iskola hagyomány rz  farsangi bálja. Az iskola tanulói látványos el adásokkal, egyéni és 
csoportos jelmezekkel készültek. A rendezvény is méltón bizonyította, mennyire összetartó, jó közösség él Balatonkenesén. A 
szül k és pedagógusok együttm ködésének köszönhet en színvonalas, jó hangulatú január végi karneválnak lehettünk résztve-
v i, néz i. A város részér l számtalan értékesebbnél értékesebb felajánlás emelte ünnepi hangulatba e napot. Az Intézmény 
köszönettel tartozik Balatonakarattya Önkormányzatának, Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonynak és Rozs Péter alpol-
gármester úrnak. Az általuk felajánlott tombolatárgyak a bálon a f díjakat képezték: egy nagy érték  játék, egy kerékpár és egy 
táblagép került kisorsolásra. Támogatók voltak ebben az évben is: Katica Pékség, Eleven Cukrászda, Villker, Vegyeske, Globe 
Dental, Virágboltok, Szül k, akiknek jóvoltából értékes ajándékokat és vásárlási utalványokat kaphattak a gyerekek. Az 
örömük és önfeledt szórakozásuk fénye ragyogta be Balatonkenesét ezen a téli délutánon. Hála és köszönet illeti mindazokat, 
akik felajánlásukkal, áldozatos munkájukkal hozzájárultak e nap sikeréhez. 

DÖK 

Fotó: Elekes Gerg
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A Kelet-Balatoni Borrend a szokásos 

– immár hagyományokra visszatekint  – 
évi borbálját hetedik alkalommal rendezte 
meg január 23-án, a balatonkenesei Tele-
kom üdül  épületkomplexumában. 

F pohárnoki tisztemet most nem 
gyakoroltam, helyette alapító nagymes-
terünk – Gy rfi Károly – felkérésére  
egy tudósítással számolok be a borbá-
lon történtekr l. 

A felkérésnek szívesen teszek ele-
get, mert úgy gondolom, ezzel szolgálni 
tudom Kenese város és környékének 
érdekl dését, borlovagrendünk egyik 
ténykedésér l. Annál is inkább, mivel 
rendezvényünk mindjobban beilleszke-
dik városunk kulturális életébe. Folyta-
tása annak, melyet a rendszerváltás 
indított el, a népszer , majd megsz nt 
„Vállalkozók Báljával”, melyen a min-
denkori regnáló (irányító) önkormány-
zati testület tagjai, a polgármester és a 
bál meghívott vendégei vettek részt a 
rendez  vállalkozókkal együtt. 

Az üdül  aulájában díszöltözetben 
megjelent és felsorakozott borrendi 
tagokkal szemben félkörívben ülve 
foglaltak helyet a vendégeink. A Him-
nusz eléneklése után a rendezvényt 
levezet  ceremóniamester udvarhölgy 
alapító tagunk, Gy rfiné Hetyei Mari-
ann ismertette a bál programját, bemu-
tatta az országos borrend részér l meg-
hívott vendégeket, a társ borrendek, a 
kertbarát-körök képvisel it, majd a 
fellép  m vészeket, köztük a már ha-
gyományosan a bálnak zenél  Búgócsi-
ga zenekart. 

Új színfoltként jelent meg bálunk 
történetében az adományozás. Egy 
Balatonkenesei beteg kislány – Sarkadi 
Anna – kórházi költségeinek az enyhí-
tése céljából a borlovagrend tagjai 
pénzadományt ajánlottak fel, melyhez 
felhívásunkra a jelenlev  vendégek is 
csatlakoztak. Azóta már az összegy lt 
pénzadomány átadásra került. 

Kedves meglepetésként ért bennün-
ket Baka Levente (tíz éves) bemutatása, 
környékünk új híressége és büszkesége. 
Szülei Papkeszin, nagyszülei Balaton-
kenesén élnek,  pedig népitáncos lett 
Litéren, a Zöldág Kulturális Egyesület 
tanítványaként. A magyar kulturális 
tárca által rendezett Felszállott a páva 

tehetségkutató sorozaton indult ver-
senyz ként, a Kárpát-medencei ma-
gyarlakta fiataljainak részvételével, és a 
2500 induló közül, a selejtez  el dön-
t k után bejutott a legjobb tizenhat 
versenyz  közé, és csak egy kis „ár-
valány”-hajszálon múlott els sége. 
Ezüstérmes lett – szerintünk kiérdemel-
né korosztályának „A Táncos Lovag-
rendi Apród” címét is. Mivel mi ezzel a 
lehet séggel nem rendelkezünk, ezért 
Lovagrendünk „Tiszteletbeli Borapród-
dá” fogadta és emlékplakettal jutalmazta. 

A sikeres felkészítésében résztvev -
ket ismerjük meg név szerint is, a Litéri 
Zöldág Egyesület vezet jét, Pintér Kata-
lint, és Baka Levente tánctanárát, Szabó 
Sándort, és a litéri önkormányzat segít
támogatását. A tiszteletbeli borapródunk 
kis táncos bemutatót is tartott repertoár-
jából, hatalmas sikert, sz nni nem akaró 
tapsot kapott cserébe. 

A rendezvény folytatódott, és néhány 
személy részére kellemes meglepetést 
okozott, mivel a felavatandó „borapró-
dok” személye nem volt publikus, így 
sokan csak a nevük hallatán értesültek 
arról, nagy örömmel. Az avatási szertar-
tás közös koccintással zárult. 

