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Mészöly Sándor: 
A szeretet 

 
 Odakünn, a késő éjszakákban oly gyakran tekintek fel, 
 A fénylő csillagokkal borított, mennyek országára. 
 Oda, hova oly sok régi kedves ismerős s jó barát, 
 Költözött fel örökre az elmúlt évtizedek során. 
 Ám közöttük is a legfényesebb csillagok,  
 Az Én Szerető Drága Édesanyám, 
 S véle hű társa, az Édesapám! 
 Kísérje mennyei útjaikon őket, 
 A legnagyobb emberi érzés, 
 A soha el nem múló,   
 Igaz szeretet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden elismerésünk a sportolóinké 
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  Szerkesztői 

                              előszó 

    Kedves olvasó!  
    November a minden szen-
tek, az 1956-os forradalom, 
vagyis nemzeti ünnepünk no-
vemberi folytatásának hónapja. 
    Az okt. 23-i városi ünnepség
alkalmával iskolásaink meg-
leptek bennünket. Olyan elő-
adással készültek, amilyenre 
nem is számítottunk, és ami-
lyen eddig még sosem volt. De 
lesz! (Írásunk a 16. oldalon.) 
    A rendszerváltás óta tiszt-
ségben volt polgármestereink 
leültek egy asztalhoz egymás-
sal beszélgetni. Úgy gondol-
tuk, hogy ez lesz a „polgármes-
terek vitája”, de e helyett, sok-
kal inkább színvonalas szak-
mai beszélgetés volt. A polgár-
mesterek kerekasztalához ér-
kezett kérdésekből és vissz-
hangokból kiderül, hogy Ke-
nese közvéleményét még Aka-
rattya leválásánál is jobban iz-
gatja a régi Kultúrház lebon-
tása és a mostani Koszovó tér
üres állapota, meg a Nevelőott-
hon akceptálhatatlan helyzete.
Az emberek nem fogadják el, 
hhogy a régi Kultúrház eltűnt. Kuti Csaba polgármester úr idejében. Ezért 
kapta a hely azt a népi elnevezést, hogy Koszovó tér. Mert a koszovói
háborús állapotokat látták a város kellős közepén – ami aztán sajnos va-
lahogy úgy maradt. (Rendkívüli terjedelmű beszámolónk a 6. oldalon.)   
    Viszont napjaink sajátosságait is felülírja, és mindenek elé kívánko-
zik az a nagyszerű hír, hogy Simon Csaba világbajnok lett (18. oldal), 
Budai Alexa pedig szintén világbajnok lett (19. oldal). – Ez az igazi 
teljesítmény és ez az igazi diadal! – Minden elismerésünk a sportoló-
inké. De nem a focistáinké. Míg a súlyemelőnkkel és a táncbajnokunk-
kal és csapatával bátran dicsekedhetünk. 
    Balatonkenese közben épül, szépül. Idén már a második szoborcso-
portunkat avatta fel Tömör István polgármester úr. A meghitt Szívpark 
júliusi, gyönyörű nyári átadója után, most októberben a nagy reformá-
torok művészi szobrait adta át, sokadmagával a faluközösségnek (13. 
oldal). – Az alkotómester olyan szobrokat készített, melyeket a messzi 
földről idelátogató turista is megcsodál majd. A polgároknak általában 
jobban tetszik ez az új szoborcsoport, mint a Koszovó téri Orbán-szo-
bor, a kocsmahivatallal szemben. Holott mindegyik szép, és legalább 
még színükben, anyagukban és jellegükben is harmonizálnak egymással.
    Kívánom, hogy Európa is lássa meg, hogy hol van a közepe! 

Vasváry-Tóth Tibor

 

 

 

Beharangozó 

 

 

November és ’56 kapcsán: 

a Kenesei Szabadegyetem 

vendége rövidesen 

Ambrus Árpád lesz, 

aki hatvankét év után 

elmondja személyes  

’56-os történetét. 
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Beszámoló a 2017. szeptember 28-án tartott 
Képviselő-testületi ülésről 

 
Együttes bizottsági ülést és testületi 

ülést tartottak képviselőink szeptember 
28-án, amelyen napirenden kívül első-
ként igennel szavaztak a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolóra. Majd az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató 
következett. Az intézmények a költség-
vetésüket az előirányzat szerint, időará-
nyosan teljesítették. Módosult a költség-
vetésről szóló rendelet, mert a nyertes 
ASP pályázat és az energetikai pályázat 
miatt 307.940.434.- forinttal növekedett 
a költségvetési főösszeg. 

Hat igennel szavazott a testület a 
roncs és elhagyott járművek közterüle-
ten való tárolásának szabályairól szóló 
rendelet-tervezetre, mely szerint üzem-
képtelen, roncs és elhagyott járművet 
Balatonkenese közterületein tárolni ti-
los. A rendelet célja városunk közútjai 
és közterületei tisztaságának fokozott 
biztosítása, a forgalmi akadályt képező 
üzemképtelen járművek eltávolítása. A 
rendelet hatálya alá tartozó járműveket a 
közút kezelője jogosult elszállíttatni. 

Módosult a Képviselő-testület Szer-
vezeti és Működési Szabályzata. Erre az 
utolsó módosítás óta bekövetkező jog-
szabályi változások miatt volt szükség. 
Pontosították a hulladékgazdálkodási fel-
adatokat ellátó szolgáltató megnevezé-
sét, módosították a polgármesterre átru-
házott, szociális ellátásokkal kapcsola-
tos hatásköröket. Kiegészítést tettek a 
közterület-használati engedélyek kiadá-
sa és a kiemelt közterület használatára 
vonatkozó megállapodás megkötésével 
kapcsolatos átruházott hatáskörökben. 
Módosították a testületi ülések kezdő 
időpontját, továbbá a munkaterv elfoga-
dását. Szabályozták a jegyző helyettesí-
tésének rendjét és módosították a kor-
mányzati funkciókódoknak megfelelő 
tevékenységi köröket. 

Felülvizsgálja a testület Balatonke-
nese Helyi Esélyegyenlőségi program-
ját. Az erről szóló döntést a testület meg-
szavazta. 

Szabályzatot alkotott a testület a 
közbeszerzési kivételek alá tartozó be-
szerzések, építési beruházások és szol-
gáltatások, valamint a közbeszerzési ér-
tékhatárokat el nem érő beszerzések 

esetére. Nettó 500.000.- forint feletti be-
csült érték esetén a beszerzési eljárás 
legalább három ajánlattevőtől kért ár-
ajánlat alapján indul. 500.000.- forintos 
értékhatár alatt, illetve ha például a be-
szerzés kedvező feltételei rövid ideig 
állnak fenn, tárgya egyedi gyártású áru 
beszerzése, vagy a beszerzés azonnali tel-
jesítésével anyagi kár kerülhető el, nem 
szükséges a három árajánlat bekérése. 

Az általános iskola 1-6. évfolyamán 
tanuló gyerekek számára a mostani tan-
évben is folytatódik az Európai Uniós 
Társfinanszírozású iskolagyümölcs prog-
ram. Annak érdekében, hogy ebből a 7-
8. évfolyamon tanulók se maradjanak ki, 
bruttó 330.600.- forintot szavazott meg 
a testület, gyümölcs beszerzésére. 

A megyeszékhely szerinti járási hi-
vatal minden év októberének utolsó nap-
jáig beszerzi a területén működő önkor-
mányzatok véleményét az iskolai felvé-
teli körzethatárok meghatározásához. 
Balatonkenesén a kötelező felvételt biz-
tosító iskola a Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre u. 10. 

Megtárgyalták és elfogadták kép-
viselőink a Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
beszámolóját. Az iskola tanulmányi 
átlaga a 2016/2017-es tanévben 4,18 
volt. A tanítási-tanulási folyamatban 
egyik legfontosabb feladatuknak te-
kintik a személyiség- és közösségfej-
lesztést, valamint a személyre szabott 
oktatást-nevelést, akár tehetséges, 
akár fejlesztésre szoruló gyermekről 
van szó. A diákok fejlesztése nemcsak 
tanítási órákon, hanem azon kívüli te-
vékenység során is történik. A szakta-
nári ellátás 100%-os, a kollégák na-
gyon képzettek, közülük sokan több 
diplomával is rendelkeznek. A peda-
gógus életpályamodell segítségével 
öten mesterfokozatot értek el, s minő-
sítő szakértőként is dolgozhatnak. Pe-
dagógus I. fokozatban 11 fő, pedagó-
gus II. fokozatban pedig 7 fő tanít. 

Az évente megrendezett Országos 
Kompetenciamérésben iskolánk 6. és 8. 
osztályos diákjai a tavalyi tanév során is 
jól teljesítettek. 

A testület határozatban köszönte 
meg pedagógusaink munkáját. 

Ugyancsak egyhangúlag fogadta el 
a Képviselő-testület a Kippkopp Óvo-
da és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési 
évről készített beszámolóját. A gyer-
meklétszám és a kihasználtság optimá-
lis volt. A három óvodai csoport ösz-
szesen 78, a bölcsődei csoport 13 fővel 
működött. Kiemelt feladatuk volt a 
jogszerű és biztonságos működés biz-
tosítása. 

Óvodánk újra elnyerte a Zöld Óvoda 
címet, melynek kiemelt része a gyerekek 
környezettudatos magatartásának for-
málása. Kiemelten fontosnak tartják a 
gyerekek fizikai állapotának gondozá-
sát, így akinek szüksége van rá, gyógy-
testnevelésen és Szenzoros Integrált Te-
rápián is részt vehet. 

A testület az óvodások nevelésével 
foglalkozó valamennyi óvodai dolgozó 
munkáját határozatban köszönte meg. 

Előterjesztette a Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évre vo-
natkozó munkatervét, melyet a Szülői 
Szervezet is véleményezett. A tervet a 
Képviselő-testület az előterjesztés szerinti 
tartalommal és formában tudomásul vette. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület a 
Központi Ügyeleti Rendszer beszámoló-
ját. 

Az idei évben is kiírta Balatonke-
nese Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a felsőoktatási hallgatók és 
felsőoktatási tanulmányokat kezdők ré-
szére a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázatot. 

Kérelemmel fordultak az önkor-
mányzathoz a Balatonkenese 371/1. 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai, 
járuljanak hozzá, hogy ingatlanukra a 
vezetékes ivóvizet és a csatornát az ön-
kormányzat tulajdonában álló 237. hely-
rajzi számú ingatlanon keresztül juttat-
hassák el. A testület nem támogatta a ké-
relmet, mert a vízi-közművek kiépítését 
a műszaki paraméterek nem teszik lehe-
tővé. 

Kérelemmel fordult az önkormány-
zathoz a 2236/3. helyrajzi számú ingat-
lan tulajdonosa is, beadványában az in-
gatlanára vonatkozó beépítési kötele-
zettség törlését kérve. A bejegyzés még 
1979-ben került az ingatlanra, ám mivel 
fellelhető dokumentuma nincs, minek az 
építésére voltak kötelezve a tulajdono-
sok, a kérelem támogatása indokolt volt. 
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Muskátli utcára változott az eddig 

Szerviz útként ismert terület neve. Az ott 
lakók elnevezése alapján pedig Cicad-
űlő utca lett az önkormányzat tulajdoná-
ban levő, 5476. helyrajzi számú, „kivett 
közterület” elnevezésű ingatlan, amely 
eddig hivatalosan nem volt elnevezve. 

Egy tartózkodás mellett fogadták el a 
képviselők a járda-felújítási programot. 
Az avult állapotú járdaszakaszok felújítá-
sát az Önkormányzat a mindenkori költ-
ségvetésben meghatározott módon és 
sorrendben végzi el. 600.000.- forintból 
és 1.280.000.- forintból még idén meg-
újul a Batthyány utcai lépcső és az 
Óvoda utca – Fő utca sarok, az üzletnél. 

Elfogadta a Vak Bottyán strand fej-
lesztéséről szóló tervezési programot a 
testület. Ha pályázati lehetőség nyílik rá, 
földszint és tetőtér-beépítéses, vegyes 
rendeltetésű, az idegenforgalom igénye-
ihez igazodó épület épül. 

Kérésének megfelelően 50.000.- fo-
rint összegű támogatást nyújt az Önkor-
mányzat a Helyi Értéktár Bizottságnak, 
hogy szakvéleményt kérhessenek, mi-
lyen szempontok alapján állítsák össze 
Balatonkenese értéktárát. 

Nem támogatta a Képviselő-testület 
a Pannónia Citerazenekar kérését, hogy 
a fennállása 35. évfordulóján tartott ün-
nepség lebonyolításához 400.000.- forint 
összeggel hozzájáruljon. 

Káldy Attila egyéni sportoló eredmé-
nyeiről szóló tájékoztatást a testület tudo-
másul vette és javasolta, hogy támogatási 
kérelmét a 2018-as kulturális keret pályá-
zatának meghirdetése után nyújtsa be. 

Egy tartózkodással elfogadták a kép-
viselők a közmeghallgatás időpontját, 
amely 2017. december 8. péntek, 16:00 
óra. 

Pályázatot ír ki a 
Közművelődési Intéz-
mény és Könyvtár in-
tézményvezetői mun-
kakörének betölté-
sére Balatonkenese 
Város Önkormányza-
tának Képviselő-tes-
tülete. 

Ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba 
adását kezdeményez-
te a Képviselő-testü-
let a  Balatonkenese 
2/5. helyrajzi számú 
ingatlannak. 

