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Arany János: Alkalmi vers 
 
Az uj évet (ócska tárgy!) 
Kell megénekelnem, 
Hálálkodva, ahogy illik, 
Poharat emelnem. 
Mit van mit kivánni még 
Ily áldott időben? - 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Olcsó legyen a kenyér, 
A gabona áros; 
Jól fizesse a tinót 
S nyerjen a mészáros, 
Mérje pedig szöszön-boron, 
Font kijárja bőven. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót; 
Valaki csak ráteszen, 
Nyerje meg a lottót; 
Annyi pénzünk legyen, hogy! 
Még pedig pengőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Szegény ember malacának 
Egy híja se essék; 
Messze járjon dög, halál, 
Burgonya-betegség; 
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Tücski-hajcski baromnak 
Sokasuljon lába; 
Boci járjon mezőre, 
Gyermek iskolába; 
Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
A biró is, mint eddig, 
Tisztét jól betöltse:  
Víz kedviért a babát 
Soha ki ne öntse; 
Emberiség, igazság 
Egyik serpenyőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Balatonkeneseiek! 
 

Újabb év múlt el, újabb kezdődött. Még alig vagyunk túl az újévi foga-
dalmak kimondásán, az első jókívánságokon. Valójában semmi kézzel 
fogható nem történik szilveszter éjszakáján, újév hajnalán, hiszen az idő 
ugyanúgy telik, mint máskor, de az emberi lélek érzi, hogy ez most valami 
más. Az új év mindig remény, hogy valami változik, valami jobb lesz. 

2016 nem volt egyszerű esztendő sem városunk, sem az egyes emberek 
életében. Ha körülnéztünk a magunk közvetlen környezetében, többektől 
hallhattuk: ez nem igazán az én évem. Sokaknak hozott ez az esztendő előre 
nem várt eseményeket, megoldandó gondokat, megfejthetetlen helyzeteket. 
A távolban továbbra is dúló háborúk által otthontalanná vált milliók soha 
nem látott helyzetbe sodorták az európai kontinenst és az egész világot. 
Magyarország ebben a bizonytalan helyzetben a maga módján, a maga 
szavával próbálta kinyilvánítani véleményét, szándékát az új körülmények 
teremtette helyzetre. Balatonkenese Veszprém megye városai közül a legna-
gyobb részvételi arányt érte el, ami mutatja, hogy településünk polgárai 
felelősen, körültekintően tudnak gondolkodni az életüket szűkebb és tágabb 
értelemben is meghatározó dolgokról. 

A bizonytalan, már-már rossz dolgokat vettem előre, de tagadhatatlan, 
hogy – miképp az éremnek is két oldala van – jót is hozott, a 2016-os esz-
tendő. Magyar sikereknek örülhettünk az augusztusi riói olimpián. Magyar-
ország gazdasága az év második felében határozott növekedésnek indult, 
melynek pozitív hatásait az év vége felé már az egyes emberek is megérez-
hették. Új pályázati lehetőségek nyíltak, melyekből Balatonkenese is igyek-
szik kivenni a részét, hogy az itt élők és az ide látogató vendégek számára 
még szebbek, jobbak, kellemesebbek legyenek a mindennapok. 

Városunk életében is történtek pozitív változások, melyeket persze min-
denki a saját véleménye szerint értékel, de azt el kell ismerni, hogy megtör-
téntek. Az, hogy megtörténtek, pedig már önmagában elég, hogy beszéljünk 
róluk, s aztán ki-ki maga döntse el, mit gondol. Az elmúlt évben megújult 
néhány utcánk, szépült településünk, s megvalósult néhány – köztük régóta 
dédelgetett – tervünk. Orvosi rendelőnk felújításával településünk régi vágya 
teljesült. Az épület és környezetének megszépülése városunk központjának is 
feltétlen előnyére vált. S minderre az a ráadás, hogy régi-új rendelőnket 
Balatonkenese negyvenhat éven át példás szolgálatot teljesítő, sokak emléke-
zetében szeretettel élő orvosáról, Dr. Saáry Istvánról neveztük el. 

A 2017-es esztendő nyilvánvalóan tartogat számunkra meglepetéseket, 
de sok dologra tudatosan készülünk. Újabb pályázatok segítségével tovább 
bővítve lehetőségeinket, folytatjuk a megkezdett munkát, hogy Balatonke-
nese olyanná legyen, amilyennek elképzeltük. Noha a felújítások, átalakítá-
sok előszörre nem minden esetben a legszebb arcukat mutatják, hiszen a 
munkát el kell végezni, s ez gyakran a szokott rend felbomlásával jár, kérek 
mindenkit, legyen türelemmel, az esetlegesen adódó kellemetlenségek 
mindannyiunk érdekeit szolgálják. 

Legyen békés a világunk, legyen olyan, amilyennek a mi életünk, de 
már szüleink és nagyszüleink idejében ismertük és megszerettük. 

Kívánom Önöknek, hogy a maga újévi fogadalmait mindenki be tudja 
tartani, és egy év múlva azzal a jó érzéssel álljon szilveszter éjjelén az óra 
kongása, a következő év kezdete elé, hogy tudja: megcsinálta, véghez vitte 
azt, amit most eltervezett. 

Magam és Balatonkenese Város Önkormányzata nevében ezzel kívánok 
Önöknek áldott, boldog, egészségben és sikerekben gazdag 2017-es évet! 

Tömör István 
polgármester 

 

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Nagy uraink (ha élnek) 
Nőjenek nagyobbra; 
Áldozzanak, legyen is mit, 
Mégse üssék dobra; 
Nemzetiségünk mellett 
Buzogjanak hően. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Író pedig írónak 
Szemét ki ne ássa, - 
Ne is legyen az idén 
Napfogyatkozása 
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-, 
S előfizetőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 
 
Mire üssek még pohárt? 
Asszonyi hűségre? 
Barátság-, polgár-erény-, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Vannak kelendőben. 
Tudj' Isten, mi minden nincs 
Ez uj esztendőben! 

(1853)
Arany János 1817. március 2-
án született, így idén, 2017-ben ün-
nepeljük születésének 200. évfor-
dulóját. Ezért az Országgyűlés és 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia 2017-et Arany János-em-
lékévnek nyilvánította. Az em-
lékév Arany születésnapjával, már-
cius 2-ával veszi kezdetét a köl-
tő születésének helyén, Nagysza-
lontán. Az Akadémia tudomá-
nyos ülésszakot tart, s ünnepsé-
gek lesznek számtalan települé-
sen. Az Országos Széchényi Könyv-
tár, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtára is egy-egy kiál-
lítással tiszteleg a költő emléke 
előtt. Tovább folytatódik műve-
inek kritikai kiadása, de több he-
lyen tartanak versmondó verse-
nyeket is a tiszteletére. A Bala-
tonkenesei Hírlap fentebb közölt 
versével köszönti újév alkalmá-
ból olvasóit és az Arany János-
emlékév rendezvényeit. 

 
Szaporodjon ez az ország 
Emberségbe`, hitbe`, kedvbe`, 
s ki honnan jött, soha soha 
ne feledje. 

 (Kányádi Sándor) 

 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
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A november 24-én megtartott ülésen napirend előtt a le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták 
meg a testület tagjai. A beszámolót elfogadták. 

Elsőként a kilencedik napirendi pontot, Rábai Dalma ké-
relmét vitatták meg a képviselők, melyet az előző testületi 
ülésről elnapoltak. Ebben a Fő utca 54. (628/8. hrsz.) alatti, 
tulajdonában levő ingatlan Blaha Lujza utca felőli oldalán 
építendő támfalhoz kért anyagi támogatást, hogy a Blaha 
Lujza utcáról lefolyó csapadék ne rongálja az épület falát. A 
tervezett teljes anyagköltség 631.803.- forint, melyet a tulaj-
donos 50-50%-ban szeretne megosztani az önkormányzattal. 
A Városgondnokság a helyszínen mérte fel a helyzetet. Meg-
állapították, hogy az épületre nincs felszerelve ereszcsatorna, 
így a testület véleménye szerint hiába építenék meg a támfa-
lat, a probléma ettől még nem oldódna meg, ezért a kérelmet 
nem tudják támogatni. A képviselő-testület továbbá úgy dön-
tött, hogy a vízelvezetést mindenképp megoldja, a kiépítését 
pedig a Városgondnoksággal végezteti el. 

A folytatásban a képviselő-testület rendeleteket módosí-
tott. Elsőként a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 
28/2004. (VII. 14.) rendelet módosítását tárgyalták. A rende-
let felülvizsgálatát jogszabályi változások tették szükségsze-
rűvé. A rendelet teljes körű módosítása új rendelet alkotását 
igényelte. A környezetvédelmet érintő központi jogszabályok 
köre széles, így kevés, helyi rendelettel szabályozandó élet-
helyzet maradt. Az állampolgárok tájékoztatására azonban a 
fontosabb környezetvédelmi előírásokat egybefoglaló tájé-
koztató összeállítása indokolt. A rendelet kiterjed a víz, a 
levegő és a föld védelmére, a zajra és rezgésre, valamint a táj- 
és környezetvédelemre. A környezetvédelmi feladatok haté-
kony elvégzésére Balatonkenese környezetvédelmi alapot hoz 
létre. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 
kialakítása, a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságá-
nak növelése és a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítá-
sa céljából előkészített rendeletet a testület elfogadta. 

2015-ben zajvédelmi rendelet született Balatonkenesén, 
mely alól, illetve a rendezvények befejezését érintő korlátozá-
sok alól felmentést kaptak az Önkormányzat szervei. A zajvé-
delem helyi szabályozásáról szóló 11/2015. (V.29.) rendeletet 
most a Közművelődési Intézmény és Könyvtár rendezvényeire 
is kiterjesztik, mert a lakossági visszajelzések száma és tartal-
ma alapján indokolt az időkorlát bevezetése. A Hivatal több-
szöri kérése ellenére sem sikerült a rendezvényeken 22.00 óra 
után csökkenteni a hangerőt. A lakosságot a pihenéshez való 
jogától nem lehet megfosztani, de a módosítás a rendezvények 
megtartásának is tág időkeretet hagy. A rendelet értelmében 
tehát közterületen június 1. és augusztus 31. között pénteken és 
szombaton 24.00 óráig, további napokon 23.00 óráig adható 
engedély. Szeptember 1. és május 31. között 22.00 óráig tart-
ható rendezvény, hangosító berendezések alkalmazása mellett. 
December 31-én 01.00 óráig tartható nagy hanghatással járó 
közterületi rendezvény. 24.00 óra és 10.00 óra között szabad-
ban történő zajkeltő rendezvényre engedély nem adható. 

Módosult a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX. 30.) 
rendelet. A gyakorlati munka során előtérbe került néhány 
további szabályozást igénylő rendelkezés. A gyermekek 
családban történő gondozásának költségeihez való hozzájáru-
lás támogatást a rendelet nem tartalmazza, és nem részletes 
az étkezési térítési díjak támogatása sem. Ezt a két támogatást 
egyszerre célszerű szabályozni. Hiányzik a rendeletből a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatának szabályzata, melyet 
szintén pótolni kell. A köztemetés, a temetési támogatás, 
valamint a születési és életkezdési támogatással kapcsolatos 
feladatot az eddigi gyakorlathoz hasonlóan előnyös a polgár-
mester hatásköreként szabályozni. 

A Romantik kemping tulajdonosának kérése alapján mó-
dosította a testület a város településrendezési eszközeit. A 
Romantik kemping területén ingatlanfejlesztések történnek. 
A tulajdonos kéri, a kemping területén kialakítandó közterü-
leten kívüli teljes jelenlegi területre tegyék lehetővé a köz-
ponti belterületi részhez való tartozást. A kialakítandó közte-
rülettel kettészakított területrészek továbbra is beépítésre nem 
szánt kempingterület maradjon, a beépíthetőség mértéke pe-
dig a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékű le-
gyen. A képviselő-testület határozata értelmében tervezési 
ajánlatkiegészítést kérnek a folyamatban levő módosításra, a 
kérelmezővel a nyilatkozatában vállalt kötelezettségekre vo-
natkozó településrendezési szerződést kötnek, majd lefolytat-
ják a településrendezési eszközök elhatározott korrigált tar-
talmú módosítását. 

Lezárult a véleményezési szakasz a településrendezési 
eszközök foltszerű és részleges módosítása ügyében. A lakos-
ság, az érdekképviseleti szervek, a civil és gazdálkodó szer-
vezetek és egyházak részéről az ügyben észrevétel, javaslat 
vagy vélemény a rendelkezésre álló idő alatt nem érkezett. 

Megismerték és tárgyalták a képviselők a Bakó liget kör-
nyezetrendezési tanulmánytervét. A tervezésre három, koráb-
ban az Önkormányzattal kapcsolatban levő tervezőt kértek 
fel. A Royal Kert Kft. a munka elvégzésére bruttó 609.600.-, 
Sándor Anita 620.000.-, míg Morgan Viktória 436.000.- 
forintos árajánlatot adott. A képviselők Morgan Viktória 
tervező által a Bakó-liget és környezetére vonatkozó környe-
zetrendezési tanulmányterv koncepcióját megismerték, s úgy 
határoztak, hogy a tervezői megbízási szerződést a Település-
fejlesztési és Turisztikai Bizottság 2017. január 26. napján, a 
soron következő testületi ülés elé beterjesztett vélemény után 
készítik el. 

A Bagolyvár utca lakói útfelújítást kértek, mert utcájuk 
burkolata   elhasználódott,  elavult.   A 2016.  év költségveté- 
sében a Bagolyvár utca felújítása nem szerepelt, azonban az 
idei burkolat-felújítási munkálatokat figyelembe véve megál-
lapítható, hogy 850-900 ezer forintos költséget tenne ki az 
aszfaltburkolás. A Bakó liget kertépítészeti tanulmánytervét 
készítő tájtervező vizsgálja a Bakó liget és a Bagolyvár utca 
közötti kapcsolat megteremtésének lehetőségét. Ha a Bakó 
liget és a Városközpont közvetlen kapcsolata megoldódik, a 
megnövekvő forgalom a Bagolyvár utcán keresztül zajlana, 
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így mindenképpen indokolttá válik a felújítása. Ezért a testü-
let úgy döntött, hogy a Bagolyvár utca felújítása a terület 
átfogó közlekedési átalakítás részeként kerül kivitelezésre. 

Pályázatot nyújtott be Balatonkenese városa termelői piac 
kialakítására. A költségvetés tervezői költségbecslés alapján 
46.043.774.- forint. 

Pályázat benyújtását tervezi a város a települési környe-
zetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázatán. A maximum 
40.000.000.- forintos elnyerhető támogatás egyebek mellett a 
belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztésére 
fordítható. Balatonkenese a főbb gyűjtőágak és azok környe-
zetének felújítását szeretné megvalósítani az összegből 

A testület döntése értelmében az inkubátorházak fejleszté-
se témakörében kiírandó pályázaton Balatonkenese nem 
kíván indulni. Szintén nem pályázik a város a külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelésére 
meghirdetendő pályázaton. A helyi termékértékesítést szolgá-
ló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejleszté-
se témakörében várható pályázaton viszont indulni kíván 
városunk. 

A júliusi jégverés és vihar a Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 
szám alatt levő önkormányzati bérlakás tetőszerkezetében is 
kárt okozott. A beázás és az üvegtörés miatt keletkezett kárt a 
Groupama Biztosító megtérítette az Önkormányzatnak. A bér-
lők jelezték, hogy nagyobb eső idején a lakások több helyisé-
gének mennyezete és oldalfalai leáznak. Mindez tetőfelújítást 
tesz szükségessé. A szakvélemény szerint ez pala cseréjével 
nem oldható meg, de a meglévő tetőhéjazat teljes bitumenes 
zsindelyfedésével igen. A munka elvégzésére három cég 
nyújtott be árajánlatot. Ezek közül a képviselő-testület a Pala-
Tech Kft. 725.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatát választotta. 
Ehhez járul a horganyzott ereszcsatorna bontása és cseréje 
149.600.- Ft + ÁFA áron, valamint a melléképület tetőfelújí-
tása, 169.300.- Ft + ÁFA áron. 

Szabó György azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat-
hoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon, a 
Vak Bottyán pavilonsoron található nyilvános WC tetőfelújí-
tásának megfinanszírozásához járuljon hozzá. Cserébe saját 
költségén elvégzi a belső felújítási munkákat (szaniterek, fali- 
és járóburkolatok cseréje, festés). Szabó György árajánlatot 
kért a munka elvégzésére Blaski György egyéni vállalkozó-
tól. A képviselő-testület úgy döntött, Szabó Györgyöt a toa-
lettel kapcsolatos vállalásának pontosítására, Blaski Gábort 
pedig a tetőfelújításra adott árajánlata pontosítására kéri. 

Döntöttek a Turisztikai Egyesület által kért pénzügyi tá-
mogatásról is. A döntés értelmében az Önkormányzat a 2016. 
évi általános tartalékkeret terhére, támogatás formájában 
biztosítja az egyesületnek a Bakony-Balaton Térségi TDM 3 
negyedéves tagdíjtartozásának összegét, 2.057.400, - forintot, 
valamint a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület további 
pályázatból tartozására 475.825,- forintot, ami összesen 
2.533.225.- forint. 

Megszavazták a képviselők, hogy a Táncsics Mihály utca 
3. szám alatti orvosi rendelő ezentúl Dr. Saáry István, Bala-
tonkenese egykori orvosának nevét viselje. 

A Balatonkenesei Értéktár Bizottság által a Balatonkene-
sei Értéktárba javasoltakkal kapcsolatban a testület úgy dön-
tött, hogy a dokumentum kiegészítésre szorul, illetve pontosí-
tani szükséges. Ezért felkérik a bizottságot, hogy a testület 
által javasolt, szükséges javításokat végezze el, és ezt követő-
en a javasoltakról szóló munkáját újranyújtsa be a képviselő-
testület elé. 

A GlaxoSmithKline Kft. a 2017. évben a 2016-os áron 
biztosítja a rotavírus és az agyhártyagyulladás elleni védőol-
tást. Ez az összeg a rotavírus esetében bruttó 33.100.- forint 
az agyhártyagyulladás esetében pedig 10.920.- forint gyer-
mekenként. A település a Balatonkenesén állandó lakhellyel 
rendelkező, 6 hónapos korú gyerekek részére a rotavírus 
elleni, a 6. osztályos tanulók részére pedig az agyhártyagyul-
ladás elleni oltóanyagot ingyen biztosítja. 

Kérelmet nyújtott be a Rákóczi Szövetség, melyben 
50.000.- forint vissza nem térítendő támogatást kért a felvi-
déki magyar gyerekek magyar iskolába történő beíratását 
elősegítő programja folytatásához. A Képviselő-testület a 
támogatás összegét a 2016. évi költségvetésében az általános 
tartalékkeret terhére biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy a 
szövetség a támogatás felhasználásáról köteles számot adni, 
és legkésőbb 2017. január 15. napjáig írásban szakmai és 
pénzügyi beszámolót benyújtani. 

Kérelmet nyújtott be a Balatonkenese Városért Közala-
pítvány is. Szeretnék, ha az Önkormányzat munkájukat a 
könyvelői díj értékével, 20.000.- forinttal támogatná. A kép-
viselők úgy döntöttek, hogy amennyiben a benyújtott kérelem 
kapcsán kötelezettségvállalás áll fenn, annak tegyen eleget, 
illetőleg megbeszélést kezdeményezzen az alapítvány köny-
velőjével, Pércsi Valériával. 

Megtárgyalta 2017. évi munkatervét a testület. A tervet 
azzal egészítették ki, hogy a Kulturális- Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottság 2017. januárjától minden Képviselő-testületi 
ülést megelőző keddi napon, 16:30 órakor ülésezik. 

Tárgyalták a képviselők a „Döntés a Dél-Balatoni és Sió-
völgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsá-
ban személyek jelölésének jóváhagyásáról” szóló napirendi 
pontot, és azt öt tartózkodással nem támogatják. 

A Kulturális- Oktatási- Ifjúsági és Sport Bizottság javas-
latára a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. évi 
rendezvényterv előkészítésének munkálataival a Kulturális- 
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot bízza meg. A rendez-
vényterv esetleges módosítása kizárólag a Bizottság általi 
jóváhagyással történhet. 

A testület a munkát ezután zárt ülésen folytatta. 
Szintén képviselő-testületi ülést tartott a testület a 2016. 

december 9-én megtartott közmeghallgatás után, melyről 
lapunk 7. oldalán találnak összefoglalót. Az ülés hat napiren-
di pontjának kihirdetése után Puskás Róbert képviselő úr 
javasolta hetedikként napirendre tűzni a „Lakossági tájékoz-
tatás a leválásról a Kenesei hírlapban” című pontot, melyen 
belül kéri, hogy a lakosság a Balatonkenesei Hírlapban tájé-
koztatva legyen a Balatonkenese-Balatonakarattya leválásá-
val kapcsolatos fejleményekről. A testület a napirendet 4 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta. 

Elsőként a 6. napirendi pontot, a rendőrőrs költöztetését 
tárgyalták. A Bajcsy-Zsilinszky utcában lévő rendőrségi 
épület elavult, felújításra szorul. Az előzetes kalkulációk 
szerint a kivitelezés költsége nagyon magas összeg, legalább 
40.000.000.- forint lenne, így a testületben felmerült a kérdés, 
hogy érdemes-e a régi épületre ennyit költeni Mivel a képvi-
selők úgy döntöttek, hogy nem, javasolták, hogy a rendőrőrs  
Ennek kapcsán kalkulációt kértek a megyei rendőrkapitány-
ságtól, hogy mennyibe kerülne a költözés, és az azzal kapcso-
latos átalakítás. Az ülésen részt vett Halász Péter, a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági főkapitány helyette-
se, valamint dr. Linczmayer László, Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság-vezetője. Halász Péter tájékoztatta a testületet a 
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Dózsa György utcai épületet érintő átalakításokról és azok szüksé-
gességéről. Az ehhez kapcsolódó építési kivitelezés becsült költ-
ségei táblázatos formában már a képviselők elé kerültek. Esze-
rint az építés 13.055.220.- forintba, az informatikai kialakítás 
1.125.000.- forintba kerülne. Így a beruházás nettó összköltsége 
14.180.220.- forint, a bruttó összköltség pedig 18.008.879.- 
forintot tenne ki. Felmerült, hogy a Polgárőrség is ebben az 
épületben kaphatna helyet, de a költségek csak a rendőrség elhelye-
zését tartalmazzák, és ennek lehetőségeit még meg kell vizsgálni. 
A rendőrség szeretné, ha a költségek nagy részét, az önkormányzat 
állná. Az építészeti terveket és a működési költségeit a rendőrség a 
2017. évben valószínűleg fel tudja vállalni, de a 2017. évi költségve-
tés számait egyelőre sem Balatonkenese városa, sem a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság nem ismeri. Így egyelőre a rendőr-
őrs átköltöztetéséről döntött a testület, melyet egyhangúlag meg-
szavaztak, az átköltözés és átépítés költségeit tartalmazó határozat-
tervezet esetében pedig a jövő évi költségvetés megtárgyalása 
után döntenek képviselőink. 

Döntött a testület Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési 
tervéről. Mivel a hivatalnak nincs apparátusa arra, hogy belső ellen-
őrzést elvégezze, így egy külsős céget kell megbízni ennek elvégzé-
sével. 

A költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III. 
5. pontja alapján a gyermekétkeztetés támogatásának igénylése 
csak akkor lehetséges, ha az önkormányzat azt saját fenntartásában 
működő költségvetési intézmény, avagy társulás esetén a társulás 
által fenntartott költségvetési szerv útján kéri. Balatonkenese a 
szociális társulásnak vagy közoktatási társulásnak adhatja át a 
konyha működését. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az üze-
meltetést a Közoktatási Intézményi Társulásnak adja át. Ennek 
alapján a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosí-
tásáról is gondoskodni kell. 

Az előző testületi ülésen már tárgyalták Szabó György kérelmét 
a Vak Bottyán pavilonsoron található nyilvános WC tetőfelújításá-
val kapcsolatban. Akkor a vállalás és a kivitelező árajánlatának 
pontosítására kérték fel a beadványt benyújtót. Az ülésen jelen lévő 
Szabó György válaszolt a képviselők kérdéseire. Jurcsó János kép-
viselő úr úgy vélte, hogy mivel az önkormányzat régóta szeretné 

megoldani a pavilonsor helyzetét, így nem lenne érdemes nagy 
beruházást elvégezni. Véleménye szerint a legoptimálisabb az lenne, 
ha a vállalkozó a tető hibáit kijavítaná, nem cserélné le teljesen, a 
belső átalakítási munkákat pedig a Városgondnokság végezné el. A 
Városgondnokságnak azonban nincs kapacitása ezt a munkát elvé-
gezni Felmerült, hogy a pavilonsor többi vállalkozója is hozzájárul-
hatna a felújítás költségeihez. A mosdó megfelelő színvonalon 
történő üzemeltetése a városnak is messzemenő érdeke, így a testü-
let végül helyt adott Szabó György kérésének, és 5 igen illetve 1 
nem szavazattal támogatta, és hozzájárult a nyilvános WC tetőfelújí-
tásához, melyet Blaski Gábor egyéni vállalkozóval végeztet el, 
bruttó 1.500.000,- Ft összegért. 

Balatonkenese Város Önkormányzata részt vesz a Belügy-
minisztérium által meghirdetett „A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia feladatrendszerének támogatása” című pályázaton. A 
pályázathoz 5% önerő szükséges. A programhoz igényelhető 
támogatás mértéke 6 és 10 millió forint közötti összeg. A pályá-
zat által megvalósítható célok a településbiztonságra, a gyermek- 
és ifjúságvédelemre, és a bűnmegelőzésre és bűncselekmények 
áldozatainak segítésére terjednek ki. A testület előzetesen egyet-
értett a pályázaton való részvétellel, s annak benyújtását határoz-
ta el. 

Balatonkenese városa a tavalyi évhez hasonlóan idén sem 
támogatja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a 
Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség által 
2017. február 18-án a budapesti Millenáris Parkban megrende-
zendő Csángó Bált. 

A képviselők egyetértettek Puskás Róbert Képviselő úr ja-
vaslatával, hogy a lakosságot a Balatonkenesei Hírlap útján 
tájékoztassák a Balatonkenese-Balatonakarattya leválásával 
kapcsolatos fejleményekről és a tárgyalást követő sajtóközlemé-
nyekről. Jurics Tamás jegyző úr felvállalta az újságban való 
megjelentetést, hogy az újságban a perbeli képviselettel megbí-
zott ügyvéddel egyeztetve, minden tárgyalás után sajtóközle-
mény jelenik meg. 

További adatokat és anyagokat a www.balatonkenese.hu we-
boldalon találnak. 

Vasváry
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A Balatonkenese Testvérvárosi Kapcsolatok 
Egyesülete szervezésében 2016. október 6. és 9. 
között látogattak Balatonkenesére tutzingi barátaik. 
A testvérvárosi kapcsolat 24 éve köttetett. A prog-
ram, ha rövid időre is, összehozta a régi és új 
családokat. Most volt az elő alkalom, hogy közös 
kirándulást élvezhetett vendég és vendéglátó. A 
Polgármester úr javaslatunkra úgy döntött, hogy 
ez a megoldás még inkább összekapcsolja a baráti 
szálakat. A tartalmas program péntek esti közös 
vacsorával kezdődött, itt fellépett Pannónia citera-
zenekar és a Szivárvány népdalkör, ami óriási 
elismerést váltott ki a vendéglátók és a vendégek 
között. A jóízű vacsora után élő zenével leptük 
meg a vendégeket. A Polgármester úr és a képvi-
selők megtisztelő jelenlétükkel nagyra emelték a 
baráti kapcsolatok érzését, súlyát. Szombaton 
Tapolcára látogattunk, ahol a tavasbarlangot és a 
Malom-tavat néztük meg, majd Sümegen a lovagi 
torna és a vacsora elköltése mély nyomokat ha-
gyott mindnyájunkban. A vasárnap reggel indulás-
sal és meglepetéssel kezdődött, útravaló tarisznyák 
átadásával. Fontos megjegyezni, hogy a Polgár-
mester úr köszöntő beszédében meghívta tutzingi 
barátainkat, hogy Balatonkenesén legyen a 25 
éves megerősítő találkozó, a 2017. évben. Amit az 

Egyesület örömmel és szívesen fog szervezni. 
Büszkén mondhatjuk, hogy vannak huszonöt éves 
baráti és családi kapcsolatok: Hubert Hupfauf – 
Wabnegner Katalin, Liselotte Gerhe – Wabnegner 
Katalin, Margit Schubert, Johann Günther – Juhász 
Hajni, Juhász Tibor. 