A vacsorához készül , külön terem-
ben felkészített asztalokon, a Borrend 
tagjai által termelt és fogyasztásra fel-
ajánlott borok fogadták vendégeinket és 
a résztvev ket. A felajánlott borok el tt 
ismerkedni lehetett, már érkezéskor 
szintén a lovagrend tagjai által termelt és 
kif zetett pálinkák min ségével. Elisme-
résként lehet említeni, hogy egyiket sem 
min sítették „három emberes” vagy 
„rettenetes” jelz vel – valamennyi fel-
ajánlott és felkínált pálinka elfogyott. 
Mindenki egészségére. Megjegyezni 
kívánom, hogy a nagy mennyiség  ital 
elfogyasztása csak a hangulat fokozására 
szolgált, italos vagy dülöngél  emberek 
nem voltak, viszont jó hangulatú, csalá-
dias asztaltársaságok igen. 

Akinek nem volt kedve táncolni, – a 
b ségesen felkínált többfogásos elfo-
gyasztott vacsora után –, az megnézhet-
te meghívott vendégünk, Pocsai Julian-
na fest m vészn  festményeit, vagy a 
meghívott m vészek énekes-táncos 
produkcióit láthatta a zenekar szünetei-
ben. – Így telt el az id  szórakozva, jó 

hangulatban, melyet az elmaradhatatlan 
tombola sorsolása csak fokozott. A kisor-
solt tombolákat a Lovagrend tagjainak 
saját tárgyai  és egyéb adományai, vala-
mint a meghívott vendégek felajánlott 
ajándékai képezték, melyek nem kis 
értéket képviseltek. Így nem csoda, ha 
egy-egy tárgyat, – a tombolajegyének 
kihúzásakor – a szerencsés nyertes „Bun-
da! Bunda!” hangos, vidám bekiabálás 
mellett vehette át. 

Éjfél után az elvesztett és felhasz-
nált energiák pótlására, az ismételten 
felhangzó zenekar hangjára a tánchoz 
er gy jtés céljából, hideg- és melegétel 
kínálatból lehetett választani. Voltak, 
akik a hátralev  id t a már megkezdett 
beszélgetések, konzultációk folytatásá-
ra fordították, kicserélve, átadva egy-
másnak tapasztalataikat. 

A Kelet-Balatoni Borrend rendez-
vénye nem a „magasabb szférába” 
tartozó elitek és sztárok, nem a „dolce 
vita” szerepl inek ünnepi parádéja volt, 
hanem kulturált körülmények között, 
kulturáltan megünnepelt és lebonyolí-
tott – Szent Vince, a borászok véd -
szentjének tiszteletére és a magunk 
örömére –, a lakosság nagy részvételé-
vel rendezett borbál volt. 

Szükség van ilyen rendezvényekre – 
tulajdonképpen, sz lészek, borászok, 
gyümölcstermeszt k ünnepi munkava-
csorájára, batyusbáljára – hiszen ezek-
kel lehet oldani a mindennapok gondja-
it, feszültségeit. Segíteni ezzel és fenn-
tartani bennük Madách Imre (1823-
1864) által oly szépen megszólaltatott 
Úr hangjának az iránymutatását: „Mon-
dottam, ember: küzdj, és bízva bízzál!”. 

A Borrend valamennyi tagja így 
vagy úgy kapcsolatban van a sz l -, 
gyümölcs- és borágazattal, és nem 
ártana, ha id nként vagy esetleg mindig 
Véd szentünk is besegítene ennek az 
id járás viszontagságainak nagyon 
kitett ágazat hozamainak, nagyszer
eredményeinek létrehozásába, fenntar-
tásába. Mi most úgy gondoljuk, a bor-
bállal tisztelegtünk el tte, most rajta 
van a sor, hogy meghallgatja-e ünnepi 
kérésünket, és veszi-e a lapot!? 

Gyurica István 
f pohárnok, alapító tag



A Balatonkenese Sport Club két új sportágban indított edzéseket az elmúlt id szakban. Elkezd dött a fitnesz okta-
tás, valamint heti két alkalommal karate edzéseken is várják a sportolni vágyókat. A labdarúgó szakosztály háza táján 
pedig nagy fejl dés indult és jelent s változások történtek. 

A Balatonkenese SC vezet sége november végén tartotta 
elnökségi ülését, melyen többek között a labdarúgó szakosz-
tályban dolgozó edz k adtak számot az elmúlt id szakban 
végzett munkájukról. A beszámolók után Zubor Zoltán elnök 
javaslatára a vezet ség egy mer ben új irányt jelölt meg a 
klubnak a sikeresebb jöv  érdekében. 

Bakos Tibor vezet edz  nem vállalta tovább a munkát a 
feln tt csapat élén, így Vajda Béla szakosztályvezet  tervei 
szerint egy „edz  team” fogja végezni a feln tt és az U19-es 
csapat felkészítését.

Zubor Zoltán Laki Zoltánt nevezte ki szakmai igazgató-
nak, aki UEFA B licences edz i képesítéssel rendelkezik. 
Pályafutása során hét válogatott játékost nevelt ki. 1998-ban 
kezdte edz i munkáját; dolgozott n i NB I-ben, valamint az 
NB II-ben is. Sok szép sikernek örülhetett a Veszprém kis-
padján, de dolgozott Ajkán és Enyingen is. 2014 óta a Bala-
tonfüred n i csapat edz je, valamint a n i Megye Válogatot-
tat is  irányítja. 

A klub számára a 2016-os esztend  örömhírekkel indult. 
Kerekes-Bór Ferenc U11 edz  januárban sikeres MLSZ szakedz i vizsgát tett. Az ezt igazoló okmányt a közeljöv ben 

Telkiben, az MLSZ edz központjában veheti majd át ünnepélyes keretek között. 