Megismerte és 
tárgyalta a Kultúra 
Háza felújítási és ki-
bővítési munkálatai-
ról szóló anyagot a 
testület. A NÉZ-BAU 
Építőipari és Szolgál-
tató Kft. által készített 
engedélyezési doku-
mentációval egyetér-
tenek, azzal a kiegé-
szítéssel, hogy az új 
épületrész a főépület 
homlokzatdíszítésé-
vel megegyező díszí-
tést kapjon. 

Ezután a Képvi-
selő-testület zárt ülés 
keretében folytatta 
munkáját. 

További részletes 
anyagokat a 

www.balatonkenese.hu 
weboldalon találnak. 

– vtt – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

a 2018. évre kiírja 
 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

• „A” típusú Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hall-
gatók, valamint 

• „B” típusú Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 

számára, a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan. 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőfokú tanulmányainak támogatása. 

 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos 

helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak fo-
lyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, fel-
sőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) kép-
zésben vesznek részt. 
  

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2017. november 7. 

Az előző adások tartalmából: 
 

Megidéztük a reformkort  

Szent Mihály-napi Sokadalom 

Nyári visszatekintés  

Nézze a Balatonkenese Magazint 
a Balaton TV műsorán! 
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POLGÁRMESTEREK SZEMTŐL SZEMBEN 
 

a Kenesei Civil Kaszinóban 
 
A Szent Mihály-napi sokadalom lehetőséget teremtett arra, hogy városunk ügyei is szóba kerüljenek. Az összejövetel a Kul-

túra Háza által jött létre, Gábor Adrienn hívta meg a polgármestereket a kerekasztal-beszélgetésre, amelyen Balatonkenese 
múltja, jelene és jövője volt a téma. A rendszerváltástól a mai napig hivatalban levő városvezetők beszélgetésére sokan voltak 
kíváncsiak, de a kezdés 14 órai időpontja korainak bizonyult. Többen fájlalták, hogy nem tudtak eljönni, ezért az elhangzottakat 
teljes egészében közöljük. Az eseménynek dr. Tábori György alpolgármester volt a házigazdája – kérdései nyomán a jelenlevők 
egyebek között részletes betekintést nyerhettek az önkormányzati munkába. 

A bevezetésben polgármestereink személyesen is bemutatkoztak a közönségnek, ezután a hivatalos ügyekre terelődött a szó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Tábori György: Honnan a köz-
életi érdeklődés, affinitás? Mi kell ah-
hoz, hogy valaki vállalja a polgármes-
terséget? 

Kuti Csaba: Látok itt arcokat, akiket 
gyerekkorom óta ismerek. Kenesén 
tudják rólam, hogy a helyi református 
pap gyermekeként nőttem fel. Egy re-
formátus pap igazán közéleti ember. A 
családomban ez a típusú indíttatás ma-
gától értetődő volt. Gyerekkoromban 
jogász akartam lenni, a jogi pályára ké-
szültem. Valószínű, hogy azért nem let-
tem jogász, mert nyolcadikos voltam a 
forradalom alatt. Egy nyolcadikos gye-
rek már látja, mi zajlik körülötte. In-
nentől tudtam, hogy Magyarországon 
én jogi pályára nem megyek, nem is 
mehetek. Úgy látszik, nem jól válasz-
tottam meg az apámat ahhoz, hogy ak-
kor ezt támogassák. A jogállam olyan 
távolinak tűnt, hogy én nem is fogom 
megérni. Akkor zajlott a téeszesítés, 
minden borzalmával. Ennek hatására 
döntöttem úgy, hogy ha lehet, mező-
gazdasági gépészmérnöki diplomát 
szerzek. Bejutottam az egyetemre, s 
már ez is egyféle közéleti indíttatásból 
adódott. A magángazdálkodó paraszt-
embert átvinni a téeszdolgozók közé – 
ehhez bizony kellett közéleti affinitás. 

Így lettem téeszparaszt 1967-ben, ab-
ban az évben, amikor végeztem. A 
nagyvázsonyi, majd a balatonfőkajári 
téeszben dolgoztam. Onnan kerültem 
1977-ben Székesfehérvárra, a Dunán-
túli Regionális Vízműhöz, az öntözési 
üzletigazgatóság élére. Akkor már ér-
ződött, hogy közeledik valamifajta 
rendszerváltás. Aki akkoriban nyitott 
szemmel élt Magyarországon, az tudta, 
hogy az 1989-es máltai szerződés mit 
tartalmazott, miről szólt. A politikai ér-
deklődés, amit azelőtt nagyon elnyom-
tam magamban, megerősödött bennem. 
Az 1985-ös választás az első kapuja 
volt a – szerintem immáron – rendszer-
változtatott világnak mert akkor a vá-
lasztáson már nem egy, hanem legalább 
két jelöltből lehetett választani. Így let-
tem tanácstag Kenesén. 

Kürthy Lajos: Az ember elgondol-
kodik ezen a kérdésen. Ha válaszolok, 
az talán kevés, hogy 1963-ban tizen-
nyolc éves voltam. Az idősebbek ismer-
hetik az akkori jelölés menetét, így tud-
hatják, hogy megválasztásommal talán a 
legfiatalabb tanácstag lehettem, mind-
járt az érettségi után. Onnantól egészen 
a tanácsrendszer végéig az voltam. Ti-
zenkét éves tanácselnöki pályafutáso-
mat majd’ ugyanennyi tanácstagság 

előzte meg; közben a végrehajtó bizott-
ságnak is tagja lettem. Megyeri Béláné, 
az akkori tanácselnök mondta: a köz-
igazgatási pálya megmutathatja, milyen 
irányban tanuljak tovább. Ami azt illeti, 
az elektrotechnika jobban vonzott, így 
elektrotechnikai és hőtechnikai műsze-
rész végzettséget szereztem Balatonfűz-
főn. Eszem ágában sem volt tanácsel-
nöknek lenni. Magát a munkát ismer-
tem, hiszen a végrehajtó bizottság folya-
matosan ülésezett – majdnem olyan 
gyakran, mint a jelenlegi testületek, ha 
munka van – , de a jellemző a tanács-
üléseknél a negyedévi rendszeresség 
volt. A munka zömét a végrehajtó bi-
zottság és a szakapparátus végezte. A 
szakapparátus ma is rendkívül fontos. 
Tanácstagi jelölésemkor többes jelölés 
volt, de az akkori politikai rendszerről 
tudni kell, hogy a tanácselnök szemé-
lyére a Hazafias Népfront tett javasla-
tot. A munkára a település és a lakos-
ság szeretete vezetett. Itt születtem 
1945. március 1-én Balatonkenesén, 
és szerintem innen is visznek majd el. 
Tizenkét évig voltam tanácselnök, ak-
kor következett az első, idézőjelbe tett 
szabad választás. Ott a település lakos-
sága úgy döntött, hogy Csaba lett a 
polgármester. 

 
Kuti Csaba 

a rendszerváltást követő első 
polgármester, 1990 és 1998 
kö-zött két cikluson keresztül 
volt hivatalban. 

 
Kürthy Lajos 

a rendszerváltást megelőzően 
tanácselnökként már vezette 
Kenesét, 1999-től 2006-ig pol-
gármester volt. 

 
Sörédi Györgyné 

2006 októbere és 2010 októ-
bere között vezette Balaton-
kenesét. 

 

 
Tömör István 

2010-ben lett polgármester, 
2014 óta második ciklusát 
tölti. 
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Sörédi Györgyné: Csókakőről szár-
mazom, ami, nem kis elfogultsággal 
mondom, a világ legszebb faluja. Ami-
kor 1952-ben megszülettem, még nyolc-
száz lelkes település volt. Mostanra 
1300-1400 fő az állandó lakosság. Ott is 
jelentős az üdülőingatlanok száma, sok-
kal több, mint az állandó lakosságé.  

Egyszerű családból származom. 
Édesanyám háztartásbeli volt, de a 
földjeinkkel, szőlővel, az állatokkal 
nagyon sokat dolgozott. Édesapám 
egész életében kőbányában dolgozott 
lőmesterként, plusz ő is a földeken 
ugyanúgy, amikor a munkából haza-
jött. Közéleti érdeklődésem a család-
ból ered. Nagyma-
mám is velünk élt, a 
családunk nagyon be-
fogadó volt, valósá-
gos átjáróház. Hoz-
zánk mindenki be-
térhetett bújával-ba-
jával, s úgy távozott, 
hogy segítséget, öt-
letet, tanácsot ka-
pott. Úgy nőttem fel, 
hogy láttam, az em-
ber a közösségen va-
lamilyen formában 
mindig kell, hogy se-
gítsen. Így alakult 
ki, hogy az emberek 
felé forduljak, s ez 
meg is maradt ben-
nem, amit az itt élők 
minden bizonnyal tudnak. Hogy ho-
gyan léptem közéleti pályára? Az itt 
ülő Kuti Csaba úr agitált, induljak a 
választásokon. Az általános iskolá-
ban tanítottam, gyermekeim viszony-
lag már nagyok voltak, középiskolába 
jártak, megpróbáltam. Így kerültem 
be az első, demokratikusan választott 
testületbe. Akkor még sokan voltunk, 
és mindenkinek megvolt a felelős 
posztja. Alpolgármestere is voltam 
mind a két előttem levő polgármester-
nek, vezettem a kulturális bizottságot 
– elég sokrétű volt a feladatom. Úgy 
gondolom, a közéleti pályára születni 
kell. Nemcsak azért vitt a sorsom 
erre, mert Kuti Csaba felkért rá, ha-
nem mert érdekelt. Az első ciklusban 
nem tiszteletdíjért dolgoztunk, hanem 
lelkesedésből. Nem is volt akkoriban 
olyan nagy tolongás a képviselői 
mandátumokért. 

dr. Tábori György: A tanári pálya és 
a közéleti is komoly, felelősségteljes hi-
vatás. Ha visszatekintesz, melyik áll kö-
zelebb hozzád? 

Sörédi Györgyné: Ne kövezzenek 
meg érte, de a tanítást jobban szerettem. 
Matematikát, fizikát, kémiát tanítottam, 
néha muszájból németet, éneket. Ami-
kor tudtam csinálni együtt a kettőt, az 
nagyon jó volt. Amikor polgármester 
lettem, a tanítás abbamaradt. Négy évem 
volt még a nyugdíjig, s azt már polgár-
mesterként töltöttem. 

Tömör István: Minden eset eltérő, 
így az enyém is. Annak idején vállal-
kozóként dolgoztam, több évtizeden 
keresztül. Sohasem gondoltam, hogy 
polgármester leszek, hogy egyáltalán 
erre adom a fejem. Magdi polgármes-
tersége idején el-elmentem egy-egy 

képviselőtestületi ülésre, és sajnálattal 
tapasztaltam, hogy Magdinak vannak 
olyan ellenfelei, akik az ülésen állan-
dóan bántják, a testületi munka pedig, 
a település rovására egészen nehezen 
haladt, sok problémát hozott magával. 
Néztem, figyeltem és úgy gondoltam, 
lehetne ez másképp is. Ha olyan testü-
let jönne létre, amely tud együtt dol-
gozni, ahol békesség van, ahol megér-
tik egymást, ott más eredményeket is 
fel lehetne mutatni. Ennek nyomán ci-
vilként többen próbáltunk összefogni 
és a polgármesternek, Magdinak a se-
gítségére lenni – több-kevesebb siker-
rel. Ám az ellenzék erősen tartotta ma-
gát, Magdit tovább bántották, aminek 
a vége egy rendkívüli, önkormányzati 
választás lett, 2009 decemberében. 
Ekkor képviselőként jelöltettem ma-
gam, s bekerültem a testületbe. Isten 
kegyelméből és az itt élők bölcsessé-
gének köszönhetően, a képviselők kö-
zül én kaptam a legtöbb szavazatot. 
Magdi felkért, hogy legyek az alpol-
gármestere. Így kezdődött. Az utána 

következő választáson polgármester-
ként indultam, és 2010 óta töltöm be 
ezt a pozíciót. Az első ciklusomban, 
2010-től 2014-ig részben én is meg-
kaptam azt az ellenzéket, amelyet 
Magdi. Küzdelmes négy év volt. Több 
esetben feljelentettek: volt olyan, 
amelyben csak tizenhárom bűncselek-
ménnyel vádoltak, de volt olyan, 
melyben huszonkettővel. Nyomozott a 
rendőrség, nyomozott az ügyészség, 
de bűncselekmény hiányában mindig 
megszüntették az eljárást. Utána jött a 
következő feljelentés. Annak a négy év-
nek vége. Erre a ciklusra sikerült egy 
másik képviselő-testületet összeállítani, 

sokkal békésebb az 
élet. Az emberek a 
testületi ülésre már 
nem a szenzációért 
járnak, mert előzőleg 
az ott zajló esemé-
nyek szórakozta-
tóbbak voltak, mint a 
színházban. Most már 
alkotómunka folyik, s 
ennek látszik az ered-
ménye a különböző 
fejlesztésekben, ter-
vekben. Mára eljutot-
tunk addig, hogy kör-
vonalazódik egy, a 
város életét erősen é-
rintő fejlesztési terv, 
mely több ciklusra 
szól. 

dr. Tábori György: A polgármesteri 
hivatást, teendőket kinek hogyan sikerült 
összeegyeztetnie a családi életével, ma-
gánéletével? Tudjuk, hogy ez a feladat 
nem nyolc órás elfoglaltság… 

Kuti Csaba: Mondhatom, hogy fe-
hérvári munkába járásommal egészen 
jól edzésben voltam, mire polgármester 
lettem. Munkakörömből adódóan az élet 
úgy zajlott, hogy hét elején elmentem 
hazulról és a hét végén jöttem meg. Te-
hát meglehetősen kevés otthoni felada-
tot vállaló férj és apa voltam, már pol-
gármesterségem előtt is. A családomnak 
nem volt szokatlan, ha csak az nem, 
hogy így minden éjjel itthon aludtam. A 
gyerekeim neveléséből a nagymamák és 
az édesanyjuk jelentős súllyal vették ki 
a részüket. Ha elgondolkodom, hogy a 
gyerekeim – legidősebb fiam már ötven 
éves – az apjukból vajon kaptak-e any-
nyit, amennyit kell, ki kell mondanom, 
bizony nem. Mindenkinek azt mon-
dom, ne rólam vegyen példát; a közéleti 
embernek nem úgy kell élnie, hogy a csa-
lád háttérbe szoruljon. 
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dr. Tábori György: Köszönöm szé-
pen az őszinteségedet! 