Mint az Egyesület elnöke, köszönetet szeretnék 
mondani a Polgármester úrnak, a képviselő-
testületnek az anyagi lehetőség biztosítására, a 
citerazenekar-énekkarnak színvonalas előadásáért, 
a konyhások kitűnő főztjéért, a Kocsis Kenese Kft., 
és a Katica Pékség finom ajándékaiért, a Borlovag-
rend tagjainak kitűnő boraiért (Kürthy Lajos, 
Juhász Tibor). Köszönöm az egyesület tagjainak 
kimagasló hozzáállását és segítségét! 

Hogy rövid idő alatt is lehet új és mélyülő ba-
rátságot kötni, azt ez az alkalom is bebizonyította. 

Boldog új évet kívánok mindenkinek az 
Egyesület nevében is! 

Juhász Tibor 
az Egyesület elnöke 

 
Igen tisztelt Tömör István Polgármester Úr! 
Kedves Juhász Tibor, a német-magyar part-

nerkapcsolatokat ápoló Egyesület elnöke! 
Miután ismét jól és épségben érkeztünk visz-

sza Tutzingba, szeretnék az utazás minden részt-
vevője nevében még egyszer köszönetet mondani 
azért a csodálatos vendégszeretetért, amelyet Önök-
nél megtapasztalhattunk. Az ünnepi vacsoránál 
nemcsak egy ízletes vacsorában lehetett részünk, 
hanem felemelő zenei élményben is részünk le-
hetett. Az ének és a citerások muzsikájának minő-
sége rendkívüli benyomást tettek ránk. Elgondol-
kodtató volt számunkra minden képviselőjük je-
lenléte az ünnepi vacsorán. Az Ön beszéde, Pol-
gármester úr, és Juhász Tibor szavai nagyon meg-
érintettek minket, és örülünk, hogy a partnerkap-
csolatunk 25. évfordulóját 2017-ben együtt ünne-
pelhetjük. A magyar vendéglátóink a tapolcai Ta-
vas-barlang és középkori lovagjátékok felfedezé-
sével magával ragadó élmény nyújtottak számunk-
ra. Leginkább azonban azt a szeretetteljes ven-
dégszeretet szeretnénk kiemelni, amelyet mi a ma-
gyar vendéglátó családoknál megélhettünk. 

Még egyszer hálás köszönet a csodálatos na-
pokért, melyeket testvértelepülésünk közösségé-
ben tölthettünk! 
Tutzingi látogatók hálás köszönetét tolmácsolva: 

Johann Günther 
elöljáró tagja a Tutzing – Balatonkenese Baráti 

Körnek 
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KKöözzmmeegghhaallllggaattááss  
Közmeghallgatás volt Balatonkenesén 

2016. december 9-én pénteken, 14.00 órai 
kezdettel. Az eseményen első napirendi 
pontként beszámoló hangzott el Balatonke-
nese Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetési helyzetéről. 

Ezt követően Jurics Tamás, Balatonkene-
se város jegyzője beszélt az adóbevételekről. 

Az építményadó 
mértéke 200.- Ft/m2/év. 
Az építményadót annak 
kell fizetnie, aki az év 
első napján az építmény 
tulajdonosa. A telekadó 
mértéke 80.- Ft/m2/év. 
A telek tu-lajdonosa, aki 
az év első napján a 
tulajdonosa, neki van 
fizetési kötelezettsége. 
Telekadó esetén, ha a 
területet a tulajdonos 
termőföldként hasznosít-
ja – még ha egyébként 
nem is tartozik ilyen 
besorolás alá –, s erre a 
falugazdától igazolást 
kér, mentesülhet az adó 
alól. Ezzel a lehetőség-
gel egyre többen élnek. 
Iparűzési adónál az adó 
a bevétel 1,9%. Mentes az adó alól, akinek 
az éves árbevétele nem éri el összesen a 
2.000.000.- forintot. Az idegenforgalmi adó 
mértéke 360.- forint/fő/vendégéjszaka. A 
képviselő-testület itt is kedvezményeket 
állapított meg. A gépjárműadó mértéke 
személygépkocsi vonatkozásában a 
gépjárműteljesítmény és a gépjármű életko-
ra alapján meghatározott szorzó együttes 
összege. 2013. január 1-től a gépjárműadó-
bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál. 

2016. november 25-ig az alábbi befize-
tések teljesültek: 

Építményadó: a tervezett bevétel 
102.000.000.- forint volt, a befizetett 
100.402.000.- forint 98%-os teljesítést jelent. 

Telekadó: a tervezett bevétel 23.000.000.- 
forint, 20.464.000.- forint befizetés érkezett, 
amely 89%-os teljesítés. Itt a teljes bevétel 
valószínűleg a kedvezmény miatt nem fog 
realizálódni. 

Iparűzési adó: 59.000.000.- forint bevé-
telt terveztek, a befizetés 68.270.000.- forint 
volt, ez 117%-os teljesítés. 

Idegenforgalmi adó építmény után már 
nincs, így ilyen bevételt az önkormányzat 
már nem tervezett, de a korábbi előírások 
miatt 187.450.- forint keletkezett ezen a 
befizetési számlán. 19.000.000.- forintos 
idegenforgalmi adóbevételt terveztek, de 
24.019.000.- forint volt a befizetés. Ez 
126%-os teljesítés. 

Gépjárműadó: a tervezett bevétel 
2.000.000.- forint volt, a befizetés 2.811.000.- 
forint, amely 112%-os teljesítés. 

Abban az esetben, ha az adóalany nem 
fizet, hatósági megkeresés alapján tőle bír-
ságokat, díjakat is követelhet a hivatal, ám 
ezek az eljárások több okból is elhúzódhat-
nak – a behajtás eredményességét jelentősen 
befolyásolja az adós személy felkutatása. 

A pályázatokról és a beruházásokról 
szólva Tömör István polgármester elmond-

ta, hogy 2016-ban nagyon sok pályázat 
kiírása késett, illetve késik. A kiírt pályáza-
toknál az elbírálás várat magára. 

A nyertes pályázatok közül kiemelkedik a 
háziorvosi rendelő, melynek átadása 2016. 
december 8-án volt. A megvalósítására Bala-
tonkenese 28.050.000.- forintot nyert egy bel-
ügyminisztériumi pályázatból, ebből a beruhá-
zás 27.361.737.- forint volt. Mindkét rendelőbe 
és a váróba új bútorokat szereztek be, amely 
4.222.267.- forintba került. A rendelő emeleté-
nek kialakítása és az épület körüli környezet 
rendezése 8.724.289.- forintba került. A tavasz-
szal még kerítés kerül az épület köré, és mű-
ködni fog a kihelyezett ivókút is. További ki-
sebb munkák elvégzése után ez a projekt 
teljesen befejeződik. Január elsejétől a házior-
vosi rendelés már a felújított rendelőben zajlik. 

Egy 720.000.- forint összegű pályázata 
volt még az önkormányzatnak, amely az I. 
világháborús emlékmű letisztítását foglalta 
magában. A munka néhány tízezer forintos 
pluszköltséget igényelt, de a feladatot végző 
kivitelező az 56-os emlékművet is rendbe 
hozta október 23-ra. 

Testvértelepülések közötti kulturális 
kapcsolatépítésre nyert a város pályázatot, 
2.995.150.- forint értékben. A pályázat 
Nagykér településsel valósult meg, melynek 
képviselői részt vettek az idei lecsófesztivá-
lon, a kultúrházban kiállítással mutatkoztak 
be, valamint kulturális csoportjaik a feszti-
vál színpadán is felléptek. 

A további benyújtott pályázatok eseté-
ben bírálat még nem történt. Ezek közül 
való Balatonkenese város önkormányzati é-

pületeinek energetikai korszerűsítése, mely-
ben a Pilinszky János Általános Iskola, az 
Önkormányzat, a Kippkopp Óvoda és Böl-
csőde épületeinek energetikai korszerűsíté-
sét foglalná magában. A támogatási igény 
298.044.665.- forint. A pályázatot 0%-os ön-
erővel hirdették meg. 

Pályázatot nyújtott be a település a vá-
ros komplex forgalomtechnikai 
és közlekedésbiztonsági fej-
lesztése. A támogatási i-gény 
ebben az esetben 316.376.050.- 
forint, melyhez szintén nem 
szükséges önerő. Az összegből 
a Polgármesteri Hivatal mellett 
épülne körforgalom, valamint 
járda a 71-es út mentén, a 
Sirály szövetkezettől a vasutas 
őrházig, a vasúttal szemben 
levő oldalon. Terveznek még 
belőle egy kanyarodósávot a 
Vak Bottyán strandhoz, hogy a 
Budapest felől a 71-es úton 
érkezők a strandhoz juthassa-
nak. Alsóréten a vasút és a 
Balaton-part között, a Vadka-
csa vendéglőtől a Honvéd 
üdülőig szeretnék rendezni a 
közlekedést. Korábban ott már 
történtek erre próbálkozások – 

utcák egyirányúsítása, behajtani tilos táblák 
kihelyezése –, de a problémák ezzel nem 
oldódtak meg. 

A „Zöld város kialakítása Balatonkene-
sén” címet viselő pályázat egy piacról és 
egy nonprofit szolgáltatóház építéséről, il-
letve a kultúrház felújításáról és három ját-
szótér kialakításáról szól. A támogatási 
igény ebben az esetben 302.443.652.- forint. 
A piac a József Attila utca kezdeténél levő, 
jelenleg üres területen létesülne, parkolóval, 
épülettel, szociális helyiséggel. A kultúrház 
nyílászárói cserére szorulnak, a tető rossz 
állapotban van, a fűtést mindenképpen kor-
szerűsíteni kell, mert rendkívül gazdaságtalan. 

Egy újabb pályázatból három sporttér 
megvalósítását szeretné a város. Ez esetben a 
támogató a város által megnevezett helyeken 
kültéri sporteszközöket helyezne el, a Széchenyi 
parkban található fitness parkhoz hasonlóan. 

Pályázott a szociális társulás is. Ebből 
Küngösön szociális szolgáltató helyiség ki-
alakítását tervezik, Balatonkenesén pedig egy 
új ételszállító autót szereznének be az összeg-
ből, valamint fejlesztenék a szociális intézmény 
épületét is. A támogatási igény 91.859.470.- 
forint, s szintén nem igényel önerőt. 

Ha kiírásra kerül a megfelelő pályázat, 
Balatonkenese pályázni szeretne még az 
óvodai ebédlő felújítására, a csapadékvíz-
rendszer felújítására a településen. 

Az elhangzottakhoz Csőszi Róbert szólt 
hozzá, aki az orvosi rendelő felújításával 
kapcsolatban kérdezett. A kivitelezést köz-
beszerzés alapján nyerte egy cég, mely 22,5 
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millió forintról adott nettó árajánlatot. Eh-
hez képest az összeg körülbelül 42 millió 
forint lett, s véleménye szerint ránézésre is 
vannak olyan eltérések az épületen, amelyek 
nem voltak a felújítási elemek között. Volt a 
testületnek korábban egy olyan döntése, 
hogy többletmunkát nem fizet meg a közbe-
szerzés kiírása után. Ha felmerülnek ilyen 
további költségek, a kivitelezési pályázatra 
felkért cégek közül a legkedvezőbb áraján-
latot benyújtót választják. Az épület látszó-
lag a duplájáért készült el, mint ahogy az az 
árajánlatban szerepelt. Hogyan lett kivá-
lasztva a kivitelező, és hogyan lett eldöntve, 
hogy milyen munkákat végezzen el? Illetve 
ki döntötte el, hogy az elvégzett munka jó-e? 

Válaszában Tömör István kifejtette: 
pluszmunka akkor keletkezett volna, ha a 
pályázatban meghatározott pályázati cél-
hoz kötődően valami plusz feladat merült 
volna fel. A pályázat az orvosi rendelő 
felújításáról szólt. Nem szólt a rendelő 
felett lévő lakásról, a garázsról és az épület 
környezetéről sem. Ezért pluszmunka nem 
képződött. Amit a város a pályázaton 
megnyert, azt valósította meg. A rendelő 
bútorzatán kívül a folyamatban jelentősebb 
összegű elem nem szerepelt. A pályázat 
többi részéből az emeleti lakás került 
felújításra. Ahhoz, hogy a rendelőben új 
gázkazán működhessen, az új gázszab-
ványnak megfelelő rendszert kell kialakí-
tani. A gáz azonban a lakásba és a rende-
lőbe közös csőről jön, így nem elég csak a 
rendelő gázrendszerét felújítani, a lakásét 
is kell. A pályázatban nem szerepelt az 
emeleti lakás gázrendszerének felújítása, 
de hogy az orvosi rendelőben elkészült 
munka a pályázat szempontjából elszámol-
ható legyen, azt is fel kellett újítani. Az 
épület körüli kerítést és az ivókutat a város 
saját forrásból finanszírozta. Az épület 
melletti garázst a bérlővel hozatták rendbe. 
– Mindez tehát nem volt többletmunka. 

Csőszi Róbert a továbbiakban megkér-
dezte, ha az épület környezetét is rendbe 
hozták, miért nem került sor a tetőzet cseré-
jére? Mert elkészült egy nagyon szép épület, 
került szigetelés a mennyezetre, mert az 
benne volt, de ez valószínűleg be fog ázni. 
A beleölt pénz el fog ázni, mint a szigetelés. 
A tetőcserét tervezte az önkormányzat. Ki 
hozta azt a döntést, hogy a pluszmunkák 
elvégzésre kerüljenek? Hiszen erről a testü-
let nem tud. 

Tömör István a feltett kérdésre azt a fe-
leletet adta, hogy a testület döntésének ér-
telmében 15.000.000.- forintig a polgármes-
ter dönthet ilyen ügyekben, ugyanis nem 
szándékozik minden kisebb tétel ügyében 
összehívni a képviselő-testületet. A testület 
egyébként megkapta a tájékoztatást, illetve 
Balatonkenese város honlapján is hozzáfér-
hetőek lesznek az adatok, amikor a munka 
teljes egészében elkészül. 

Érkezett egy hozzászólás azzal kapcso-
latban is, hogy tervezi-e a testület kosárlab-
dapályák vagy röplabdapályák létestését, mert 
azt is szívesen vennék az emberek. A pol-

gármester szerint erre a település területén 
egyelőre nem lehet megtalálni az ideális 
helyszínt, de ha valakinek ötlete van, azt a 
testület szívesen veszi. 

A megvalósult beruházások felsorolásá-
nak folytatásában Tömör István ezután az 
útfelújításokról szólt. Megújult az Óvoda 
utca, melyet kiszélesítettek és teljes körűen 
felújítottak. Az utca két oldalán negyvenhat 
új gépkocsiparkoló is épült. Az egyik oldali 
járdát már elkészítette a Városgondnokság, 
alkalmas időben a másik oldalon is elkészül. 
A beruházás bruttó összege 14.078.361.- 
forint volt. Az Óvoda utcához kapcsolódik a 
Soós Lajos utca felújítása is, melyet aszfal-
toztak, ami 3.971.716.- forintba került. Új 
aszfaltot kapott a Sport utca is, melyet a 
Vak Bottyán utca és a Parti sétány közötti 
szakaszon egyirányúsítottak. Ez 1.435.704.- 
forintba került. Ugyanígy újult meg a Hul-
lám utca is, 1.992.265.- forintból. Közvilá-
gítást Katóka utcában korszerűsített Bala-
tonkenese, lámpákat szereltek fel, 544.963.- 
forint értékben. A kisebb korszerűsítéseket 
karbantartás keretében végezték. A járdaja-
vítások, kátyúzás ide tartozik. 

Negyedik napirendi pontként tájékozta-
tás hangzott el a katasztrófavédelemről. Ka-
tasztrófa esetén egy településen a polgári 
védelem teljesít szolgálatot. Ennek működé-
séről utoljára a néhány évvel ezelőtti, emlé-
kezetes március 15-i hófúvás idején szerez-
hettek tapasztalatot az emberek. A feladatra 
beosztott személyeknek időnként gyakorla-
tot kell tartaniuk, hogy hogyan és mi módon 
mozgósíthatók problémás helyzetben. A 
2016 novemberére tervezett riasztási gya-
korlaton Balatonkenese jól szerepelt. A tör-
vény rendelkezése szerint katasztrófa esetén 
az elsőfokú hatósági jogkört a polgármester 
gyakorolja. A polgári védelemre kijelölt 
személyeket ilyenkor különböző feladatokra 
oszthatja be. 

A vegyes ügyek témakörében először a 
Balatonakarattyával való jogi ügyek állásá-
ról hallhattak tájékoztatást a jelenlevők. A 
testület és a polgármester teljesen egyetér-
tenek abban, hogy törvényesen szeretnének 
az ügy végére járni, s csak annyit kívánnak 
átadni Akarattyának, amit a törvényben meg-
határoz. Mást térítés nélkül nem ad át Bala-
tonkenese. 2014 októbere óta Balatonaka-
rattya önálló település. Saját határát a Hon-
véd üdülőnél, a Tompa Mihály utcában húz-
ta meg, mellyel Balatonkenese nem ért e-
gyet. A Kormányhivatal álláspontja szerint 
jelenleg ezt a határt kell figyelembe venni. 
Az önálló település működéséhez feltétlenül 
szükséges javakat Balatonkenese átadta Ba-
latonakarattyának, illetve lakosságszám ará-
nyának figyelembe vételével kapják a mű-
ködéshez szükséges normatívát is. Ez 25%-
ot jelent Balatonakarattyának és 75%-ot Ba-
latonkenesének. Ám mivel Akarattya a 
területnek a 43%-ára tart igényt, jár még 
nekik állami támogatás, melyet Balatonke-
nese vesz fel, de az összeget átadja Aka-
rattyának. A törvény a szétváló települések 
esetében hat hónapot biztosít a feleknek, 

hogy a területi és a vagyoni kérdéseket meg-
tárgyalják. Balatonkenese és Balatonaka-
rattya tárgyalásai másfél éve zajlanak, de az 
álláspontok nem közeledtek, hanem sokkal 
inkább távolodtak, ezért Balatonkenese úgy 
döntött, hogy segítséget kérve bírósághoz 
fordul. Egy bírósági tárgyalás már lezajlott, 
október 27-én. Ezen Akarattya rendkívüli 
intézkedésre szóló igényt nyújtott be, hogy 
mindent kapjanak meg és írjanak a nevükre, 
ami Akarattya területén található, mert ál-
lításuk szerint Kenese ellehetetleníti a mű-
ködésüket, hátrányos helyzetbe szorulnak és 
tehetetlenek. Balatonkenese dokumentumok-
kal tudja igazolni, hogy a település működé-
séhez szükséges anyagi és tárgyi eszközöket 
hiánytalanul Balatonakarattya rendelkezésé-
re bocsátotta. A bíróság elutasította Aka-
rattya kérelmét. A továbbiakban Balatonke-
nese az Akarattya területén levő ingatlanjai-
nak zár alá helyezését kérte a bíróságtól, 
okulva a máshol lezajlott leválási esetekben 
elforduló váratlan helyzetekből. A követke-
ző bírósági tárgyalás az ügyben január 17-
én lesz. Balatonkenese a bíróság által kért 
dokumentumokat benyújtotta. Többek kö-
zött pontosítást arra nézve, hogy a maga ré-
széről milyen területtel számol sajátjaként. 
Balatonkenese városa előterjesztett továbbá 
egy megállapodási javaslatot is. Balatonaka-
rattya úgy gondolja, hogy az általuk magu-
kénak vallott területen levő, a működésük-
höz elengedhetetlenül szükséges, és Bala-
tonkenese által részükre használatra bocsá-
tott javakat ne számítsák bele a vagyon el-
osztásába. Balatonkenese ebbe természete-
sen nem egyezett bele. 

Kérdésre válaszolva a polgármester el-
mondta, hogy a tárgyalások nyilvánosak, de 
hallgatóság jelenlétére nincs lehetőség: a két 
település polgármesterén, az ügyvédeken és 
a bíróság dolgozóin kívül más nem férne el 
a tárgyalás helyszínén. 

A folytatásban kérdés hangzott el azzal 
kapcsolatban, hogy például a Kultúra Háza 
jelenlegi épületének felújítására érdemes-e 
annyit költeni, amennyi a korábbiakban 
felsorolásra került, nem lenne-e érdemes egy 
újat építeni? Ugyanez vonatkozik a most 
felújított orvosi rendelőre is. A hozzászólás 
a felújítások mellett hiányolta az új fejlesz-
téseket, ami a fiatalokat helyben tartaná, el-
sősorban a munkalehetőségeket. Probléma to-
vábbá a település rendezettsége is. A köz-
pont rendben van, de a strand és más terüle-
tek néha elhanyagoltak. Ebbe beletartozik 
az is, hogy a lakóknak rendet kellene tarta-
niuk a saját házuk előtt. Ezt a hozzászóló a 
közterület-felügyelet hatékonyabb működé-
sével oldaná meg: ha a figyelmeztetés nem 
elég, büntetni kellene. – Válaszában a pol-
gármester elmondta, hogy a szóban forgó 
pályázatok felújításra, meglévő javak kor-
szerűsítésére adnak lehetőséget, új építések-
re jelenleg nem. Mindent egybevetve az é-
pület állapota most jobb, tehát ezzel nyert a 
település. Ha lesz pályázat új építésekre 
vagy rendelkezésre áll az összeg, Balatonke-
nese természetesen élni fog a lehetőséggel. 
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A Városgondnokságra óriási feladatot 
ró, hogy nyáron sokan a köztéri szemete-
sekbe hordják a háztartásokban keletkezett 
hulladékot. Vasárnaponként két fordulóval 
tudják elszállítani a hulladékot. Ráadásul 
munkaerőben is hiány van. 

Újabb hozzászólás érkezett, 
mely arra ke-reste a választ, miért 
nem részesítik előnyben a bala-
tonkenesei vállalkozókat a város-
ban elvégzendő munka esetén? 
Válaszában Tömör István elmond-
ta, árverseny van, árajánlatokat 
kérnek be az elvégzésre váró 
feladatokra. Természetesen bala-
tonkenesei vállalkozóktól is kér-
nek ajánlatot, de nyilvánvaló, 
hogy a kedvezőbbet választják. Ha 
megfelelő minőségben, megfelelő 
határidőre és versenyképes áron 
vállalja valaki a munkát, elnyerhe-
ti. 

Pályázatokon kívül milyen tele-
pülési fejlesztések várhatók? – szólt 
a következő kérdés. A jövő évi 
költségvetés még nem állt össze, ezeket a 
feladatokat pontosan csak azután lehet meg-
határozni, válaszolta a polgármester. A rende-
zési terv módosítása azonban hamarosan 
végéhez érkezik. A lakótelepen társasház 
építésére alkalmas önkormányzati terület van, 
melyet fiatalok lakáshoz jutásához szeretne 
felhasználni a város. 

Jut-e Balatonkenesének a Balaton fej-
lesztésére szánt 330 milliárdból? – tette fel a 
következő hozzászóló a kérdést. 

A válaszban a jelenlevők értesülhettek 
arról, hogy Balatoni Fejlesztési Tanács ülé-
sén elhangzott, hogy a fejlesztésre szánt ösz-
szeget nem a korábban gondolt európai u-
niós forrásokból, hanem állami pályázati 
for-rásból kívánják fedezni. A végösszeg 
csökkent, de hogy mennyivel, azt még nem 
lehet tudni. Tervek vannak – mint például 
az észak-balatoni vasútvonal villamosítása –
, de konkrét döntések még nincsenek. 

A Bagolyvár utcában lakók megköszön-
ték, hogy az útfelújításukkal kapcsolatos 
levelükre az önkormányzat nyolc napon be-
lül válaszolt. Kérik, hogy mivel ez az utca is 
a település központjában van, ráadásul na-
gyon forgalmas, kapjon szilárd burkolatot. 

Sor fog kerülni erre, mint ahogy a többi 
utca burkolatának karbantartására is, de min-
denhez meg kell találni az anyagi forrást. 
Az önkormányzat a normatív támogatásokat 
a működéshez kapja, ebbe pedig csak az 
alapvető karbantartás fér bele. Jó lenne min-
derre anyagi forrást teremteni, ezért is nyújt 
be a város annyi pályázatot, amennyit csak 
lehet. Nagyobb városok előnyösebb hely-
zetből indulnak, hiszen ott több munkahely 
van, többen járnak a közterületeken, így a 
felújítások előnyei több embert érintenek. 

Az Iparosház padlásán ott van a tetőfel-
újításkor leszedett cserép. Félő, hogy a pad-
lás a nagy súly alatt leszakad. Ezért ezt el kel-
lene onnan szállítani. Továbbá a ház udva-

rán levő kutat rendszeresen a szomszéd ta-
karja le – jó lenne, ha ezt is a város végezné. 
A gázt szolgáltató cég munkatársai nem-rég 
le akarták szerelni a gázórát, amit sze-
rencsére sikerült megakadályozni. Mi a vá-
ros terve az Iparosházzal? 

Az Iparosház fűtése elavult, a gázkazánt 
többször javították, új készülék fel-szerelése 
pedig a rend-szer elöregedése miatt nem lehet-
séges. Ha egy megfelelő pályázatból sikerül 
elvégeztetni a fűtéskorszerűsítést, ez a prob-
léma abban az épületben is megoldódik. A 
gázórát pedig azért akarta leszerelni a szol-
gáltató, mert az Ipartestület, amely használat-
ra kapta az Iparosház épületét, sajnálatos mó-
don nem fizette a számlákat. Támogatást nem 
kért az önkormányzattól, így a problémáról 
nem is tudtak. Azóta a számlák kiegyenlíté-
se megtörtént. 

A Vállalkozók Testülete már nem mű-
ködik, jó lenne ezt a kérdést felülvizsgálni, s 
az Iparosházat inkább visszavenni önkor-
mányzati kezelésbe – fűzte az elhangzottak-
hoz Sörédi Györgyné. 

A locsolóvíz problémáinak megoldására 
vannak-e tervei az önkormányzatnak? 

A locsolóvizet használók alakítanak egy 
civil társaságot, és az önkormányzat eddigi 
tevékenységét ők folytatják tovább. 

A locsolóvízért nem fizetőket hogyan 
lehet leválasztani a rendszerről? A jelenlegi 
helyzet ugyanis miattuk alakult ki, de ők 
nyilván továbbra sem akarnak majd fizetni. 

A rendszert egy üzemeltetőnek kell mű-
ködtetnie, hangzott el a válaszban. Eddig Ju-
hász Tibor volt az üzemeltető, és a polgár-
mester továbbra is őt javasolja, mert Juhász 
Tibor ismeri és átlátja a rendszert. Az üze-
meltetőnek jogot kell kapnia, hogy a nem 
fizetőket leválaszthassa a rendszerről. 

Nem ilyen egyszerű ez a kérdés, folytat-
ta a témát a következő hozzászóló. 2012-
ben, amikor a DRV befejezte a locsolóvíz-szol-
gáltatást, a feladatot az önkormányzat vette 
át. A szolgáltatást használók a Balatonkene-
sei Hírlapból értesültek arról, hogy a képvi-
selő-testület nemrég olyan döntést hozott, 
hogy nem biztosítja tovább a locsolóvizet, 
mert több mint ötmillió forintos kinnlevősé-

ge van emiatt. A hozzászóló véleménye sze-
rint ez amiatt történhetett meg, mert az ön-
kormányzat nem foglalkozott komolyan e-
zen összegek behajtásával. Az érintettek hi-
ányolják, hogy előzetesen nem értesítették 
őket a rendszer eddigi formában való működ-

tetésének megszüntetéséről. A 
locsolóvizet 315 háztartás 
használja, soknak közülük más 
vízvételezési lehetősége nincs. 
Körülbelül száz háztartás így 
teljesen ellehetetlenül. A non-
profit szervezet megalapítása 
időigényes és nem egyszerű. A 
használók kaptak olyan ígéretet 
is az önkormányzattól, hogy 
segítséget nyújtanak nekik vala-
mennyi érintett összehívásában 
és tájékoztatásában, de ez idáig 
nem történt meg. Hiányolják, 
hogy előzetesen nem értesítették 
őket a rendszer eddigi formában 
való működtetésének megszünte-
téséről. A locsolóvíz-szolgálta-
tásban érintettek ezért úgy érzik, 

nem kaptak megfelelő támogatást az ön-
kormányzattól. Továbbá mi lesz a százmilliós 
önkormányzati közvagyonnal, a-mit az egész 
rendszer ér?  