A másik jó hír, hogy idén a Balatonkenese SC keretein belül elkezd dtek a csopor-
tos fitnesz órák. „Igen elszánt csapatunk jelenleg 10-15 f s létszámmal büszkélkedhet, 
de minden alkalommal egyre többen vesznek részt tornáinkon. Résztvev ink nagyon 
lelkesek, mindenki motivált és elszánt. A közös edzések sokkal nagyobb motivációt 
adnak nekem és a résztvev knek is” – meséli lelkesen újságunknak Deák Kitti fitnesz 
oktató. Hozzáteszi: „Minél több ember ismeri meg a sportolás jótékony hatásait, 
annál jobb. A Sport Clubbal közös célunk, hogy megismertessük a vendégekkel ezeket 
a pozitív hatásokat, és hogy minél több embernek segítsünk céljai elérésében. Fontos-
nak tartjuk a rendszeres testmozgást az egészség érdekében. Velünk nem csak testileg 
tölt dhetnek fel a résztvev k, hanem lelkileg is. A mozgás, a ritmikus zene, és a jó 
hangulat pozitívan hat az érzelmi állapotra, és segít a stressz oldásában. A továbbiak-
ban is folytatjuk minden csütörtökön az edzéseket a Kultúra Házában, és azon leszünk, 
hogy a csapat egyre jobb és jobb formába kerüljön.”



Szintúgy várják az érdekl d ket, sportolni 
vágyókat a karate edzéseken is. Kelemen Krisz-
tián Shotokan Karate edz hangsúlyozta: 
„Mindenekel tt szeretném megköszönni a részvé-
telt a BSC edzésein, nem feledve a szül knek 
gyermekük támogatását, valamint a Balatonkene-
se SC elnökségének munkáját, amellyel lehet sé-
get adtak arra, hogy városunk és a környez
települések fiataljai, lakosai megismerhessék ezt 
a nagy múlttal rendelkez  küzd sportot, a 
Shotokan Karatét. 

Csupasz talpunk els  alkalommal érintette a 
Hagakure dojo padozatát, amellyel megkezdtük 
utunkat a „pusztakéz” útján, amely a japán Ka-

rate-do fordítása. Ez az út egy életforma, s akit magával ragad, történjen bármi is, életének a része marad! Kövekkel kirakott 
út ez, egyenetlen, eleinte bukdácsolunk rajta. Mérhetetlen er feszítés és kitartás, gyakorlás azonban egyre könnyebbé teszi 
haladásunk, de a k  mindig k  marad! Az évek múlásával arra fogunk rádöbbenni, hogy még mennyi mindent nem tudunk. 
Mégis kitartunk, gyakorolunk, tökéletesítjük a technikákat. A jellem, a tisztelet, a becsület, az önuralom és akarater  az alapja 
a Karate útjának. Ezek a pillérei, amelyek meger sítésére törekszem, hiszen nincs jellem, ha nincs tisztelet; nincs tisztelet, ha 
nincs becsület; nincs becsület, ha nincs önuralom és nincs önuralom, ha nincs akarater ! Így válunk igazi harcossá, ember-
ré” – tette hozzá hitvallásáról és a karatéról szólva Kelemen Krisztián edz . 

A labdarúgóknál is mozgalmasan indult az új esztend

Február 7-én futsal tornán vettek részt, amit az MLSZ 
Veszprém Megyei Igazgatósága szervezett. A torna helyszíne 
legutóbb Úrkút volt. Négy csapat lépett pályára U11-es kor-
osztályban: Devecser, Vaszar, Nemesvámos és a Balatonke-
nese SC.  

Az eredmények: Balatonkenese-Devecser: 4:4     
Balatonkenese-Nemesvámos: 7:3    
Vaszar-Balatonkenese: 2:6   

Ezzel Kerekes-Bór Ferenc tanítványai az élen végeztek.  

Kiemelked  játékával Jónás Norbert bizonyult a torna 
legjobbjának: 15 gólt jegyezhetett. Norbi sorozatban a har-
madik tornán bizonyult a legjobbnak, így nem csoda, hogy 
bekerült a Megye válogatottba. 

Az elmúlt id szakban a legszebb eredményeket ez a kor-
osztály szolgáltatta, hiszen nem csak Úrkúton végeztek az 
élen, hanem a Bozsik futsal tornán is, amit január végén Ba-
latonalmádiban rendeztek. Itt legy zték a hazaiak mellett 
Balatonf zf  és Csajág csapatát is. 

A Balatonkenese SC U11 csapata: Jónás Norbert, Hámori Marcell, Horák Sándor, Muzsay Patrik, Bakos Bence, Zubor 
Zétény, Kovács Kende, Németh Dániel, Szijártó Boldizsár, Mayer Boglárka, Marosvölgyi Gábor, Baksa Zsombor. 



A feln ttek és az ifik sem pihentek az elmúlt id szakban, 
mivel az új szakmai igazgató, Laki Zoltán irányítása mellett 
nagyon céltudatos, kemény és színvonalas alapozáson vesz-
nek részt. Az edzésen résztvev k létszámán is jól látszik, 
hogy élvezik a kihívást, mivel 20 f  alá még nem ment a 
megjelentek száma. 

Felkészülési mérk zések: 
Idei els  mérk zésüket Balatonfüreden játszották. Az el-

lenfél szervezett, jó csapat volt. Laki Zoltán minden megje-
lent játékosnak lehet séget adott.  