Kürthy Lajos: Említettem, hogy a 
rendszerváltás előtti időszakban a tanács 
vb töltötte be a legnagyobb szerepet az 
életemben. Hetente üléseztünk, egyér-
telmű volt, hogy késő este jártam haza. 
A feleségem mögöttem állt. Ez a legfon-
tosabb dolog: ha ő támogat, akkor prob-
léma nincs. A szüleimnél más volt a 
helyzet, apám más felfogású volt – a 
rendszerrel szemben is, amit én követ-
tem. Ő érezte, hogy az a rendszer sokáig 
nem maradhat. A munkámat szívvel-lé-
lekkel végeztem, és ez bizony sokszor az 
éjszakába nyúlt. 

Sörédi Györgyné: Hasonló dolgokat 
mondhatok én is. A lányaim már közép-
iskolások voltak, sokat segítettek. A 
képviselőség mellett az iskolai munká-
mat úgy kellett végeznem, hogy se a 
gyerekeknek, se a szülőknek ne legyen 
kifogásuk, a lelkiismeretem jó legyen. 
Közéleti szerepléseken, testületi ülésen 
részt kellett vennem, így az éjszakákat 
használtam fel dolgozatjavításra, a kö-
vetkező napi fölkészülésre. Mindez ren-
geteg energiát követelt, de sikerült 
egyeztetni és a családom is elfogadta, tá-
mogatott. Megszokták, hogy örök-
mozgó, nyüzsgő voltam világ életem-
ben. 

dr. Tábori György: Polgármester úr, 
te is mondj néhány szót. Azt hiszem, ne-
ked némileg könnyebb. Vagy ez csak a 
látszat? 

Tömör István: Valóban, több szem-
pontból is könnyebb. Sokan ismernek 
Balatonkenesén. Előzőleg vállalkozó 
voltam, és mint tudjuk, a vállalkozást 
sem lehet nyolc órában csinálni. Dol-
goztam én is tizennyolc órában, húsz-
ban, vagy amennyit a helyzet éppen 
megkívánt. Sohasem voltam az az em-
ber – sajnos? –, aki délben ott ül az asz-
talnál és este nyolckor a tévéhíradót 
nézi. A feladat volt az első, azt csináltam 
lelkiismerettel, lelkesedéssel, odafigye-
léssel, talán még egy kis hozzáértéssel 
is. Nem vagyok házas, csak együtt élek, 
a kedvesem szintén a polgármesteri hi-
vatalban dolgozik, így tudja és látja, 
hogy egy polgármesternek milyen elfog-
laltságai, kötelességei vannak. Nem azt 
mondom, hogy néha nincs benne egy kis 
elégedetlenség, hogy ne vágyna kicsivel 
több szabadidőre, de tudja, hogy mind-
azt meg kell tenni, amit a polgármesteri 
hivatás megkövetel.  

dr. Tábori György: Milyen volt a ti 
időtökben a polgármester és a testület 
viszonya? Harmonikus lenne, ha mindig 

egy irányba húzna a szekér. De ahogy az 
imént Tömör polgármester úr is utalt rá, 
első ciklusa nem volt felhőtlen. Jól tud-
tatok együtt dolgozni a testülettel? 

Kuti Csaba: Aki ismerte a 90-es 
években az emberek gondolkodásmód-
ját Magyarországon, az tudja, hogy egé-
szen más típusú volt a várakozás, mint 
amit most, vagy kicsivel korábban ta-
pasztalni lehetett. Az igazságkeresésre, 
a tisztességes munkára, a megbecsülésre 
való törekvés döntő volt. Olyan igények 
uralták a közgondolkodást, ami jó 
irányba vitte azokat, akik valamit tenni 
akartak. A kontroll meglehetősen szi-
gorú volt. Ha a testületben bárkin azt lát-
tuk, hogy fontosabb neki a saját portája, 
mint a faluközösség összes portája, ak-
kor azt nem kellett különösebben szóvá 
tenni, mert egyöntetűen lehurrogta a 
csapat. Az akkori közgondolkodás nem 
viselte el azt, hogy a saját zsebére gon-
dolkodjon valaki, a közösség érdekében 
végzett tettek helyett. Éppen ezért külö-
nösebben nem tekintettük problémának 
a vitát. Az első nyolc évben közös munka 
folyt, néha ko-
moly szócsaták-
kal. Fontosnak 
éreztük, hogy a 
megválasztott 
képviselőkön kí-
vül lehetőleg 
mindenkit be-
vonjunk a mun-
kába. Természe-
tesen mindig ott 
volt az Aka-
rattyai Fürdő-
egyesület, a vál-
lalkozók képviselője, a civil szerveze-
tek. Azt akartuk, hogy Kenese lakossá-
gának minél nagyobb beleszólása le-
gyen abba, mi történik. Ne én, mint 
okos polgármester mondjam meg, mi 
legyen. Ezzel együtt szegény Vági Kál-
mán a fejemhez vágta: te zsarnok vagy! 
Biztos nem ok nélkül mondta. Ha nem 
olyan a közhangulat, amilyen, nem tu-
dom, hogy ez ilyen bátran elhangzik-e. 
Természetes, hogy viták vannak, ter-
mészetes, hogy a viták eredményeként 
kialakult döntést valamennyien végre 
akarjuk hajtani. Azt sosem tapasztal-
tam, hogy utólag kilógott volna valaki 
a meghozott döntések támogatásából. 
Ha eldőlt, merre haladjunk, egy irányba 
ment a testület és a polgármester is. Sőt, 
az ülésen megjelenő vendégek is elfo-
gadták a döntést. Nagyon izgalmas és 
szép, a demokrácia irányába ható idő-
szak volt. Kár, hogy elmúlt. 

Kürthy Lajos: Könnyebb helyzetben 
voltam a rendszerváltás utáni indulás-
kor, hiszen 1994-től Csaba mellett al-
jegyzőként dolgoztam. Ez akkor Bala-
tonkenesén új feladatkört jelentett, ko-
rábban nem volt a településnek aljegy-
zője. A Veszprém Megyei Kárpótlási 
Hivatalnál dolgoztam, amikor jegyzői 
állást hirdettek meg Küngösön. Minek 
mennél Küngösre, amikor itt is van hely, 
mondta Csaba, mikor megtudta, mik a 
szándékaim. Mindezt azért mondom el, 
hogy a hivatali munkára akkor is volt rá-
látásom, hiszen a döntéseket az appará-
tussal végre kellett hajtanunk. A hivatal 
élén Beke Tamás jegyző állt. Sajnos sú-
lyos infarktus érte, másfél évig nem dol-
gozott. Polgármester úr bejött hozzám: 
úgy gondolom, ott a helyed fent, az iro-
dában, mondta. Nem voltam egyszerű 
helyzetben. A tanácselnökség és a kár-
pótlási hivatali munka egészen más volt, 
mint amit itt végre kellett hajtanom. Az 
1998-as választások idején rendkívül 
meg voltam elégedve a feladattal, amit a 
polgármester úr rám bízott, így nem is 

indultam. De Csaba a megyei közgyűlés 
elnöke lett, miután 1999-ben időközi vá-
lasztással kerültem a testület élére. Már 
az odajutás útja is göröngyösnek bizo-
nyult. Nemes vetélytársaim voltak, kö-
zülük többen képviselők lettek. Én is ta-
nultam tőlük, ők is tanultak tőlem. 

Már a tanácsrendszer idején zavart, 
hogy a hivatali munkához nincs meg a 
szakmai végzettségem, és elvégeztem az 
államigazgatási főiskolát. Akkor érez-
tem úgy, hogy talán most már a szakmát 
is megtanultam, tudom, mit miért kell 
tenni. A hatalommal élni kell, de nem 
visszaélni. Vezetni, irányítani tudni kell, 
de egy csomó dolgot meg kell hozzá ta-
nulni. A közösségért való munkát alázat-
tal kell végezni, mint egy szolgálatot. 
Örülök, hogy az Ipartestület vezetőjé-
vel, tagjaival jó kapcsolat alakult ki – 
igaz, hogy az akkori vezetőjük, Ambrus 
Gyuri is a képviselők közt ült. Gyuri 
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őszinte ember, kimondja, amit gondol. 
Sokszor jelentette ki: nem érdekel, ha 
megsértődtök a szavaimon, akkor is egy 
irányba tartunk. Se az első, se a második 
ciklusom alatt nem volt problémám a 
képviselőkkel. 

Sörédi Györgyné: Már emlegettük a 
ciklusomat. Az első néhány év elég ne-
héz körülmények között telt el, mert hi-
ába akar valaki valamit megvalósítani, 
ha nincs meg hozzá a megfelelő többség. 
Nekem nem volt meg. Úgy kezdtem, 
hogy 8-3 volt az arány az ellenfél javára. 
Lassan felzárkóztunk, hogy 7-5 lett be-
lőle. De ez az idő elég sok civódással 
telt. Rengeteg önálló képviselői indít-
ványt adtak be, ami nem baj, de ülésen-
ként néha húszat kellett megtárgyalni, 
dönteni róla. Kínos volt az időhiány, 
hogy nem azzal foglalkozunk, amivel 
igazán kellene. A javaslatok között sze-
repelt jó is, de úgy érzékeltem, a legtöbb 
azért volt, hogy próbáljanak hátráltatni a 
munkában, az előrejutásban. Akik belát-
ták, hogy tévedtek, lassan fölzárkóztak, 
a későbbiekben segítettek. De az elkép-
zeléseknek, amelyeket magam elé felvá-
zoltam, csak a töredéke tudott négy év 
alatt megvalósulni. 

Tömör István: Magdi mondanivaló-
ját folytatva, annak az ellenzéknek, 
akikkel küzdött, egy részét magam is 
megkaptam. Először 4-3-as kisebbség-
ben kellett a ciklust végigvinni. Nem 
volt egyszerű. Néhány mondatot az 
imént már mondtam róla. A mostani cik-
lus bizonyítja, jó az, ha egy testületen 
belül a képviselők egy értékrendet kép-
viselnek, mert hamarabb közös nevezőre 
jutnak. Természetesen vannak viták, 
egyezkedések, s mindig van szándék a 
probléma megoldására. Egy célt nem ki-
zárólag egy úton tudunk elérni, de ehhez 
meg kell egyezni. Az előző ciklusban ez 
nem mindig sikerült. Ott is jöttek a kü-
lönböző indítványok, a folyamatos ve-
szekedés. A jelenlegi testület túlnyomó-
részt egy értékrendet képvisel, a képvi-
selők fölesküdtek, hogy ezt a települést 
szolgálják. Örülök ennek, s annak is, 
hogy ez az én polgármesterségem alatt 
megvalósult. S természetesen örülök az 
eredményeknek, amelyek lassan látszani 
kezdenek. 

dr. Tábori György: Szeretnék egy ki-
csit kényelmetlen kérdést feltenni – leg-
alábbis látszatra talán az, de, nem meg-
kerülhető. Volt, aki javasolta, hogy ezt 
vessem fel, de magam is úgy gondolom, 
érdemes erről szót váltani. Az egész cik-
lus alatt – és itt most tekintsünk el a fe-
jezetektől – sikerült-e úgy gazdálkodni 

Kenese vagyonával, lehetőségeivel, 
hogy ezt az adott körülmények között 
nagyjából optimálisnak lehet nevezni? 
Vagy visszatekintve érezhető bizonyos 
mulasztás, rossz döntés? Választási 
programunkban szerepelt, hogy a fiata-
lok kedvezményes lakáshoz jutását meg-
próbáljuk segíteni. Amikor polgármes-
ter úrral körülnéztünk, milyen telek van, 
amely közműves, beépíthető, egyetlen-
egyet találtunk, a Markó utcában. Csak 
ezt tudtuk felajánlani; már meg is hir-
dettük. A kérdés tehát az, hogy Kenese 
lehetőségeivel az elmúlt huszonöt-har-
minc év alatt megfelelően tudtunk-e gaz-
dálkodni, avagy esetleg tetten érhető 
olyan, amit lehetett volna sikeresebben, 
hatékonyabban tenni? Tarthatnánk eset-
leg előbbre is? 