Válaszában Tömör István elmondta, az ön-
kormányzat a nonprofit egyesület megalakítá-
sáig segíti a locsolóvíz-felhasználókat. Az érin-
tettek összehívására tértivevényes leveleket – 
ami nem kis összeg – az önkormányzat küldi ki. 
A közvagyon pedig természetesen továbbra is 
Balatonkeneséé lesz, csak a működtetést végzi a 
nonprofit szervezet. Ennek feladata lesz többek 
között az üzemeltetési engedélyek beszerzése, 
mert az önkormányzat új engedélyt már nem 
tud benyújtani a hatóságokhoz a működtetésre. 

Dr. Tábori György alpolgármester annyival 
egészítette ki az elhangzottakat, hogy az ön-
kormányzat sem hivatali apparátusával, sem a-
nyagi eszközeivel nem vállalhatja egy tartósan 
veszteséges szolgáltatást működtetését. A lo-
csolóvizet használók közösségének érdeke egy 
egész város közösségének érdekével ütközik, 
és a képviselő-testület természetesen a telepü-
lés érdekeit kell, hogy előnyben részesítse. 

A témában érkezett újabb hozzászólásból 
a jelenlevők megtudhatták, hogy a locsolóvíz 
szolgáltatás elszámolásának eddig nem alakult 
ki meghatározott rendje. Sem a le-olvasás, sem 
a számlabefizetés határideje nem volt tisztáz-
va. Sokan számlát sem kaptak, így ha akartak, 
akkor sem tudtak fizetni. Alapdíjakról szóló 
számlák érkeztek, más nem, viszont legutóbb 
öt év fogyasztását számlázták ki. 

Erre az önkormányzat műszaki ügyinté-
zője, Gajdos Béla válaszolt. A fogyasztást 
kétféleképpen lehet dokumentálni. Vagy a 
szolgáltató, vagy a fogyasztó jelenti be az 
önkormányzat pénzügyi osztályán, hogyan 
áll a fogyasztás. 

Miután több hozzászólás és megjegyzés 
nem érkezett, Tömör István polgármester a 
közmeghallgatást befejezte. 

- vtt -
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Átadták a Dr. Saáry István Egészségházat Balatonkenesén 
 

A mintegy négy hónapon át tartó munkálatok után 2016. 
december 7-én ünnepélyes keretek között átadásra került a 
megújult orvosi rendelő, amely egyben új nevet is kapott: Dr. 
Saáry István Egészségház. 

Az átadó alkalmával Tömör István polgármester annak az 
elhivatott szellemiségben dolgozni és tenni akaró néhai Dr. 
Saáry Isvánnak ajánlotta az új Egészségházat, aki 46 éven 
keresztül dolgozott Balatonkenesén háziorvosként. 

Az átadó alkalmával a Magyar Vöröskereszt Veszprémi 
Szervezete szervezésében, a Sybilla Hallókészülékstúdió Bala-
tonfüred támogatásával, illetve a Balatonfüredi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályának együttműködésével ingyenes 
testzsír- és vérnyomásmérés illetve ingyenes hallásvizsgálat és 
tanácsadás várta a vendégeket. 

A Belügyminisztérium támogatásával megvalósított beru-
házás teljes költsége meghaladta a 33 millió forintot, melyből 
28.500.000.- forint volt a pályázaton elnyert támogatás, még az 
Önkormányzat további közel 4,5 millió forint önrészt vállalt. 

A felújítással nem csak az épület, hanem annak teljes be-
rendezése is megújult, a teljes bútorzat lecserélése illetve töb-
bek között a fűtés korszerűsítése is megtörtént. 

Az átadón jelen volt Dr. Saáry István özvegye, Emma néni, 
aki a polgármester úrral és Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselővel közösen avatta fel a megújult épületet. 

– sr – 
 

 

Dr. Saáry István 
 

1927-ben végzett a budapesti orvosegyetemen. Szemész 
szeretett volna lenni, bejárt Grósz Elemér professzor műtétje-
ire, de az élet közbeszólt. Megnősült, s családdal nem lehetett 
fizetés nélküli gyakornok. Elment Tiszakécskére körzeti 
orvosnak. Két év múlva meghirdették Balatonkenesén a kör-
zeti orvosi állást, s a falu elöljárósága tizenkét jelentkező 
közül őt választotta. Negyvenhat évig volt itt orvos. Az első 
húsz évben sok kenesei a kezei között született. Ismerte a 
családokat, az életkörülményeiket, a családtagok viszonyát 
egymáshoz, s munkájukat – és a betegségeiket – kívülről. Így 
könnyebb volt gyógyítani – mindent figyelembe véve. Sok 

olyasmit megoldott a rendelőben, amivel ma kórházba küldik 
az embereket. Nem ijedt meg az ikerszüléstől sem, kisebb 
műtéteket is elvégzett, hasi folyadékot csapolt le, infúziót 
gyártott és adott, tályogokat nyitott meg. Megtanulta a fogá-
szatot, ő volt az egyik legjobb a környéken. (A 60-as években 
kénytelen volt azokat a veszprémi pártembereket is kezelni, 
akik benne voltak az 1956-os forradalom leverésében – mi-
lyen érzés lehetett!) Lovaskocsival járt a betegekhez. Később 
jött a bicikli, majd az 50-es években a motor, később az autó. 

Nagyon szeretett rajzolni-festeni, sok festő és egyéb mű-
vész a barátja volt. Kenesén nagy könyvtárat gyűjtött össze, 

Fotók: Győrffy Árpád – balatontipp 
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ahol az útleírásoktól a történelmen át a zenei könyvekig és 
persze a verseskötetekig és regényekig minden megtalálható 
volt. Megtanult fényképezni és a képeket előhívni, sok régi 
képen örökítette meg Kenese régi házait és az embereket. 
Bejárta vonattal egész Európát. Teniszezett, úszott, korcso-
lyázott. Eljárt az ifjúsági sakk-körbe ta-
nulni-tanítani. 

Aztán jött a II. világháború. Egy pán-
célvonat orvosa lett, ahova kenesei leven-
téket és katonákat is helyeztek. Végül 
nem kellett kimenniük Németországba, a 
Balaton körül jártak fel-alá. Zsidókat is 
bújtatott a vonaton, ami később, 56-ban 
nagy segítség volt. Közben a házát hol az 
oroszok, hol a németek vették kölcsön 
szálláshelyül, s távozáskor magukkal 
vitték a berendezést. Az apját a padlásra 
zárták. Végül a keneseiekkel horvát hadi-
fogságba került, ahonnan együtt jöttek 
vissza. Ez mind olyan közös élmény volt, 
ami őt és Kenese lakosságát elválasztha-
tatlanná tette. 

Aztán megindult az újjáépítés. Kene-
sén is épültek az üdülők, megnövekedett a 
munka. Bővül a fűzfői gyártelep, a TSZ, 
sokkal több embert kellett ellátni. Kötele-
ző volt a vöröskeresztes munka, még 
versenyeket is szerveztek, amit az általa 
oktatott gyerekek nyertek meg. Menedzselte a helyi focicsa-
patot is. A pártba azonban soha nem lépett be. Ezt zokon 
vették tőle. 

Aztán jött 1956. Egy pillanat alatt ő lett a helyi forrada-
lom vezetője. Megszervezte, hogy Pestre élelmiszert küldje-

nek. Nem engedte a túlkapásokat, nem engedte, hogy az 
emberek bosszúból fegyvert fogjanak. Nyugalom és öröm 
volt Kenesén. A forradalom leverése után bujkáltak – mindig 
más ember pincéjében. Senki sem adta fel őket. Mikor már 
megnyugodtak, hogy nem lesz bajuk és hazamentek, akkor 

jöttek értük. A Honvéd üdülőbe vitték 
többedmagával, naponta verték, kínozták, 
éjjelente újra le kellett írnia, mit csinált. 
Nem tudtak ellene semmit terhelőt talál-
ni. Állítólag a háború alatt bújtatott zsidó 
újságíró – aki ekkor már Kádár beszédeit 
írta – segített kiszabadítani. Soha nem 
heverte ki ezt a tíz napot. Ugyanúgy 
végezte a munkáját, összeszorított fogak-
kal kezelte a betegeket estig, de a régi jó 
kedélye odalett. Már csak a család maradt 
neki. A község vezetői hagyták dolgozni 
– nem is tehettek volna mást –, hiszen a 
keneseiek ragaszkodtak hozzá. 

1975-ben ment nyugdíjba. Október 
helyett már nyáron elküldték a megyei 
párt – Pap János – kívánságára, mert 
kellett a hely Biszku Béla unokaöccsé-
nek. Addigra már kész volt a család há-
zának felújítása, s odaköltöztek a felesé-
gével. Ott kialakított egy rendelőt, s dol-
gozott tovább, amíg tudott. Lassan be-
kúsztak az életébe a betegségek, s nyolc-

vanhárom éves korában meghalt. Egyházi temetése volt, ezért 
a falu elöljárói csak némán vehettek részt rajta. 

Gyermekei közül legkisebb lánya folytatja hivatását. 
 

Dr. Saáry Kornélia
 

 

Dr. Saáry Istvánné visszaemlékezése férje életére, munkájára 
 
A kenesei orvosi rendelő épületét látni mindig jó volt, em-

lékeket ébresztett azokból az évekből, amelyeket ott töltöttem. 
A mostani megszépülése, korszerűbbé válása elismerése-

ket ébreszt bennem. Elismerés illeti azt, aki igényelte, aki 
jóváhagyta; azokat, akik anyagilag fedezték és akik kivitelez-
ték. Kívánom, hogy a jövőben ott dolgozó orvosok, egész-
ségügyi dolgozók érezzék jól magukat és szívesen, eredmé-
nyesen dolgozzanak a keneseiek problémáinak megoldásán! 

Ez az épület volt negyvenhat éven keresztül a férjem ott-
hona és munkahelye. Nem volt könnyű feladata, de ő vállalta 
és igyekezett teljesíteni. Több mint harminc éven keresztül 
Akarattya is hozzá tartozott. Ez nagy terület volt, amit jó 
közlekedési eszközök nélkül kellett ellátni. Akarattyára és 
Kenese távoli helyeire egy bérelt lovaskocsival – télen szán-
nal – járt. A bicikli megjelenése már előnyt jelentett, a kis 
motor meg többet, de még könnyebb lett a helyzet 1960-ban, 
amikor sikerült vennünk egy használt Zsigulit. Ez volt 
Kenesén a második autó. Együtt tanultunk vezetni, együtt 
vizsgáztunk, majd felváltva vezettünk. Kenesén én voltam az 
első női vezető, most pedig a legöregebb női vezető vagyok. 
A következő években már kialakult a lehetőség új autó vásár-

lására, ezzel éltünk, s megszánt a probléma a betegek eléré-
sében. 

A fűtést az egész épületben sokáig csak kályhákkal oldot-
tuk meg. A rendelőben egy vaskályha adta a meleget, ha 
folyamatosan raktuk rá a fát, amit nagy mennyiségben kellett 
beszerezni, majd kosarakban behordani. 

Férjem sokoldalú orvos volt. Amit lehetett, itthon megol-
dott, hogy ne kelljen Veszprémbe küldenie a beteget. Akkor 
még nem volt ügyeleti rendszer, így készen kellett állni éjjel-
nappal, hétköznap-vasárnap. A délutáni körzeti rendelés után 
privát fogászattal foglalkozott. Tulajdonképpen abból éltünk. 

Jól beilleszkedett a község életébe. Részt vett különböző 
rendezvényeken, kapcsolatot tartott szervezetekkel, társasá-
gokkal. Az ifjúsági sakkozók körébe gyakran látogatott, az 
iparosok testületébe szintén. Nagyon aktívan működtette a 
községi felnőtt és iskolai vöröskeresztes szervezeteket. A gye-
rekek szívesen jöttek a rendelőbe tanulni és gyakorolni. Pataki 
Karcsi vezetésével részt vettek egy versenyen is, amelyen a 
megyében az elsők lettek, országos szinten pedig hetedikek. 

Jó szabadidős foglalkozásai voltak. Szeretett teniszezni, 
sakkozni, hegedülni, de legtöbbet a galambokkal foglalkozni. 
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Évtizedeken keresztül körülbelül kétszáz galambja volt. Eze-
ket röptette, etette, itatta, simogatta, ellenőrizte, ápolta és 
fényképezte. Elköltözésünkkor szétosztogatta. 

Jó volt a kapcsolata a helyi vezetőkkel, a lelkészekkel, 
plébánosokkal is. Különösen Németh Árpád plébános úrral 
volt szoros a kapcsolat, ezért váratlan és döbbenetes halála 
különösen megrázta. A templom előtt esett össze és halt meg 
szegény. Sok fényképünk is őrzi az emlékét. A plébános úr 
hirtelen egyedül maradt testvérét – aki háztartását vezette – 
gyors megoldásként mi alkalmaztuk háztartási feladatok 
ellátására. Persze ezt csak átmenetnek tekintettük, ezért né-
hány hónap után mások segítségével egy biztos, nyugodt 
életet biztosítottak neki. 

A világháború alatt behívták, katonai orvosként kenesei 
leventéket és katonákat mentett meg az elhurcolástól. Az 56-
os forradalomban vezető szerepet vállalt. Társaival igyekez-
tek lelkesen és ésszerűen vezetni az összetartó, élénk lakos-
ságot. Az élelmezés problémáival küzdő budapestieknek egy 
teherautónyi élelmet gyűjtöttek és küldtek fel. A forradalom 
vége egy óriási házkutatás és elhurcolás lett. A Honvéd Üdü-
lőben történt kihallgatások és kínzások megviselték, de erős 
akaratával és itthon már a mi segítségünkkel talpra állt. 

A község vezetői hagyták dolgozni. 

Szomorúan hallgattuk a rádióban és olvastuk az újságokban 
a komoly megtorlásokat a forradalomban való részvételért. 

Szerettük és neveltük kislányunkat születésétől napjain-
kig. Ő ebben az épületben született, édesapja közremű-
ködésével. Gyönyörködtünk óvodás előadásokban, részt vet-
tünk az iskolai ünnepélyeken, majd Székesfehérvárra írattuk 
be egy gimnáziumba. Örültünk, hogy mindenhol jól teljesített 
és 1979-ben átvehette orvosi diplomáját, amellyel azóta is él. 
Édesapja örült, hogy őt követi hivatásában és én is örülök, 
hogy súlyos tragédiám óta karban tart. 

Máshol élő gyermekeit is folyamatosan szívesen láttuk. 
Gondoztuk és ápoltuk édesapját és szüleimet. Az én szüleim-
mel közösen építettünk házat, ahol eleinte ők laktak, majd mi. 

1975-ben férjem bejelentette nyugdíjba vonulását, októ-
ber 1-től. De a megye ellentmondást nem tűrő vezetője júli-
usban utasította, hogy augusztus 1-től már mennie kell. A 
helyi vezetők elnézést kértek, hogy nyugdíjba vonulása al-
kalmából ünnepélyes köszöntőt nem mondhatnak, pedig úgy 
tervezték. 

Leköltöztünk, ahol saját házunkban mint nyugdíjas tevé-
kenykedett tizenegy évig. De a betegségek egyre gyakrabban 
jelentkeztek és súlyosbodtak. Dr. Jurcza Imre doktor urat 
kértem az ellátására. Nagyon készségesen állt rendelkezé-
sünkre. Gyakran kellett hívnom, néha éjszaka is. Kórházba is 
kellett vinnem gyakran, ahol szintén nagyon mellé álltak. 

De nem bírhatta a végtelenségig. 
1986. szeptember 8-án visszaadta lelkét a Teremtőjének. 

Családunk 16-án búcsúzott tőle koporsója mellett állva, majd 
a sírjához kísérve. Mivel egyházi szertartás volt, községünk 
vezetői nyilvánosan nem köszönhettek el tőle. 

A jövő elveszíti vonzerejét, de felfényesedik a múlt és a lé-
lek átmelegedve feledkezik bele, hogy új hitet merítsen belőle. 
Az élet egy nagy műhely, amelyben mi voltunk a munkások. 

Az emlékek soha nem múlnak el! 
Azóta már csak gyakran a temetőbe járva látogatom és 

ápolom szüleimmel közös sírjukat. Kívánom, hogy nyugod-
janak békében és várjanak engem türelemmel. 

 
Dr. Saáry Istvánné 

 
 
 

 
 

Saáry doktor és vöröskeresztes csoportja 

Lakossági tájékoztatás a háziorvosi rendelés változásáról 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Détár Bianka rendelése 2016. december 9-től visszaköltözik a korábbi helyére, a Táncsics u. 
3. szám alá (Dr. Saáry István Egészségház). 
 
Dr. Németi Sándor rendelését a fenti változások nem érintik, rendelését továbbra is a Dózsa György utca 1. szám alatt folytatja. 
1 sz. körzet                                                                                                 2 sz. körzet 
Dr. Németi Sándor                                                                                    Dr. Détár Bianka  
Rendelő elérhetőségek:                                                                               Rendelő elérhetőségek: 
88/481-340                                                                                                  70/774-20-00 
Balatonkenese, Dózsa Gy. u. 1.                                                                Balatonkenese, Táncsics M. u. 3. 
Rendelési idő:                                                                                            Rendelési idő: 
Hétfő – Kedd: 12:30-16:00                                                                         Hétfő, Péntek: 10:30-12:00 
Szerda – Csütörtök, Péntek: 8:30-12:00                                                     Kedd: 8:00-10:30 
                                                                                                                    Szerda: 14:00-16:00 
                                                                                                                    Csütörtök: 12:00-14:00 
A változások miatti esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük! 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
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Egy év véget ér és egy új kezdődik 
 

Évértékelés Simon Csaba világbajnokkal 
 
Az év végéhez közeledve sokunk fejé-

ben megfordul az a gondolat, hogy számot 
vessünk, átértékeljük az elmúlt évben elért 
eredményeinket, hogy utána új tervekkel, 
új lendülettel vessük bele magunkat az 
újévbe. Nincs ezzel másként Simon Csaba 
erőemelő sportolónk sem. 

Ennek jegyében invitáltam őt egy kö-
tetlen beszélgetésre, hogy felidézzük a 
2016-ban elért sikereit. 

2016 májusában világcsúcstartóként 
érkezett Szerencsre, a Magyar Bajnokság 
helyszínére. Ez a megmérettetés egyben 
egy kvalifikációs verseny is volt, amely 
lehetőséget biztosított neki, arra hogy 

nemzetközi porondon is megmérettesse magát. A 90 kg-os súlycsoportban raw 
(felhúzó ruha nélküli) számban 240 kg-ot felhúzva első lett, equiped-ben (fel-
húzóruhás szám) 250 kg-ot húzva szintén nem talált legyőzőre. Így két magyar 
bajnoki címet is magáénak tudhatott. 

2016. szeptember 18-24. között került megrendezésre a szerbiai Knjazevac város-
ában a GPC Világbajnokság. A 90 kg-os súlycsoportban equiped versenyszámban 250 
kg-ot felhúzva világcsúcsot döntve világbajnoki címet szerzett, majd 82,5 kg-os súly-
csoportban raw kategóriában 242,5 kg-ot felhúzva világbajnoki ezüstérmet nyert. 

A 2016. október 23-án, Szerencsen megrendezésre kerülő GPA-IPO Európa Kupán 
90 kg súlycsoportban indulva raw felhúzásban 240 kg-mal, equiped felhúzásban 251 
kg-os emelésével, világcsúccsal mindkét versenyszámban Európa kupa győztes lett. 

Csabának ez az év igazán gazdag volt sikerekben, és ezt a világszínvonalon is ki-
emelkedő nemzetközi és hazai sporteredményt Balatonkenese Város Önkormányzata 
is elismerte. 

Az újévben tervei szerint két nemzetközi versenyen is szeretné képviselni hazán-
kat és településünket, mind a WUAP mind pedig a GPC szervezet által megrende-
zésre kerülő világbajnokságon. 

Méltán lehetünk büszkék az elért eredményeire és az elkövetkezendő évben is 
hasonló sikeres szereplést kívánunk számára. 
                                                                                                            Szabó Tamás

 

Simon Csaba köszöntése 
 
Simon Csaba többszörös magyar- és világbajnok sporto-

lónkat köszöntötte Tömör István polgármester Balatonkenese 
Város Önkormányzata nevében október 26-án, a városházán. 
Az esemény apropóját Csaba két legutóbbi győzelme adta, 
ugyanis alig egy hónapon belül három világbajnoki címet 
nyert el felhúzásban és ezzel együtt három kategóriában állí-
tott be világcsúcsot.  

Eredményei elismerésének jeléül díszoklevelet és egy 
névre szóló kristályvázát vehetett át. Ezzel köszönte meg 
polgármesterünk az önkormányzat és város lakossága nevé-
ben Csabának, hogy Balatonkenese hírnevét kimagasló, vi-
lágszínvonalú eredményeivel gazdagította. 

Az ünnepelt meghatottan köszönte meg a kitüntetett fi-
gyelmet. Külön köszönetet mondott a Képviselő-testületnek 
azért, hogy az előző évben kapott támogatásból részt vehetett 
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a sportága Prágában megrendezett világkupáján, ahol két számban is első helyezést ért el világcsúccsal. Feleségének, Seffer 
Ritának is köszönetet mondott, hiszen az ő támogatása volt a legszükségesebb mindig is számára. 

Csaba szerint leírhatatlan érzés, amikor egy külföldön rendezett világbajnokságon a dobogón állva egyszer csak felhangzik 
a magyar Himnusz, ami ilyenkor miatta, és egy neki szól, neki, Simon Csabának, Balatonkeneséről… 

– sr – 
 

 

A kézimunka varázs, mely átalakít… 
 

                      10 éves a Balatonkenesei Hímzőkör 
 

„A kézimunkában: a lélek által vezetett kéz…” 
(Pap Gábor művészettörténész) 

 
Jeles ünnepre gyűlt össze november 25-én a Balatonkenesei Hímzőkör. Fennállásuk tízéves évfordulóját ünnepelték roko-

naik, barátaik körében a Kultúra Házában. Ez a születésnap annyiban volt más, mint a többi, hogy itt az első ajándékot éppen 
az ünnepeltek adták a városnak, mégpedig egy szép kiállítást. Ott vannak településünk majd minden rendezvényén, a majálisi 
főzőversenytől a lecsófesztiválig, s ha programban kell részt venni, a település is ugyanúgy számíthat rájuk, ahogyan ők egy-
másra. Kívánjuk a Hímzőkörnek, hogy továbbra is maradjon meg olyan összetartó, segítőkész és vidám csapatnak, mint ami-
lyen eddig volt! Magunknak pedig azt kívánjuk, hogy mielőbb újra láthassuk szépséges munkálkodásuk eredményét egy követ-
kező nagyszerű kiállításon. 

 

– Ajándéknak tekintem ezt a mai megszólalást, hiszen 
mögöttem, mellettem kattog a kötőtű, boszorkányos a horgo-
lótű. Olyan családban nőttem, ahol nagymamám, anyukám 
folyamatosan fabrikált, ahogy a kiállítók mögött is ott vannak 
a családi minták, az elődök öröksége – kezdte megnyitó be-
szédét T. Vajda Márta. – Kézimunka mindig volt, hiszen 
kézimunka például a lakatos nagypapa jegyajándéka a nagy-
mamának: egy konyhaszekrény. És nem is akármilyen! Tit-

kos záras! (Titkos üzenettel.) Varázslatos. Ahogy az is, amit 
Fűhegyi Mihály mond: „Velem született adottság, hogy ha 
meglátok valamit, meg tudom csinálni.” Ő történetesen egy 
faragó. 

 
„A kézimunka varázs, mely átalakít. Könnycseppet 

gyöngyszemmé persze nem, DE akár.” 
(Parafrázis Poszler György nyomán) 

 
A népművészet alapvető sajátossága a szépség és a hasznos-

ság összhangja. Belőle táplálkozik a művészet, az iparművészet, 
a dizájn és a kézimunka. Tágabb és szűkebb értelemben is ben-
nük mutatkozik meg az alkotói ösztön. „A szeretetet varrom” – 
sóhajtják belülről ezeknek a virágoknak a készítői. 

A mesebeli – ámde valóságos is lehet – ,vénséges vén bába-
asszony úgy véli, hogy amikor világra jövünk, megkapjuk útra-
valóul kicsinyke batyunkat a hamubasült pogácsával, amelybe 
bele van sütve a válasz életünk nehezedő konfliktusaira. Olyan-
kor megszólal bennünk a belső hang: „Mindig így lesz ez-
után?”Vagy vége egy életszakaszunknak? És kereshetünk. És ki-
ki talál… 
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„A kézimunkában az illanó idő szívdobbanása.” 
(Kosztolányi Dezső) 

 
2006. november 20-án Né-

meth Sándorné Jucika kézimun-
kái, gobelinjei díszítették ennek 
a teremnek a falát. Nagy volt az 
érdeklődés, a szépség szeretete 
nyomán a boldogság. 

„De jó lenne! Én is szeret-
nék, tudnék, hátha tudnék.” 
Ezek a vágyak vették körül 
Jucikát. A leghangosabban – 
talán – és legkitartóbban Télné 
Maca. És az akkori intézmény-

vezető rábólintott. Attól kezdve hétfő déutánonként négytől 
hétig öten-hatan, többen ülték körül az asztalt. Ki-ki varr, 
amit szeret. (Meg amit tud.) 

Van, aki – H. Marika – a nagymamájától tanulta – belenőtt 
– a Richelieu-hímzést. Van, aki azt mondja, mióta idejár, más-
képp látja a színeket, a zöldet, a sárgát… „Másképp nézem az 
eget, a felhőket, a kékeket, a rózsaszíneket. Kirakom a kész 
munkámat. Jön hozzánk valaki, távolról szemléli. »Te, ez 
olyan művészi!« – kívánkozik ki a dicséret, ami olyan jólesik.” 

Van, aki – Irénke – amikor elújságolta a lányának, hogy 
gobelin szakkörbe jár, az volt a válasz: De anyu, miért nem 
mész a szomszédba Németh Szilvi anyukájához? Volt derült-
ség: De hiszen ő a mester… 

Van, aki – Erzsi – meséli: Egy kötött, száraz világból ér-
keztem. A könyvtárban böngésztem. Hálás vagyok Hajninak, 
mert azt mondta: Menj át a szakkörösökhöz! Éppen kiállítás 
is volt. Festmények és gobelinek együtt. Középen pedig hím-

zés fölé és egymás felé forduló asszonyok. Szó szerint meg-
ütött a látvány és az atmoszféra. Éreztem, hogy ezt én is 
szeretném csinálni. 

Piroska is azt mondja, milyen jó a légkör. – Látta, érezte, 
amikor bekukkantott. „Na, majd ha nyugdíjas leszek!” És lett. 
„Áh, nincs türelmem” – gondolta. Aztán kapott tanulómintát… 

Amikor valaki ügyetlennek érezte magát, Jucika mellé ült. 
Segített az anyagok, minták választásában, egészen onnantól, 
hogy a hímzőtűnek tompa a vége… (Milyen jó!) 

Van, aki – Zsuzsa – a menye után jött a hímzők közé. Ma 
már az akkori magzatocska, akinek a nagymamája lett, a 
tízéves Miklós Gréta is tud gobelint varrni. Örökölte! 

 
„Aki szereti, amit csinál, meglátja saját magát.” 

(Tamara Barnhoff) 
 
A hímzőkör 2011. október 14-én ünnepelte fennállása 

ötödik évfordulóját. Az akkori kiállítás vendégkönyvéből: 
„Kell egy csapat. Van! 
Kell egy kapitány. Van! 
Kell egy pálya, hely. Van! 
Akkor lehet játszani színekkel, tűvel, anyaggal és ve-

lünk… Mert mindaz, ami itt van a falakon, játék.” 
„Itt befogadnak, elfogadnak.” 
 
„A tulajdonosnak benne van a lelke a termékben. Ez a ké-

zimunka.” 
(A Szamos család reklámja) 

 
Jól kézimunkázni azt jelenti: gondolkozni, érezni és kife-

jezni. Az anyag, a szellem és a lélek találkoznak. Ehhez 
élesztő kell, kohézió. Szakszerű, szeretetteljes tanítás, az 
átadás képessége és szenvedélye, a kitartóan sugárzó biza-
lom. Hogy meg tudjátok csinálni! 