Pályára léptek: Szente József, Laki Bálint kapusok, Hatos 
Márk, Hatos Patrik, Vet  György, Sipos Dávid, Nagy Gábor, 
Farkas Ádám, Lontai Bendegúz, Völgyi Gergely, Kiskó 
Ádám, Hegyi Krisztián, Sági Krisztián, Kovács István, 
Mocher Dávid, Mácsár Tamás, Gondán Dávid, Kuti Gerg , 
Hajdu Csaba,Gubicza Richárd, Laki Zsombor és Polgár Gá-
bor 

Balatonkenese SC - Balatonfüredi USC 1:1 
A gólt Farkas Ádám szerezte. 
A második - talán a felkészülés alatti legnehezebb - mér-

k zésen a Fejér Megyei I. osztályból visszalépett, jelenleg a 

Megye II. osztályú Kisláng SE volt az ellenfél. A csapat a 
csoportjában 36 ponttal 3. helyen áll,15 meccsen rúgott gól: 
50; kapott gól: 19. 

Nem volt könny  dolga Laki Zoltánnak, mivel a csapatból 
hiányzott a kapitány, Gondán Dávid, és szinte a teljes védel-
met nélkülöznie kellett ezen a fontos felkészülési mérk zé-
sen. Hiányzott Kovács István, Gorza István, Hegyi Krisztián, 
Hatos Márk véd k, Laki Bálint kapus és az irányító középpá-
lyás Laki Zsombor, valamint széleken bevethet  Lontai Ben-
degúz. A mester a védelmet szinte teljesen az U19-es csapat 
játékosaiból állította össze. 

Pályára léptek: Szente József (kapus), Megyimóri Dániel, 
Bódig Péter, Völgyi Gerg , Farkas Ádám, Rumpler Gábor, 
Sipos Dávid, Kuti Gerg , Nagy Gábor, Kiskó Ádám, Vet
György, Hajdu Csaba, Polgár Gábor, Mácsár Tamás, Mocher 
Dávid, Gubicza Richárd, Hatos Patrik. 

Kisláng SE - Balatonkenese SC 2:2
A gólokat Mácsár Tamás és Mocher Dávid szerezte. 

Zubor Zoltán 
BSC Vezet ség 

Legyen életünk része az óvatosság! 
A Balatonalmádi Rend rkapitányság b nügyi állományá-

nak összehangolt akciója során fogtak el egy besurranó pá-
rost. A megye több településén, általában a kora esti órákban 
megforduló pár, az otthon tartózkodó lakók tudta nélkül be-
surrant a lakásba, és az el szobában talált táskát, pénztárcát 
magához véve pillanatok alatt elt nt. Ha szembetalálták ma-
gukat az ott lakókkal, azonnal rögtönöztek egy mesét, hogy 
például keresnek valakit, és segítséget, útbaigazítást kérnek. 
Igazán nagy fogásuk akkor volt, ha a pénztárcában a bankkár-
tya mellett egy cédulán megtalálták a PIN kódot is. Volt 
olyan eset, amikor mintegy 300.000 forinttól szabadították 
meg a számlatulajdonost. A kivilágított lakásban megfigyel-
hették az ott lakók mozgását, a nem zárt ajtó pedig valóság-
gal kínálta a lehet séget az el szobában, konyhaasztalon elöl 
hagyott értékek megszerzésére. 

Ilyen párossal bármikor összefuthatunk! Lassan közele-
dik a tavasz. Bár még borús az id , esik az es , de hamarosan 
megkezd dhetnek a kerti munkák. Nem gy zzük elégszer 
felhívni a figyelmet arra, hogy akár a lakásban tevékenyke-
dünk, akár a kertben, sokszor a ház mögött foglaljuk el ma-
gunkat, az ajtó, a kertkapu mindig legyen zárva! A kulcs 
persze ne a „lábtörl  alatt” legyen! Ez a legfontosabb, hogy 
ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés, ha jól végzett 
munka után vesszük észre, illetéktelen járt otthonunkban. 

Az utazó b nelkövet k bármikor megjelenhetnek környe-
zetünkben, úgy a ritkán lakott utcákban, mint a többlakásos 
házakban. Ha észrevesszük, hogy gyanús idegen sétálgat a 
környéken, azonnal értesíteni kell a rend rséget, hogy az 

illet  ellen rzésével jelezzük, itt nincs helye rossz szándékú 
embereknek. 

Az egymásra figyelés mellett fontos az óvatosság, a saját 
vagyonunk, értékeink védelme. A besurranók mellett els -
sorban a trükkös tolvajokra, csalókra gondolok. A trükkös 
tolvajok jól kitalált mesékkel igyekeznek bejutni az ottho-
nunkba, ahol pillanatok alatt felmérik a terepet. Céljuk, hogy 
az ott lakó pénzt vegyen el , majd a figyelmét elterelve eltu-
lajdonítják azt és egyéb, könnyel elrejthet  értékeit. 

A csalók az emberek jóhiszem ségére építenek. Mindenki 
szeret jó üzletet kötni! De ha egy ajánlat nagyon jónak t -
nik, nagyot nyerhetünk vele, mindig gyanút kell fogni!  
Abban mindig van valami trükk, mert nem ajánlana üzletet az 
illet , ha neki nem volna benne haszna. A házalók, bemuta-
tók, telefonos ajánlatok által kínált termékek sokszor nem 
megfelel  min ség , gyakorlatilag használhatatlan dolgok; 
lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha az érte elkért 
összeget is figyelembe vesszük. Tanácsom, hogy mindig 
olyan helyen vásároljanak, ahova esetleges reklamációval 
vissza tudnak menni, ahol szabályos számlát kapnak a meg-
vásárolt termékr l. 

A min ség és a biztonság megéri az árát, hogy ne a 
Rend rségen kelljen találkoznunk Önökkel, mint b ncselek-

mények áldozataival! 