Kuti Csaba: Ahhoz, hogy ezzel a 
kérdéssel bővebben foglalkozzunk, 
vissza kell idézni a 90-es évek gazdasági 
helyzetét és lehetőségeit. Az időszak a 
rendszerváltás utáni nagy gazdasági 
visszaesést hozta. 30-32 %-os infláció 
volt, ez most 0 % körül van. Munkahe-
lyek tömege veszett el, bár Kenese a sze-
rencsésebb területek közé tartozott és 
tartozik. Mégis, az itt élőknél is megle-
hetősen nagy bizonytalanságot okozott 
az „új világra” való átállás. Ez azt jelen-
tette, hogy nem folydogált bőven a pénz, 
még akkor se, ha a személyi jövedelem-
adó 100 %-a, majd pedig még az 50 %-
a a mienk volt. A település lakosai által 
befizetett adót ténylegesen a település 
fejlesztésére, életére fordíthattuk. Na-
gyon meg kellett fontolni, mi az, amit a 
napi életre, és mi az, amit a hosszútávú 
fejlesztésre lehet felhasználni. Abban 
egyet értettünk, hogy a legfontosabb: 
látni egy célt, amit ha elérünk, azt mond-
hatjuk, igen, kihasználtunk minden lehe-
tőséget. ebben egy kicsit mindig benne 
van, hogy milyen a település viszonya a 
politikához. Mi jó személyes kapcsola-
tokat tudtunk kialakítani a kormányzati 
emberekkel. 

dr. Tábori György: És tudtunk ebből 
érzékelhetően profitálni? 

Kuti Csaba: A Balaton környéki leg-
nagyobb csatornafejlesztés például itt, 

Kenese területén valósult meg. A füredi 
polgármester is rendszeresen hallgat-
hatta: „bezzeg Kenesének mennyit sike-
rül fejleszteni!” Azt az infrastrukturális 
lemaradást, amit elsősorban Akarattya 
csatornázatlansága jelentett, be tudtuk 
hozni. A víziközmű-társulat megalapítá-
sába a lakosságnak is erősen bele kellett 
szállnia, de el tudtuk érni, hogy hozzáte-
gyék a maguk nem kis pénzét a fejlesz-
téshez. Akkor még nem volt Európai 
Unió, az ország kevés pénzéből kellett 
megoldani, amit lehetett. Akut problé-
mája volt településünknek a szennyvíz-
hálózat elmaradottsága. Az anyatelepü-
lés viszonylag jól állt ebben a kérdésben 
– persze a település szélein nem –, de 
Akarattyán egyáltalán nem volt csa-
torna. 

A fiatalok helyben tartása tekinteté-
ben nekünk szerencsénk volt, hogy a vá-
sártér – ahol a lakótelepen a 90-es évek-
ben a házak épültek – községi tulajdon 
volt, mi parcelláztuk fel, és tizennyolc 
telket sikerült kialakítani rajta. A másik 
az Óvoda utca meghosszabbítása volt. 
Az utcának erősen hegemonisztikus ke-
nesei családi tulajdonban volt a zöme. 
Volt, aki azt mondta, ha belehal, se lesz 
utca a háta mögött! Szerencsére túlélte, 
de az utca hosszú évek harcának volt kö-
szönhető. Mindezt közművesíteni kel-
lett, vizet, villanyt, csatornát odajuttatni. 
A fiatalok támogatásához az önkor-
mányzati telek segít hozzá, amelyet ol-
csóbban adunk. Ez lehetőség, mert ezzel 
pénz jön a településre. A településre be-
érkező pénz pedig, akár az önkormány-
zatnak megy, akár a lakosságnak, min-
denképpen a települést gazdagítja. 

Az adópolitika goromba eszköz, de 
hatékony. Arra törekedtünk, hogy azt a 
kört, elsősorban a nyaralótulajdonoso-
kat, akik nem bírtak eltartani egy ingat-
lant, arra ösztönözzük: adják el, s helyet-
tük olyan tulajdonosi kör jöjjön, amely 
azt rendben tartani és fejleszteni tudja. A 
hatalommal élés ebben az esetben nem 
mindig emberbarát cselekedet. Ha a te-
lepülés érdekét nézzük, néhány ember-
nek sajnos a lábára kell lépni, még akkor 
is, ha neki nagyon fáj. Persze természe-
tes, hogy ezeket minél humánusabban 
kell megoldani. 

Kürthy Lajos: Látszólag egyszerű 
választ lehet a kérdésre adni. Ha az em-
ber nem ismerné a hibáit, azt hinné, 
mindent jól csinált. Pedig biztos nem.  

A lakótelep bővítésének kérdése a 
tanácsrendszerből húzódott át. Nyolc-
vanhárom telket alakítottunk ki, több-
szintes lakások építésére. Ahogy Csaba 



10 BBalatonkenesei Hírlap 2017. november 

említette, amikor valakinek a lábára lép-
nek, az például olyan, amikor a kisajátí-
tás elindul. A kisajátítás tényét polgári 
peres úton nem lehetett megtámadni, a 
kárpótlási összeget igen. Nem ment 
könnyen a lakótelep második ütemének 
megépítése. A közművesítése sokkal 
egyszerűbb volt, mert már a meglevő 
rendszerre kellett csatlakozni. Végül az 
összes ingatlant értékesítettük. Úgy vé-
lem, ez a lépésünk nagyon jó volt. Ami 
a települési vagyon tekintetében kicsit 
fájó, hogy 1993 és 1996 között kötele-
zően értékesíteni kellett a volt állami tu-
lajdonú lakásokat. Mint a rendelkezés 
végrehajtója, úgy éreztem, a tulajdono-
sok nyomott áron jutottak az ingatlanok-
hoz, aminek ők természetesen örültek. 
Ezzel viszont eljutottunk oda, hogy a te-
lepülés lakásállománya nagyon meg-
csappant. Azok a lakások maradtak meg, 
amelyeket a ’85-ös földrengés után a la-
kótelepen építettünk, az úgynevezett 
garzonok – azokra nem vonatkozott az 
értékesítési kötelezettség. Ezek még ma 
is önkormányzati tulajdonban vannak. 

Fontos megemlíteni a bevételek és 
kiadások hangsúlyát. 1990-ben jelentő-
sen megváltozott az adópolitika. Valljuk 
be, az adó ma sem más, mint a közteher-
viselés elvéből adódóan kivenni belőle a 
részünket. Amennyiben erősebb poten-
ciál vagyok, többet fizetek; amennyiben 
gyengébb, kevesebbet. Ez megvalósult 
minden olyan dolognál, ahol a bevéte-
leknek kellett asszimilálniuk a kiadáso-
kat. Bevallom, nem sikerült. A végén az 
állami támogatások úgy alakultak, hogy 
az iskola, az óvoda bevétele jóval keve-
sebb lett. 

Úgy gondolom, a településfejlesztés 
egy folyamat. Függetlenül attól, hogy 
Magyarországon van egy rendszerváltás 
előtti és egy azutáni időszak, az akkor 
megtervezett feladatok folyamatukban 
lettek végrehajtva. Almádiban szólítot-
tak meg egyszer: hogy lehet, hogy nála-
tok Kenesén a gázvezeték olyan szépen 

halad? Több ütemben dolgoztunk, az 
első az volt, hogy a vállalati nagy üdülők 
fogtak össze. Végül Akarattya túlsó fe-
léig ért a vezeték. – A terveken később, 
a modern kornak megfelelően lehetett 
módosítani. Ám nem szabad elfelejteni, 
hogy közben megszületett a Balaton-
törvény, amely nem minden esetben se-
gítette a Balaton melletti településeket. 
Olyan elveket rögzített, amelyek adott 
esetben hátránnyal jártak. Mi nem vol-
tunk hátrányos helyzetű település, ezért 
nem kaphattunk olyan támogatásokat, 
mint mások. Uniós pénzekről akkor még 
álmodni sem lehetett. 

Bizonyára követtünk el hibákat is. 
Mikor átadtam Magdinak a széket – il-
letve hát nem indultam a választáson –, 
számvetést készíttettem. Kértem a Pénz-
ügyet, mutassa ki Akarattya és Kenese 
beruházásait. Akarattya szennyvízháló-
zatának kiépítése hatalmas összeg volt 
670 millió forint. Úgy nem lehet politi-
zálni, gondolkodni, hogy ja, polgármes-
ter úr, azt ne említsd, hogy Akarattya mit 
kapott, az állami pénz volt! De hát a ma-

gyar állam pénze az adófi-
zetők pénze! Politikához 
közel álló személy volt, 
aki azt mondta, az aka-
rattyai szennyvízhálózat ki-
építését be kell fejezni. Ér-
dekes lenne azt is kimu-
tatni, a közműberuházások 
összességében mennyibe 
kerültek. Tény, hogy na-
gyon sok pénzébe került a 
lakosságnak is. 

Büszke vagyok, hogy 
sok olyan épület létesült, 

Kenesén, ami a jövőt szolgálta. – Va-
laki egyszer azt mondta, arccal a vasút 
felé, én akkor azt mondtam, arccal az 
iskola és a gyerekek felé, hogy kor-
szerű intézmények jöjjenek létre, ahol 
modern az oktatás. Mikor a tanácsel-
nökséget abbahagytam, Csabát arra 
kértem, a tornacsarnok építését mie-
lőbb kezdjék meg. Harmincmilliós tar-
talékot biztosítottunk, a többi pénz ké-
sőbb jött hozzá.  

Voltak olyan lépéseink, amelyek di-
cséretesek és emlékezetesek a település 
lakosságának, és bizonyára voltak olya-
nok, amiket esetleg másképp kellett 
volna csinálni. 

dr. Tábori György: A két polgár-
mester úr utalt rá, hogy a politikai kap-
csolatoknak van jelentősége, nem is a-
kármilyen. Igazán az az egészséges, ha 
egy polgármesternek az országos poli-
tikához kapcsolata és bejárása van. Sok 

dolgot lehet informális úton megbe-
szélni, elintézni. Érezzük, hogy ennek a 
pályázatoknál is van szerepe. Fontos 
lehet, hogy összhangban legyenek egy 
település vezetői az országot vezető po-
litikai kurzussal? 

Sörédi Györgyné: Fontos. Én rossz-
kor voltam rossz helyen – vagy jó he-
lyen? Jobboldaliként kerültem a képvi-
selők közé és a polgármesteri székbe. Az 
országnak akkor baloldali vezetése volt, 
így természetesen nem mi voltunk a szí-
vük csücskei. Azt szerintem sokan meg-
erősíthetik, hogy ezek a dolgok minden 
politikai változáskor előkerülnek. Sze-
rencsés, ha a polgármesternek olyan a 
színe, mint a kormánynak. Könnyebb 
szinkronba kerülni és a fejlesztéseket 
gyorsítani. 

Amikor a polgármesteri székbe ke-
rültem, felerősödtek a fejlesztési igé-
nyek. Akarattya mindig elégedetlen 
volt azzal, hogy náluk kevés a fejlődés, 
holott mindannyiunk polgármestersége 
a-latt bizonyítani lehetett, hogy terüle-
tükhöz, lakosságszámukhoz és lehető-
ségeikhez képest komoly pénzt fordí-
tottunk rájuk. Leválásra való törekvé-
sük szintén valamennyiünk idején fel-
merült. 

A hivatali időm alatt kellett végre-
hajtani, hogy a település intézményei kö-
zös gazdálkodás alá tartozzanak, a gaz-
dasági iroda a Polgármesteri Hivatalban 
legyen. Addig minden intézménynél vol-
tak csak a gazdasági ügyekkel foglal-
kozó munkatársak. Meg kellett tenni o-
lyan népszerűtlen intézkedéseket, mint 
amilyen a létszámcsökkentés. Sok ál-
matlan éjszakába került, hogy végigve-
gyük, kik legyenek, akiket el kell bocsá-
tani. A velem együtt gondolkodó testü-
leti tagokkal egyetértésben az volt a vé-
leményünk, hogy elsősorban a nyugdí-
jas, és az ahhoz közel álló kollégáktól 
váljunk meg, mert ezen a téren a fiatalo-
kat kell helyzetbe hoznunk. 

Minden testület idején volt szó a le-
bontott kultúrházról, és arról, hogy a régi 
helyén épüljön egy új. Jó pár terv ké-
szült, amelyeket eddig nem sikerült ki-
vitelezni, de nagyon remélem, a jelen-
legi testület komolyan gondolkodik raj-
ta, hogy felépüljön egy, a településhez 
méltó kultúrház. 

Terveztük a termelői piac létrehozá-
sát, de a településnek nem volt olyan te-
rülete, ahol megvalósítható lett volna. A 
nevelőotthon ügyében sem tudtunk elő-
relépni, mert nem tudtuk megvásárolni. 
Most, hogy már teljesen romos, nem tu-
dom, van-e ilyen szándék. 
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Elengedem a fantáziám, és tudom, 
hogy nincs pénz semmire, de szerintem 
még hitelfelvétel árán is érdemes lenne 
belekezdeni néhány fejlesztésbe. 