Vannak szertartások, mint például Jucika bucifejű, színes 
gombostűi. Ezekkel javít. Egyszer sok év után Szidónia, aki 
szintén tag, viszi javításra a szépen, vonal mentén varrott 
munkáját, s gondosan mellérakja – ahogy a többiektől látta – 
a színes, bucifejű gombostűket. 

Vannak ünnepi szertartások. Amikor elkészül a mű, beke-
retezik, ahogy kell, és bemutatják egymásnak. 

Itt nem közösségépítő programok vannak, hanem: tornáz-
nak, kerek születésnapokat köszöntenek, recepteket cserél-
nek, kóstolnak – kérdezzék csak meg, hol kapható a legfino-
mabb sütőtök – kirándulnak, közös színházlátogatásra men-
nek. És számtalanszor találkozni velük a város kulturális 
rendezvényein. 

Nagy külső és belső utakat jártak, járnak be barátságosan, 
nyitottan.  

A hímzés fonala távoli, ám saját világba vezet. 
 
„Vigyázz. 
Ez a nagy pillanat. 
Egy ember jön feléd, bemutatkozik. Már tárja a kezét, 

most lát legelőször, rád néz, és elviszi majd az arcod, a han-
god, s őrzi.” 

(Gross Arnold: Beszélgetések a barátságról) 
T. Vajda Márta 

(Fotók: Gondán József)
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Gyémántdiplomás házaspár 
Közeli szomszédom-barátom, Molnár 

Berci mutatott be egy idős házaspárnak a 
Zrínyi utcában. Dr. Molnár László János 
több gimnáziumban és főiskolán volt igaz-
gató, felesége, Szotyori Gizella óvónő és 
zenei munkaközösségek vezetője. Mindket-
ten 1956-ban végezték az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem megfelelő szakát. Oktat-
ták-nevelték a gyerekeket és fiatalokat Sop-
ronban, Kaposvárott és Csurgón, majd Bala-
tonkenesén telepedtek le. 

Az elmúlt 17 év alatt megszerették tele-
pülésünket, beilleszkedtek és jól érzik itt 
magukat. Két lányuk Veszprémben dolgozik 
orvosként illetve konduktorként (hátrányos 
helyzetű gyerekek nevelője); vejükkel, két 
unokájukkal és egy dédunokájukkal boldog 
családnak örülnek. 

Laci bácsi fizikai állapota megrendült, 
mozgásában korlátozott, de a szelleme bámulatos. Memóriája 
kiváló, szókincse rendkívül gazdag, élmény vele együtt lenni 
és beszélgetni. Gizi néni szellemileg és fizikailag is friss, 
mozgékony, szeretettel gondozza rászoruló idős férjét. Lehet 
így is megöregedni: békességben, elégedetten, szeretetben. 

Laci bácsi korábban szívesen vett részt a kenesei választá-
sok bizottságaiban, szervezett egészségügyi szűréseket, hívott 
vendég előadókat. Együtt vettek részt a helyi kultúrprog-
ramokon, most is jó, baráti a viszonyuk a szomszédokkal. 

Az idős házaspárt nagy öröm érte az elmúlt hetekben. 
Mindketten átvehették a 60 éve végzettek gyémántdiplomá-
ját. Keveseknek adatik meg!  

Szeretettel gratulálunk mindkettőjüknek, és további békés 
öregséget, családi boldogságot kívánunk nekik ez alkalomból is! 

Mint ahogy sok idős ember a településünkön, ők is meg-
érdemlik Varga Ákos és mások szolgálatkészségét, a segítő 
figyelmet és megbecsülést. 

Isten éltesse őket! 
T.Gy.

Múltidéző kiállítás az iskolában 

Immár hagyomány iskolánkban, hogy az adventi időszak-
ban kiállítást szervezünk diákjainknak különböző témakörök-
ben. A kiállítások megálmodója és kivitelezője kolléganőnk 
dr. Dukon Béláné, akinek hobbija az érdekes, értékes régi 
használati tárgyak gyűjtése. Minden évben újabb és újabb 
különlegességekkel lepi meg a kiállítás látogatóit. 

Az idei kiállítás címe: „Múltidéző nagyanyáink, dédanyá-
ink, ükanyáink korából”. Az iskola bejáratánál lévő vitrinek-
ben december 16-ig mindenki megcsodálhatja a régi korokat 
idéző retikülöket, zsebkendőket, láncokat, hajtűket, képesla-
pokat,  … . Igazi kincsestár várja a látogatókat! 

Akik pedig a kiállítás megnyitójára is eljöttek, őket Vera 
további kincsek történeteivel ajándékozta meg. Tiszteletet és 
elismerést parancsoló az a lelkesedés és szakértelem, ahogy 
egy-egy miniatűrről, szivardobozról, tintatartóról, kitűzőről 
beszélt. A megnyitó után ott maradt érdeklődő gyerekek gyak-
ran felkiáltottak: „Ilyet láttam az egyik filmben!” „Ilyen van a 
dédi szekrényében!” S valóban, számukra – és számunkra is – 
ezek a tárgyak a múlt kis emlékei. De Vera számára mind 
megannyi izgalmas történet, maga a mesélő művészet. 

Kívánom Verának, hogy legyen lehetősége gazdag gyűj-
teményét szélesebb körben is bemutatni! Kívánom az érdek-
lődőknek, hogy legyen alkalmuk kolléganőnk tárlatvezetésén 
részt venni, ahol tárgy és szakértelem egyaránt elfoglalhatják 
méltó helyüket! 

Révfalusiné Páczelt Gabriella 
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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„„FFééllrreeccssúússzzootttt  ffoorrrraaddaallmmáárr,,  tteehháátt  íírróó””  
120 éve született Veres Péter 

 
1897. január 6-án, Balmazújvárosban született Veres Péter író és 

politikus, 1947-48-ban honvédelmi miniszter. Szülei nem voltak 
házasok, így anyja, Veres Julianna vezetéknevét, de apja keresztne-
vét kapta. A négy elemi elvégzése után már dolgoznia kellett, így 
alig tizenkét évesen már alkalmi mezőgazdasági 
munkás, majd pályamunkás a vasútnál. Autodidakta 
módon folytatott tanulmányait főleg a szocialista és 
kommunista írók határozták meg. 

Az első világháború az olasz fronton találta, 
amit szerencsésen élt végig. Részt vett a Tanácsköz-
társaságban: Balmazújvárosban a munkástanács 
tagja volt. Ezért 1920-ban fogházra ítélték. Szaba-
dulása után ismét vasúti pályamunkás lett. Hamaro-
san bekapcsolódott a megalakuló Magyar Szociál-
demokrata Párt tevékenységébe, mely miatt sűrűn 
jelentek meg lakásán a csendőrök. 

Veres Péter első írásait a baloldali sajtóban kö-
zölte. Írt, miközben fizikai munkát végzett, ezért az 
írásra szánt időt a pihenéstől kellett elvennie. A 
szegénységet, a mezőgazdasági munkások sanyarú 
sorsát, a zsellérek kiszolgáltatottságát bemutató művei olyan szocioló-
giai részletességgel íródtak, mint Illyés Gyula Puszták népe vagy Féja 
Géza Viharsarok című írása. Hangvétele, világlátása a népi írók közé 
viszi, csatlakozik a szerveződésükből született Márciusi Fronthoz is. 
1936-ban jelent meg első kötete, az életrajzi elemeken alapuló Szám-
adás. Könyve kiforrott írás, a népélet és a néplélek tökéletes ismereté-
nek birtokában. 

A második világháborúban munkaszolgálatra hívták be. A háború 
után, 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt elnökévé választották, s a földosz-
tás kapcsán az akkori pártok őt javasolták a Földbirtokrendező Tanács 
élére: irányítása alatt zajlott a földreform. A Parasztpárt a választásokon 
a parlamentbe került, s bár nem szívesen, de elvállalta a közmunkaügyi 
minisztérium vezetését. Az 1947-es választásokat követően a honvé-
delmi tárcát bízták rá. Mindenki, aki ismerte, meglepődött, hogy elvál-
lalta a honvédelmet. Hiszen hozzá a föld, a mezőgazdaság állt közel. 
Mégis, 1948 szeptemberéig töltötte be ezt a posztot. 

1954 és 1957 között a Magyar Írók Szövetségének elnöke. Bár a 
mezőgazdaság kollektivizálását, a téeszrendszer kialakítását mind-
végig támogatta, az ötvenes évek padlássöpréseivel, a mezőgazda-
ságból élők végtelenségig való kizsákmányolásával nagyon nem 
értett egyet. 1956. október 23-án ott volt a Petőfi majd a Bem szo-
bornál, s ő olvasta fel az Magyar Írók Szövetségének kiáltványát. A 
forradalomban való részvételéért később fizikai bántalmazás nem 
érte, de érezhetően háttérbe szorult. 

Kossuth-díjat kétszer kapott: 1950-ben és 1952-ben. 
1919-től haláláig tartott házassága feleségével, Nádasdi Julian-

nával. Öt gyermeket neveltek, egyik fia édesanyja leánykori nevét 
használva író lett, Nádasdi Péter. 

Amiért személye mindezeken felül itt, a Balatonnak ezen a táján 
különösen érdekes, az a Balatonhoz való kötődése, s a tény, hogy 
Akarattyán nyaralója volt. Kodolányi János hívta meg először ide, s 
Veres Pétert elbűvölte a táj szépsége, az itteni nyugalom és a balzsa-
mos levegő. Jó földet talált itt, ami bőven és gazdagon termett, melyet 
különösen szeretett. Saját bevallása szerint valóságos Kánaán-élménye 
volt Akarattyán, később azért is vett itt telket. Az észak-olasz vidék-
hez hasonlította, ahol az első világháború alatt megfordult. „Ha kijö-
vök tavasszal és ősz felé (…), mindig majdnem az első dolgom (…), 
hogy kimegyek a partra, a magas szakadék szélére, mert a fák közül 
nem látni ki a tóra. Leülök valami kis dombocskára a parton, és né-
zem a Balatont, mert szomjazom, hogy lássam. És szép a Balaton! 
Akkor is szép, ha csendes, akkor is, ha hullámzik, akkor is, ha tiszta 
fölötte az ég, akkor is, ha párás-homályos. Akkor is szép, ha idelátszik 
a Tihanyi-félsziget az akarattyai szakadék peremére, akkor is, ha nem 
látszik ide. És másképpen szép reggel, mint este, alkonyatban és haj-

nalon, víz-szikráztató napfény vagy borús ég alatt. És persze akkor is 
szép, ha zöld a vize, akkor is, ha kékesszürke, akkor is, ha színek 
váltódnak, vagy felhőárnyékok futnak át rajta és akkor is szép, ha 
egyszerűen csak vízszínű.” 

1956-ban költözött Budán a Gárdonyi Géza utcá-
ba, a Rózsadomb akkor még nagy kertek mélyén 
megbújó kis nyaralókkal tarkított részére, s itt élt 
haláláig. Közéleti szerepet már nemigen vállalt, bár 
véleményét még rendre kikérték. Kiterjedt levelezést 
folytatott a kor íróival, s másokkal is. Rengeteget 
olvasott, írt; olvasónaplója, az őt ért hatásokkal, s az 
olvasottakra adott gondolataival érdekes olvasmány. 

1970 márciusában szívrohamot kapott. Állapo-
tát stabilizálták, de az infarktus következményeibe 
április 22-én belehalt. 73 éves volt. 

Kortársai a legnagyobb tisztelettel szóltak sze-
mélyéről. Írótársa, Fekete Gyula egy interjúban így 
fogalmazott: „Mindig túllép az íróságon, messze 
túllép a szépirodalmon. Voltaképp politikus is, szoci-
ográfus is, filozófus is, az élet minden szögletét 

igyekszik földeríteni. Olyan belső izgalom munkál benne, a valóság 
megismerésének és fölmutatásának olyan izgalma, hogy ezt nem lehet 
csak szépírósággal szolgálni, kielégíteni.” 

Író, politikus, szociográfus, filozófus. Mindegyik egyszerre és kü-
lön-külön. És költő – nem elsősorban, de mindenképpen. Igazi hitval-
lása versekben is megfogalmazódik „A versben nem lehet hazudni, a 
verset nem lehet »megírni«, a versnek születni kell” – mondja egy 
helyütt. Született vers az „Én nem mehetek el innen” is. 

  
Én nem mehetek el innen soha-sehova,  
Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom,  
millió sárbaragadt paraszt a szomszédom.  
ezeknek sorsa az enyém, s az is marad örökre. 
 
Nekem csak térkép a nagyvilág,  
talán sohase látom Párizst, Rómát,  
sohase látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket;  
barnás folt marad számomra a sziklás spanyol föld,  
és zöld folt marad a szibériai sztyeppe. 
 
Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják, egy görög bölcs:  
„adj egy szilárd pontot és kifordítom sarkaiból a világot."  
Én megtaláltam azt a pontot, legalább is önmagam számára.  
Ez a föld, amelyen élünk:  
a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok  
és a tízmillió magyar, aki benne él.  
Hogy szép e a mi hazánk, szebb-e, mint másoké,  
nem tudom, nem is keresem:  
hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük,  
beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk: 
mindegy ma már – egyek vagyunk vele.  
Napunk közös a többiekkel, de a mi csiráinkat is felébreszti,  
a felhők elszállnak, de esőjüktől a mi füveink is nőnek:  
a mások szép és gazdag földjét én hát nem irigylem. 
 
Lábammal bokáig járok a magyar sárba,  
arcomat kicserzi az éles pusztai szél,  
szemeimet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény;  
gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé,  
nincsen más számomra, mint emésztő töprengés, 
forró vágyak és kemény akarat:  
ide kell hoznunk a nagyvilágot,  
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes 
és amit érdemes. 

– nk – 
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„„AAhhhhoozz,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  nnaapp  uuggyyaannoollyyaann  lleennddüülleetttteell  ttaannííttssdd  aa  
zzeennee  sszzeerreetteettéétt,,  aakkttíívvnnaakk  kkeellll  mmaarraaddnnoodd  aa  zzeenneeii  éélleettbbeenn  iiss!!””  

 
Beszélgetés Sipos Csaba zenetanárral 

 
Fagyos téli estén találkoztam Sipos Csabával. Együtt em-

lékeztünk vissza pályájának kezdetére és az elmúlt időszak-
ban végzett tevékenységeire. Felidéztük a Zenés Nyári Esték 
rendezvénysorozatát, valamint a Fiatalok Koncertjét, melyen 
tehetséges helyi fiatal zenészek mutatkoztak be az ő közre-
működésével. 

A zenéhez való vonzódása nagyon korán jelentkezett. Ne-
vetve mesélte, hogy óvodás korában, Halász Judit: Boldog 
születésnapot című számánál zavarta, ha nem a megfelelő 
„ütem egy”-re kezdték énekelni a refrént. A hangszerek közül 
először a gitár tetszett meg neki, de egy koncert során a dob 
látványa megpecsételte a jövőjét. 

8 évesen, az általános iskola mellett kezdett el ütőhang-
szeren játszani a veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában, 
Szerdahelyi Károly 
tanítványaként. 

Majd Győrbe ke-
rült a Richter János 
Zeneművészeti Szak-
középiskolába. Itt az 
ütős hangszer mel-
lett orgonálni is ta-
nult. 

Ezt követte a Szé-
chenyi István Egye-
tem Zeneművészeti 
Intézet, ütőhangszer 
szaka.  

Főiskolai évei a-
latt, egykori meste-
re, Szerdahelyi Ká-
roly felhívta és kér-
te, hogy tanítson régi 
iskolájában. Nagy 
megtiszteltetésnek 
vette a felkérést, és elvállalta az ütőhangszer tanítását. 

Ezzel párhuzamosan a Mendelssohn Kamarazenekar is 
megkereste, hogy fellépéseiken vállalja el az üstdobos szere-
pét, amikor a repertoár úgy kívánja. Velük Európa különböző 
országaiba eljutott, többek között Spanyolországba is. 

Boldogan említette meg, hogy diplomakoncertjén, majd a 
zenetanár és kamaraművészi mesterdiploma megszerzésénél 
nagyon sok kenesei ismerőse elutazott Győrbe, hogy hallgat-
hassa a diplomahangversenyét. Ezekre a csodálatos pillana-
tokra, mindig nagy örömmel gondol majd vissza. 

Hallgatói jogviszonya befejezése után a Csermák Antal 
Zeneiskola ütőhangszer szakának tanára lett. Pedagógusként 
azt vallja, hogy minden nap ugyanolyan lendülettel csak úgy 
tud tanítani, ha a zenei életben is aktív marad. A változatos-
ság az alapelve. Beszélgetésünk során világossá vált előttem, 
hogy a különböző hangszereken való játék adja meg számára 
a feladatok sokszínűségét. Elmondása alapján ebből a sokfé-

leségből nyer olyan ajándékot, tudást, amit egy hangszeren 
való játékkal nem kaphatna meg. 

Ezt a sokféleséget mi sem mutatja jobban, minthogy a 
mai napig különböző zenei formációk tagja. 

A Mendelssohn Kamarazenekar felkéréseit az üstdobos 
szerepre ugyanúgy elvállalja, mint főiskolai évei alatt. Kollé-
gájával, Hajas Szilárddal alkalmi fuvola-marimba duót al-
kotnak. Az Auer Szimfonikus Zenekarban szintén játszik. 

Élete egyik legemlékezetesebb élményét a Gárdonyi Zol-
tán Kamarazenekar felkérésének eleget téve élte át, akikkel 
Hollandiában egy kis faluban vendégszerepeltek. Már az 
óriási élmény volt számára, hogy ottlétük idején nem szállo-
dában, hanem családoknál voltak elhelyezve. Ezáltal jobban 
megismerhették vendéglátóik kultúráját, beleláthattak hét-

köznapi életükbe. A 
helyieknek köszönhe-
tően több gyönyörű 
templomot és orgonát 
láthatott. Egyet pedig 
ki is próbálhatott. A 
szállásadó családnál, a-
mikor a nagypapa meg-
tudta, hogy Csaba or-
gonál is, rámutatott a 
falra, hogy válasszon 
kulcsot. Rögtön autó-
ba ültek és elvitte egy 
templomhoz. Ennek az 
orgonáját próbálhatta 
ki. Egy genfi zsoltárt 
kezdett játszani. Ezt kö-
vetően a nagypapa le-
ült, és az egyszólamú 
dallamot improvizálva, 
négy szólamban, Bach-

stílusban játszotta el. Mint kiderült vendéglátója szabadidejé-
ben maga is orgonál. Döbbenetes volt számára, hogy abban a 
kis holland faluban, történelmük során milyen szellemi örök-
séget hoztak magukkal és őriztek meg a mai napig az embe-
rek. 

2017-ben lesz tíz éve, hogy a Balatonkenesei Református 
Egyházközség kántori feladatait ellátja. 

Ezen szolgálat mellett több más zenei esemény szervezése 
is a nevéhez fűződik településünkön. 2003-ban rendezte meg 
első ízben a Fiatalok koncertjét. Helyi, fiatal, tehetséges ze-
nészek közreműködésével egész estés zenei élményben lehe-
tetett része annak, aki ezekre az estékre ellátogatott. Ez a 
koncertsorozat 2006 óta minden évben megrendezésre kerül. 

 2011-ben, a református templom száz éves Angster orgo-
nájának felújítására jótékonysági koncertet szervezett.  El-
évülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a hangszer újra 
fényes, tiszta hangon szólalhatott meg. 
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2013 óta az Önkormányzat segítségével valósulhat meg a 
Zenés Nyári Esték, mely öt alkalomból álló koncertsorozat. 
Ennek keretein belül olyan elismert művészeket tudott ven-
dégül látni, mint például: a Kossuth-díjas Hegedüs Endre 
zongoraművész, az Artisjus-díjas Teleki Miklós orgonamű-
vész, a Kecskés Együttes, amelynek vezetője L. Kecskés And-
rás érdemes művész. Valamint olyan helyi tehetségeket, 
mint: Füredi Veronika, Fazekas Flóra és Tóth Sára. 

Idén negyedik alkalommal rendezték meg az Alapfokú 
Művészeti Iskola májusi, évadzáró koncertjét. Az eseményt 
Séri Mártával együtt a 
református templomba 
szervezték. Úgy gon-
dolják, hogy a rendha-
gyó helyszín maradan-
dóbb élményt nyújtott 
mind a gyerekek, mind 
a hallgatók számára. 
Hiszik, hogy egy ilyen 
élmény indíthat el azon 
az úton, amely a zene 
szeretetéhez vezet. 

Számos alkalommal 
tartott zenetörténeti elő-
adásokat is. 

Csaba tagja a Recer-
care Régizenei Műhely-
nek is, amely azzal a 
céllal jött létre, hogy a 
középkori és reneszánsz 
zene iránt érdeklődő ze-
nészeknek lehetőséget biztosítson az együttgondolkodásra, 
kísérletezésre és fellépésekre. Egyre nagyobb népszerűségü-
ket mi sem mutatja jobban, minthogy 2016-ban Veszprém 
megye Prima Primissima-díjjal tüntetette ki őket, magyar 
zeneművészet kategóriában. A díj célja a magyar értelmiség 
eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet és 
kultúra fejlesztésének erősítése. Ezt a rangos elismerést no-
vemberben, a Megyeháza Szent István termében ünnepélyes 
keretek között vehették át a Műhely tagjai: Király Nóra – 
ének, középkori hárfa, Suda Magdolna – ének, Kallai Nóra – 
viola da gamba, Nagy Csaba – lant, Reményi Árpád – lant, 

Sipos Csaba – ütők, Vikman Pál – ének, Kovács Előd – 
narráció. 

 Nagy szeretettel gondol mindazokra, akik elindították 
zenei pályafutását és mai napig is nagy hatással vannak rá, 
inspirálják munkájában. Hálával gondol tanáraira, osztályfő-
nökeire, akik pályáját egyengették, közöttük különösen Szer-
dahelyi Károlyra, aki megalapozta zenei tudását, és elindítot-
ta tanári pályáján. Vági Károlynéra, akitől olyan nyelvtani 
alapokat kapott, mely nagy szerepet játszott kommunikációs 
fogékonyságának kialakulásában, valamint a különböző 

nyelvek elsajátításá-
ban. Az ő hatásának 
tulajdonítja, hogy a 
mai napig a hosszú 
utazások alatt nyelv-
vel foglalkozó kriti-
kai cikkeket olvas-
gat. Kecskés József 
tanár úrra, akinek in-
vitálására a Pilinsz-
ky Irodalmi Színpad 
egyik oszlopos tag-
jává válhatott. 

De mégis a leg-
nagyobb hála és kö-
szönet a családját il-
leti. Szüleit, akik hi-
hetetlen empátiával 
és nagy áldozatok á-
rán segítették útján. 
Mindig biztos hát-

teret nyújtottak neki és öccsének. Sokszor, amikor mélypon-
ton volt, megnyugtatták, ösztönözték és erőt adtak ahhoz, 
hogy ne adja fel álmait és terveit. Külön köszönet illeti test-
vérét, Rolandot, aki mindig segítségére siet, amikor elveszne 
a technika vívmányainak útvesztőiben. 

Igazán élmény volt számomra a Csabával való beszélge-
tés, mivel folyamatosan figyelemmel kísértem eddigi sikeres 
életútját. Büszkeséggel tölt el, hogy zenei munkásságát Prima 
Primissima-díjjal jutalmazták, amelyhez ezúton is gratulálok! 

 
Szabó Tamás 

 
 

 
 
 
 

 
 

Recercare Régizenei Műhely 

Marimba 
(Sipos Csabának) 
 
Zeneszó a magasba,                                        Hegedűről szó sem lehet! 
Befészkel az agyamba:                                   Kíváncsiságom vezet, 
Ez a pompás pergő prelüd!                             Kell, hogy közelébe jussak, 
Érzékenyen szíven üt.                                     Látványától felviduljak! 
 
Két verővel lapjain                                          Falapjain Bachot verő, 
Bach-partita hangjai,                                       Szenvedélyes ifjú ő. 
Mint a villám rohannak:                                  Hangszere a mindene: 
Lelkem falán tapadnak.                                   Marimba a kedvence. 
 
Kecskés József: Az út mentén. Balatonkenese, 2007  
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Disznótor a  Horgászegyesül etben  
Közösen megült disznótorral zárta le 2016-os szezont a bala-

tonkenesei Horgászegyesület. Az eseményre a kikötőben került 
sor. 

Jó hangulatban telt a nap, mindenki kivette a részét a mun-
kából. A lányok kínálgatták a saját készítésű süteményeiket és 
pogácsáikat. A fiúk természetesen a pálinkáikat, boraikat és 
söreiket helyezték előnybe. A hidegre való tekintettel a forralt 
bor is igen népszerű volt. Folyamatosan sült a pecsenye, hurka 
és  a kolbász, amit közösen fogyasztottunk el. Estére elkészült 
az ilyenkor szokásos finom orjaleves is, ami igen jót tett a visel-
tes gyomroknak. 

Ami megmaradt, vagy inkább ami nem fogyott el, azt az este 
folyamán tombolával nyerhette meg a tagság.  

A napot táncos mulatsággal zártuk. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, méltó lezárása volt ez az 

évnek. 
Varga Éva 

Kel a nap a kikötőben 

A tisztítás magasnyomású mosóval gyorsabban megy A hidegben jólesik egy kis forralt bor 

Ők még várják, hogy kivehessék a részüket a közös munkából Pecsenyehús fűszerezése 
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Derűs reggelre ébredtünk november 

26-án, a horgászegyesületi disznótor 
napján. A felkelő nap sugarai lágyan 
simogatták az álmos arcokat, miközben 
enyhe meleg levegőt hozott felénk a 
déli szellő. A Balaton vizén játékos 
aprócska hullámok kergették egymást s 
halk csobogásukkal mintha bennünket 
is játékra csábítottak volna. A kéklőn 
ragyogó égbolt s az Öreg Tó vizének 
színe szinte versenyre keltek egymás-
sal, s emberi szemmel megítélni vajon, 
ki a szebb, képtelenség lenne. A sirá-
lyok fel s alá csapongóan rikoltozván 
biztatták egymás a kötelező légi mutat-
ványok végrehajtására. A kikötő szépen 
ápolt gyepszőnyegéről lassan felszárad-
tak a hideg éjszaka utolsó harmatcsepp-
jei is. 

Egymás után érkeztek horgásztársa-
im és a kedves horgászfeleségek, s 
néhány pillanat alatt „belaktuk” kikö-
tőnk területét. Jó barátok és sporttársak 
köszöntötték egymást e számunkra 

évbúcsúztatónak tekintett rendezvé-
nyen. Hangos ováció fogadta a nap 
főszereplőjét, a száznyolcvan kilós 
kocát s az őt ide szállító bölléreket. Az 
összeszokottság jelei jól látszódtak a 
disznónk körül forgolódó társainkon, 
hisz a „vak” is láthatta, hogy mindnyá-
jan egy felesleges szó nélkül végezték 
munkájukat. Népes felnőtt s lelkes 
gyermeksereg kísérte nagy figyelemmel 
a pörzsölés és a tisztítás folyamatát. 
(Megjegyzem, maga a disznótor már 
hagyománnyá vált egyesületünknél, 
ugyanaz a csapat végzi a vele járó teen-
dőket önzetlenül, évek óta – köszönet 
érte! ) A szorgos kezeknek köszönhető-
en rövid idő belül frissen sült hús illata 
járta át a vízpart tiszta levegőjét, s a 
jelenlévők perceken belül jóízűen fala-
tozhattak. Hamarosan csak elégedett, 
mosolygós arcokat lehetett magunk 
körül látni. A kíváncsi tekintetek a 
kolbászt töltőkre szegeződtek. Termé-
szetesen volt, aki a jó tanácsait bősége-

sen megosztván velünk, tapasztalatait 
igyekezett átadni. Sürögtek az asszo-
nyok – ők már az orjaleveshez készül-
tek. Mások a bölléreknek adták a szük-
séges fűszereket. S ahogy az ilyenkor 
lenni szokott, előkerültek az elmúlt 
évtized történései és poénjai, mert ami 
számunkra a legfontosabb, az a szem-
mel is jól látható jókedv, vidámság. 
Míg a hurka előkészítésének folyamata 
zajlott, újabb illatfelhők csábították 
evésre a társaságot – a sült kolbász 
illata. Az üstökben is vidáman „lobo-
gott a víz”, csak arra várt, hogy a hur-
kához szükséges húsok, bőrkék, egyéb 
zsiradékok belekerüljenek. Ügyes női 
kezek készítették elő a tombolákon 
kisorsolandó különféle töltött húsokat, 
kocsonyához valókat, és nem utolsó 
sorban a kolbászokat, hurkákat tartal-
mazó csomagokat. Társaink közül jó 
néhányan kissé „szégyenkezve” vallot-
ták be, ők eddigi életük során először 
vesznek részt egy igazi disznótoros 

 

Csapatmunka van a gerinc darabolásában is 
 

Készül a kolbász 

 
 

A szemlélődők is besegítenek 
 

 

Folyamatosan sül a friss pecsenye, hurka és kolbász 
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rendezvényen. Örömmel vettük tudo-
másul – ezt az élményt közösségünknek 
köszönhetően élhették át. 