Stanka Mária r. rnagy 
Balatonalmádi Rend rkapitányság
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Leggyakoribb formája a lassan ki-
alakuló (idült vagy krónikus) rheu-
matoid arthritis, amelynél az ízületeket 
maga az immunrendszer támadja meg 
és teszi tönkre. Ezzel szemben a heveny 
(akut) ízületi gyulladás hirtelen lép fel, 
és inkább fert zés következménye. Ez 
igen veszélyes lehet és akár vérmérge-
zéshez is vezethet.

Ha a gyulladás csupán egyetlen ízü-
letet érint, egyízületi gyulladásról (mo-
noarthritis), ha többet, sokízületi gyul-
ladásról (polyarthritis) beszélünk. Ha a 
betegség bakteriális eredet , a kóroko-
zók a véren keresztül vagy közvetlenül, 
például egy seben át hatolnak be a 
szervezetbe, az ízületbe. 

Az ízületi gyulladás tünetei 
Fájdalmak, meleg ízületek, merev-

ség, duzzanat, b rpír. Reumás ízületi 
gyulladás esetén megfigyelhet  az érin-
tett ízületek reggeli merevsége. Gyakran
érintett az ujjak töve és középs  ízülete, 
de a kéz, a váll, a térd, a csíp  és a láb-
fej is. A mozgás er sen korlátozott. Jó 
tudni, hogy a köszvény el ször rendsze-
rint a nagylábujj t ízületén jelentkezik. 
Orvosi vizsgálat szükséges, hogy tisz-
tázódjon a betegség oka. Ha a fájdalom 
nagyon er s, és romló általános állapot 
jelentkezik, mindenképpen kérjük szak-
ember segítségét. Az itt felsorolt termé-
szetes gyógymódok kiegészítésképpen, 
és orvossal történ  egyeztetés után 
használhatók. Lehetséges szöv dmé-
nyek: az ízületek túlzott kopása a sok 
gyulladás miatt. 

Gyógyító f szerek: kurkuma és 
gyömbér. Ezen szavak a legtöbb olva-
sónk számára valószín leg csupán két 
távol-keleti, egzotikus f szer nevét je-
lenti, pedig sokkal többet is tudnak an-
nál, minthogy ételeinket ízesítsük vele. 

Kurkuma 
Mindenképpen megilleti az els

hely a sorban. A Távol-Keleten, külö-
nösen Indiában már évezredek óta is-
merik áldásos hatásait, s így az orvoslás 

egyik kulcsszerep  gyógynövénye. A 
jelenkori tanulmányok minden kétséget 
kizáróan bizonyították hatásosságát. En-
nek a csodálatos növénynek még to-
vábbi számos áldásos hatása van, me-
lyek közül kiemelkedik rákmegel z
tulajdonsága, mivel gátolja a tumoros 
sejtek burjánzását, szaporodását a szer-
vezetben. Szintén akadályozza a sejtek 
rosszindulatúvá való elfajulását, illetve 
segít a szervezetnek a már mutálódott 
rákos sejtek elpusztításában. Több nyu-
gat-európai természetgyógyász klinikán 
nagy sikerrel alkalmazzák a kurkumás 
kezelést rákos megbetegedések eseté-
ben, nagy mennyiség  (2025g/nap) C-
vitaminnal egyetemben. A sornak még 
nincs vége, hiszen májer sít , regenerá-
ló hatása is számottev , vírus, baktéri-
um, gombaöl  tulajdonsággal rendelke-
zik. Sikerrel alkalmazzák Alzheimer-
kórban szenved knél, mert el segíti az 
érelmeszesedés megel zését. Vérhígító, 
trombózist megel z  hatású. 

Gyömbér 
Szintén els sorban a konyhából is-

mert f szernövény, amit Ázsiában rég-
óta használnak orvoslásra. Emésztést 
el segít  hatása aránylag közismert, de 
ezen túl étvágyserkent , vérnyomáscsök-
kent , vérhígító hatású, így minimalizál-
ja a stroke kockázatát. Orvosolja a meg-
fázás tüneteit. Ami azonban számunkra 
a legfontosabb, hogy szintén nagymér-
tékben javítja a szervezetben a gyulla-
dásos folyamatokat, ráadásul egyben 
kiváló fájdalomcsillapító hatású. 

Az orvostudomány fejlettségének 
köszönhet en ma már sokféle módszer 
létezik az ízületi gyulladás tüneteinek 
kezelésére. Megéri azonban kipróbálni 
néhány rendkívül egyszer , de haté-
kony természetes gyógymódot, miel tt 
orvoshoz fordulunk. 

Lucerna
Ez a legnépszer bb gyógynövény, 

amit az ízületi gyulladás kezelésére hasz-
nálnak. A lucernapor helyett a jobb 

eredmények elérése érdekében ajánla-
tosabb a bel le készült tea fogyasztása.

Ginzeng ital
Segít a testünknek mindenfajta 

stresszel megbirkózni. Hatóanyagai se-
gítségével javítja a stresszt r  képessé-
get. A ginzengtea csodákat m vel a
köszvénnyel is. 

Ananász
Az ananász egy bromelain nev  anya-

got tartalmaz, amely megakadályozza a 
duzzadást. Segít megemészteni a fib-
rint, ami a különböz  köszvénytípusok 
okozója lehet. 

Szezámmag
A szezámmag legfontosabb ható-

anyaga a benne található ásvány és réz. 
A köszvény kialakulása alatt a táplál-
kozási igények megn nek, de ez a réz 
segítségével helyrehozható.

Oregánó
Az oregánó is er s antioxidáns, mely 

segít megel zni a szabadgyökök okozta 
sejtkárosodást. A szabadgyökök száma 
n het a kor el rehaladtával, gyulladások, 
valamint elfajult köszvény esetén. 

Édesgyökér
Kortizonként m ködik, régóta is-

mert természetes allergia-illetve gyul-
ladáscsökkent . 