Tömör István: Örököltem a helyze-
tet és a körülményeket. Jobb lenne, ha 
több mindene lenne Balatonkenesének, 
az önkormányzatnak, többől tudnánk 
gazdálkodni. Nem az a feladatunk, hogy 
emiatt sírjunk, hanem az, hogy ami van, 
azt működtessük rendesen és gazdasá-
gosan, mindenki megelégedésére. Ha a 
nevelőotthonra lenne pénzünk – de 
nincs –, félmilliárd forintba kerülne. Ah-
hoz, hogy rendbehozzuk, négy-ötmilli-
árd forint kellene. Balatonkenesének 
messze nincs ennyi pénze. Egy önkor-

mányzat elsődleges 
fel-adata a település 
működtetése. Mel-
lette gondolnunk 
kell a járdaépítésre, 
az aszfaltozásra, a 
játszóterek karban-
tartására, építésére, 
park-csinosításra, 

épületeink állapotára. Mindamellett, 
hogy fűtenünk, világítanunk, takaríta-
nunk kell, üzemeltetni a strandot, nyári 
programokat biztosítani. Ahhoz, hogy 
olyan volumenű beruházásra merjünk 
gondolni, mint a volt nevelőotthon 
hasznosítása, jelenlegi költségvetésünk 
sokszorosával kellene rendelkeznünk. 
Költségvetésünkkel a jelenlegi állo-
mányt tudjuk tisztességgel működtetni. 
Tudom, hogy erősek az igények a fel-
újításokra, útkarbantartásokra, mert a 
mi igényeink is nagyobbak lennének, 
de pillanatnyilag ennyi van. Adót 
emelni nem akarunk azért, hogy több 
járdát építhessünk. Megpróbáljuk a fel-
adatokat azzal megoldani, amink van. 

dr. Tábori György: Egy önkormány-
zat saját forrása minimális. Esélyt ad, 
ha pályázatok révén pénzhez jutunk. 
Ilyen a Kultúra Háza felújítása, ami jó 
hír. 

Tömör István: A jelenlegi Kultúra 
Háza felújítására és kibővítésére 
100.000.000.- forintot kaptunk. A terve-
zés már folyamatban van, éppen a teg-
napi képviselő-testületi ülésen tártuk a 
képviselők elé az engedélyezési tervnek 
megfelelő rajzokat, elképzeléseket. A 
mostani épületet rendbe tesszük: tetőfel-
újítás, belső felújítás, nyílászárók, cse-
réje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés 
vár-ható. Mellé új szárnyat építünk, 
amelyben 150-160 férőhelyes színházte-
rem lesz. A pénz most a szerkezeti kiala-
kításra elég, az új szárny berendezését 

egy későbbi pályázatból kívánjuk meg-
oldani. A 100.000.000.- forint hatalmas 
összegnek tűnik, de ha elővesszük a ter-
veket, árajánlatot kérünk a mesterektől, 
mindjárt kiderül, hogy nem olyan sok. A 
jelenlegi Kultúra Háza felújításának van 
realitása. Hamarosan a munkálatok is el-
kezdődhetnek. 

dr. Tábori György: 2009-ben Bala-
tonkenese város lett. Büszkén és jóleső 
érzéssel gondolunk arra, hogy városká-
ban élünk, bár sokak szerint a falu men-
talitását, lelkületét őrzi Kenese. Jelentett 
ez előnyt, hozott pluszt? 

Kürthy Lajos: Képviselő voltam és 
meglepődtem, amikor felvetődött a vá-
rosi rang kérdése. Az akkori jegyző asz-
szony és Sörédi Magdi erőltette ezt a 
dolgot, én késleltettem volna. Nehéz fa-
lusi, nagyközségi polgármesternek azt 
mondani, hogy nincs pénz a fontos dol-
gokra. Ha város vagyunk, akkor még ne-
hezebb ezt mondani. A városi rang köte-
lez. De kötelezi 
az állampolgárt 
is. Egy város 
polgárának 
lenni más, mint 
egy falu polgá-
rának. Nem 
esik jól, ha az 
embereket figyelmeztetjük a kötelezett-
ségeikre, hogy többet várunk tőlük 
is.  Nemrég voltam a Városvédők ülé-
sén. Nagyon nyögvenyelősen ment, és a 
végeredmény ott is arról szól, hogy ha az 
Önkormányzat nem támogatja őket, 
megint csak eggyel több egyesület lesz a 
településen. Semmi önállóság. Hazánk-
ban az aktív állampolgárok ’90 táján je-
lentek meg. A rendszerváltástól min-
denki azt várta, hogy az emberek a ke-
zükbe vehetik a sorsuk irányítását. Én is 
azt gondoltam, így lesz. Már látom, 
hogy nem. Nekem a várossá válás nem 
hozott újat. Sajnos a városi ranghoz kap-
csolódóan nem kap a település többet. 
Lehet, hogy a kapcsolatokon múlik. Hal-
lom, hogy valamely város, például Fü-
red is, uniós pénzből leaszfaltozta az 
összes utcáját. – Ha az emberek nem 
tudnak a városi lét részeseivé lenni, ma-
rad minden a régiben. 

Sörédi Györgyné: Az én időmre e-
sett a várossá válás. Azt tudni kell, hogy 
Balatonkenese és Balatonakarattya úthá-
lózata hosszabb, mint például Balaton-
füredé, amely sokkal nagyobb nálunk. 
Nekünk sem az anyagi lehetőségeink, 
sem a bevételi forrásaink nem akkorák, 
mint egy nagyobb városnak. A kapcso-
lati rendszer Füreden szépen működik. 

A polgármester hosszú ideje tudja vé-
gezni a munkáját, ez is sokat számít. Se-
gítőkész testületei voltak, vannak. Hogy 
miért gondoltam annak idején, hogy vá-
rossá kellene válnunk? Magyarország 
lakosságának nagy része vagy városban 
vagy falucskában él. Mi mindig középen 
voltunk. Az akkori rendszer szerint vagy 
kis falvakra írtak ki pályázatot, vagy vá-
rosokra. Mivel kis faluvá visszafejlődni 
nem tudunk, próbáljunk meg előre lépni, 
gondoltam, hátha a fejlesztési forrásaink 
nagyobbak lesznek. Sajnos nem így lett. 
Nem úgy sikerült, ahogy szerettük vol-
na. Többen mondták a településről, hogy 
a csendes kis falusi élet itt az érték. Aka-
rattyával nagyobbat tudtunk volna előre-
lépni, ha együtt marad a két település. 
Az osztozkodás hosszú időre be fogja 
fagyasztani a lehetőségeket, mindkét he-
lyen. 

Tömör István: Azzal együtt, hogy a 
két településnek együtt kellett volna ma-

radnia, Akarattyával nem gátoljuk 
egymást. Mindketten külön pályá-
zunk. Tapasztaltunk Akarattya ré-
széről kellemetlenségeket, de eze-
ket leküzdöttük. A két település 
függetlenül tud egymás mellett 
élni, bizonyítják ezt a megnyert 
pályázataink. 

dr. Tábori György: Máról holnapra 
átütő erejű és varázslatos fejlődés nem 
reális. A lehetőségeinkhez képest próbá-
lunk előrelépni, és vannak is látható 
eredmények. 

2014-ben Akarattya különvált. 
Nem kerülhetjük meg ezt a kérdést. 
Minden törekvésünk az, hogy méltá-
nyosan meg tudjunk állapodni. Ma-
tolcsy polgármesterasszonynak mond-
tam egyik találkozásunkkor, hogy ha 
akarattyai képviselő lennék, minden 
Önök által előterjesztett javaslatot 
megszavaztam volna. De mivel Kene-
sén választottak meg, nem értek egyet 
azzal, hogy Akarattya bármennyivel 
többet kapjon abból a vagyonból, 
amely lakosságszám szerint megilleti, 
Kenese kárára. Ezt felelős képviselő, 
polgármester, különösen, aki itt szüle-
tett, de a bevándorlóként itt élő sem fo-
gadhatja el. Ragaszkodunk ahhoz, 
hogy kiegyensúlyozott, méltányos meg-
állapodás szülessen. Lakosságszám-
arányt tekintve a vagyonból 25 % illeti 
Akarattyát, 75 % Kenesét. Jelenleg 
zajlanak a szakértői vizsgálatok, foly-
nak a vagyonregiszteri felmérések. Ha 
érdemi fejlemény lesz, polgármester 
úr tájékoztatást fog adni. 

Van ehhez valami megjegyzésetek? 
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Tömör István: Ha van elmozdulás 
az ügyben, azt a Balatonkenesei Hírlap-
ban meg szoktuk jelentetni. Azért men-
tünk perre, hogy megtarthassuk mind-
azt, ami a miénk, amihez jogunk van. 
Akarattya pedig kapja meg, ami az övé, 
ami őt illeti. Nem elfogadható, ha az aka-
rattyaiak húznak a térképen egy határt, a 
keneseiek erről pedig meg sincsenek 
kérdezve. Reméljük, a bíróság igazságos 
döntést hoz. 

Sörédi Györgyné: Aki Kenesén él, 
nem gondolkodhat másként, mint az elő-
zőekben elhangzott. Ám tartok a meg-
születő ítélettől. Reméljük, hogy egy kö-
rültekintő, objektív csapat fog dönteni a 
vagyonmegosztás kérdésében. 

dr. Tábori György: Tisztelt, Polgár-
mesterasszony, tisztelt Polgármester u-
rak! Mi a véleményetek arról, hogy az 
egyes döntések kapcsán érdemes-e, kell-e 
társadalmasítani, azaz az emberek véle-
ményét külön kikérni? Vagy az a felfogás 
célszerű és hatékony, hogy a ciklusra 
megválasztott polgármester és testület él-
jen a felhatalmazással, tegye a dolgát be-
látása és felelősségérzete szerint? 

Kuti Csaba: Egyáltalán nem értek 
egyet azzal a megközelítéssel, hogy 
négy évig csináljon a testület azt, amit 
tud. Csak azt tudom elfogadni, hogy hosz-
szabb időtávban, legalább tíz évben gon-

dolkodjunk, és ab-
ból valósítsuk meg 
adott négy évben, 
amit lehet. Rendkí-
vül lényeges, hogy 
az itt élőknek azzal 
a részével, akiket 
érdekel, mi lesz tíz 

év múlva, minél többet találkozzunk, be-
szélgessünk. Nemcsak közmeghallgatá-
son, hanem egyéb fórumokon, alkalma-
kon. A képviselőknek kutya kötelessé-
gük beszélgetni a választókkal, hogy a 
jövőképüket megismerjék, amit aztán a 
testületi munkában felhasználnak. Ha 
így működik a testület, nagyobb az esé-
lye, hogy újraválasztják. 

Kürthy Lajos: Egyetértek Csaba hoz-
zászólásával, de ha megvan a döntés, 
egyértelműen ki kell állni mellette, vég-
re kell hajtani. Az a dolog egyik része, 
hogy döntés előtt megkérdezem a lakos-
ságot. De nagyon fontos, hogy napi kap-
csolatban legyek velük. Ki a legjobb kont-
roll? A lakosság. De ahhoz, hogy reális 

képet tudjanak alkotni, több informáci-
óra van szükségük. Sajnos ezt testületi 
ülésen sem kapja meg, akit érdekel, mert 
csak a szavazást láthatjuk. Társadalmasí-
tani kell a feladatokat, mert a kívülállók-
nak így úgy tűnik, rendkívül autokrati-
kus a vezetés. 

Sörédi Györgyné: A választópolgár 
nemcsak addig az, amíg megválasztja az 
embert, hanem utána is annak kell tekin-
tenünk. Jóval több beleszólásuknak kell 
lennie, mikor mi történik. Aki hajlandó 
közölni a vélemé-
nyét, akkor is meg 
kell hallgatni, ha 
nem értünk vele e-
gyet. Van, hogy ér-
telmes hozzászó-
lás hatására meg-
változtatjuk az el-
gondolásunkat, mert ez természetes. Te-
lepülési viszonylatban jó, ha több ember 
gondolkodik közösen, mintha csak né-
hány. Jó, ha ehhez jobban áramlik az in-
formáció. Észrevesszük, ha jó dolgok 
történnek, és örülünk, ha megjelenik az 
újságban. Nem mondhatjuk, hogy 
semmi nem jó. 

Tömör István: Köszönöm, hogy elő-
deim felhívták a figyelmet a valós vagy 
vélt hiányosságokra. Jelenleg az együt-
tes bizottsági üléseknek az az értelme, 
hogy a Kulturális Bizottság döntéséről 
értesüljön a Pénzügyi Bizottság is, nem 
csak képviselőtestületi ülésen. Így eset-
leg tudják egymás véleményét befolyá-
solni. Fontos, hogy a testületi ülésen már 
közös vélemény alakuljon ki, és aszerint 
szülessen meg a döntés. Keressük a le-
hetőségét, hogy minél több ember véle-
ményt nyilváníthasson, de ehhez az em-
bereknek el kellene jönnie a rendezvé-
nyekre meg a testületi ülésekre. 

 
A hallgatóság kérdéseinél többek kö-

zött Kurucz Sándor kért és kapott szót. 
Kurucz Sándor: 1949. március 17-

én, az ennek a térnek a helyén álló ház-
ban, a későbbi kultúrházban születtem. 
Sajnos elbontották, pedig mindenki vé-
leménye szerint jó volt és működőképes. 
Azóta nincs igazán hely, ahol összejö-
hetne a település lakossága. 

Kuti Csaba: Azzal nem vagyunk egy 
véleményen, hogy működőképes volt. Ré-
gen postakocsi-állomás és fogadó volt 
itt. Az épület utolsó állapotában az 

1950-es évek színvonalán maradt meg, a 
2000-es évekre alkalmatlan volt a fenn-
maradásra. Azzal a reménnyel bontottuk 
el, hogy hamarosan megépül a Magdi ál-
tal is említett városközpont. Nem kultúr-
házban, városközpontban gondolkodtunk. 
Legyen egy olyan központi épületünk, 
amely az egész települést meghatározza. 
Még nem épült fel, de hiszek benne, hogy 
ez már nem várat sokáig magára. 