Odabent a társalgóban a megterített 
asztalok és a horgászfeleségek által 
készített süteményhegyek várták a 
résztvevőket, ám a többség a már az 
abálóban fövő hurkára várakozott. 
Miután mindenki elégedetten törölgette 
az ízletes hurka után a szája szélét és 
bajszát (már akinek volt), a társaság 
helyet foglalt a terített asztaloknál s a 
kellemes retró zenét hallgatva türelme-
sen várakozott a tombolanyeremények 

kisorsolására.  A szervezők bőséges 
nyereményekről gondoskodván kellő-
képen felfokozták a közösség hangula-
tát. A szerencsés nyertesek örömüknek 
hangot adva, helyükről felugrálva fejez-
ték ki elégedettségüket. És akiknek még 
volt hely a pocakjában, jóízűen kana-
lazhatták az ízletes orja levest. A han-
gulat fokozódását jelezte, hogy táncolni 
vágyók serege lepte el az erre fenntar-
tott szabad területet. 

Habár senki sem mondta ki – ám jó 
néhány barátunk arcán észrevehetővé 
vált –, hogy lassan elérkezett az egy-

mástól való búcsúzás nehéz pillanata. 
Sporttársak, barátok s barátnők ölelték 
át egymást a tavaszi viszontlátás remé-
nyében. Be kell vallanom sokunk sze-
mét a könnycseppek fátyla lepte el: ki 
tudhatja, vajon mit hoz az új esztendő 
számunkra? Természetesen azóta is 
voltam a kikötőben, s a csendben újra 
felidéztem magamban a számomra oly 
kedves arcokat, emlékezve a közösen 
eltöltött napok szépségeire s a barátság 
„Szent érzésére”. 

Id. Mészöly Sándor 
a B.H. Egyesületének alelnöke 

 

NNééhháánnyy  ggoonnddoollaatt  éévv  vvééggéérree……  
 

Igaz, hóval nem találkoztunk még, de az igazi téli hideg már kopogtatott az aj-
tónkon. Annak, hogy erről írok, tragikus apropója van. Egy balatonalmádi ingatlan-
ban történt két kihűléses haláleset gyakorlatilag egy héten belül. 

A tél közeledtével a szociális szolgálat és a polgárőrség mellett a rendőrség is ké-
szül a zord időjárásban veszélyeztetett emberekre történő nagyobb odafigyelésre. 

A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, fel-
keresése. 

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

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

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

Tudom, a segítségre szorulók között vannak olyanok is, 
akik nem jelzik, mire van szükségük, és vannak olyanok is, 
akik nem veszik igénybe, vagy nem fogadják el a segítséget. 
Úgy gondolom, aki lelkiismerete szerint megteszi a tőle el-
várhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét esténként. 

Az év vége nemcsak a telet hozza magával, hanem az ün-
nepeket is. A karácsony melege után az óév búcsúztatása 
kerül középpontba. A bulizásnak is vannak azonban szabá-
lyai! 
  Alkohol fogyasztása után, ittasan, tudatmódosító szer 

hatása alatt ne vezessen gépjárművet! 

  Készüljön fel járművével az úton történő esetleges el-
akadásra nemcsak a gépkocsi állapotának ellenőrzésé-
vel, hanem takaróval, innivalóval és egyéb szükséges 
dolgokkal is! 

  Ittas állapotban ne induljon el egyedül, ne álljon meg 
útközben, hogy megelőzze a kihűlést! 

  A tűzijátékok beszerzésére, használatára vonatkozó sza-
bályokat tartsa be a balesetek elkerülése érdekében! 

  Petárda használata tilos és veszélyes! 
  Ne hagyja el barátait, ismerőseit bulizás közben! Akivel 

elindult, annak biztonságos hazaérkezésére is gondoljon! 
  Fiatalkorúakat ne segítse alkohol és dohányáru megszer-

zésében! 
  Hangoskodással ne zavarja a környezet nyugalmát!  
  Vigyázzon kutyájára, gondoljon más kutyájára! 
  Felelősen közelítse meg a vízpartot, és tartózkodjon víz 

közelében! 
Tudom, hogy a szilveszteri buli a felhőtlen szórakozás 

ideje, de az sem hatalmaz fel senkit arra, hogy mások nyu-
galmát semmibe vegye, vagy mások egészségét, testi épségét 
veszélyeztesse. 
 

Rendkívüli eseménymentes szórakozást, és boldog újévet 
kívánok Kollégáim nevében is! 

 
Stanka Mária r. őrnagy 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
 

     Horgász Barátok 
                                                        

Barátaim: Ti is útra kerekedtetek, 
Mint tél elől a költöző madarak, 
Ám a szeretet, mit nékem adtatok, 
Szívemben örökre – benne marad! 

                                            
Tavasszal ismét várlak benneteket, 
Amint újra eljön az éltető kikelet. 
Addig is adjon Néktek az Úr reményt, 
S számolatlan, őszinte szeretetet! 

Id. M. S.  
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Nyugdíjas rendőröket fogadtak Balatonalmádiban 
 

Az ünnepek közeledtével a nyugdíjas kollégákra is gondoltak Balatonalmádiban. 
 

Már hagyománnyá vált, hogy az év végi ünnepek előtt ta-
lálkozót szerveznek a volt kollégáknak a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányságon. Idén csaknem 25 meghívót küldtek az 
egykori hivatásos és közalkalmazott kollégáknak. 

December 13-án várták a csupán néhány éve és a már 
több évtizede nyugállományba vonult vendégeket.  Dr. 
Linczmayer László r. alezredes köszöntője után tájékoztatást 
adott a kapitányság életében legutóbb bekövetkezett jelentős 
változásról, az új épület „belakásának” tapasztalatairól és a 
napi munka során elvégzendő feladatok sokrétűségéről. 

Az egykori rendőrök között voltak többen is, akik még az 
almádi őrsön kezdtek, megérték a kapitányság létrejöttét, és 
most örömmel látták a további fejlődést. 

Az aktív kollégák modern technikával megerősített szol-
gálatellátásáról adott tájékoztató után egy kis nosztalgiázás 
keretében nyugtázták az utódok XXI. századi színvonalú 
munkakörülményeit. 

A program fehér asztal mellett folytatódott. És ahogy 
ilyenkor szokás, felidézték a régi emlékeket, az izgalmas és 
érdekes történeteket, amelyekből minden korosztálynak van 
bőven, és amelyekből akár okulhatnak is a fiatalok. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

 

 
 

VVaaddvveesszzééllyy  aazz  uuttaakkoonn!!  
 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2016. őszén meg-
nőtt a vadelütéses balesetek száma. 

A közlekedésbiztonsági szakemberek kimutatása szerint az ilyen 
balesetek nem jártak személyi sérüléssel az elmúlt három hónapban, 
szeptember-november időszakában, viszont minden alkalommal jelen-
tős anyagi kár keletkezett. 

Érdekesen alakult az időbeni eloszlás: szeptemberben 9, október-
ben 2, novemberben 10 vadelütéssel történt balesetet tartanak nyilván. 
Az ütközések a Rendőrkapitányság illetékességi területén többfelé is 
előfordultak, nem lehet jellemző gócpontokat kimutatni. Előfordult 
Balatonalmádi külterületén, Felsőörsön, Balatonfűzfőn, a Litért átszelő 
főúton, Papkeszi és Balatonkenese között, és természetesen a 710. 
számú gyorsforgalmi főútvonalon. A legveszélyesebbnek a 110 
km/óra sebességhatárt megengedő haladás miatt a 710. számú főútvo-
nal tekinthető, hiszen a nagy sebesség miatt az ütközés ereje itt a leg-
nagyobb. 

Ami a napszakot illeti, általában az esti órákban következett be a 
balesetek nagy része, aminek a korai sötétedés miatt van nagy jelentősége. Nyilván az állatok életritmusa, vonulási rendje is meghatá-
rozza a gyakoriságot, amely a tavaszi és őszi időszakban nagyobb számú. 

A Rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a vadveszélyt jelző táblák indokolt esetben és helyen kerülnek kihelyezésre, és hatályuk 
tartama alatt ajánlott az óvatos vezetés.   
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Sikeres évet zártak a Polgárőrök 
 

 
A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége 2016. de-

cember 2-án a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szín-
háztermében – tartotta Megyei Évértékelő rendezvényét. 

A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tagjai közül egy fő or-
szágos szintű, kettő fő megyei szintű elismerést kapott az egész 
évben végzett kiemelkedő polgárőri munkájuk elismeréseként: 

Nyemcsok Györgyné a Polgárőr Érdemkereszt „Ezüst” foko-
zatát kapta. 

Kuttler Anita és Thierry Szent László Emlékplakettet kapott. 
A magas szintű elismerésekhez gratulálunk, és munkájuk-

hoz további sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
 

A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tagjai 
 
 

 

Kirándultak a Polgárőrök                          
 

Az Országos Polgárőr Szövetség pályázatán 
a „Polgárőr Város” címmel elnyert támogatást 
felhasználva közös kiránduláson vettek részt a 
Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tagjai és 
családtagjai 2016. november 25-én. 

A kirándulás első állomása az ausztriai 
Kittsee-ben lévő HAUSWIRTH csoki gyár volt, 
ahonnan közel két órás ott tartózkodás – filmné-
zés, gyárlátogatás, kóstolással egybekötött vá-
sárlás – után Pozsonyba indult tovább a csapat. 

Pozsonyban a Vár és a várban lévő múzeum 
látogatása során számos magyar kötődést fedez-
hettünk fel. A városban történő séta közben a 
helyi sörkülönlegességeket is megkóstoltuk, és 

 

Nyemcsok Györgyné 

 

Kuttler Anita 
 

Kuttler Thierry 
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már egy kicsit várva a vacsorát, indultunk haza Magyarországra. 
A kiéhezett társaság Öttevény egyik patináns éttermében fogyasztotta el az előre megrendelt ételeket. 
A kiránduláson résztvevők szerint szükségesek az ilyen „csapatépítő tréningek”, ahol a tagok és a családtagok is megis-

merkednek egymással, jókat beszélgetnek, kikapcsolódnak. 
Köszönöm minden polgárőr társam munkáját, amely lehető vétette a cím és a támogatás elnyerését, és örülök, hogy egy 

szép napot töltöttünk együtt!                                                                                                                                        Ritter József 
elnök 

 
 

Polgárőr Hírek 
 
A 710-es számú főút lezárásában segédkeztek a Balatonkenesei Polgárőr Egyesü-
let tagjai! 
 

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt 2016. december 8-án a 
710-es főút 11. kilométerszelvényében, és a baleseti helyszínelés időszakában a 
rendőrség a főutat teljes hosszában lezárta. 

A rendőrség kérése 9:42-kor érkezett, hogy polgárőri segítséget kérnek a főút 
Balatonfőkajári leágazásánál történő zárásra. 

Telefonos kiértesítést követően Zsednai Attila és Pintér József polgárőrök 
10:13-ra elfoglalták a felállítási helyüket a Balatonfőkajári és a Csajági bekötő-
utak leágazásainál, és a 13:24-ig tartó zárás során biztosították, hogy gépjármű ne 
hajthasson fel a 710-es főútra. 

Köszönöm polgárőr társaim gyors segítségét, és helytállását! 
Ritter József 

elnök 

Nagyon boldog új évet kíván a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület! 
 

 
 

Ki főz ma a Balatonnál? 
 
AA  KKeelleett--BBaallaattoonnii  BBoorrrreenndd  aa  BBaallaattoonn  TTeelleevvíízziióó  mműűssoorráábbaann  
 

A Kelet-Balatoni Borrend mutatkozott be a Balaton Televízióban. A Balatonkenesén, borlovagrendünknél 
tett látogatásával kettős célja van a műsor szerkesztőjének, s egyben a Balaton háziasszonyának, Madarász 
Ildikónak: egyrészről a Borlovagrend bemutatása, megismertetése a Balaton környékén élőkkel, másrészről a 
lovagi szellemiség népszerűsítése. A lovag nemcsak inni, enni is szeret – és ez máris jó ok egy az itteni 
kenesei vonzó tájat és a nagyszerű ételeket-italokat bemutató műsornak a látogatásra. 

A Kelet-Balatoni Borrend tevékenysége nem-
csak pusztán az evésből és az ivásból áll. Borlovagi 
hitvallásuk szerint a borkultúráért, a nemes bor 
elismeréséért, a bortudományért és -kutatásért, az igazságért, a jóért és 
a szépért, a kultivált ünnepekért, az élettel és borral kapcsolatos dol-
gok jobbá tételéért, valamint több más nemes célért tevékenykednek. 
Azt vallják, a borkincs a béke eredményességét tanúsítja. A lovagi 
eskütársak a személyes és szakmai területen 
történő közreműködéssel segítik egymást. Ez a 
közösség életszemléletet formál. Nyilvános 
szereplésük, tevékenységük bemutatása fontos. 
A kulturált borfogyasztás mellett településünket 
is népszerűsíteni tudják. 

A Balaton Televízió 130.000 háztartásba jut el. A kedvelt Ki főz ma a Balatonnál? című műsor a fő-
zés praktikáit mutatja be a konyhaművészet iránt érdeklődőknek, és receptjeikkel azoknak is segíteni 
kívánnak, akik csak egy remek ebédet vagy vacsorát szeretnének készíteni. Balatonkenesei látogatásuk alkalmával sikerült 
Győrfi Károlytól, a Kelet-Balatoni Borrend Nagymesterétől eltanulni néhány arra érdemes fogást. Megérte!                                   

 

Borongós napok tűnjetek tova 
Okkal szomorú ne legyél soha 
Lépteid kísérje töretlen szerencse 
Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre 
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai 
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai 
 
Új évet hozzon a nesztelen iramló idő 
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő 
 
Évek ha múltok, ha elszálltok napok 
Vidámságot,örömet számolatlan adjatok 
Elfusson most az óévnek malaca 
Többé ne legyen senkinek panasza 
 
Kerüljön betegség,bánat messzire 
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe 
Vágyaid sorra valóra váljanak 
Álnok szavak többé ne bántsanak 
Növekedjen az igaz barátok tábora 
Okosan élj, ne legyél ostoba 
Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped! 

Közreadta: Fazekas Andrásné 

– vtt – 
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A 2016/17-es nevelési évben a Csipet Csapat csoport 

szerevezésében kerültek megvalósításra az őszi programok. 
Augusztus 31-én, hagyományainkhoz híven, fogadtuk az új 
gyerekeket.  Szeptember 1-jén ismét megnyitotta kapuit az 
óvoda. A gyerekek élményekkel gazdagon, nagy örömmel 
érkeztek meg újra második otthonukba. 

A csoportok munkája az első hetekben gyakorlatilag zök-
kenőmentesen indult, az óvodások nagyszerűen be-, illetve 
visszailleszkedtek. Ezt követően sok-sok tartalmas program 
várt ránk. 

Szeptember 21-én Éva néni keramikus foglalkozást tartott 
a gyerekeknek, minden korosztálynak a saját fejlettségi szint-
jének megfelelő tevékenységek felkínálásával készítettek 
ajándéktárgyakat, amiket Éva néni elvitt és kiégetett. Ezeket 
a kedves kis emlékeket a gyerekek az óvodai Mihály napi 
vásár alkalmával haza is vihették a szüleiknek. 

Szeptember 23-án a védő néni látogatást tett a csoportok-
ban és megismerkedett a gyerekekkel. Ugyanezen a napon a 
Takarítási Világnap keretében a csoportok a saját udvari 
kisházaikat is rendbe tették. 

A városi szüreti felvonuláson Vargáné Dobó Katalin (Ka-
ti néni) és ügyes néptáncosai szerepeltek nagy sikerrel, egy 
színvonalas műsor keretében. 

A gyerekek nagy örömére 28-án egész délelőttre ajándék-
ba kaptunk egy gyönyörű ugrálóvárat. A gyerekek örömmel 
vették birtokba, s ennek köszönhetően ezen a délutánon szin-
te senkinek nem okozott gondot az elalvás sem. Nagyon 
köszönjük a Kultúra Házának ezt különleges délelőttöt! 

29-én rendeztük meg hagyományos Mihály napi vásárun-
kat. Bevezetésként a néphagyományról beszélgettünk és 
megtekinthettük az első osztályosok ajándék műsorát, a Csil-
lagszemű juhász című népmesét. Ezt követően kezdődött a 
vásári forgatag, ahol a gyerekek gesztenyéért vásárolhatták 
meg a kínált csodás portékákat. A délelőttöt Kati néni vezeté-
sével egy nagyszerű táncházzal zártuk. 

30-án, az Idősek Világnapi városi rendezvényen az Apró-
falva csoport műsorát – Hódos Zoltánné és Andrejkáné Dal-
man Szilvia vezetésével – tekinthették meg az érdeklődők. 

Október 4-én az Állatok Világnapját minden csoport 
egyénileg dolgozta fel, sétával, kirándulással, kisállatok be-
hozásával. Köszönjük Küngös Község Önkormányzatának, 
hogy  betekintést  engedtek  a  gyermekeinknek a  zöldségfel- 

 

 
 

Keramikus foglalkozás 
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dolgozó üzemükbe, illetve az állattartó telep meglátogatására 
is lehetőséget biztosítottak. 

13-án csütörtökön tartottuk hagyományos óvodai szüre-
tünket – ezúton is köszönjük a szülőknek a rengeteg szőlőt, 
amit ehhez a naphoz biztosítottak. Meghívtuk Móroczné 
Rózsika nénit is, hogy az évtizedek szokásához hűen, idén is 
ő darálja a gyümölcsöt. A finom, édes must elfogyasztása 
után megtekintettük a néptáncosaink városi rendezvényen 
bemutatott műsorát. 

17-én nyílt az Ősz kincsei nevet viselő kiállításunk, ami-
hez a szülők nagyon sok zöldséget-gyümölcsöt, befőttet és 
lekvárt hoztak nekünk. Ezúton is köszönjük! Külön köszönet 
illeti Csetényi Györgyöt, aki a kiállításhoz a fonott kosarakat 
biztosította. 

25-én ünnepeltük óvodánk névadójának, Kippkoppnak a 
születésnapját.  Ezen a délelőttön került sor a Móroczné 
Csabáné Rózsika néninek egy különleges, évtizedes pedagó-
gusi munkáját kiemelő emlékérem átadására és köszöntésére. 

26-án a csoportok fogászati szűrésen vettek részt. 
November 11-én pénteken megtartottuk a Márton napi 

hagyományőrző ünnepségünket, ahol Kati néni és néptánco-
sai rendkívül magas színvonalú, színes műsorát láthattuk, 
melyet 12-én, a városi Márton napi rendezvényen minden 
érdeklődő is megtekinthetett. 

18-án szemészeti szűrést vehettek igénybe a szülők gyer-
mekeik számára az intézményünkben, Dr Sényi Katalin 
gyermekszemész, illetve Koczor Ágnes optikus részvételével. 
Köszönjük Koczor Ágnesnek a szűrés megszervezését, illetve 
a rászoruló gyerekeknek felajánlott ingyenes szemüvegek 
biztosítását! 

November 21. és 25. között tartottuk az Egészséghetet. A 
hét folyamán a gyerek megismerkedtek az egészséges élet-
mód és az egészségmegőrzés lehetőségeivel s fontosságával. 
22-én az ÁNTSZ szervezésében relaxációs és feszültségoldó 
foglalkozáson vehettek részt az óvodások és bölcsődések, a 
Dühös polip cimű mese feldolgozásával. Pénteken az étte-
remben egy közös „Kóstoló-délelőtt”-öt tartottunk, melyre 
minden csoport egészséges gyümölcslevek, saláták elkészíté-
sével készült, amiket aztán a társaiknak kínáltak. 

28-án mesedramatizálásokkal búcsúztattuk az őszt, egy-
ben átadva a stafétát a Ficánka csoportnak, a téli évszakfele-
lősüknek. 

Igazán tartalmas és rendkívül mozgalmas három hónapot 
tudunk magunk mögött. Sok játékkal, még több új ismerettel, 
rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak. 

Tóth Gézáné óvodapedagógus 
Hujber Zsófia óvodapedagógus 

 
 

Köszönetnyilvánítás az Ágnes Optika részére 
 

Az Ágnes Optika cégvezetője Koczor-Mészáros Ágnes felajánlása alapján 2016. novemberében ingyenes szemészeti 
szűrővizsgálat volt a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében. 

A vizsgálatot egy országosan elismert szemész doktornő végezte, dr. Sényi Katalin. 
Balatonkenese Város óvodás – iskolás - felnőtt lakosai számára 16 db komplett szemüveg készült az Optikában, 

valamint egy gyermeknek átcsiszolták a lencsét és új keretbe tették. 
Köszönjük szépen az értékes támogatást! 

Galambos Lászlóné 
intézményvezető 

 

 
 

Ősz-búcsúztató 

 
 

Relaxáció – A dühös polip 
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2016-os rallyévad Vass Károllyal és Szabó Lajossal 
 
Balatonkenesei Hírlap: Ismét eltelt egy év, vége egy ver-

senyszezonnak. Meséljetek kicsit az idei évetekről! 
Vass Károly: Reális tervekkel és nagyon kevés támogató-

val vágtunk neki az évnek. Szerettünk volna dobogós helyen 
végezni, lehetőleg minél feljebb. Az első két versenyünk után 
biztató volt a helyünk a bajnokságban, minden versenyre 
legjobb tudásunk és lehetőségünk szerint felkészültünk. 

BKH: Volt-e valamilyen problémátok az év folyamán? 
V.K.: Az utolsó előtti versenyünkön sikerült jó tempóval 

 eltalálni egy fát, de ennek ellenére be tudtuk fejezni a napot 
néhány sérüléssel az autón, viszont az utolsó versenyig ekkor 
már csak két hét maradt. Nagyon bele kellet húzni a javítás-
sal, de megoldottuk. 

BKH: Mire volt elég az idei teljesítményetek? 
V.K.: A nyugat-magyarországi régióban Lada Kupában 

bajnokok tudtunk lenni, az 1600 ccm-es  kategóriában pedig 
a bronzérmet szereztük meg, két Honda mögött. Országos 
lista alapján a 177 nevezett autóból pedig kilencedikek lettük. 
Az év végi Mikulás Rallyn szin-
tén elhoztuk kategóriánkban a 
bronzos helyezést. 

BHK: Ezek szerint sikeres 
volt a szezon. Milyen terhet rótt 
ez rátok? 

V.K.: Mivel a csapat mindhá-
rom tagja főállásban dolgozik, 
ezért elég nehéz összeegyeztetni 
a javításokat, a versenynapokon 
töltött időt, és anyagilag sem 
egyszerű. Támogatóinknak, akik 
régóta mellettünk állnak, sokat 
köszönhetünk, mert segítenek a 
szállítás-, alkatrész- és egyéb 
kérdésekben. Ami némileg csa-
lódást okoz, hogy voltak ígéretek 
anyagi támogatásra több helyről 
is, de egyik sem teljesült. Ez 
ebben a sportban pedig elég 
meghatározó dolog, hiszen az 
üzemanyagtól a gumiabroncs-
okon át az alkatrészekig milliós 
költségeket emészt fel egy év. 

BKH: Jövő évi tervek, célok, 
feladatok? 

V.K.: Ha az idei eredménye-

ket tudjuk hozni, már elégedettek lehetünk. Szigorodnak az 
autóban lévő biztonsági felszerelések szabályai, így rögtön év 
elején új ülésekkel, övekkel és ruházattal kell számolni, ami 
meghatározza később a műszaki tartalomra költhető keretet... 
Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, reális lépés, hogy egy új 
clubhoz tartozzunk, immár Veszprémben, amely határozottan 
mögénk tud állni. Ismét teljes évet akarunk teljesíteni. 

BKH: Végszóként mit üzennétek a kedves olvasóknak? 
V.K.: Köszönjük, hogy eljöttek a versenyekre és szurkol-

tak. Családjainknak, hogy támogattak bennünket. Külön kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni a kenesei Álich autószerviz-
nek, a Vass gumiszerviznek, az IDS Vagyonvédelemnek, a 
Fogarasi Rally Team-nek, Balatonkenese Önkormányzatá-
nak, a Ja-Ko Parts autóalkatrésznek, Varga Bálintnak és csa-
ládjainknak. Mindenkinek békés ünnepeket kívánunk. Talál-
kozzunk jövőre is! 

BKH: Mi is nagyon sok sikert kívánunk nektek! 
Balatonkenesei Hírlap 

 
Vass Károly – Szabó Lajos, Lada 21013 

2017. január 15-én, vasárnap 11.30-kor 
 

a Református templomtorony melletti márványtáblánál 
 

főhajtással EMLÉKEZÜNK A DONI HŐSÖKRE. 
 

Információ: Közművelődési Intézmény és Könyvtár – 06-88/594-500 
www.facebook.com/KulturaHazaBalatonkenese 
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Az őszi szünet előtti utolsó pénteken a hete-
dik és a nyolcadik osztályos tanulók kirándulni 
mentek Budapestre. Már az odafele vezető úton 
megalapoztuk a kirándulás jó hangulatát, a har-
sány nevetésekkel és a közös énekléssel. Ami-
kor a fővárosba értünk, először a Hősök terét 
néztük meg. János bácsi rövid monológja után – 
amiben a tér történetéről mesélt nekünk – a 
földalattival mentünk egészen a Vörösmarty 

térig, és onnan gyalog az Országház épületéhez. Szeren-
csére egyébként az idő nagyon szép volt, napsütésben 
tehettük meg a sétát. Amikor odaértünk, már várt ránk 
egy idegenvezető, aki körbevezetett minket a Parlament-
ben, és mindegyik teremről és folyosóról mondott néhány 
érdekességet. Megnéztük a Szent Koronát is, ami min-
denki számára elbűvölő látvány volt. Én, személy szerint 
eljátszottam a gondolattal, hogy az a korona, ami múltunk 
nagy királyai fején volt, most ott van tőlem nem messze. 
Mindenesetre érdekes érzés volt. Az egész épület gyönyö-
rű, nagyon kidolgozottnak tűnt. A színvonalas körbeveze-
tés után tartottunk egy kis pihenőt. A már szinte kötelező-
vé vált fényképezkedés után a rakpartra mentünk sétálni. 
Megnéztük a Hitler idején Dunába fulladt áldozatok em-
lékére faragott bronz cipőket. Azután visszasétáltunk a buszhoz, és a Hadtörténeti Múzeum felé vettük az irányt. A múzeum 
nagyon érdekes volt. A kirándulás befejezéseként pedig bementünk egy közeli McDonald’s-ba, és végül teli hassal, fáradtan, 
de jókedvűen és élményekkel teli indultunk haza. 

Sarkadi Anna 
8. osztályos tanuló 

 

 
 

November 11-én a Pilinszky János Általános Iskolában mi 
is megemlékeztünk Szent Mártonról. A délutáni program 
kezdetén diaképek segítségével felelevenítettük, mit tudunk 
Mártonról, miért tiszteli egész Európa a IV. században, a mai 
Szombathely környékén született szentet. 

Ezután mindenki elkészítette a maga lámpását, amit kü-
lönböző technikákkal díszíthetett. A szorgos munkát a liba-
keresés követte, aminek mindig nagy sikere van a gyerekek 
körében, hiszen a megtalált libákért cukorka jár. Időközben 
be is sötétedett, így szükségünk is volt a lámpásokra. Sajnos 
az eső miatt nem tudtunk körbesétálni a város központjában, 
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de így az iskola sötét folyosóin is nagyon hangulatos volt az 
énekszóval kísért lámpás felvonulás. Mivel ez a szokás első-
sorban német nyelvterületen ismert, ezért a magyar dalok 
mellett az iskola németül tanuló diákjai büszkén énekelték a 
Szent Mártonhoz kapcsolódó német gyermekdalokat. 

Az alkotás öröme, a libakeresés izgalma, a közös éneklés 
és a sejtelmes, lámpásokkal megvilágított folyosók hangulata 
reméljük, igazi élmény volt diákjaink számára is! 