Zeller
A nyers és a f tt zeller is nagyon jó 

gyógyszer a reumára. A zeller ásványok-
ban gazdag és különböz  részei több mint 
25 gyulladáscsökkent  hatású összetev t 
tartalmaznak. 

Rozmaring
A rozmaring tea az ízületek karban-

tartásának kit n  gyógyszere. 
F zfa 
A f zfa a salicin nev  anyagot tar-

talmazza, amely az aszpirin gyógynö-
vény megfelel je. A f zfabarkából ké-
szült tea ugyanúgy hat, mint az aszpirin: 
csökkenti a fájdalmat és a duzzanatot. 

Angyalgyökér
Az európai népi gyógyászatban 

használt gyógyszer alkotórésze. A nyu-



gati angyalgyökérnek tizenkét gyulla-
dáscsökkent  hatású eleme van, vala-
mint görcsoldó és fájdalomcsillapító 
hatású tulajdonságai is ismertek. 

Bazsalikom 
A bazsalikom nemcsak finom, ha-

nem egészséges is. Nemrég derült ki 
ugyanis, hogy az ízületi gyulladásos 
betegek 73%-nál csökkenti a duzzana-
tot és a gyulladást. 

Méz és fahéj 
A méz és az rölt fahéj kombináció-

ja hatékony segítséget nyújt a kézfeji 
arthritisz kezelésében. A méz fert tle-
nít, a fahéj pedig antimikrobiális és 
antioxidáns tulajdonságokkal rendelke-
zik. Együttes használatukkal ellazíthat-
juk az izmokat. Az ujjak ízületi gyulla-
dásának gyógyításához keverjünk össze 
egy ev kanál mézet és fél teáskanál 
fahéjat, és fogyasszuk minden reggel, 
éhgyomorra. 

Olívaolaj 
Az olívaolajban egy speciális ve-

gyület, az oleokantál található, amely 
segít megel zni a gyulladást. Ha 
olívaolajat használunk a f zéshez, azzal 

is csökkenthetjük az arthritisz okozta 
fájdalmat és gyulladást. Használhatjuk 
az olívaolajat az ujjak és kézfej masszí-
rozására is. Készítsünk meleg keveréket 
olívaolajból és levendulaolajból, majd 
finoman masszírozzuk a kézbe a kelle-
metlen érzések és a gyulladás csökken-
tésére. 

Fokhagyma 
A fokhagyma gyulladáscsökkent

hatása miatt kiváló orvosság arthritisz 
kezelésére. Emellett a benne lév
allicin segít a szervezetnek megakadá-
lyozni a betegség tüneteit okozó mikro-
organizmusok növekedését és szaporo-
dását. Fogyasszunk fokhagymát rend-
szeresen, nyersen vagy f tt állapotban. 
Vegyünk néhány gerezd fokhagymát és 
melegítsük fel némi mustárolajon, majd 
amint az olaj szobah mérséklet re h l, 
óvatosan masszírozzuk az ujjakba. 
Ismételjük napi több alkalommal a 
gyors fájdalomcsillapítás érdekében. 

Almaecet 
Az almaecet gyulladáscsökkent  és 

lúgosító hatásai segítenek megszaba-
dulni a merevségt l és a fájdalomtól. 

Igyunk mindennap egy pohár meleg 
vizet egy ev kanál almaecettel és kevés 
mézzel! Krémet is készíthetünk bel le: 
melegítsük fel az almaecetet és adjunk 
hozzá kevés Cayenne-borsot! Még 
melegen kenjük a fájó ízületekre és 
hagyjuk a b rön tíz percig – hamarosan 
elmúlik a fájdalom és a merevség. 

Fontos, hogy rendszeresen végez-
zünk kézgyakorlatokat és alkalmazzunk 
mozgásterápiát a kézfej és az ujjak 
ízületeinek gyógyításához. 

A felsorolt gyógynövények sora 
természetesen folytatódik, az említettek 
mellett van még néhány néhány hatásos 
gyógynövény az ízületi fájdalmak és 
gyulladások enyhítésére, mint például 
az ideggyökér, a yucca-gyökér, a csa-
lán, a pirospaprika, a cayenne bors, a 
mustármag  és mások. Biztosak va-
gyunk benne, hogy azok, akiknek ízüle-
ti fájdalmaik vannak, máris kiszemeltek 
maguknak legalább egyet a felsorolt 
gyógynövények közül. 

 Ne féljünk használni a természet 
kínálta gyógyszereket! 

Fazekas Andrásné



 Könyvtárunk hírei 
A következ k során fokozatosan megújul könyvtá-

runk. A változást nemrég azzal kezdtük, hogy a könyv-
táros fogadópultot eddigi helyér l, a bels  teremb l a 
könyvtárhelyiség elejébe, közvetlenül a bejárathoz 
tettük át. Ezzel alkalmunk nyílik arra, hogy betér
vendégeinket belépésük pillanatában azonnal fogadni 
és köszönteni tudjuk. Ezzel a változtatással a nyilvános 
számítógépeknél dolgozók is közvetlenebbül kérhetnek 
segítséget a könyvtárostól, hiszen hozzájuk is közelebb 
lesz. 

Az átalakítási munkálatokban segítségünkre voltak 
a Városgondnokság dolgozói: Marák József, Gondán 
József, Molnár Árpád és Hári István. Köszönjük szé-
pen nekik! 

Az elkövetkez  id kben még számos más, apróbb és nagyobb változtatást is tervezünk, melyekr l e lap hasábjain is tájé-
koztatjuk olvasóinkat. Reméljük, mindezekkel még vonzóbbá tudjuk tenni az Önök számára mind a könyvtári tartózkodást, 
mind pedig könyvtárunkat. 