Kurucz Sándor: A régi Kultúrház 
ugyancsak a település meghatározó épü-

lete volt! Tudom, hogy tervezték, s 
hogy megépítették volna. A kér-
dés csak az, hogy amíg meg nem 
épülhetett, a meglévőt miért kel-
lett olyan hamar elbontani? A mai 
kultúrháznál nagyobb volt a befo-
gadóképessége. Legalább két 
korosztály felnőtt benne. A fiatal-

ságnak nincs helye, ahol összejöjjön. 
Tömör István: Azt se felejtsük el, 

hogy időközben megváltoztak a fiatalok. 
Az emberek már nem olyanok, mint har-
minc évvel ezelőtt. Digitális korszakot 
élünk, átértékelődött a világ és nekünk 
ahhoz kell igazodnunk. 

Gábor Adrienn: A Kultúra Háza meg-
bízott vezetőjeként szeretnék reagálni a 
hallottakra. Bármikor helyet biztosítunk, 
ha a Képviselő-testület vagy Kenese la-
kossága igényli, akármilyen oldalról tör-
ténik a megkeresés. 

Sajnos olyan a világ, hogy a jó hír 
nem hír. Botrányokból, negatív dolgok-
ból pedig nem lehet építkezni. Csak alá-
zattal, szorgalommal. A Kultúra Házá-
ban azért teszünk, hogy az emberek 
szemléletén, ha apró lépésekben is, de 
változtassunk. Hogy olyan programokat 
kínáljunk, amelyek azoknak a rétegek-
nek és személyeknek is érdekesek lehet-
nek, akik eddig nem érezték megszólítva 
magukat. Szeretném, ha aktív szellemi 
élet indulna meg a településen, a civilek 
is intenzívebbek lennének. Látjuk, töb-
bük képviselője most is itt van. Arra vál-
laltam felelősséget és megbízatást, hogy 
jót, szépet, értékeset adjak. A közműve-
lődési intézmény, a közt műveli. Ha va-
lami rendben, szépen működik, annak 
nincs hírértéke, de az a maradandó. Hívő 
ember vagyok, tudom, hogy Isten min-
dent lát. A jó emberek is látják, mik tör-
ténnek Kenesén. Szép lassan be fog in-
dulni a közélet, a civil élet is. 

 
Történelmi jelentőségű, hogy polgármestereink leültek beszélgetni.  Úgy általában a többi települések vezetői, vagy a rend-

szerváltás utáni budapesti polgármesterek és államfők ezt például biztosan nem tették meg. Kenese tehát most ezzel a Szent 
Mihály-napi találkozóval, ebben a tekintetben is jól vizsgázott – sőt, másokat megelőzve. 

Vasváry-Tóth Tibor – Nagy Krisztina Fotó: Debrecenyi István, Vasváry-Tóth Tibor 
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Most már a keresztény Európa Kenese kellős közepén van 
 

A reformáció 500. évfordulójának ünnepén Luther Márton, Kálvin János és Dévai Bíró Mátyás szobrát leplezték le a bala-
tonkenesei könyvtár előtti parkban. Bálint József fafaragó művész szobrait Balatonkenese lakossága és a Veszprémi Református 
Egyházmegye elöljárói, Steinbach József püspök, Köntös László főjegyző, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Császár Attila 
esperes és Lampért Gábor, a siófoki és balatonkenesei evangélikusok lelkipásztora jelenlétében és szolgálatával avatták. Az 
egybegyűlteket Németh Péter lelkész köszöntötte, Tömör István polgármestert, mint társ-házigazdát, a megjelent képviselőket, 
a civil szervezeteket, Bollók Gyula világi főjegyzőt, Kenese egykori polgármestereit, és katolikus részről nagy szeretettel Assisi 
Szent Ferenc segítő nővéreit, majd átadta a szót az esemény szónokainak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Szerencsés embernek érzem magam – kezdte beszédét Tömör 
István, városunk első embere –; hét éve vagyok Balatonkenese 
polgármestere, és ezen idő alatt két templomszentelésen és most a 
reformáció 500. évfordulójának ünnepén, e három szobor avatá-
sán is részt vehetek” – Tömör István a nyáron átadott balatonke-
nesei Szív-szoborról szólva kifejtette, milyen fontos üzenetet hor-
doznak számunkra a szobrok. 

Az alkotó: Bálint József

Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész a reformáció szob-
rokon megörökített alakjainak élettörténetével folytatta. 

„Hárman állnak itt előttünk, leghátul áll Luther, de ő 
a legmagasabb. Ő a legidősebb is hármuk közül, de tud-
juk, hogy ő volt a kezdet. Az ő idejében kezdődtek a hit- 
és gyakorlatmegújító törekvések. Ez a szerzetes-tanár 
volt az, aki éppen 500. évvel ezelőtt, 1517 októberében, a 
németországi Wittenbergben megfogalmazta vitaindító 
95 tételét. Ez rendezett teológiai alapot adott a reform-
mozgalomnak, mely az akkoriban feltalált nyomtatásnak 
köszönhetően gyorsan terjedni kezdett. Egy olyan teoló-
gia, Istenről való tanítás, amely végre csak a Szentírás 
alapján állt. Ezt hangsúlyozza a Luther kezében lévő Bib-
lia, amit először ő fordított eredeti szövegekből német 
nyelvre, hogy mindenki olvassa és értse Isten igéjét. Meg-
indult a reformáció, ami aztán sajnálatos módon, első-
sorban történelmi okok miatt egyházszakadáshoz veze-
tett. Luther mellett, előtte Kálvin áll, aki folytatta tevé-
kenységét. Szigorú genfi egyházszervezéséről is elhíre-
sült, de talán annál is jelentősebb az írásbeli munkássága. 
Végigmagyarázta a teljes Bibliát, átfogó teológiai rend-
szert írt, az Institutiót, és kiterjedt levelezést folytatott. En-
nek a puritán és csendes tudósnak, pásztornak, Isten igéje 
határozta meg az egész életét. Ezért ő is Bibliát tart a ke-
zében, sőt, ujjával határozottan a Szentírásra mutat. 

A szoborcsoport harmadik alakja Dévai Bíró Mátyás, 
a magyar Luther. Nehéz volt róla eredeti ábrázolást ta-
lálni, csak egyetlen korabeli képe maradt fenn, a witten-
bergi vártemplomban. Hogy került egy magyar képe Lu-
ther városába? Ez a szerzetes pap tanulni ment oda. Meg-
ismerkedett Lutherrel, tanításainak követőjévé vált; ké-
sőbb személyes jó barátja is lett, sokszor kapott szállást 
nála. Ő hozta el először Magyarországra a reformáció 
megújító tanításait, s hirdette igéit, szerte az országban, 
a Dunántúlnak ezen a részén is. Sok üldöztetést, bebör-
tönzést elszenvedett, mégis rendületlenül járta a magyar 
földet.” 
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Beszédet mondott Köntös László egyházi főjegyző. 
„A Dunántúli Református Egyházkerület vezetői nagyon nagy 

jelentőséget tanúsítanak a balatonkenesei szoboravatás esemé-
nyének. – Miért vannak itt ezek a szobrok? Mit keresnek itt? 

Nemcsak természeti táj létezik, hanem kulturális táj is. Bosz-
nia-Hercegovinában, Mostar városában 7-8, de lehet, hogy 10 mi-
naret fogadja a látogatót. Ezt megtapasztalva értettem meg iga-
zán: mi az, amikor az ember belép egy másik kultúrába. Mi az, 
ami megfogja, megérinti? A látvány. Amit látunk, ami a szemünk 
elé tárul. Ha külföldre mennek, figyeljék, mi az, ami a szemük elé 
tárul. 

A kulturális táj a műtárgyaknak az az együttese, amelyben 
megmutatkozik egy kultúra, egy civilizáció. Épületek, templomok, 
utcák, szobrok, házak, terek. Amit az ott élő ember maga köré épít, 
hogy ezzel is kifejezze önmagát. A szobornak általában az a jelen-
tősége, hogy látható, mégpedig mindenki számára. Elfoglalja a 
nyilvános teret. Ami ma nyugaton folyik, az küzdelem a kulturális 
tájért. A nyilvános térért. Erre a mostani szoboravatóra egy olyan 
világban kerül sor, amikor a kereszténység nyilvános térben meg-
mutatkozó jeleit szisztematikusan el akarják tüntetni. Mert a kul-
turális táj része a templom, a kereszt, a kulturális táj része mindaz, 
ami a keresztyén gyökereinkre utal. Eljön a karácsony, és Euró-
pában arról folyik a vita, hogy szabad-e karácsonyfát állítani? 
Már ott tartunk, hogy egyes cégek a reklámjaikban szégyellik a 
keresztet. Már ott tartunk, hogy Amerikában egy első világhábo-
rús szobrot le fognak rombolni, mert az amerikai hősi halottak ne-
vei egy keresztre kerültek fel. Micsoda dolog ez, hogy a nyilvános 
térben ott áll egy kereszt?! Ma küzdelem folyik a kulturális tájért 
és a nyilvános térért. Jó, ha tudjuk, egy ilyen szoborcsoport felál-
lítása kiállás a múltunkért. Azért, akik voltunk és vagyunk. Kiállás 
azért, hogy nem adjuk oda a múltunkat. Felszólítás arra, hogy a 
múltunkat újra és újra birtokba kell vennünk. Ez a szoborcsoport 
a reformációnak állít emléket, de szeretnék úgy fogalmazni, hogy 
a keresztyénségünknek. Nézzük meg ezt a tájat! Nézzük meg az 
épületeket! Ennek a szoborcsoportnak üzenete van. Itt és az egész 
országban, sőt a világban is. Üzenjük mindenkinek, hogy nem fog-
juk feladni a keresztyénségünket. Üzenjük mindenkinek, hogy nem 
szeretnénk feladni a keresztyén Európát. Nézzük meg ezt a három 
reformátort! Kik vannak itt? Egy német, egy francia és egy ma-
gyar. Itt van a keresztyén Európa, Kenese kellős közepén. Jó, ha 
tudjuk, hogy igenis, jelentős esemény ennek a szoborcsoportnak a 
felállítása. Itt van a keresztyén Európa. A keneseiek legyenek büsz-
kék, nagyon is büszkék erre a szoborcsoportra. Nyilvánvaló ke-
resztyén alázattal, de mégis ki kell állnunk azért a múltért, amit az 
Úristen adott nekünk. Ez a mostani szoboravató is legyen üzenet 
mindnyájunk számára, hogy ahogy az Úristen megtartott minket a 
múltban, velünk van a jelenünkben is, és velünk lesz a jövőnkben 
is. Ez a válasz arra, hogy minek ide ez a szoborcsoport.” 

Az eseményen igét hirdetett Steinbach József, a Du-
nántúli Református Egyházkerület püspöke. 

„Jézus Krisztus hatalma, amelyben felragyogott Isten 
dicsősége, mely nem emberi hatalom, hanem szerető ha-
talom, megváltó hatalom, az emberi élet problémáját 
megoldó hatalom. A megváltás egyenlő a megoldással, 
mert Isten Jézus Krisztusban minden problémát megol-
dott, amellyel szemben az ember tehetetlenül áll. Amit 
semmiféle politika, semmiféle közélet nem tud megoldani 
emberi erővel, a bűn, a betegség, a halál, a gonosz ha-
talma felett győzedelmeskedett az Úrjézus Krisztus. Így 
ragyogott fel Isten dicsősége. Ő az, aki örök életet adott, 
üdvösséget ajándékozott nekünk. Nem kevesebbet, ezt fe-
dezték fel a reformátorok, ezt hirdették, erre az igazságra 
helyezték vissza az egyházat. 

Isten dicsőségét ragyogtatta fel Jézus Krisztus meg-
váltó szeretete, és Isten dicsőségét ragyogtathatjuk fel mi 
is. 

Isten Jézusban adta nekünk a megigazulást, hogy Is-
ten dicsősége egyre inkább felragyogjon életünkön. Há-
zasságunkban, családunkban, munkahelyünkön, felada-
taink végzése közben. Egymáshoz való viszonyunkban, 
abban, ahogy a problémákat kezeljük – mert ez része a 
krisztusi etikának – tudjuk nemcsak önmagunkat képvi-
selni ebben a gyarló, önző világban, hanem tudunk hátra 
is lépni a másikért. Elsősorban azokért, akiket az élő Isten 
ránk bízott. Elsősorban a mieinkért. S aztán következ-
hetnek a többiek. Ez a dicsőség, irgalom, könyörület és 
szeretet a határozott hitvallás mellett. S én éppen ebben 
látom a feladat szépségét, nagyságát: hogyan lehet ezt a 
kettőt együtt érvényesíteni? Ha szelíd határozottsággal 
megvalljuk hitünket.” 
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„A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők” – 
idézte a Római levél tizenkettedik fejezetéből Lampérth 
Gábor evangélikus lelkész. „Ez a szoborpark erre jó 
példa. A tiszteletadás kölcsönössége persze nem volt min-
dig ilyen magától értetődő. Eleink nem mindig tudtak tel-
jes tiszteletadással adózni egymásnak, mint ahogy ez bár-
melyik családban előfordulhat. Hálával és örömmel va-
gyok itt, és köszönöm mindenkinek, aki fáradozott ezek-
nek a szobroknak a létrehozásán. Adja meg Isten nekünk 
azt, hogy tudjunk épülni ezeknek a hithősöknek a példá-
ján. Ez is nagyon fontos, ne csak külső büszkeség tárgya 
legyen, ami ma itt történik, hanem váljék ez személyessé. 
Luther az apai akarat ellenében vállalta az Istennek föl-
ajánlott élet szolgálatát. Később ugyanígy feszültséggé 
vált az életében, hogy jobbító szándékkal a különféle visz-
szaélések okán felhívja a figyelmet, és teológiai tanárhoz 
méltón a kiigazításra is javaslatot tegyen, párbeszédet 
kezdeményezzen elöljáróival arra nézve, hogy mi minden-
nek kellene másképp történnie. Ez részéről személyes 
döntés volt. Gyötrelemmel élte meg, hogy a krisztusi hit-
ből fakadó érvek egészen emberi szempontok miatt el sem 
jutnak az érdemi megbeszélésig. Sokszor visszatér ez a 
momentum, de nemcsak az ő, hanem a többi reformátor 
életében is. Akiknek sokszor az életüket kellett adniuk a 
felismert hitigazságokért. Azért, ami nem egy elmélet, ha-
nem az Örömhír magja – hogy Isten Krisztusért szeret, 
Krisztus által szeret és Krisztusban üdvözít. Ez a felisme-
rés életre szóló, rendíthetetlen, visszavonhatalan, és ez az 
egyedüli lényeges motívuma annak, ahogyan Isten üdvö-
zíteni akarja az embert. Ehhez képest minden más csak 
ráadás. Miután mindent megvizsgáltunk, nekünk is így 
kell cselekednünk, hogy személyessé váljunk, meg tud-
juk vívni a lelki küzdelmet önmagunkkal, közösségünkkel, 
családjainkkal. Ez nem egymás ellen, hanem egymásért 
való küzdelem. Így megtaláljuk az utat kisközösségeinken 
keresztül társadalmi és világbeli közösségeink felé, azon 
az úton, ami egykor már felfordította a világot és új arcot 
adott neki. Ez az út nem emberi, hanem Istentől való, hi-
szen krisztusi. Ez ma is újra megtörténhet. Legyen így em-
léket adó, emléket állító, személyes hitet ébresztő ez a 
szoborpark mindnyájunk számára. Isten áldja meg az al-
kotókat és a közösséget, amely befogadja, és legyen áldás 
az itt álló szobrokra.” 