 
Révfalusiné Páczelt Gabriella 

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 

  
  

ÚÚjjrraa  aazz  iisskkoolláábbaann  
 
A ceruzafaragások, a puskagyártások, az izzadó tenyerek 

a feleléseknél, a harsány nevetések a szünetekben, a rohangá-
lás a folyosókon, a zsivaj túlkiabálására tett kísérletek, a 
súgások a dolgozatok alatt, a karácsonyi bütyköldék, a közös 
díszítések, az osztálykirándulások, az évzáró ünnepségek… 
Ezek megszokott dolgok egy diák számára. És mindannyian 
azt hisszük, hogy nincs bennük semmi érdekes, egészen ad-
dig, amíg ezeknek az apróságoknak a hiánya rá nem ébreszt 
bennünket, hogy ezek igenis különleges dolgok. El sem tud-
juk képzelni, hogy egy kö-
zönséges táblaletörlés meny-
nyire tud hiányozni. Én sem 
hittem, sőt, igazából egyszer 
sem gondoltam bele ezekbe a 
dolgokba. Aztán egyik napról 
a másikra ezt az egészet elve-
szítettem. A kórházban töltött 
napok alatt, a falakat bámulva 
sokszor eltöprengtem, vajon 
milyen órájuk van az osztály-
társaimnak, mit csinálhatnak 
éppen. Még azokra a matek-
órákra is szívesen gondoltam 
vissza, amikor vért izzadva a táblánál próbáltam megoldani 
egy egyenletet, és az egész csoport engem bámult. A töri 
felelések alatt átélt szorongó izgalom, amikor mintha gombóc 
keletkezne a torkomban, még az is kedves emléknek tűnt. 
Hiányzott, hogy reggel átvehessem a váltócipőm, hogy sütit 
süthessek az osztály bulira, hogy nevethessek a saját ének-
hangomon énekórán. Számoltam a napokat, tűkön ülve vár-
tam, hogy visszamehessek a suliba. 

Minden nyári szünet végén, amikor pár nappal az évnyitó 
előtt rokonok jöttek hozzánk, és mosolyogva megkérdezték, 
hogy várom-e már az iskolát, mindig csak egy lemondó „Ah, 
ugyan” volt a válasz. Őszintén, nem értettem, hogy lehet 
egyáltalán ilyet komolyan kérdezni. Aztán az utóbbi időben 
pár dolog átértékelődött bennem, és rájöttem, hogy pont az 
ilyen sulis hétköznapok hiányoznak a legjobban. Amik, ha ott 
van az ember, nem tűnnek érdekesnek, de ha eltűnnek az 
életünkből, jobban hiányoznak nekünk, mint gondolnánk. És 

nem állítom, hogy egy ferge-
teges nyári szünet után, a 
„Várod-e már az új tanévet?” 
kérdésre rögtön rávágom, 
majd, hogy: „Persze!”, mert 
ha ezt mondanám, nem is 
lennék igazi gyerek, de min-
denképpen máshogy gondo-
lok majd az előttem álló tan-
évre, és hálás leszek, hogy 
verejtékező homlokkal da-
doghatok a felelések alatt, 
remegő kézzel írhatom le a 
dolgozatok megoldásait, és 

hogy reggel a hátamra vehetem a könyvekkel telepakolt isko-
latáskát. Most, hogy visszajöttem az iskolába tíz hónap kiha-
gyás után, most veszem csak észre igazán, hogy egy unalmas 
iskolai hétköznapon mennyi minden apró öröm ér bennünket. 
Lehet, hogy ez furcsán fog hangzani, de legyetek hálásak, 
azért, hogy iskolába járhattok, és élvezzétek ki a suliban 
töltött idő minden pillanatát! 

Sarkadi Anna 
8. osztályos tanuló

 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a rengeteg őszinte és szívből jövő segítségért. 
                                                                                                                                     Sarkadi család 
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Pilinszky-nap 
 

A közelmúltban – egészen pontosan november 27-én – volt 
Pilinszky János halálának az évfordulója. A korábbi évekhez 
hasonlóan, az iskolában idén is megünnepeltünk ezt az évfor-
dulót. Az első három óra volt csak megtartva, a diákok legna-
gyobb örömére, ezek is csak rövidítve. Az órák után a sport-
csarnokban, egy rövid műsort tekinthettünk meg. Először 
Csőszi Kati néni osztott meg velünk pár gondolatot, utána 
Révfalusi Gabi néni ismertette velünk a karácsonyi projekt 
programjait. A tanárok után az ötödik osztályos tanulók előad-
ták nekünk az erre az alkalomra készített, érdekes, szép és jól 
összerakott műsorukat. A műsor után belebújtunk a kabátja-
inkba, és együtt elsétáltunk a Fürdő utcába, Pilinszky János 

régi nyaralójához és megkoszorúztuk azt. A koszorúzást kö-
vetően gyorsan megebédeltünk, és fél egytől kezdetét vette a 
Pilinszky vetélkedő. Az osztályoknak több feladatot is teljesí-
teniük kellett. Voltak négyfős csapatok, akik kérdésekre ke-
resték a válaszokat, voltak olyan ügyes kezű tanulók, akik 
egy jópofa kreatív feladatot oldottak meg, és voltak azok a 
diákok, akik agytekervényeiket megerőltetve, egy mai sláger 
dallamára megpróbálták átírni a dal szövegét, egy tanárokat 
dicsőítő himnusszá. Egyébként a szövegírós feladat ezzel még 
nem ért véget, ugyanis miután kész lettünk a szöveggel, elő is 
kellett adni a tanároknak és a többi diáktársunknak. Ezekkel a 
programokkal párhuzamosan a Kultúra Házában Kodály 
verseny zajlott, amire a jelentkező gyerekek már előzetesen 
felkészültek. És, ha ez még nem lenne elég, János bácsi, és 
néhány segítő diák a könyvtárteremből „teaházat” varázsolt 

számunkra, és finomabbnál-finomabb teákkal vártak minket a délután folyamán. A helyezésektől függetlenül, mindannyian jól 
éreztük magunkat, remekül szórakoztunk, bár engem a nap végén egy kis szomorúság fogott el, mikor szembesültem vele, 
hogy ez volt az utolsó Pilinszky-napom az iskolában. Úgyhogy kedves alsóbb éves diákok, üzenem nektek, hogy élvezzétek ki 
az ilyen dolgokat, mert aztán olyan hirtelen tűnnek el az életetekből, amire nem is számítanátok, és jobban fognak hiányozni, 
mint azt most gondoljátok! 

Sarkadi Anna 
8. osztályos tanuló 

 
 

AA  KKaarriittaasszz  kköösszzöönneettnnyyiillvváánnííttáássaa  
 

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte 
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy 
minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó 
cselekedetre. Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” Aki pedig magot ad a magvető-
nek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja „igazságotok gyümölcsét.” Így mindenben meg-
gazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a 
szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az 
Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és 
mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok. Hála 
legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!   

2 Korintusi levél 9, 6-15 
Hálásan köszönjük támogatóinknak, jótevőinknek az elmúlt évben nyújtott támogatását. 

Külön köszönjük az Önkormányzat, a Katica Pékség és a Marina Port támogatását! 
Egyúttal hívjuk közénk mindazokat, akik szívesen segítenének munkánkban. 
Békés-boldog új esztendőt kívánunk a település lakosságának! 

a Karitasz balatonkenesei csoportja 
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2016. december 16-án pénteken tartották Balatonkenesén a 
negyedik adventi gyertyagyújtást és egyben a Mindenki Ka-
rácsonya rendezvényét. Ahogy az elmúlt években már meg-
szokhattuk, családias városi rendezvényen vehetett részt, aki 
eljött. A programban fellépett a KippKopp óvoda óvodásai, 
valamint a Pilinszky János Általános és Művészeti Iskola 
tanulói. Karácsonyi műsorával üdvözölhettük a Szivárvány 
Népdalkört és újra country karácsonynak örülhettünk város-
unk táncos lábú  csapata, a Conestoga Country Linedance 
jóvoltából. Tömör István polgármester karácsonyi köszöntő-

jében az ünnep nyugalmáról, békéjéről és szakralitásáról 
beszélt. 
A Balatonkenese Jövőjéért Díjat 2016-ban Sipos Csaba ze-
nész, zenetanár kapta, a Balatonkenese zenei életéért végzett 
fáradhatatlan tevékenységéért. 
Az estet Vikidál Gyula műsora zárta, aki karácsonyi összeállí-
tással érkezett a balatonkenesei Sportcsarnok színpadára.
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Fotók: Schutzmann Réka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

A Balatonkenesei Hírlap 
2017-es lapzártáinak időpontjai 

 
Kérjük, írásaikat, hirdetéseiket ezen időpontokig juttassák 
el hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő havi 
számban tudjuk közölni azokat! 
 

Januári lapszám: 2016. december 9. péntek 
Februári lapszám: 2017. január 16. hétfő 
Márciusi lapszám: február 15. szerda 
Áprilisi lapszám: március 16. csütörtök 
Májusi lapszám: április 18. kedd 
Júniusi lapszám: május 15. hétfő 
Júliusi lapszám: június 15. csütörtök 
Augusztusi lapszám: július 17. hétfő 
Szeptemberi lapszám: augusztus 15. kedd 
Októberi lapszám: szeptember 15. péntek 
Novemberi lapszám: október 16. hétfő 
Decemberi lapszám: november 15. szerda 
2018. januári lapszám: december 8. péntek 

Istenem 
 
Istenem – engedd kitárni 
Megfásult lelkemet, 
S ha úgy ítéled meg, 
Meggyónom Néked 
Minden emberien 
Gyarló vétkemet. 
 
Istenem – mind azóta, 
Hogy megérintetted 
Rideg szívemet, 
Nincs bennem harag, 
Csak megbocsájtás, 
S őszinte szeretet. 
 
Istenem – nem vétkezem, 
Hisz érzem sugárzó 
S óvón intő szereteted. 
Őrző angyalaim fogják 
Kezem, kisérve utamon, 
Mely hozzád elvezet. 
 
Istenem-oly sokat adtál 
Már nekem, kérlek, adj 
A szegény elesetteknek 
Reményt, boldogságot, 
S nyújtsd feléjük kezed 
Benne éltető erőt adó, – Kenyeret! 
                                             Id. M.S.  
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Emlékezés 
 

November 23-án Ábrahámhegyen 
kívánsága szerint szülei mellé temettük 
Orbán József hamvait, aki életének 
legaktívabb időszakát Balatonkenesén 
élte. Érthető, hogy sírjánál nagyon sok 
kenesei rótta le végső tiszteletét. A 
család kérésére a ravatalozónál a jó 
ötven éves ismeretség-barátság okán 
búcsúzhattam a család, a barátok, a 
tisztelők képviseletében, elsősorban az 
elhunyt életútjára, emberi tulajdonsága-
ira fókuszálva. 

A balatonkenesei újságban azonban 
Orbán Jóska életének a keneseieknek 
szóló üzenetét tartom fontosnak leírni. 
Aki valamennyire is ismeri az elmúlt 50 
év kenesei történetét, az nem vitathatja, 
hogy ebben Orbán Jóskának meghatá-
rozó szerepe volt. Ha az ember már túl 
van a hetvenen, azt is tudja, hogy az 
elmúlt ötven év gyökerei az előző öt-
venben vannak. Igaz ez Kenesére is, 
ahol az első világháborúig a falu évszá-
zadokon át élte a magyar királyság 
falvainak életét, amit meghatározott, 
hogy határában a filoxéravészig több 
mint 1000 holdon termeltek szőlőt. A 
szőlőben pedig nagyon sokat kell dol-
gozni. Igaz volt ez a halászatból élőkre 
is. A vesztes háborút követő trianoni 
diktátum megfosztotta az országot 
tengerpartjától, ami a Balatont felérté-
kelte, s megjelentek Kenesén is a nya-
ralók. Megépült a Fővárosi Üdülő, 
szállodák; felparcellázták az akarattyai 
dűlőt, s Kenesén is ki lehetett adni a 
„tiszta szobát”, ami a korábbi nehéz 
munkával szerzett jövedelem helyett 
könnyű pénzhez juttatta helyieket. A 
fejlődést színezte a fűzfői gyár megépí-
téséből fakadó munkaerőigény, tarkítva 
a község szoció-térképét. Ezt a gyorsu-
ló fejlődést törte meg a második világ-
háború, majd a kommunista diktatúra. 
A Rákosi-korszak padlássöprései a 
parasztságot, az elhalt vendégforgalom 
a szobakiadókat sújtotta. Tarkította a 
képet a „szocialista ipar” munkaerőigé-
nye kielégítésére, az akarattyai elkob-
zott nyaralókba betelepített új proletari-
átus, és az elfoglalt fővárosi lakásaikból 
kiebrudalt és a nyaralóikba menekült 
tisztviselők és értelmiségiek csoportja. 
Ilyen összetételű lakosság élte meg a 
forradalom napjait 1956 őszén, majd 
57-ben az ávósok rémtetteitől hangos 
Honvéd üdülő áldozatait pátyolgathat-
tuk (aki merte!). A megtorlás évei, 

amik Kenesén is sok tragédiával jártak, 
a parasztság kolhozba verésével zárul-
tak a hatvanas évek elején. S lassan 
megindult a konszolidáció. Nálunk 
Kenesén ezt a Vegyesipari KTSz Sirály 
Ipari szövetkezetté fejlődése, majd az 
Mg TSz megerősödése jelezte. 

Ezidőtájt került a KTSz-be a fűzfői 
Nitrokémiától Györgydeák Jenő, s hívta 
magához Orbán Jóskát műszaki vezetőnek. 

Jóska ábrahámhegyi gyerekként az 
alsó tagozatot falujában végezte, ekkor 
halt meg apja, majd a felső osztályokat 
a révfülöpi iskolában végezte. Az apa 
nélkül maradt fiút az ezermester Orbán 
nagypapa istápolta, megszerettetve vele 
a gépészetet, így lett Szombathelyen 
gépésztechnikus diák. Itt ismerkedett 
meg a Keneséről a szombathelyi tanító-
képzőbe járó Kelemen Icával. A bonta-
kozó szerelem hozta végzés után a 
Nitrokémiához Jóskát, bár eredménye 
alapján mehetett volna felsőbb iskolába. 

Én magam 1963-ban az esküvőjük 
alkalmából találkoztam vele, mert ők is, 
mint akkor sokan, titokban jöttek el 
édesapámhoz, aki kenesei református 
lelkész volt, és a paróchián eskette meg 
őket. 1968-ban kerültem a balatonfő-
kajári TSz-be, ahol az új mechanizmus 
szellemében sok melléktevékenységbe 
kezdtünk. Ezek között első volt a Sirály 
szövetkezet és a TSz-ünk közötti ko-
operáció. Így kerültünk napi munka-
kapcsolatba. A munkából fakadó barát-
ságunkat erősítette, hogy 1976-ban a 
bővülő TSz lakótelepen közvetlen szom-
szédok lettünk, így fiuk és leánykájuk 
együtt nőttek a mi gyerekeinkkel. Va-
lóban sokat lendített Kenese fejlődésén, 
hogy az ipari fejlődést reprezentáló Si-
rály szövetkezet és a mezőgazdaság fel-
lendülését tükröző Egyetértés TSz sok 
fiatal szakembert vonzott a községbe. 
Nem véletlen kellett új óvodát építeni, 
iskolát bővíteni. A Sirály szövetkezet el-
nöke jól érzett rá, hogy a műanyag ha-
jógyártással egy a javuló életszínvonal-
ból adódó keresletet elégíthet ki. Óriás 
volt ez igény, rengeteg a munka, s a mun-
ka oroszlánrésze Jóskára szakadt. Erre 
szokták mondani, hogy „szalad a ko-
csi”. Aki ezt az időszakot felnőttként él-
te meg, az tudja, hogy a hiánygazdál-
kodás időszakában milyen nehéz volt a 
termeléshez szükséges eszközöket és 
anyagokat biztosítani, s bizonyára arra 
is emlékszik, hogy a legfontosabb „ke-

nőolaj” az alkohol volt. Aki ezt a vilá-
got nem ismerte, az nem is értheti (talán 
a korabeli Hofi kabarék segíthetnek, 
hogy megértse). Meggyőződésem, hogy 
a politika tudatos döntése volt, a forra-
dalom erkölcsi értékeinek szétzúzása 
érdekében az alkohol mámoros „min-
denki lophat, s mi eldöntjük kit kapunk 
el” elve és gyakorlata. 

A gazdasági fejlődés, a látszólagos 
jólét a nyolcvanas évekre megtorpant. 
A kenesei közhangulatra két trauma 
nyomta rá bélyegét. A TSz-elnök kegy-
vesztetté válása a megyei párttitkárnál, 
amibe kis híján belehalt, a másik 
Györgydeák Jenő ipari szövetkezeti el-
nök korai halála. Orbán Jóskát mélyen 
megrendítette szeretve tisztelt főnöke ha-
lála, s mélységesen megalázta a politi-
ka, hogy az utódlásból kihagyták. E két 
nagy pofon megroppantotta az addig min-
denkivel készséges, segítőkész, fiára, le-

ányára figyelő apát. Munkájában egyre 
több kudarc érte, s az alkohol tetézte a 
bajt. Nem tudott megbékélni magával, 
tönkrement a házassága, gyermekei csa-
lódtak benne, a kenesei közvélekedés le-
írta. Csak a menekülés útja maradt. Sze-
rencsére hazafuthatott mindent megbo-
csátó édesanyjához, aki akkor még élt, 
és bátyja és húga testvéri szeretete ka-
paszkodót nyújtott. Már imádott anyjá-
nak halála sem ingatta meg és talpra állt. 
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A rendszerváltás első évtizedére 
biztos sokan emlékeznek Kenesén is. A 
hazai önkormányzatiság fénykora volt; 
akkor még sokan voltak, akik a közös-
ségi feladatokat is komolyan vették és 
megkövetelték, hogy a döntésekben 
részt vehessenek. Feladat pedig volt bő-
ven. Érthető volt, hogy például az utcák 
állapota, vagy az akarattyai csatorna 
hiánya felháborította az embereket. Nyil-
vánvaló volt, hogy a település-üzemel-
tetés levezénylésére nem lesz könnyű 
alkalmas embert találni. Bevallom, én 
az Isten ujját láttam abban, hogy Orbán 
Jóska, aki hét éve ment el a szomszé-
dunkból, megkeresett és egy hosszú be-
szélgetésben meggyőzött arról, hogy is-

mét a húsz évvel korábbi, ambíciókkal 
és önfegyelemmel teli Jóska ül velem 
szemben, akinek fő törekvése, hogy be-
bizonyítsa a keneseieknek, hogy talpra 
tudott állni. Így került a település-üze-
meltetés élére, majd választottuk meg a 
víz- és csatornatársulat elnökének. Ma 
is vallom, hogy a legalkalmasabb jelölt 
volt a feladatok ellátására. Nem véletlen, 
hogy a magyar közműszolgáltatók né-
pes családjában osztatlan elismerést ví-
vott ki magának. Ahogy az lenni szo-
kott, a magára talált ember magánélete 
is rendeződött. Új párjával, Pozsonyi 
Monikával új célokat találtak. A szociá-
lis szféra feladatait a szövetkezeti ta-
pasztalataival összerakva a szociális 

szövetkezeti világba is bedolgozták ma-
gukat. Persze a család  is népesebb lett 
mindkét oldalon, az unokák is megfér-
tek szívében. 

Minden közösség életében nagy vesz-
teség, ha olyan tagját veszti el, aki 
élettapasztalatát szívesen osztja meg 
mindenkivel, hát még ha ez a tapaszta-
lat a legnehezebb feladatot, önmaga 
legyőzését is magában hordja. Ezt a 
küzdelmet is lehet győzelemmel zárni, 
ezt üzeni mindannyiunknak. 

A halál nagy úr, a legerősebb em-
bert is elragadja, de biztos vagyok ben-
ne, hogy Orbán Jóska még sokáig él a 
keneseiek lelkében. 

2016 adventjében     Kuti Csaba
 
 

2016. december 2-án, életének 72. évében elhunyt Németh Sándor. 
Életének legmeghatározóbb két szereplője a család és a szőlő volt. Kertésze-

ti technikumot végzett, kertész-borász lett. A Badacsonyi Állami Gazdaságnál 
dolgozott, egészen szakiskolás korától. Innen ment katonának, s leszerelés után 
ide tért vissza. Hűséges volt a munkahelyéhez is, mint annyi minden máshoz 
életében. 

Leszerelése után ismerkedett meg későbbi párjával, Jucikával, akivel hama-
rosan összeházasodtak. Esküvőjük 1967. január 20-án volt. Három lányuk szü-
letett, Edit, Szilvia és Szidónia. S ők öt unokával ajándékozták meg, akik nagy-
papájának lenni remek volt: belevonta őket szeretett tevékenységébe – együtt 
végezték a borfejtés komoly feladatát is. 

Családján kívül a szőlő volt a mindene. Szerencsés az az ember, akinek a 
munkája egyben a hobbija is, és neki ez megadatott. A szőlőművelés minden 
munkálatával foglalkozott, annak minden egyes részfeladatát nagyon szerette. 
Az évkezdő, tavaszi munkákat éppúgy, mint a szüretet és a borkészítést. Sosem 
volt fáradt, ha ezzel foglalkozhatott. 

Később a Traubi üzem raktárosa-
ként ment nyugdíjba, s ezután teljesen 
belevetette magát a borászkodásba. A 

Kelet-Balatoni Borrend tiszteletbeli tagjává választotta, de a lepsényi, enyingi és aligai 
szőlész-borbarát körnek is tagja volt. A kulturált borfogyasztást hirdető, a borfajtákat 
és borkészítőket bemutató seregszemlék, boros rendezvények állandó résztvevője lett. 
Szakmai tanácsaival gyakran segítette borásztársait. Barátjával, Keresztes Jánossal 
rendszeresen dolgoztak együtt. Majd mindjárt jövök! – mondta gyakran feleségének, 
Jucikának, aki ilyenkor már tudta, hogy újabb pár órára elmegy valaki szőlőjébe. Sokat 
hívták a kistérség borbírálói körébe is. Vitte a borait megmérettetésre, sok esetben nagy 
arannyal tért haza. Enying legjobb bora is az övé lett. Kékfrankos Otello Roséja pedig 
2015-ben Balatonkenesén nyerte el a rangos Város Bora kitüntető címet. 

De a borászkodást elsősorban nemcsak a díjakért, az elismerésekért, hanem önma-
gáért, „szerelemből” végezte. Szerette a földet, amiből a szőlő nő, szerette a tájat, amely a tőkéket körbeveszi. Sok időt töltött 
enyingi szőlőjében csendes nézelődéssel, szemlélődéssel. Mert tudta, hogy igazán jó szőlőt termelni, igazi jó bort készíteni 
nem pusztán a metszésen, gondozáson múlik. Több kell annál, olyasmi, amit a szemünkkel nem láthatunk, de érezhetünk, ha 
elcsendesedik bennünk a mindennapok sodró lendületű zaja: ész, szív és lélek. 

Felesége, Jucika hozta létre városunk egyik legjobb csapatát, a gobelin kört. 
E csoportnak tiszteletbeli tagja volt, nagyon sokat tett a felesége vezette közös-
ségért. Rendezvényeiken, ha tehette, mindig részt vett, s nem volt olyan 
hímzőkörös főzős baráti összejövetel, amin a tűzrakás és a tűz gondozása ne az ő 
feladata lett volna. A Hímzőkör tízéves fennállását ünneplő nagyszabású kiállí-
táson még részt vett. A gobelin kör kedves Tűzmestere ezzel búcsúzott a nagy-
szerű közösségtől. 

Hiánya nagyon fájdalmas, de a fájdalmat idővel elhalványítja, feloldja az 
emlékezet. 

 
 

 

Juhász Gyula: Consolatio 
 
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 
 
Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren. 
 
Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 

 

II ll iikkee   eellmmeenntt……  
 
81 éves korában, 2016. december 9-én elhunyt 
Tóth Istvánné Vasvári Ilona, Ilike. A 70-es évek-
től, a Gyümölcskert nagy szőlőinek felparcellázá-
sától fonódott össze az élete Kenesével. Egy ba-
ráti-rokoni társaság tagjaként évtizedeken át közö-
sen alakították kertjeiket, töltötték itt a nyarakat, 
majd a nyugdíjas éveket. Végső nyughelyét is 
Kenesén találta meg, a református temetőben. 
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         ilona bolyongÁsai 
 

SSoorroozzaattuunnkk  aa  bbaallaattoonnkkeenneesseeii  SSoommooggyyii  GGyyuullaa  22000011--eess  rreennddkkíívvüüllii  „„vviilláággkköörrüüllii  hhaajjóóúúttjjáátt””  mmuuttaattjjaa  bbee  aa  kkeenneesseeii  oollvvaassóókknnaakk..  

 
Felkészülés az ACR-re 
 

A hölgyet Ilonának hívják, s bár 22 tonnát nyom, karcsúnak mondható. Természetesen vitorlás hajóról van szó, amely marok-
nyi legénységével nekivágott a világ tengereinek. A hajó a Bristol Channel Pilot Cutter tervei alapján készült. Az old timer 
stílusú vitorlás 2001. november elején Las Palmasba érkezett, hogy csatlakozzon az Atlantic Rally for Cruisers mezőnyéhez, 
melynek célja a karibi Saint Lucia. 

 
2001. november 2-25. 
 
Valaki azt mondta, hogy az atlanti 

átkelés életünk legunalmasabb, vitorlá-
zás szempontjából legkönnyebb három 
hete lesz. Valóban nem várható semmi 
különleges? A 4-5 ezer méter mély 
óceánon navigálni nem ördöngösség, 
elég, ha naponta egyszer bekapcsoljuk a 
GPS-t. November-decemberben az idő-
járás is megbízható, a 10-15 csomós pasz-
szátszél nem okozhat különösebb ne-
hézséget. Magát Kolumbuszt is kritizál-
ták kortársai, lebecsülték teljesítmé-
nyét. A nagy felfedező rendkívül elmé-
sen világított rá arra, hogy okoskodni, 
kritizálni mindig könnyebb, mint vég-
hezvinni valamit – ugye ismerjük a 
Kolumbusz tojása történetet? 

Egy hosszabb távú, nyílt vízi vitor-
lástúra megszervezése, előkészítése leg-
alább olyan fontos, mint maga az út. 

 
Pincétől a padlásig 
 
Az óceán átszelése csak olyan hajó-

val elképzelhető, amely műszakilag tel-
jes mértékben „egyben van”. Gondol-
juk csak meg, hogy a legközelebbi szer-
vizállomás több ezer mérföldre találha-
tó. A hajó egyes szerelvényeinek, alkat-
részeinek ellenőrzése több napon át 
tartó munka. 

Kezdjük a riggel. Ellenőrizni kell az ár-
boctalpat és az árbocszegecseket. Meg 
kell vizsgálni, hogy az árbocmerevítő kö-
télzet feszessége megfelelő-e, szükség ese-
tén spannerrel utána kell állítani. Az 
utolsó sasszegnek is a helyén kell len-
nie, s erről az árboc tetején is meg kell 
győződni. A következő kérdés, a vitor-
lák nem szakadtak-e, a vitorlazsákokat 
megjelöltük-e. Ezt követően a kormány 
könnyű forgatásáról, az ajtók, ablakok 
nyitódásáról, záródásáról győződünk meg. 
Valamennyi csörlőnek jól kell működ-
nie, könnyedén, zajmentesen forognia. 
A motornál ki kell térni a cinkanód, az 

olajszint, valamint (nemcsak most, ha-
nem minden motorindításnál) a kipufo-
góvíz ellenőrzésére. 

Az elektromosságnál az akkumulátor 
vizsgálata az első. Van-e elegendő töltés, 
megfelelően rögzítve vannak-e a savval 
teli dobozok? Majd a navigációs fénye-
ket is ki kell próbálni. Ezután az elekt-
ronikus cuccok (rádió, GPS, log, radar) 
tesztelése következik. 

A vízvezetékrendszert is gondosan 
át kell nézni. A seacockok nem ereszthet-
nek. A bilgébe egy vödör vizet öntünk, a 
pumpa pillanatok alatt kinyomja, tehát hi-
bátlanul működik. Az összes vezetéknek 
jó állapotban kell lennie, a csatlakozási 
pontoknál két darab bilinccsel ellátva. 