Frissen érkezett könyvek a Balatonkenesei Könyvtár állományában 
Nevelés, pedagógia 
Bogdán Mária Emese: Int  szül knek, nevel knek 
Filozófia 
Ferenc pápa gondolatai – Gondolatok az év minden napjára 
Hamvas Béla: A bor filozófiája 
Pszichológia 
Leman, Kevin: Születési sor(s)rend 
Middleton, Kate: Kiút a szorongásból 
Történelem 

Pihurik Judit: Naplók és memoárok a Don-kanyarból 
Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csend rséget 1919 és 

1945 között vezették 
Gyermekirodalom 
Boldizsár Ildikó: Királyfi születik 
Boldizsár Ildikó: Királylány születik 
Irodalom, irodalomtörténet 
Tamási Áron: Bölcs  a hegyek között 
Jane Austen levelei 



Zajlott az élet kézm veseink körében. Az elmúlt id szakban tartott összejöveteleinken madáretet ket készítettünk, karköt t 
fontunk, valamint néhányan még a pólófonalból való horgolás rejtelmeiben elmerültek. 
Reméljük, az elkészült madáretet kkel jó szolgálatot tehetünk városunk madarainak. Köszönjük szépen a Városgondnokság 
vezet jének, Kelemen Zoltánnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta hozzá a faanyagot, valamint köszönjük Marák József és 
Gondán József segítségét, akik el készítették számunkra a munkadarabokat, s így a Kézm ves Kör összejövetelén részt 
vev knek már „csak” össze kellett szögelniük azokat. – S köszönjük városunk állatorvosának, Dr. Zoltán Leventének, hogy 
ezen a délutánon  is velünk dolgozott! 

következ  összejövetele 
2016. március 10-én, csütörtökön 14 órakor lesz, 

a Könyvtárban. 
A közelg  nemzeti ünnepre való tekintettel kokárdát 

készítünk gyöngyb l, Juhász Hajni vezetésével, 
valamint horgolunk is, Németh Györgyivel. 

A munkához piros, fehér és zöld kásagyöngyöt és 
horgolófonalat hozzanak magukkal! 

Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk! 



10. születésnapját ünnepelte a Balatonkenesei Állatvéd  Egyesület 
Fennállásuk tizedik évfordulóját ünnepelték február végén a balatonkenesei állatvéd k. A jó hangulatú baráti összejövetelen az 
eltelt tíz év vidám és kevésbé vidám történéseit, jól és sajnos szomorúan végz dött állattörténeteit idézték fel, amelyek között 
azért szerencsére sokkal több volt a jó. A tagság, melynek egyébként ugyanolyan érdeme van a kóbor, rászoruló állatok 
mentésében és megsegítésében, ezúton is köszönik Kerényi Ildikó és Kerényi Dániel fáradhatatlan, kitartó és áldozatos 
munkáját. További eredményes m ködést kíván nekik a Balatonkenesei Hírlap is! 

El adás a kenesei oktatás történetér l 
„Áldott legyen emlékük” címmel Vér Lászlóné tartott el adást Balatonkenese egyháztörténeti és m vel déstörténeti 
emlékeir l, különös tekintettel az 1925 és 1954 közötti id szakra, a református gyülekezeti teremben. Az el adást nagyszámú 
hallgatóság kísérte figyelemmel. Az el adást fotó- és dokumentumkiállítás egészítette ki.  
Az el adáson készült képek lapunk 2. oldalán találhatók. 
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8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az állatok védelmér l és kíméletér l szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az ebtartási helye szerint illetékes önkormányzat – 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel – három évente,  legalább egy alkalommal  – 

2016. február 15 – 2016. április 15-e között ebösszeírást végez. 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben el írt adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani. 

A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Balatonkenese Város közigazgatási területén tartott, négy hóna-
posnál id sebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megje-
lölt lehet ségekkel élve azt eljuttatni szíveskedjenek.

Amennyiben szükséges, az ebösszeíró adatlap további példánya Balatonkenese Város Polgármesteri Hi-
vatalának ügyfélszolgálatán átvehet , vagy a balatonkenese.hu honlapról letölthet . 

A kitöltött adatlapokat:

 –  Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletére  
  8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. postai úton beküldve,  
–  a Polgármesteri Hivatal Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám alatti épület 
ügyfélszolgálatán elhelyezett gy jt ládákba leadva,  
–  faxon a 88/481-741 fax számra beküldve,   
–  a hivatal@balatonkenese.hu címre kérem. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni, az oltási könyv alapján.  

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.- Ft. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az 
ebösszeírást követ en is kötelesek az adatokban bekövetkez  változásokat, szaporulatot írásban 
bejelenteni. 

Együttm ködésüket megköszönve, maradok tisztelettel: 

Balatonkenese, 2016. 02. 02. 
Jurics Tamás   

jegyz



2016. március BBalatonkenesei Hírlap 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balatonkenese SC 
SHOTOKAN 
Karate-do 

Hagakure dojo 
a MH RKKK tornatermében 

(Honvéd üdülő) 
8173 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1. 

Edzések időpontja: 
Hétfő és szerda: 16:30 – 18:00 

Az edzés díja: 3.000.- Ft/hó 
Jelentkezés: 70/410-89-20 

 

Célom, a fizikai, szellemi fejlődés elősegítésén túlmenően a 
JELLEM, TISZTELET, BECSÜLET, ÖNURALOM, AKARATERŐ 

fejlesztése! 
A Shotokan karate egy hagyományos okinawai küzdősport. 