A szerző fotói                                                   Vasváry-Tóth Tibor 
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Az 1956-os forradalomra emlékeztünk október 23-án. Az 

időjárás sajnos nem kedvezett a szabadtéri megemlékezésnek, 
így az óvoda ebédlőjében került sor az emlékünnepre, melynek 
elején Gábor Adrienn köszöntötte az egybegyűlteket. Várat-
lan meglepetést tartogatott az összegyűlt balatonkeneseieknek 
a fellépők műsora. A Pilinszky János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak előadása a tavaly októ-
berben, a Balatonkenesei Hírlapban megjelent visszaemléke-
zések alapján épült fel, vagyis a gyerekek a kenesei eseménye-
ket elevenítették meg. Felkészítő tanáruk Révfalusiné Páczelt 
Gabriella volt, akit a műsor összeállításá-
ban és kivitelezésében Bakos Péter, a 
díszlet elkészítésében pedig Gárdonyi 
Anikó segített. 

A bemutató nagy meglepetést okozott. 
Sokan vannak, akik a megjelenített sze-
replőket még valóságos emberként ismer-
ték, hiszen vele, mellette éltek. A gyere-
kek szavain át megjelent előttünk az 
1956-os Kenese lakossága, s felismerhet-
tük többek között Dr. Saáry Istvánné 
Emmi néni, Varga Zsuzsanna, Szabó Ká-
roly, Kis András és Ambrus Árpád törté-
netét. Könnyebb így megtörténtnek látni 
a történelmet. Könnyebb emberközelbe 
hozni a forradalmat, ha eseményeinek 
igazi szereplői a szüleink, nagyszüleink, 
rokonaink. Az iskola településünk min-
den jelentősebb rendezvényén részt vesz, 
a gyerekek minden előadáson remekel-
nek, de most valami olyat nyújtottak a kö-
zösségnek, ami eddig nem fordult elő – 
saját történetét mutatták be a városnak. Mindaz, amit láthat-
tunk, olyan nagyszerű volt, hogy többen még mindig nem ke-
rültünk ki a hatása alól. Kenese nagyon személyes dolgot ka-
pott ezen az októberi délutánon. 

A Szivárvány Népdalkör után Medve József színművész 
Nagy Gáspár: Október végi tiszta lángok című versciklusát, 
valamint Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét 
mondta el, majd a Pannónia Citerazenekar következett. Da-
laik közt ott szerepelt a Magyarország az én hazám és a Jaj, 
de szépen süt az őszi nap sugára is. Kerti Teréztől, a Pilinszky 
Irodalmi Színpad vezetőjétől Antóni Sándor: 1956 Emlékez-
zünk című versét hallhattuk. 

„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt” 
– kezdte Konfucius szavaival ünnepi köszöntőjét Tömör Ist-
ván polgármester. „Hatvanegy év telt el 1956 őszének esemé-
nyei óta. Minden évben összejövünk ezen a napon, hogy emlé-
kezzünk, koszorúzzunk, a múltnak tisztelettel adózzunk. Ma 
már október 23-a a törvény erejénél fogva is ünnep, munka-
szüneti nap, mi sokan vagyunk itt, emlékezünk. És nem azért, 
mert ezen a napon nem kell iskolába menni, dolgozni; nem 
azért, mert ezt számunkra bárki is kötelezővé teszi. A törvény 
erejénél fogva ugyanis nem lehet nemzeti ünnepet elrendelni. 

Nemzeti ünnep csak az lehet, amit az emberek a szívükbe fo-
gadnak. Gyermekeink is tudják, mit köszönhet Magyarország 
azoknak a napoknak. 1956. október 23-nak a történései a jö-
vőnek szóltak. A pesti srácok értünk, Magyarország jövőjéért 
harcoltak. A jövő csupa múltból áll. 1956 hősei nem azt várják 
tőlünk, hogy kívülről fújjuk az események lefolyását. Nem is 
azt, hogy név szerint ismerjük őket. Egyvalamit azonban joggal 
elvárnak: hogy hűek legyünk elveinkhez, az általuk is képviselt 
értékekhez. Hogy tovább vigyük azt a hitet és egységet, mellyel 
a magyar nép jövőjéért áldozták életüket. A történelem sokszor 

bebizonyította, hogy a magyar nép külön-
leges erővel és hittel bír, amely, ha kell, 
lerombolja a falakat, megállítja az elnyo-
mókat. Hatvanegy évvel ezelőtt vért folyt 
Magyarországon, diákok, pedagógusok, 
mérnökök, családapák, katonák, egyszerű 
emberek vére. A szabadságvágy elnyomta 
a félelmet, az igazságérzet elapasztotta a 
könnyeket. A magyar emberek az e-gész 
világnak megmutatták, hogy a szív, az 
összetartozás és a haza mire képes. Jakab 
Zoltán, az 1956-os eseményeket megélő, 
egyszerű budapesti mérnökember így em-
lékezik: »Olyan feledhetetlen összetarto-
zás és együvé tartozás-érzése volt az em-
bernek. Ez a mindig széthúzó magyarság 
végre egységes tudott lenni, minden em-
ber testvérének érezhette a másikat. Ami-
kor sorban álltunk, akár kenyérét, akár 
vízért, akár élelmiszerért, egymást előre-
engedő előzékenységgel fordultak egy-
máshoz az emberek. Valami csodálatos, 

katartikus élmény volt az emberekben. Mintha valamilyen 
ezeréves átoktól vagy bűntől szabadultak volna meg. Sajnálom 
az utánam következő generációt, hogy ezt az érzést nem élték 
át, mert ilyen nagyon ritkán adódik az ember életében.« 

Jakab Zoltánnak a legfontosabb a magyar nép egységes-
sége volt. Miközben az életéért, a szabadságért és a hazájáért 
küzdött, felismerte, mitől tudott igazán erős lenni a magyar 
nemzet azokban a pillanatokban. 

Hatvanegy évvel ezelőtt győzött a nagyobb, a kegyetlen, a 
hatalmasabb. De soha nem tudta tőlünk elvenni azt, hogy a 
magyar magyar, a nemzet nemzet, a haza haza maradjon. Tisz-
teljük meg a hősöket azzal, hogy megfogadjuk üzenetüket: egy-
ségesség, testvériesség, szeretet. Bízom benne, hogy itt, szű-
kebb környezetünkben is meghallja egyszer mindenki ezeket a 
szavakat, s rádöbben, hogy Balatonkenese attól erős, attól áll 
stabil lábakon, hogy a jövő építéséért nap mint nap közösen 
dolgoznak az itt tevékenykedők – egységben, szeretetben. Min-
dig lesznek, akik önös céljaik érdekében megpróbálnak ár-
nyékot vetni sok ember munkájára, mindennapos áldozatvál-
lalására. Szavaikat azonban mindaddig elfújja a szél, amíg a 
kenesei emberek ’56 hőseihez méltóan egységben, szeretetben 
közös jövőt építenek.”                              Vasváry-Tóth Tibor 
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Mindszenty  József  hercegprímás  
 

1956, Amerika, Szent Korona 
 

    Hazánkban csakúgy, mint világszerte a 
keresztény világban – több mint elképedést, 
megdöbbenést okozott a magyar hercegprí-
más Mindszenty József bíboros letartózta-
tása, bebörtönzése. Szinte fel sem merült, 
hogy miért, annyira világos volt mindenki 
előtt, hogy a baloldali kommunisták által ve-
zényelt koncepciós per lesz ez is. Ha rám 
lenne bízva, sok körmöst kiosztanék azoknak 
a túlbuzgóknak, avagy szellemi nyomorul-
taknak (hogy ne jelöljem őket esztelen osto-
báknak!), akik kitalálták ezt az ügyet egy 
olyan közismert és tiszteletben álló, nagyte-
kintélyű személy ellen, mint Mindszenty bí-
boros. Mert bizony ez bumeráng volt a javá-
ból, olyan, amire a bumerángot kitalálták. El-
szenvedni sajnos Őneki kellett a testi-lelki 
fájdalmat, a kínoztatást, a megaláztatást, 
drasztikus esetének minden velejáróját. Na-
gyon sokan köszöntük és ma is köszönjük az 
Úrnak, hogy adott neki erőt, hogy ezt a meg-
próbáltatás-sorozatot kibírja. Törékeny, 
vézna testalkatát csak a Teremtő védte, óvta 
meg. 
    Nem vagyok sem hivatott, sem illetékes a 
méltatására, de arra igen: hogy életútjának 
azt a részét megemlítsem, amihez nekem is 
közöm volt. Istenhitéért, hazája és nemzete 
szeretetéért tiszteletadásom felfokozott. 
    Mindszenty a magyarság főpapja a háború 
után alávaló módon hatalomra került kommu-
nisták minden támadását visszaverte, melyet a 
keresztény egyház és a magyar nép ellen indí-
tottak. 1948 karácsony másnapján koncepciós 
pert „varrtak a nyakába”, hogy „ki tudják 
vonni a forgalomból”, hogy híveinek sokasága 
elveszítse azt, akire felnézhet, azt, akit követ-
het. Életfogytig tartó fegyházra ítélték. Nem-
különben: hadüzenet volt a kereszténységnek, 
a hívőknek és híveinek, az ellenállóknak, hogy 
„…eddig és ne tovább; vagy szolgáltok és 
hódoltok az istentelen kommunizmusnak, 
vagy mindnyájan így jártok”! Ez a megfé-
lemlítés és fenyegetés rég bevált trükkje volt. 
De nem így, és nem ez történt. 
    A szabadságharccá alakult forradalom – Is-
ten kegyelméből! – 1956. október 30-án kisza-
badította a bíborost a kommunisták rabságból, 
aki mindvégig buzdította a forradalmat. Miután 
az oroszok gyalázatosan lerohanták Magyar-
országot, előbb védettségbe, az USA konzulá-
tusára menekült Budapesten (Kennedy katoli-
kus elnöksége alatt is ott volt), majd az ezt kö-
vetően további 34 évig tartó ismételt orosz 
megszállás elől nyugatra távozott. Számomra 
bizonyított dolog, hogy mindez a Legfelsőbb 
Hatalom rendelése volt, mert kiszabadulása 
után Mindszenty József mártír főpapunk 
olyan világra szóló missziós küldetést töltött 
be, amilyenre aligha volt valaha példa. Az öt 
világrész zegét-zugát bejárta, ahol magyart 
találhatott, és megjelenésével hirdette – nem-
csak az Igét, hanem a Csodát. Életének és a 

magyarság életének a csodáját. Az elszenve-
dett börtönévek végeláthatatlan maradékától, 
netán halálra kínzattatása elől a Pesti Srácok 
forradalma mentette meg. Ez nem véletlen, 
ez isteni csoda. 
    Az 1975-ben bekövetkezett halálakor Ma-
riazellben temették el a nagy halott földi ma-
radványait, majd az orosz megszállók kivo-
nulása után, 1991-ben, szülőhazájában, az 
esztergomi bazilika altemplomában helyez-
ték végső nyugalomra. Ahol azóta a magyar-
ságnak egy igazi Mindszenty zarándok- és 
kegyhelye van. 
    Azt egykori hercegprímás teljes jogi, er-
kölcsi és politikai rehabilitálása 2012-ben 
történt meg a magyar állam részéről. Mind-
szenty József bíboros boldoggá avatási eljá-
rása jelenleg folyamatban van a Vatikánban. 
    Miután meghalt, évtizedekkel később, új-
ratemetése során érdekes felfedezés történt. 
A katolikus hagyomány szerint a szentség ál-
lapotát jelző módon találták a testét: azaz 
romlatlan volt. 
    Amerika- és világszerte Mindszenty-szob-
rok, emlékművek, utcák, terek emlékeztet-
nek a magyar bíborosra. 
    Köszönjük az Úristennek, hogy nekünk 
adta Mindszenty József bíborost!  
 