Végül a biztonsági berendezések el-
lenőrzése következik. Meg kell nézni a 
két mentőtutaj érvényességét. A mentő-
mellények megfelelő számban állnak-e 
rendelkezésre? Fényvisszaverő csík van-e 
rajtuk? Mindegyik mellényre rá kell ír-
ni a hajó nevét, akárcsak a mentőpatkó-
ra. A biztonsági hevedereket és a hajó-
korlátot is érdemes „csekkolni”. Az EPIRB 
tesztelése is elengedhetetlen. 

Ha mindezzel végeztünk, már csak 
egy dolog van hátra: nézzünk rá a kötelek-
re! Ugye mindegyik végén van csomó?! 

A második feladat, amit a szárazföl-
dön meg kell oldani, a készletek beszer-
zése. Számos kérdés merül fel ezzel kap-
csolatban. Milyen ételeket, italokat ve-
gyünk? Mekkora mennyiségben? Ho-
gyan raktározzuk őket? Célszerű olyan 
élelmiszereket vásárolni, amelyek nem 
romlandók, csomagolásuk nem töré-
keny (ebben az egyetlen esetben a do-
bozos sör jobb az üvegesnél). A szük-
séges élelmiszerkészletek meghatározá-
sánál figyelembe kell venni a legénység 
létszámát, valamint az út hosszát. Az ó-
ceán átszelése kb. három hetet vesz i-
génybe, tehát élelmezés szempontjából 
négy hetet kalkulálunk. Közismert adat, 
hogy egy felnőtt ember napi folyadék-
szükséglete 1,5-2 liter víz. Tehát egy fő 

négyheti folyadékadagja 30 l víz, 12 l 
tej, 9 l kóla, 10 l sör, 1,5 l bor, 0,5 l 
rum. Nagyon fontos, hogy elegendő vita-

min jusson a szervezetünkbe. A felfedezé-
sek korában a hajósok legnagyobb ellen-
sége a skorbut volt. Ma – a pezsgőtablet-
ták korában – nem a savanyú káposzta az 
első számú ellenszer. Az egy főre jutó 
gyümölcs mennyisége: 20 db banán, 8 db 
alma, 4 db körte, 2 db kivi. A gyümölcsö-
ket száraz, levegős helyen kell tárolni, erre 
a célra kötélhálót használunk, s azt függő-
ágyszerűen függesztjük fel. 

Az ivóvízen túl rendelkezésünkre áll 
ezer liter édesvíz főzés, fogmosás, zu-
hanyzás céljára. A partoktól távol a moso-
gatáshoz tengervizet használunk. 

No meg csurig töltjük a 2 db, együt-
tesen 700 literes dízeltartályokat is. 

A karbantartási munkák és a készle-
tek feltöltése mellett az előkészületek-
hez tartozik még az ideális útvonal meg-
tervezése, melyet követve a leggyor-
sabban célba érhetünk, és amelyen a 
legkevesebb veszély leselkedik ránk. 

Az Atlanti-óceán északi részének 
időjárását az izlandi alacsony nyomású 
zóna, az Azori fölött tanyázó magas 
nyomás határozza meg. Az áramlatokat, 
szeleket feltüntető időjárástérképet (Pilot 
Chart) vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

5. rÉsz 5. rÉsz 

 
Ifjú hajós 
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az óceán átszelésére a téli hóna-
pok novembertől márciusig a 
legalkalmasabbak. Ez az idő-
szak egy-részt kívül e-sik a 
hurrikánszezonon, másrészt az 
áramlatok és a szelek is ekkor-
tájt a legmegbízhatóbbak. 

Az útvonal megválasztását 
illetően két lehetőség közül vá-
laszthatunk. Az egyik a direkt 
útvonal, amely Gran Canaria és 
Saint Lucia között a legrövidebb 
távot jelenti. Ez az út 2700 mér-
föld hosszú, te-hát a Kenese-
Siófok viszonylatnak kb. e-
zerszerese. Másik lehetőség a Ka-
nári-áramlatot meglovagolva dél-
nyugati irányba vitorlázni, majd 
a huszadik szélességi fok ma-
gasságában nyugatnak fordulni, s az 
észak-egyenlítői áramlás és a hajósok 
által kedvelt passzátszelek segítségével 
hátszelezni három héten át. Mi az utóbbi 
taktikát választjuk. 

 
Próbálj meg lazítani! 
 
Az óceán átszelésére lehetőség nyílik 

több, jól szervezett verseny keretében. 
Közülük a legnépszerűbb az ARC, vagyis 
az Atlantic Rally for Cruisers, amely 
minden évben Las Palmasból indul és 
Saint Luciára érkezik. A rajt 25-én lesz. 
Az ARC nem verseny, hanem rali, vagyis 
motor használata megengedett. A rende-
zők a rajt előtti két hétben különböző sze-
mináriumokat szerveznek, továbbá buli-
kat rendeznek, a résztvevők nem kis örö-
mére. Az átkelés alatt napi időjárás-je-
lentést és hurrikán-előrejelzést biztosíta-
nak a számunkra. További szolgáltatás, 
hogy a versenyzők rövidhullámú (SSB) 
rádió-összeköttetésben vannak az ARC-
központtal, naponta közlik aktuális pozí-
ciójukat, és mindez nyomon követhető a 
www.worldcruising.com internetes hon-
lapon. 

A szemináriumok közül ki kell e-
melni a riggről, a szélkormány használa-
táról, továbbá az Atlanti-óceán időjárá-
sáról tartott előadásokat. Hasznos infor-
mációkat kapunk az élelmiszer beszer-
zését, raktározását illetően, egy másik 
alkalommal a szextáns használatához 
nyújtottak néhány praktikus tanácsot. A 
legnagyobb érdeklődésre Jimmy Cor-
nell előadása számíthatott. Ő az a ma-
gyar (erdélyi) származású úriember, aki 
az egész ARC-t megálmodta és megszer-
vezte. Ma már a verseny nem az övé, el-
adta sir Chay Blyth-nak, aki azzal vált hí-
ressé, hogy elsőként kerülte meg a föl-

det a déli óceánokon fordított, azaz ke-
leti irányban. Jimmy Cornell beszámoló-
jának címe: A jéghegyektől a pálmafákig, 
amelyben egy csendes-óceáni túrájáról 
számol be. 

A fejtágításon túl szórakoztatásunk-
ra is gondoltak a szervezők. A kalóz-
partin mindenki stílusos szerelésben je-
lenik meg, nem hiányozhat a fél szem 
és a faláb sem. A buli első órájában in-
gyen mérik a sört. Kezdetben felületes 
társalgás folyik, majd egyre jobban be-
melegszik a társaság, a többség táncra 
perdül. Én egy svéd hajó legénységével 
múlatom az időt, táncoltatom lányaikat, 
éljen a svéd-magyar barátság! 

A kalózparti után már csak a Pascal 
nevű kocsma van nyitva a kikötőben, a-
mely valójában egy hatalmas fahajó, a-
hol olcsón mérik az italt, kiváló zene szól 
és Rejtő regénybe illő figurák gyűlnek 
össze. Találkozok itt olyan tengeri stop-
possal, aki már 25 éve a vízen él, és most 
éppen Panama felé tart. Később egy 75 
lábas Truly Classic legénységével beszél-
getek, elmesélik, hogy a hajó hozzávető-
leges értéke ötmillió dollár. Egyszer csak 
felkapcsolják a villanyt, leáll a zene. A 
csapos bejelenti, hogy kisebb probléma 
támadt, süllyedünk! Mindenki kirohan a 
partra, ahol kiderül, hogy a hajó a tömér-
dek látogató súlya alatt mélyebbre merült, 
s víz szivárgott be. Néhány órás szivaty-
tyúzás után sikerül a fenékvizet eltüntetni. 

A szó szoros értelmében „másna-
pos” az ARC zászlós felvonulása. A ver-
senyző hajók felhúzzák árbocaikra a 
kódlobogókat, színes zászlókavalkádban 
tündökölnek. Sramlizene szól, minden 
nemzetiség zászlajából kiosztanak e-
gyet, majd ábécérendbe állítanak ben-
nünket. Mi az angolok és az olaszok 
között foglalunk helyet. Körülhordjuk a 

lobogókat a kikötőt övező 
sétányon, majd egy-egy 
zászlórúdra felhúzzuk őket. 
Ezzel hivatalosan megnyitot-
ták a 2001. évi ARC-t. 

A rajt előtt már csak egy 
jelentős esemény maradt 
hátra, a dingiverseny, ame-
lyet maga Don Pedro szer-
vez. Hogy ki is az a Don 
Pedro? A vitorlázók számá-
ra ő az első számú és leg-
fontosabb személy Las Pal-
masban: benzinkutas, boltos, 
mindentudó és mindent 
meg-szervező egy személy-
ben. Még az Imray pilot 
book is említést tesz róla: ha 
bármi problémád van, keresd 

Don Pedrót a Texaco kútnál. Én egy észt 
sráccal neveztem a versenyre, s a rajt 
felé lapátolva még felveszünk két csi-
nos svéd lányt is. Mi úgy gondoltuk, 
hogy a dingiverseny az lesz, amit a neve 
mond, ám egyszer csak egy zacskó liszt-
tel fejbe dob valaki. Ekkor jövünk rá, 
miféle verseny is ez! Mi csupán két e-
vezővel vágtunk neki, de a többiek 
jobban föl vannak szerelve: vödrök, víz-
zel töltött luftballonok képezik az arze-
nált. Egy angol még a bilgepumpát is 
magával hozta, azzal próbálja elá-
rasztani az ellenséges hajókat. A tengeri 
csatában összesen két hajót sikerült el-
süllyesztenünk és három vödröt zsák-
mányoltunk. Utána Don Pedro partit ad, 
ingyen méri a sangriát és a sült húst. 

Az indulás előtti nap már a pihené-
sé. Csendes a kikötő, az emberek alsza-
nak, olvasnak, készülnek a nagy napra. 
Tuss Mikivel, aki az átkelés során erő-
síti csapatunkat, Las Palmas régi város-
részébe sétálunk, hogy fölkeressük azt a 
házat, ahol egykoron Kolumbusz élt, s je-
lenleg tengerészeti múzeumként műkö-
dik. Látható itt számos régi térkép, hasz-
nálati tárgy, navigációs eszköz a nagy 
felfedező korából. Az épület, amely gyö-
nyörű belső kert köré épült, a sziget kor-
mányzójának tulajdona volt, és minden 
részletében arról árulkodik, hogy jómó-
dú emberek laktak itt. Kolumbusz fel-
fedező útja előtt élt itt, innen szervezte 
a készletek beszerzését, végezte az utol-
só simításokat hajóin. A ház melletti kis 
templomban imádkozott, mielőtt vízre 
szállt. Mi is betérünk a templomban, 
követve Kolumbusz példáját. 

 
 
 

Somogyi Gyula

 
 

Teveháton 
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Kalendárium – január 
 

Január az év első hónapja. Nevét az átjárók és kapuk római istenéről, Janusról kapta. Janus a kétarcú isten: egyik arca a régire, az elmúlt-
ra, másik a most kezdődőre, az újra néz. A népi kalendáriumban Télhónak, Vízöntő havának, Boldogasszony vagy Nagyboldogasszony 
havának, Fergeteg havának is nevezik, de találkozhatunk vele Medvetor havaként is. A tizennyolcadik századi nyelvújítók szerint: zúzoros. E 
beszédes elnevezést Barczafalvi Szabó Dávidnak köszönhetjük, aki azt a francia köztársasági naptárt vette a kissé furcsa új magyar nevek 
alapjául, amelyet az 1789-es francia forradalom után az addigi időszámítás eltörlésére alkottak. 

Általában ez az év leghidegebb hónapja. Ha hóvihar nem dühöng (mifelénk most már egyre ritkábban), a természet teljesen csendes. A 
tél a Kárpát-medencében akár évenként is nagy eltéréseket mutathat. A XX. században többször is igen kemény volt a tél, ezen belül is leg-
inkább a január: 1939-40, valamint 1941-42 tele különösen nagy hidegével vonult be az emberek emlékezetébe. 1939-40 fordulóján a hideg-
ben volt hely, ahol megfagyott a bor a pincékben. Másfél méteres hó esett, amely akadályozta a közlekedést: vonatok akadtak el, a városi 
közlekedés komoly fennakadásokkal küzdött. A talaj legalább fél méter mélyen megfagyott. Gödnél a Dunán olyan magasra torlódtak a 
jégtáblák, hogy a fennmaradt fényképeken valóságos jéghegyeknek tűnnek. A Balaton azon a télen 100 napig volt befagyva. Tavunk tekinte-
tében mégsem ez volt a múlt évszázad rekordja, hanem a szintén meglehetősen zord 1962-63-as tél, amikor 110 napon át borította jég a 
vízfelületet.  – Hogy a Kárpát-medencében akár évről évre is válthatják egymást a keményen fagyos és a nagyon enyhe telek (sőt hogy erre 
néha még egy évet sem kell várni), arra az egyik legjobb példa éppen ez az időszak. 1961-ben december közepéig szinte tavaszias hőmérsék-
leteket mértek, ám egy ekkor betörő hidegfront hatására egy nap alatt mintegy 15-20 fokot zuhant a hőmérséklet. Viharos szél és hó érkezett, 
így alig pár nappal később a Balaton már be is fagyott. 

Mindezek persze régebben történtek, kevesebben emlékezhetnek rá, mint 1987 januárjára. Éppen harminc éve történt, hogy egy dél felől 
érkező, csapadékot hozó mediterrán ciklon, valamint az északról beáramló, viharos széllökésekkel kísért, sarkvidéki eredetű levegő „az 
utolsó igazán nagy telet” hozta el Magyarországra. Az eredmény? Január 10-én elkezdett havazni, és három – némely helyen négy – napig 
egyáltalán nem is hagyta abba. Két nap alatt legalább háromhavi hómennyiség szakadt az országra – mindez mínusz húsz fokos hideggel, 70-
80 km-s széllel és hófúvással megfejelve. Hidegrekordok dőltek. Ugyan a XX. század leghidegebb januári napja 1942. január 24-én volt 
Baján, ahol -34,1 fokot mértek, 1987. január 13-a Budapest számára is elhozta az évszázad leghidegebb napját a reggeli -25,6 fokkal. Az 
országban máshol is farkasordító volt a hideg, a hőmérő napközben sem hagyta el a -10 és -17 fok közötti tartományt, amit a szél miatt sok-
kal rosszabbnak lehetett érezni. A kétméteres hótorlaszoknak köszönhetően közlekedni sem lehetett. Emberek rekedtek buszokon, vonato-
kon, autókban az utakon. Volt, aki már útra sem tudott kelni – és volt, aki ugyan elindult, de meggondolta és inkább hazament, amikor meg-
látta, hogy az utasok tolják a menetrendszerinti járatot… A Dunántúl járhatatlanná vált. Falvak, sőt városok maradtak a külvilágtól elzárva, 
erősen akadozott az áruellátás – volt, ahová a kenyeret páncélozott harci járművekkel a katonaság tudta csak eljuttatni. Az iskolákban tanítási 
szünetet rendeltek el. És hogy az az évi extrém időjárási helyzeteknek még ne legyen vége, a fagyos napok után megérkező viszonylagos 
enyhülés több helyre ónos esőt hozott: a hó tetejére vastag jégpáncél fagyott. A tél abban az évben nehezen adta fel. Március elején újra 
hideghullám érkezett sok hóval és -20-25 fokos levegővel. – Bár azóta egyszer-kétszer még megmutatta igazi arcát a januári tél, ilyen rend-
kívüli helyzet azóta (szerencsére) nem volt. 

Az ellenkező véglet, a januárban mért legmagasabb hőmérséklet 2002-ben Mázán volt, ekkor a tavasziasan enyhe levegőben +20 fokot 
mértek. 

A Nap ebben a hónapban a Bak jegyéből a Vízöntő jegyébe lép. A népi kalendáriumban a januári jeles napok közül kiemelkedik termé-
szetesen újév napja, valamint 6-a, vagyis Vízkereszt ünnepe. A január 22-i Vince nap, a borászoknak igazán fontos, mert védőszentjük nap-
jának időjárásából megjósolható az azévi termés milyensége és mennyisége. „Ha fénylik Vince, megtelik a pince” – tartja a mondás, ugyan-
akkor „Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod.”. 
 

Január 1. 
Az év legelső napja. S mint ilyenhez, 

sok szokás, babona kapcsolódik. Hogy ezen 
a napon lencsét, babot, mákot kell fogyasz-
tani, hogy anyagi jólétben élhessünk az 
elkövetkező 365 napon, viszonylag sokan 
tudják. Azt is, hogy szerencsésebb, ha első-
ként férfi kíván boldog újévet. Újév napján 
nem célzatos kivinni a házból semmit, még 
a szemetet sem, mert kidobjuk vele a sze-
rencsénket. Kölcsönadni, kölcsönvenni sem 
jó semmit, ellenkező esetben abban az 
évben szükséget szenvedünk. Háziasszo-
nyok figyeljenek rá, hogy az összes tartó-
edény – lisztes, cukros, kávés doboz – 
teljesen megtöltve várja a szilveszter éjfélt, 
mert ha félig vagy netán egészen üresek, 
egész évben azok is maradnak. Ha szilvesz-
ter napján elásunk a kertben egy érmét, újév 
napján pedig kiássuk, kincseket fogunk 
találni az új évben – mindenféle értelemben. 
Január elsején hasznos dolog a háziállatokat 
is jól tartani. Ugyanis ha a kutya, macska 
(haszonállatok persze úgyszintén) jóllaknak, 
jó dolguk lesz egész évben. (És ha ők sokat 
ehetnek, nyilván az ember sem szenved 
szükséget.) Akinek üzlete van – és így 

vállalkozása – éjfél után egyen gyümölcsöt, 
hogy az év folyamán gyümölcsöző üzleteket 
köthessen. 

A nap leghíresebb szülöttje kétségkívül 
Petőfi Sándor (1823-1849), de e napon látta 
meg a napvilágot Bocskai István (1557-1606), 
Erdély fejedelme, gróf Festetics György 
(1755-1819), a keszthelyi Georgikon alapítója, 
Jerome David Salinger (1919-2010) amerikai 
író, a Zabhegyező szerzője és Baumgartner 
Zsolt (1981) magyar autóversenyző is. 

Január 2. 
1841-ben ezen a napon jelent meg a 

Pesti Hírlap első száma, a szerkesztő Kos-
suth Lajos. 

A nap szülötte Isaac Asimov (Iszaak 
Judovics Ozimov) (1920-1992) orosz szár-
mazású amerikai sci-fi író és biokémikus. 

Január 3. 
A katolikus egyházban Jézus Szent Ne-

vének napja. 
1992-ben dr. Szabó Zoltán professzor 

ezen a napon végezte el az első sikeres 
magyarországi szívátültetést a SOTE Ér- és 
Szívsebészeti Klinikáján. A páciens, Schwartz 
Sándor később a professzorról nevezte el 
egyik kisfiát. 

A nap szülötte Marcus Tullius Cicero 
római író (i.e. 106 – i.e. 43), J.R.R. Tolkien 
(John Ronald Reuel Tolkien) (1892-1973) 
angol író és nyelvészprofesszor, A Gyűrűk 
Ura alkotója és Nemes Nagy Ágnes 
Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-
díjas költő (1922-1991). 

Január 4. 
A Braille-írás világnapja. A vakok szá-

mára kifejlesztett speciális ábécét Louis 
Braille (1809-1852) – aki ezen a napon 
született – alkotta meg 1821-ben. 

Szintén e napon ünnepli születésnapját 
Bogányi Gergely (1974) Liszt Ferenc- és 
Kossuth-díjas zongoraművész. 

Január 5. 
1875-ben ezen a napon nyílt meg a pári-

zsi opera. 
Umberto Eco (1932-2016), a tavaly el-

hunyt olasz író születésének napja. 
Január 6. 
Vízkereszt napja. A karácsonytól idáig 

tartó szent napok zárónapja, a napkeleti 
bölcsek – háromkirályok – Jézusnál tett 
látogatásának ünnepe. A keleti egyházak 
inkább Jézus megkeresztelkedésének napja-
ként tartják. Több szokás is kapcsolódik 
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hozzá. Jézus megkeresztelkedésének emlé-
kére vizet szentelnek, s a szenteltvízzel a 
házakat, otthonokat is meghintik. Régen 
szokás volt a háromkirályjárás vagy csillag-
járás: ez a betlehemezéshez hasonló köszön-
tő felvonulás. 

A nap szülötte Bacsó Péter (1928-2009) 
Balázs Béla- és Kossuth-díjas filmrendező, 
aki A tanú című kultikus filmszatírát ren-
dezte, és Veres Péter (1897-1970) író, poli-
tikus, aki 1947-48-ban a honvédelmi mi-
niszter posztját töltötte be. 

Január 7. 
A madéfalvi veszedelem napja. 

1764-ben császári sereg rohanta meg a 
Madé-falván az erőszakos sorozás ellen 
tüntető csíki székelyeket. A helyszínen 
több mint kétszázan vesztették életüket. 
A székelyek ekkor kezdtek Moldvába 
vándorolni. 

Ezen a napon született Gerald Durrell 
(1925-1995) brit zoológus, író, A családom 
és egyéb állatfajták és más nagy sikerű, 
természetet és állatvilágot bemutató köny-
vek szerzője. 

Január 8. 
1959-ben e napon lépett hivatalába 

Charles de Gaulle, a Francia Köztársaság 
elnöke. 

A nap Wass Albert (1908-1998) író és 
költő, valamint Elvis Presley (1935-1977) 
születésének napja. De ezen a napon ünnep-
li születésnapját Stephen Hawking (1942) 
angol fizikus és Kubik Anna Kossuth-díjas 
színésznő is. Ugyancsak e napon született 
David Bowie (David Robert Jones) (1947-
2016) angol rockénekes, a popkultúra egyik 
ikonja is. 

Január 9. 
Bartók Béla Kontrasztok című kamara-

darabjának bemutatója volt New Yorkban, 
1939-ben. Ez volt Bartók egyetlen olyan 
kamarazenei műve, amelyben fúvós hang-
szert használt. A darabot Benny Goodman 
jazz-klarinétos felkérésére írta. 

Ezen a napon született Simone de Beau-
voir (Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bert-
rand de Beauvoir) (1908-1986) francia író-
nő, egzisztencialista filozófus, a feminizmus 
ideológusa. Ugyanezen a napon látta meg a 
napvilágot Richard Nixon (1913-1994), az 
Egyesült Államok 37. elnöke, idáig az 
egyetlen olyan amerikai elnök, aki lemon-
dott. Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Joan Baez (Joan Chandos Baez) (1941) 
amerikai fokénekesnő és Jimmy Page 
(James Patrick York Page) (1944), a Led 
Zeppelin gitárosa is. 

Január 10. 
1973-ban e nappal hozták létre a Horto-

bágyi Nemzeti Parkot. 
Ezen a napon született Erdélyi Zsuzsan-

na (1921-2015) Kossuth-díjas, Nemzet 
Művésze díjjal kitüntetett néprajztudós, aki 
Lajtha László népzenekutató egyik közvet-
len kollégája volt. Kutatási témái közül 
kiemelkedett az archaikus magyar népi i-
mádságok gyűjtése, rendszerezése és közre-
adása. 

Január 11. 
1922-ben ezen a napon próbálkoztak 

először inzulin használatával a cukorbeteg-
ség kezelésére. Frederick Banting és 
Charles Herbert Best kanadai orvosok John 
James Rickard Macleod laboratóriumában 
kísérletezték ki a szert. A felfedezésért 
Banting és Macleod kapta 1923-ban az or-
vosi Nobel-díjat, melyet megosztottak a 
kísérletekben velük dolgozó kollégáikkal, 
Besttel és James Collip kémikussal. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Gonda János (1932) Széchenyi- és Liszt Fe-
renc-díjjal kitüntetett zongoraművész, jazz 
zenész, aki főleg a jazz-ről írott zenetörténe-
ti könyveivel vált ismertté. 

Január 12. 
A 2. magyar hadsereg emléknapja. A 

Donnál katasztrofális vereséget elszenvedett 
csapatok ellen a szovjetek 1943. január 12-
én indították el a megsemmisítőnek szánt 
csapást. A rendkívüli hideg és a szovjet tá-
madás néhány nap alatt megpecsételte a had-
sereg sorsát. 100-120 ezer ember esett el köz-
vetlenül a harcokban, sokan visszavonulás 
közben haltak bele sérüléseikbe vagy meg-
fagytak. 

E napon született Molnár (eredetileg 
Neumann) Ferenc (1878-1952) drámaíró, A 
Pál utcai fiúk szerzője. 

Január 13. 
A vallásszabadság világnapja annak em-

lékére, hogy az 1568. január 6. és 13. között 
zajló tordai országgyűlés a világon első 
ízben foglalta törvénybe a vallás- és lelki-
ismereti szabadságot. 

Ezen a napon született Csákányi (erede-
tileg Zsigovits) László (1921-1992) Jászai 
Mari-díjas színművész, Csákányi Eszter 
Kossuth-díjas színésznő édesapja. 

Január 14. 
III. András halálával megszakadt az Ár-

pád-ház uralkodása Magyarországon. 
Ezen a napon született Bihari József 

(1901-1981) kétszeres Kossuth-díjas színmű-
vész. A Bánk bánban megformált Tiborc-
alakját színháztörténeti jelentőségűnek tartják. 

Január 15. 
1759-ben ezen a napon nyitott meg 

Londonban a British Museum. 
Martin Luther King (1929-1968) Nobel-

békedíjas amerikai baptista tiszteletes, 
politikus születésének napja, aki az afroame-
rikaiak polgárjogi mozgalmának egyik 
legismertebb vezetője volt. 1968. április 4-
én merénylet áldozata lett Memphisben. 
Január harmadik hétfője az Egyesült Álla-
mokban az ő emléknapja. 

Ezen a napon született Molière (Jean-
Baptiste Poquelin) (1622-1673) francia 
drámaíró és rendező is, a komédia műfajá-
nak jeles szerzője. 

Január 16. 
1920-ban ezen a napon lépett életbe az 

Egyesült Államok valamennyi tagállamára 
kiterjedő szesztilalom. Az alkoholt előállí-
tani és forgalmazni is tilos volt, ám a feke-
tekereskedelem hamar kielégítette az embe-
rek igényeit. Az alkoholkereskedelemmel 

foglalkozó bűnözői csoportok sokasága 
gazdagodott meg az 1933. december 5-ig 
tartó időszak során, amikor is feloldották a 
tilalmat. 

A nap szülötte Mikszáth Kálmán (1847-
1910) író, újságíró, a Szabadelvű Párt színe-
iben országgyűlési képviselő. 

Január 17. 
Remete Szent Antal (Nagy Szent Antal) 

ünnepe a katolikus egyházban. 
Robert Scott 1912-ben e napon érte el 

másodikként a Déli-sarkot. Az első Roald 
Amundsen és csapata volt, 1911. december 
14-én. 

Ezen a napon született Benjamin Frank-
lin (1706-1790) amerikai feltaláló, filozó-
fus, fizikus és író, aki demokrata politikus-
ként is működött. Sokféle tevékenysége 
közül leginkább a villámhárító feltalálója-
ként ismerjük, de a bifokális szemüveglen-
cse kifejlesztése is az ő nevéhez fűződik. 

Január 18. 
Árpádházi Szent Margit ünnepe. 
Ezen a napon ünnepli születésnapját 

Nyilasi Tibor (1955) válogatott labdarúgó, a 
Ferencváros és az FK Austria Wien játéko-
sa, kétszeres magyar bajnok. 

Január 19. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség 

(MLSZ) megalakulása, 1901-ben. 
Ezen a napon született Edgar Allan Poe 

(1809-1849) amerikai költő, író, az első 
detektívnovellák szerzője. Negyvenévesen 
halt meg – korai halála meglehetősen nehéz 
életének következménye lehetett. Sokat 
nélkülözött, mert a legelsők egyike volt, aki 
kizárólag írásból akart megélni. 

Január 20. 
Bartók Béla VI. vonósnégyesének be-

mutatója New Yorkban, 1941-ben. Ez volt 
az utolsó mű, amelyet Magyarországon írt, 
mielőtt az Egyesült Államokba távozott. 

Ezen a napon iktatják be az előző év 
novemberében megválasztott amerikai 
elnököt. 

A nap szülötte Madách Imre (1823-
1864) költő, drámaíró. Legismertebb művét, 
Az ember tragédiáját több nyelvre lefordí-
tották. 

Január 21. 
Szent Ágnes ünnepe a katolikus egy-

házban. 
Ezen a napon ünnepli születésnapját 

Pládido Domingo (José Plácido Domingo 
Embil) (1941), sokszoros Grammy-díjas és 
más elismeréssel kitüntetett spanyol opera-
énekes, tenor. 