Alapvetően nagy küzdőtávolságot használ, gyakorlói 
elsöprő erejű támadásokat, illetve védésből azonnali 
visszatámadást gyakorolnak, egyetlen megsemmisítő 

akcióban hisznek! 
Várunk minden érdeklődőt, akinek fontos  

a mozgás, az önvédelem, 
az egészséges versenyszellem. 

Vállalkozása van? Szolgáltatást végez? 
 
Akkor jelentkezzen a Balatonkenesei Hírlapnál! 

 
Cégkeresőt állítunk össze, egy olyan szaknévsort 
melyben a lehető legtöbb, szolgáltatást nyújtó cég 

és vállalkozó megtalálható. 
2016. júniusi számunkban egyszeri, ingyenes 

megjelenést biztosítunk mindenkinek, aki 
vállalkozását, szolgáltatását hirdetni szeretné. 

Legyen mindenki számára elérhető! 
 

A hirdetés mintája: 
 
 
 
 
 
 
 

Adatait a balatonkenesehirlap@gmail.com címen várjuk. 
Személyesen hétfőtől péntekig, 8-16 óra között adhatja le a 

Kultúra Házában – Táncsics u. 24., 
vagy hívjon minket: 06 88/594-500 

 

SZOLGÁLTATÓ NEVE (cég vagy vállalkozó neve) 
Szolgáltatás tárgya (milyen tevékenységet végez) 
Cím 
Telefonszám 
Egyéb elérhetőségek (weboldal, e-mail) 
Nyitva tartás (ha van) 

 

 

Ez is lehet az Ön hirdetésének helye! Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 





Sorompó kisvendégl  szezonális munkára 
pultos és konyhai kisegít  állást hirdet. 

Hajdú Szilvia, 30/393-35-48 



Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap borítóján! 

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

Normál:  1100.- Ft/m2

Segi:  1300.- Ft/m2

Gyapjú:  1500.- Ft/m2

B r- és szövetkabátok, 
sz rmebundák, 

sí- és télikabátok, 
gyapjú áruk tisztítása. 

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

Tihanytól Akarattyáig, 
a 8-as útig bezárólag. 

Fehér Imre 
Telefon: +36-20-3166-971 

balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
www.fehertisztito.hu



Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pékség közelében, rendel nek is al-
kalmas, három külön házrészb l álló, téliesített, 100 m2 alapterület , örökpano-
rámás, emeletes ikerház eladó. Nagy kerti teraszokkal, tóra néz , örökpanorámás 
balkonokkal, minden szinten vizesblokkal. Összesen öt hálószoba, három nappa-
li, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társaságok fogadására, edz -
táborozásra is kiváló; strandtól, parti szórakozóhelyekt l, vasúttól 10 percre, 
boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, vitorláskiköt t l, lovardától 15 
percre, mégis csendes helyen található, a lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt 
kutas, mediterrán kert, két külön bejárattal. Három kocsibeálló és két pince van. 
Bevezetett gázf tés, villanybojlerek, külön fogyasztásmér k. Nyílászárók cseréje 
folyamatban. A ház új küls  vakolatot 2013-ban kapott. Vezetékek felújítása, 
festés és mázolás 2013-ban történt. Érdekl dni: +36-30-336-8488 



KÖZÉRDEK  INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY 

BALATONKENESE 
TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHET SÉGEKEN 
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, Pet fi 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 
El zetes bejelentkezés alapján 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gy r s Ervin 
Rendel  száma: 88/491-683 
Rendelési id : 
Hétf , 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 
Rendel  száma: 88/481-340 
Rendelési id : 
Hétf , kedd: 12.30 – 16.00 
Szerda-péntek: 8.30 – 12.00 
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30 – 
12.30 

2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka 
06 30/989-43-02 
Rendel  száma: 88/769-155 
Rendelési id : 
Hétf : 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 
Hétf : 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

Állatorvos 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 

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

Tátorján Gyógyszertár 
Balatonkenese, F  u. 23. 

88/481-283 
Nyitva tartás: 

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

POLGÁR RSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a 
KÖZTERÜLET-FELÜGYEL K  

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

REND RSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 

88/584-970; 584-971 
VÍZIREND RSÉG 
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: 
Hétf , szerda: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 

A Pénzügyi csoport 
pénztári óráinak id pontja: 

Hétf , szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00 
A M szaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

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

A Polgármester
ügyfélfogadási ideje (el zetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00 – 12.00 
A Jegyz

ügyfélfogadási ideje (el zetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00 – 12.00 

Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, F  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 szerkeszt k: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkeszt ség: Közm vel dési 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 Jegyz je
Szerkeszt : Nagy Krisztina 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonf zf -gyártelep

KÖVETKEZ  SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: március 16.

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

balatonkenese@tourinform.hu
Nyitva tartás: 

Hétf  – péntek: 
9.00 – 16.00

Tájház 
Balatonkenese, 
Kossuth u. 6. 

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

Nyitva tartás: 
El zetes 

bejelentkezéssel

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: 
Hétf  – csütörtök: 10.00 – 16.00 

Péntek: 10.00 – 17.00 
Szombat: 9.00 – 11.00 

Szerda: Zárva

Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú 
M vészeti Iskola 

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

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  

titkar@kenisk.sulinet.hu 

Sportcsarnok 
06 30/275-93-59

Id sek Klubja: 
Balatonkenese, Táncsics u. 20.

88/482-943 
Nyitva tartás: 

Hétf  – 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: a Mélyút keresztje  

Kippkopp Óvoda és 
Bölcs de 

Balatonkenese, 
Balatoni út 63. 

88/574-802

Vasútállomás 
(akarattyai 

vonatközlekedésr l is 
információ): 
88/481-017 

Hajóállomás 
Balatonkenese, 

Kiköt
88/482-100 
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