Január 22. 
1989 óta a magyar kultúra napja. 
1955-ben ezen a napon nyílt meg a Kos-

suth Klub Budapesten. 
A nap szülötte George Byron (1788-

1824) angol költő, a romantikus költészet 
egyik legismertebb alakja. Anne Isabella 
Milbanks-szel közös lányuk, Ada Lovelace 
(Augusta Ada Byron, Lovelace grófnője) 
Charles Babbage munkatársaként részt vett a 
„differenciálgép”, azaz a számítógép ősének 
kifejlesztésében, ő írta az első programokat. 



40 BBalatonkenesei Hírlap 2017. január 

Január 23. 
Jacques Piccard (Jacques Ernest-Jean 

Piccard) francia tudós és társa, Don Walsh 
1960-ban 10916 méter mélységbe merült a 
tengerben a Mariana-árok legmélyebb pont-
jára, a Challenger szakadékba. Ezt 2012-ig 
senki nem kísérelte meg újra. 

Ezen a napon látta meg a napvilágot Sten-
dhal (Marie-Henri Beyle) (1783-1842) francia 
író, a realizmus egyik első képviselője. 

Január 24. 
Hunyadi Mátyást I. Mátyás néven ki-

rállyá választották Budán, 1458-ban. 
A nap E.T.A. Hoffmann, teljes nevén Ernst 

Theodor Amadeus Hoffmann (eredetileg Ernst 
Theodor Wilhelm) (1776-1822) német író, a 
német romantika alkotójának születésnapja. 

Január 25. 
Szent Pál apostol megtérésének napja. 
Ezen a napon született Fekete István 

(1900-1970) író, aki ifjúsági könyvei és 
állattörténetei révén az egyik legolvasottabb 
magyar író. 

Január 26. 
Nemzetközi vámnap. 1953-ban ezen a 

napon tartotta első ülését a Vámegyüttmű-
ködési Tanács. 

A nap szülötte többek között Paul 
Newman (1925-2008) amerikai színész, 
Esztergályos Cecília (1943) Jászai Mari-
díjas színművész, Várszegi Asztrik (1946) 

bencés szerzetes, pannonhalmi főapát és 
Varga Mihály (1965) közgazdász, politikus, 
jelenleg nemzetgazdasági miniszter. 

Január 27. 
1973-ban Párizsban az USA és Vietnam 

képviselői aláírták a békeszerződést, amely 
véget vetett az amerikaiak részvételének a 
vietnami háborúban. Az amerikai csapatki-
vonás hatására a dél-vietnami katonai erő és 
a politikai hatalom összeomlott. 

Ezen a napon született Wolfgang Ama-
deus Mozart (Johannes Chrysostomus Wol-
fgangus Theophilus Mozart) (1756-1791) 
zseniális tehetségű osztrák zeneszerző, zon-
gorista, karmester és zenetanár. És ez volt 
Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) 
(1832-1898) angol író, költő, pap és fény-
képész születésének napja is. Ő írta az Alice 
Csodaországban és Alice Tükörországban 
című szürreális, de összetett és felnőttek 
számára is érdekes utalásokkal teli mesét. 

Január 28. 
Az adatvédelem nemzetközi napja.  Az 

adatvédelem a személyeket védi, akikkel az 
adatok összekapcsolhatók. A Magyarorszá-
gon jelenleg is hatályos adatvédelmi tör-
vényt 1992-ben hirdették ki. 

Ezen a napon született Colette (Sidonie-
Gabrielle Colette) (1873-1954) francia író-
nő, egyebek mellett a Gigi szerzője, az első 
női író, akit a Goncourt Akadémia a soraiba 

választott és halálakor állami temetésben 
részesült. 

Január 29. 
1886-ban Karl Benz e napon jelentett be 

szabadalmat a gázmotor hajtású járműre. 
Ezen a napon született Páger Antal 

(1899-1986) Kossuth-díjas színművész. 
Január 30. 
1969-ben ezen a napon volt a Beatles 

utolsó nyilvános koncertje az Apple székház 
tetején, Londonban. 

E napon látta meg a napvilágot Sávoy 
Pál (1893-1968) Kossuth-díjas építészmér-
nök, statikus, akinek legismertebb munkája 
az 1964-ben átadott új Erzsébet híd, az első 
magyar kábelhíd. És ezen a napon ünnepli 
születésnapját Phil Collins (Philip David 
Charles Collins) (1951), többszörös Gram-
my-, Oscar- és Golden Globe-díjas angol 
zenész, aki a Genesis együttes dobosaként 
szerzett hírnevet, majd a csapat énekese lett, 
de szólópályafutása is óriási sikereket ho-
zott számára. 

Január 31. 
1964-ben ezen a napon volt a Delta cí-

mű ismeretterjesztő, tudományos műsor 
első adása a Magyar Televízióban. 

Ezen a napon született Jávor Pál (erede-
tileg Jermann Pál Gusztáv) (1902-1959) 
magyar színész, az első magyar filmsztár. 

- nk -
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IIddőő  ééss  éélleettvveezzeettééss  
 

Mottó: Mondd meg, hogyan bánsz az idővel és megmondom ki vagy. 
 

Az év végét sokunknak a rohanás, a feladatok, de ugyan-
akkor az ünnepek, a közös együttlétek hatották át. Talán azt 
is megfogalmaztuk magunkban, hogy mit szeretnénk pont 
így, de mit szeretnénk talán másképp tenni, megélni a követ-
kező évben. Én is ezen gondolkodtam el, és néhány lehető-
séggel és problémával szembesültem az elmélkedésem során, 
főleg az idő menedzselésével kapcsolatban. Azt tapasztaltam 
az elmúlt évek során, hogy egy embert talán a legjobban az 
jellemez, hogyan bánik az idejével. Én szolgálom az időt, 
vagy az idő engem. Én futok az idő után, vagy az idő épül be 
az én életembe. Aki az életét szeretné jól vezetni, annak 
hasznos lenne megtanulni azt, hogy az idő nekem szolgál és 
nem fordítva. De mégis, ez miért nem működik? Vagy leg-
alábbis, miért érezzük azt, 
hogy nem mindig műkö-
dik tökéletesen a mi éle-
tünkben? Miért érezzük 
sokszor, hogy csak roha-
nás az élet, ahol a feladatok 
futnak egymás után, mi pe-
dig próbálunk egyensú-
lyozni a feladatok, a csa-
lád, a barátok, a munka-
hely, és a lelki igényeink 
között. 

Ebben az írásban az 
időt egyetlen szempontból 
szeretném jellemezni, még-
pedig abból az aspektusból, hogyan lehet beragadni az időben 
vagy éppen ellenkezőleg, hogyan lehet az időt beépíteni az 
életünkbe. Ez így talán elvontnak hangzik, de igyekszem 
olyan példákkal bemutatni, amelyek igenis a gyakorlati élet-
ből valók. 

Az életet megnehezíti magának az, aki leragad valahol az 
időben, valahol leragad a jelenben. Élj csak a mának – mintha 
nem lenne múlt és jövő – szól a jelmondat: carpe diem. Ez 
bár nagyon jól hangzik, de valójában egy önkényes, sőt egy 
meseszerű elképzelés. Mintha mondhatnám azt, hogy tegnap 
megbántottam valakit, mert aznap az kényelmes volt, és ma 
úgy kezdhetem a napot, mintha nem történt volna semmi. 
Tegnap megettem egy csomó édességet, mert éljünk a mának, 
és másnap ugyanúgy folytatom a diétámat, mintha tegnap 
nem történt volna semmi. Ma rohanok, sietek, nem készülök 
nap, mint nap lelkileg egy ünnepre, vagy az Istennel való 
találkozásra, és mire odaérek az ünnephez, azt gondolom, 
majd milyen szép lesz, és csodálkozom, hogy nem történik 
semmi. A jelen nap valóban fontos nap, a jelen pillanat való-
ban fontos pillanat, de a jelen önmagában nehezen létezik. 

De leragadhatok a múltban is, mikor csak az fontos, mi 
volt, és nem tudunk túllépni rajta, rágódunk rajta. Mi történt 
velem, mi sikerült vagy mi nem. Tegnap megbántottam vala-
kit, és ma már nem merek vele beszélni, nem merem helyre-

hozni, amit tettem, már nem is a barátom, kerülni fogom, és 
persze ő lesz a hibás érte. Tegnap megszegtem a diétámat, és 
ma már abba is hagyom az egészet, hiába terveztem, mit 
fogok felvenni szilveszterkor. Tegnap nem volt időm Istenre 
gondolni, talán bánkódok miatta, vagy csak azt gondolom, 
nem is olyan fontos és hagyjuk, és ma már eszembe sem jut. 

De éppúgy leragadhatok a jövőben is, amikor csak álmo-
dozom, de nem teszek semmi az álmaim megvalósulásáért. 
Milyen jó lenne, ha jó lenne a kapcsolatom valakivel, de hát 
rendezni kellene egy régi sérelmet… Milyen jó lenne, ha 
szilveszterkor fel tudnám venni a kedvenc ruhámat, de hát a 
kilók… Milyen jó lenne, ha lenne időm Istenre, ha meg tud-
nám Vele osztani az életemet, de hát a napi feladatok… 

Igazán az lenne az 
ideális helyzet, amikor a 
három idő együtt mozog: 
élek a jelenben, de visz-
szaemlékezem a múltra, 
hogy mi volt fontos ne-
kem, mit tapasztaltam meg. 
De nem csak emlékezem, 
hanem a múlt hat is rám, 
hogy olyan döntéseket 
hoz-zak, amik már jobbá 
tesznek a jelenben. Ha 
valakit megbántottam 
tegnap, ma merjek a sze-
mébe nézni és rendezni a 

kapcsolatunkat. Ha tegnap megszegtem a diétámat, ma mer-
jem újra kezdeni, és talán még van idő szilveszterig. Ha 
tegnap elmaradt, hogy Istenre gondoljak, ma merjek úgy élni, 
hogy Ő is része az életemnek. A jövőmet pedig a múltam és 
jelenem alapján tervezzem meg. Ha tegnap megbántottam 
valakit, ma talán bocsánatot kérek, akkor holnap igyekezzem 
a jó kapcsolatot ápolni, tenni érte. Ha tegnap megszegtem a 
diétámat, ma merjem újra kezdeni és holnap talán már meg is 
tudom tartani. Ha tegnap kimaradt egy kis csendes idő Isten-
nel, ma talán lesz egy perc Istenre, és a holnapot már úgy 
tervezzem meg, hogy legyen Rá időm. 

Miért fontos az idő? Mert az idő halad az örökkévalóság 
felé. Isten felé. Istennel nemcsak a kiemelt ünnepek során 
lehet találkozni, hanem minden nap. Egy nap minden egyes 
pillanatában, és életünk utolsó pillanatában is.  

Ha jól akarok élni, az időmet jól kihasználva, akkor emlé-
kezzem a múltra és tanuljak belőle, tervezzem meg a jövőmet 
és mindkettő hasson a jelenemre. Ne engedjek annak a köny-
nyű döntésnek, hogy sodródjak a feladatokkal és napokkal. 
Azt kívánom mindenkinek így év végén és egy új év kezde-
tén, hogy merje irányítani az életét, erővel és örömmel teli 
életet merjen élni, amire büszkén visszatekinthet majd. 

 
M. Teréz nővér
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„Tanulni kell a téli fákat…” 
95 éve született Nemes Nagy Ágnes 

 
Ha élne, 95 esz-

tendős lenne a költő, 
Nemes Nagy Ágnes. 
Ha neve elhangzik, még 
ma is sokaknak Bors 
néni jut róla eszébe, 
meg a számtalan jobb-
nál jobb gyerekvers. 
De – mint Weöres Sán-
dor – ő sem volt ki-
zárólag gyermekvers-
szerző. Gazdag és szí-
nes életművet hagyott 
maga után, számtalan 
átgondolandó, sokak ér-
zéseivel egybevágó 
gondolattal. 

1922. január 3-án 
született Budapesten. 
A Baár-Madas Refor-
mátus Leánylíceumba járt, ahol egyik tanára Áprily Lajos volt. Itt 
érettségizett kitüntetéssel, majd a Pázmány Péter Tudományegye-
temre, magyar-latin-művészettörténet szakra járt. 1944-ben diplo-
mázott, s még ebben az évben feleségül ment Lengyel Balázs író-
kritikushoz. 

Diákkorától írott versei 1945-től jelentek meg folyóiratokban. El-
ső verseskötetére sem kellett sokat várni, 1946-ban jelent meg, s a 
Baumgarten-díj dicsőségét hozta alkotójának. A Kettős világban 
versein már ott van a költészetét mindvégig jellemző objektivitás, 
tárgyiasulás jegye. Önmagát, érzéseit a természet, az anyagi világ 
eszközeivel fejezi ki. 

(…) Hazám: a lét – de benne ring a mérték, 
mint esti kútban csillagrendszerek, 
és arcát is az ég tükrébe mérték 
elektronoktól zizzenő erek. 
 
S a kettős, egymást tükröző világban 
megindulok, mint földmérő az égen, 
s pontos barázdán igazítva lábam, 
a nyíri tájat csillagokba lépem. 
                                 (Kettős világban – részletek) 

Férjével, Lengyel Balázzsal szintén ebben az évben, 1946-ban 
indították az Újhold irodalmi folyóiratot, mely nem titkoltan a Ba-
bits-féle Nyugat vonalát volt hivatott továbbvinni. Nemes Nagy 
Ágnest amúgy is különleges kapcsolat fűzte Babitshoz: A hegyi 
költő címmel írt esszékötetében Babits költészetét elemzi szeretettel 
és rendkívüli precizitással. Ám az 1948-as politikai fordulat után a 
lapot betiltották. Az ötvenes években Nemes Nagy Ágnes a Petőfi 
Gimnázium tanára lett. Ekkoriban csak gyermekirodalmi témájú 
művei jelenhettek meg, s főleg német és francia nyelvből fordított: 
Rilke egyik legkitűnőbb magyar nyelvű tolmácsolója. Tanári állását 
1958-ig tartotta meg, mikortól szellemi szabadfoglalkozásúként már 
az írásnak szentelhette magát. 

Szokatlanul őszinte a kimérten hűvös sorok között a személyes 
hang ebben az önvallomásként is felfogható öt sorban: 

Émelyedem, magam kibontván. 
Be jó is annak, aki spontán. 
Mentem volna szódáskocsisnak, 
ki a nagy, szőke lovakat 
csak mossa, mossa hallgatag. 
                                        (Őszinteség) 

Kötetei számát tekintve keveset publikált. Második – Szárazvil-
lám, 1957 – és harmadik – Napforduló, 1967 – című kötete megje-
lenése után ciklusokba sorolt költeményeit gyűjteményes kötetekben 
jelentette meg. Mellette esszéi és továbbra is megjelenő gyermek-
irodalmi munkái révén volt a köztudatban. 

Fő művének sokan a Napforduló kötetében megjelent Ekhnáton 
jegyzeteiből című versciklusát tartják. Ekhnáton, eredeti nevén IV. 
Amenhotep az ókori Egyiptom XVIII. dinasztiájának tizedik fáraója 
volt. Ami miatt az utókor leginkább megőrizte a nevét, az vallási 
reformja: a sok istent imádó Egyiptomot egyistenhitre akarta téríte-
ni, Atont, a napistent állítva a középpontba. 

Valamit mégis kéne tennem, 
valamit a gyötrelem ellen. 
Egy istent kellene csinálnom, 
ki üljön fent és látva lásson.  (…) 
                (Ekhnáton jegyzeteiből – részlet) 
 
Amikor én istent faragtam, 
kemény köveket válogattam. 
Keményebbeket, mint a testem, 
hogy, ha vigasztal, elhihessem. 
                 (Ekhnáton jegyzeteiből – Amikor) 

1969-ben József Attila-díjat kapott. A következő nagy elismerés, 
az 1983-as Kossuth-díj egész életművének szólt. 

1986-ban Lengyel Balázzsal újraindították az Újholdat. Most 
nem negyed-, hanem félévente megjelenő évkönyvként látott napvi-
lágot, s az irodalom mellett a korszak egyéb művészeteiről és tudo-
mányos életéről is igyekezett képet adni. Sajnos a sorozat ilyen 
formában is csak öt évet élt meg. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben 
bekövetkezett halálával az Újhold ismét megszűnt. 

Lengyel Balázs – akitől még 1958-ban, házasságkötésük után ti-
zennégy évvel elvált – mindvégig kitartó, hű munkatársa maradt. Ő 
adta közre halála után Nemes Nagy Ágnes egybegyűjtött verseit is, 
rendszerezve az egész életművet. 

Mondják, betegsége természetével, a várható végkifejlettel mind-
végig tisztában volt. „Részenként száll meg a halál, miközben élek” 
– írta erről. Utolsó nyáron még összejött barátaival a szigligeti alko-
tóházban, ahová oly sok éven át járt, s játszották a szójátékokat, 
mint mindig. Búcsúzott az élettől, búcsúzott a barátoktól. 1991 
nyara volt. Nemes Nagy Ágnes augusztus 23-án távozott. 

Amit nekünk útravalóul hagyott, nem más, mint amit a New 
York-i Hétvégi Magyar Iskolának 1979-ben írt: 

Tanulni kell. A téli fákat. 
Ahogyan talpig zuzmarásak. 
 
Tanulni kell. A nyári felhőt. 
A lobbanásnyi égi-erdőt. 
 
Tanulni kell mézet, diót, 
jegenyefát és űrhajót, 
 
a hétfőt, keddet, pénteket, 
a szavakat, mert édesek, 
 
tanulni kell magyarul és világul, 
tanulni kell mindazt, ami kitárul, 
 
ami világít, ami jel: 
tanulni kell, szeretni kell. 

- nk - 
 
(Az idézett versek forrása: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei. Osiris 
Klasszikusok. Osiris Kiadó, Budapest, 1999) 
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     Mint látható, mostani lapszámunk eltér a korábbiaktól, a szokásosnál egy 
kicsit vastagabb, több írást is tartalmaz. Ebben a hónapban nagyon sok 
anyagot kaptunk, pedig a karácsony és év vége közeledtével a lapzártánk is 
előbb volt, mint más hónapokban lenni szokott; hálás köszönet a sok írásért, 
történetért, gondolatért, amit megosztottak az olvasókkal. Nem ígérjük, 
hogy lapunk mindig ilyen vastag lesz, de egy új év kezdésének ez nagyon jó 
és biztató. A szokott terjedelmet a későbbiekben is tartani tudjuk, hónapról 
hónapra igyekezve ellátni Önöket Balatonkenese, tágabb értelemben a ben-
nünket körbevevő világ életével kapcsolatos dolgokkal. Ebben a legna-
gyobb segítségünkre természetesen maguk az olvasók lehetnek, hiszen „a 
Balatonkenesei Hírlapot a balatonkeneseiek írják a balatonkeneseieknek”. 
     Mindannyiunknak eredményekben gazdag újabb esztendőt! 

Vasváry-Tóth Tibor 
 

 

AA  kkeenneesseeii  úújjssáágg  bboorrííttóóiirróóll  
 

     Városunk hivatalos újságja két évvel ezelőtt megvál-
tozott, megújult. Mind tartalmában, mint formájának e-
gyes elemeiben. A formátum maradt ugyanaz – A/4-es 
méret, színes külső borító és fekete-fehér belívek. Válto-
zott viszont a szerkesztő személye, változott a szerkesztés 
módja. A borítókra igyekszünk mindig balatonkenesei 
témájú fotót választani – egy jellegzetes helyet, egy szép 
részletet szeretett településünkről. A Balaton, szépségei és 
ezer arca örök téma. A változás óta eltelt két teljes évfo-
lyam összes címlapjának képe – kezdve a 2014 novembe-
ri és decemberi számmal, melyek itt kaptak helyet – jelen 
lapszámunk hátsó, színes borítóján találhatók. Ezeket a 
képeket zömében Önök, az olvasók küldik. A hozzánk ér-
kezett pozitív visszajelzések szerint az olvasók meg van-
nak elégedve az újság változásaival, új irányával. Keresik, 
szeretik a lapot, hónapról hónapra várják. Újságunkat nyu-
godtan összehasonlíthatjuk más települések, budapesti ke-
rületek (melyek önmagukban is óriásiak hozzánk képest) ha-
sonló kiadványaival, a Balatonkenesei Hírlap véleményünk 
szerint megállja a helyét. Reméljük, ebben többekkel egyet-
értünk.
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CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 

 
 Balatonkenesén csendes környezetben al-

bérlet hosszú  távra kiadó! 20/213-96-30 
 
 
 

ADÁS / VÉTEL 
 
 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű 

kályha jó állapotban. 2 db heverő, 2 égős 
camping gázfőző, palackkal, felújított antik 
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap, va-
lamint hordozható MP3-as és DVD lejátszó 
hordtáskában, újszerű állapotban, olcsón 

eladó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth 
u. 38/A 

 Méz eladó! Termelőtől akác, repce és 
vegyes virágméz folyamatosan kapható. Ba-
latonkenese, Petőfi S. út 12. 
Tel.: 30/240-23-62 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 0 0  f o r i n t o s  h i r d e t é s e k  

 

 

Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap  borítóján! 

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

Köszönetnyilvánítás 
 

Tisztelt Városgondnokság dolgozói! 
Engedjétek meg, hogy Balatonkenese la-
kói, valamint a Balatonkeneséért Baráti 
Kör tagjai s a magam nevében is megkö-
szönjem városszépítő munkátokat. Eszten-
dőről esztendőre tapasztalhatjuk az általa-
tok végzett munka színvonalának folyama-
tos növekvését. Nap mint nap láthattuk 
településünk különböző területein tisztes-
ségesen végzett munkátok eredményét.. Né-
ha természetesen hallani lehet néhány 
rosszindulatú megjegyzést veletek kapcso-
latosan, amelyek véleményem szerint az 
egy közösségben dolgozók sajnálatos álta-
lánosítása. Az élet különböző területein is 
vannak jól s kevésbé jól dolgozó embe-
rek, nem lehetünk mindenben egyformák. 
Azt viszont senki sem vitathatja, hogy 
parkjaink, strandjaink s egyéb közterüle-
teink ebben az esztendőben igazi díszei 
voltak településünknek. S köszönjük azt a 
munkát is, amit a nyári rendezvények so-
rán át, sokszor a késő éjszakába nyúlóan 
végeztetek, hogy másnap reggelre újra 
rend s tisztaság várja üdülő vendégeinket. 
Kedves Barátaim, ez úton kívánok Nek-
tek s kedves családotoknak nagyon bol-
dog újesztendőt! 
 
Tisztelettel: 

Id. Mészöly Sándor 

Felhívás 
 
A veszprémi Kedvenc állatorvosi rendelő kéri azt az idős hölgyet, 
aki egy vörös-fehér nőstény macskát beszállított, hogy a cicát le-
gyen szíves elvinni, mert meggyógyult! 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
8174 Balatonkenese, Béri Balogh  
    Ádám tér 1. 
Telefon: 88/481-088; 88/481-087 
Fax: 88/481-741 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
www.balatonkenese.hu 
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport  

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8.00-15.30 

Péntek: 8.00-12.00 
Pénztári órák időpontja: 

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00-12.00 
A Jegyző ügyfélfogadási ideje 

(előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00-12.00 

BALATONALMÁDI JÁRÁSI 
HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONFŰZFŐ 

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Telefon: 88/596-907; 88/550-294; 
    88/550-293; 88/550-295; 88/550-266 
Fax: 88/596-902 
E-mail: 
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7.00-17.00 

Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00 
Csütörtök: 8.00-18.00 

BALATONALMÁDI JÁRÁSI 
HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONALMÁDI 

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 88/550-264; 88/550-537; 
    88/550-265; 88/550-536 
Fax: 88/550-810 
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:7.00-17.00 

Kedd, szerda: 8.00-16.00 
Csütörtök: 8.00-18.00 

Péntek: 8.00-13.00 
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32. 
Telefon: 88/550-718 
Fax: 88/550-809 
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu 
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30 

Péntek: 8.00-13.00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44. 
Telefon: 88/550-721 
Fax: 88/550-811 
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu 
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00 

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
88/481-650 és 06 30/320-51-02 

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 
88/584-970; 584-971 

 

VÍZIRENDŐRSÉG 
8600 Siófok, Mártírok útja 5. 
84/310-712 

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, 

a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
minden nap 7.00 órától 22.00 óráig 
hívható: 06 30/225-94-45 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSE 

Gajdos Béla: 8.00-18.00 óráig 
Telefon: 06 30/849-07-92 
E-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu 
Fényforrás Kft. 
Telefon: 06 70/408-69-08 
E-mail: fenyforraskft@gmail.com 
https://kozvilhiba.hu/ 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 
Telefon: 88/412-104 

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
1. sz körzet 
8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. út 1. 
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 

Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30-16.00 

Szerda-péntek: 8.30-12.00 
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30-12.30 

2. sz körzet 
Dr. Saáry István Egészségház – 
    8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3. 
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00 

Rendelési idő: 
Hétfő: 10.30-12.00 
Kedd: 8.00-10.30 

Szerda: 14.00-16.00 
Csütörtök: 12.00-14.00 

Péntek: 10.30-12.00 
GYERMEKORVOSI KÖRZET 

8174 Balatonkenese, Óvoda u.8. 
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65 
Rendelési idő: 

Hétfő, szerda, péntek: 10.00-12.00 
Kedd, csütörtök: 13.00-15.00 

Tanácsadás: 
Kedd, csütörtök: 12.00-13.00 

FOGORVOSI KÖRZET 
Előzetes bejelentkezés alapján 
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gyűrűs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00-18.00 

Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.00 
ÁLLATORVOS 

8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79 

Rendelési idő: 
Hétfő: 18.00-19.00 

Kedd-péntek: 17.00-19.00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 
88/481-283 

Nyitvatartás: 
június 1. – augusztus 31. között: 

Hétfő-vasárnap: 8.00-19.00 
szeptember 1. – május 31. között: 

Hétfő-péntek: 8.00-18.00 
REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13. 
88/481-348 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10. 
88/481-146 

VASÚTÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4. 
88/481-017 

HAJÓÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47. 
Telefon: 88/482-100 
Internet: balatonihajozas.hu 

POSTA 
Balatonkenese, Balatoni út 65. 
88/481-300 

Nyitvatartás: 
Hétfő – péntek: 8.00-12.00 – 12.30-16.00 

E.ON 
Veszprém, Kossuth L. u. 6. 
Áram – Észak-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666 
Általános hibabejelentés: 
06 80/533-533 
Földgáz – Közép-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711 
Általános hibabejelentés: 
06 80/301-301 

DRV Zrt. 
Telefon munkanapokon 7.30-15.30, 
csütörtökön 7.30-20.00: 06 40/240-240 
Fax: 06 84/501-299 
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888 
Ügyfélszolgálat: 
8600 Siófok, Fő u. 39/A. 

Nyitvatartás: 
Hétfő, szerda: 8.00-15.00 
Kedd, péntek: 8.00-14.00 

Csütörtök: 8.00-20.00 
TERÜLETI SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÓ 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
88/482-943 

SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16. 
06 20/950-88-05 
06 70/379-04-29 

IDŐSEK KLUBJA 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
88/482-943 

Nyitvatartás:Hétfő-péntek: 7.30-16.00 
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. 
88/574-802 

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 
88/481-844 
www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  titkar@kenisk.sulinet.hu 

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

KULTÚRA HÁZA 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

KÖNYVTÁR 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 22. 
Telefon: 88/574-980 
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Hétfő-csütörtök: 10.00-16.00 

Péntek: 10.00-17.00 
Szombat: 9.00-11.00 

TÁJHÁZ 
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
06 30/837-18-53 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Kedd-szombat: 10.00-16.00 
TOURINFORM IRODA 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24. 
88/594-645 
balatonkenese@tourinform.hu 

Nyitvatartás: 
Hétfő-péntek: 9.00-16.00 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 
 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.   
          Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087 
            E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
         www.balatonkenese.hu 
         Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
         Telefon: 88/594-500 
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője 
Szerkesztő: Vasváry-Tóth Tibor 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep 
 

A BORÍTÓN: PAPP KATALIN FELVÉTELE 
 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA JANUÁR 16. 
 

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíves-
kedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban 
kaphatnak helyet. 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes ki-
adványa, ezért a szerzők cikkeikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerzők felelnek. 
Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség a 

változtatás jogát fenntartja. 
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