Viczián Zsuzsánna (1926-2016†) 
 egy református hívő Balatonkeneséről 

Kennedy Elnök 1961. február 10-én kelt le-
vele Mindszenty bíboroshoz: 
 
Kedves Mindszenty bíboros! 
Most, miután átvettem elnöki feladataimat, 
üdvözletemet küldöm Önnek, és biztosítom 
teljes és megértő együttérzésemről helyzeté-
vel kapcsolatban. Az amerikai követség ven-
dégszeretete továbbra is rendelkezésére áll, 
s kormányunk szívesen nyújt továbbra is 
menedéket Önnek, amíg csak személyes biz-
tonsága és szabadsága ezt megkívánja. 
Tisztelettel: John. F. Kennedy 
 
Mindszenty bíboros levele: 
 
…Magyarország hercegprímásának a vilá-
gon páratlan, egyedülálló alkotmányos sze-
repe van, és a jelenlegi alkotmányos és tör-
vényen kívüli szakadékban Magyarországon 
kell maradnia, s vendéglátóm engedélyével 
itt, a követségen… 
 
   Mindszenty bíboros 1964. augusztus 24-én 
kelt levele Johnson Elnökhöz a Szentkorona 
ügyében: 
 
…Bizalommal kérem Elnök Urat, mentse 
meg a koronát. A szent korona az új magyar 
kereszténységé … a magyar királyé. Ezer 
éven át minden magyar királyt ezzel koronáz-
tak meg. Ez hazánk és kereszténységünk ősi 
mivoltának pecsétje, a világon egyedülálló 
keresztény és alkotmányos szimbólum. A ma-
gyar integritás megtestesítője, két igazságta-
lan békeszerződés után, amelyek tönkrezúz-
ták a legtökéletesebb történeti, geológiai, 
gazdasági és kulturális egységet, Magyaror-
szágot! A magyarok abszolút többségét eb-
ben az országban, a magyarok és az elszakí-
tott nemzetiségek óriási kárára és boldogta-
lanságára, akik bár kisebbségben voltak, az 
anyaország parlamentjében mégis azt vallot-
ták, hogy Magyarországon jobb volt (Radic, 
Trumbic, Hlinka, Juriga, Maniu, Slavici 
stb.). A szentkorona nem lehet az ateista bol-
sevikok tulajdona. Nem történhet meg, hogy 
a szentkorona a szovjetek vagy a csehek, ro-
mánok, szerbek kezébe kerüljön, feldarabol-
nák vagy eladnák egy aukción, és az árát 
szétosztanák. Ugyanígy nem kerülhet a ma-
gyar bolsevikok kezei közé sem. Ez példátlan 
botrány lenne… 
 
    Jimmy Carter el-
nöksége alatt a Szent 
Korona 1978. január 
5-én érkezett vissza 
az USA-ból Magyar-
országra.  
    2000. január 1. óta az Országházban tar-
tózkodik. A Szent Korona létezése sokkal ré-
gibb bármelyik meglévő uralkodóháznál az 
egész világon! 

█

New York-i nők tüntetése a Mindszenty-ügy kap-
csán az 1950-es évek Amerikájában
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Két világbajnokság, négy aranyérem 
Simon Csaba ismét többszörös világbajnokként tért haza 

 
Amikor legutoljára beszélgettem Csabával, 

városunk erőemelő világbajnokával, a jövőre néző 
terveiben három világbajnokság szerepelt, melye-
ken szerette volna képviselni Balatonkenesét és 
Magyarországot. 

Nyolchónapnyi felkészülés és kimerítő edzés-
sorozat után, elsőként a csehországi Trutnovba u-
tazott, ahol szeptember 16. és 23. között került 
megrendezésre a GPC WORLD CHAMPI-
ONSHIPS 2017. 

Ezen a megmérettetésen 27 ország képvisel-
tette magát, köztük Magyarországról is szép szám-
ban érkeztek versenyzők. 

Csaba ismét a 82,5 kg-os kategóriában indult és 
az equipped (felhúzó ruhás) versenyszámban 
egyéni csúcsot döntve 260 kg-mal világbajnok lett. 

A raw (felhúzó ruha nélküli) versenyszámban 
pedig már második fogásra meghúzta a 255 kg-ot, mely szintén egy aranyérmet jelentett számára. 

Világbajnokunk elmondta, hogy nagy élmény egy ilyen rangos versenyen részt venni, ahol a világ minden tájáról érkeznek 
a versenyzők és több százan küzdenek különböző kategóriákban azért, hogy a legjobbnak járó érmet megszerezzék. 

A következő világbajnokság előtt nem volt sok ideje felkészülni a megmérettetésre. Október 16. és 22. között rendezték 
Prágában a WUAP WORLD CHAMPIONSHIPS 2017-et. Erre a helyszínre 24 országból érkeztek a versenyzők. Csaba ismét a 
82,5 kg-os kategóriában állt a súlyok mögé. Raw versenyszámban 250 kg-os felhúzással, világcsúcsot döntve világbajnoki címet 
szerzett. 

Még ideje sem maradt, hogy kipihenje a versenyzés okozta fáradalmakat, mert alig egy óra múlva már ismét a bírók előtt 
állt, equipped kategóriában. Ilyen kevés pihenési időnél a szervezet még nem regenerálja magát, ezért általában nagy visszaesés 
várható az eredményben, illetve nagy a sérülés veszélye is. De Csaba erre rácáfolva minden erejét összeszedte, hogy a maximu-

mot hozza ki magából. 260 kg-ot meghúzva ismét világcsúcsot döntött, és 
ezzel a dobogó legfelső fokára állhatott fel. 

Elmondta: hihetetlen érzés, amikor az érmet átvéve a himnuszt hallja, és 
tudatosul benne, hogy a WUAP szervezet ranglistáján, Masters II. kategóriá-
ban az ő neve szerepel az első helyen. 

Beszélt arról, hogy amiért a versenyekre utazott, az sikerült. Hálás mind-
azoknak, akik segítették, biztatták és bíztak benne, hogy ismét többszörös vi-
lágbajnokként tér haza. 

Ezúton szeretné megköszönni a támogatást szponzorainak, mellyel nagy-
ban hozzájárultak, hogy a megmérettetéseken részt vegyen, és sikereit elérje. 

Köszönetét fejezi ki Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének, Thury Attilának, Horn Péternek, Márton Zoltánnak, Kézdy Dániel-
nek, Erdélyi Istvánnak, Vass Péternek, Mészáros Istvánnak, Váyer Zoltánnak, 
a Hotel Marina Portnak, a Koczor családnak, Revuczky Karionnak, Hajdu 
Szilviának, Varga Tibornak és nem utolsósorban Berta Károlynak. 

Az idei év novemberében még egy világszervezet, a WPC által szervezett 
WPC WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 elnevezésű világbajnokságon sze-
retne részt venni, Moszkvában. Az oroszországi versenyek mindig a legma-
gasabb színvonalat képviselik, ezért az erőemelésben versenyző sportolók 
számára Moszkvában egy világbajnoki cím elnyerése az egyik legnagyobb 
elismerés. 

Csaba elszántságát és küzdeni akarását ismerve, ezen a versenyen is megállja majd a helyét. 
Az eddigi két világbajnokságon nyújtott teljesítményéhez ezúton is gratulálunk és hasonlóan sikeres szereplést kívánunk 

Oroszországban. 
Szabó Tamás 
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Győzelem a római táncvilágbajnokságon 
 A Balaton Fitness Sportegyesület tagjai világbajnoki címet szereztek! 

A sportegyesület tagjai Csapó Zsuzsa koreográfus, tánctanár és Mészáros Péter akrobati-
katanár vezetésével, komoly felkészülés után jutottak el a kvalifikációig, hogy ott lehessenek a 
római versenyen. 

Erős nemzetközi mezőnyben, a világ élvonalában mutatták 
be programjukat – akik közt ők most ők lettek a legjobbak. 

És ha a világbajnoki cím önmagában nem lenne elég, a lá-
nyok a Bajnokok Gálájáról még a legjobb junior csapatnak járó 
különdíjat is elhozták. 

Külön öröm számunkra, hogy Budai Alexa személyében 
balatonkenesei tagja is van a csoportnak. 

A Balaton Fitness SE csapatának győzelme elsősorban a lá-
nyok tehetségének, felkészítőik tudásának, a rengeteg közös 
munkának és a hihetetlen lelkesedésnek köszönhető. Azonban 
saját erejükön kívül támogatóikra is mindig számíthatnak. Ró-
mai útjukhoz több helyről is kaptak segítséget, így a klubhoz 
tartozó gyerekek szüleitől, valamint Marton Bélától, Balaton-
fűzfő polgármesterétől, Porga Gyulától, Veszprém első emberétől és Gyenge Katalintól, a ba-
latonkenesei Katica Pékség és Kávézó tulajdonosától. 
A Balaton Fitness Sportegyesület győztes csapatának névsora: 

Budai Alexa  Balatonkenese 
Bódis Lilien Balatonalmádi 
Fazakas Hanna Ajka 
Idrányi Panna Léna    Szigliget 

Raffai Bíbor Alexandra Balatonalmádi 
Raffai Mercédesz Jázmin Balatonalmádi 
Holczer Fanni Veszprém 
Lendvai Dóra Laura Veszprém 

Osthuizen Nicole Lujza Balatonalmádi 
Lendvai Réka Christina Balatonalmádi 
Kerekes Petra  Veszprém 

Sok szeretettel gratulálunk!  BKH 

Mi is az a Romantikus Reformkor? 
Aki azon a szeptember végi szombaton Kenesén járt, megdöbbenve tapasztalhatta: lehet, hogy nem figyelt, és valami idő-

alagútba került, de errefelé nagyon furcsa ruhákban járnak. Utoljára 100-150 éve öltöztek úgy, ahogy itt egy nagy csapat fiatal 
közeleg: a lányok fodros krinolinokban, színes kendőkkel a vállukon, a fiúk mentében, zekében. Még mielőtt végleg feladta 
volna józan eszébe vetett hitét, a szemlélődő már meg is nyugodhatott: a fiatalokban felismerhette a helyi iskola gyerekeit. A 
Romantikus Reformkor rendezvényének volt szemtanúja. 

Kíváncsiak lettünk, hogyan kerültek a kenesei gyerekek az 1800-as évek közepének világába? A Romantikus reformkor 
szervezőivel, Gárdonyi Anikóval, Szabóné Németh Borbálával, Révfalusiné Páczelt Gabriellával és Jurcsó Jánossal beszél-
gettünk. 

– Úgy indult az egész, hogy tavaly
csináltunk egy témahetet a hetedikesek-
nek. Az ötletet Csősziné Molnár Katá-
val vetettük fel először, és az elmúlt tan-
évben realizálódott. Azon a héten min-
den tanórán a reformkorral foglalkoz-
tunk, de még technikán és természetis-
mereten is. A témahétből alakult ki aztán 
a projekt – kezdi a történetet Jurcsó Já-
nos. – Négyen voltunk, akik az egészet 
koordináltuk, de az iskola valamennyi 
pedagógusa részt vállalt a feladatból. Ta-
valy negyven gyerekkel mentünk Füredre, 
az idén összesen 76-an öltöztünk be. 

– A balatoni gőzhajózás 170. évfor-
dulója adta az utolsó löketet, hogy bele-
vágjunk. Így nagyon szerencsésen jött ki 
a dolog – teszi hozzá Páczelt Gabriella. 

– Hogyan oszlottak meg a feladatok?
Kinek mi volt a szerepe? 

– Elsősorban mindenki a saját terüle-
tén, tantárgyán belül készült fel – 
mondja Gárdonyi Anikó. – A rajzos ré-
szét én vállaltam, a reformkor művé-
szeti, korszakos részét a gyerekekkel át-
vettük. Festettünk a romantika stílusá-
ban, a képeket az iskolában állítottuk ki. 
Ruhákat készítettünk papírból. Minden 
nyáron van művészeti táborunk, tavaly 
már ott kezdtük előkészíteni az őszi ese-
ményt. Voltunk Füreden, megnéztük a 
Jókai villát, gőzösön utaztunk, majd 
mindezeket festettük, rajzoltuk. 

– Én a zenei oldalt képviseltem – me-
séli Németh Borbála. – Azt tudtuk, hogy 
táncot mindenképpen szeretnénk ta-
nulni, és a Palotásra esett a választás. A 
hetedikesekkel tanév elején három-négy 
hét csak erről szólt. Mivel kevesebb a fiú, 
mint a lány, kértük a nagyobbakat, ők is 

táncoljanak. A gye-
rekek végül any-
nyira fellelkesed-
tek, hogy a hato-
dikosok is beáll-
tak. Az ötödike-
sek pedig sorfalat 
álltak a táncolók-
nak. 

– Jól kiegé-
szítették egymást 
a munka során? 

– A tervezés-
ben, szervezésben 
mindannyian hoz-
zátettük azt a sok 
pluszt, ami bennünk van. Így vagyunk 
egyek, egészek – válaszol Borbála. 

– Csapatot kovácsolt a pedagógu-
sokból. Cél van, feladat van, amit el kell 



20 BBalatonkenesei Hírlap 2017. november 

végezni. A közös szenvedésnek és a sok 
munkának viszont végül eredménye 
lesz. A gyerekek között ugyanezt lehet 
tapasztalni – egészíti ki Gabriella. 

– Gabi volt a jolly joker, akit bárhol
be tudtunk vetni – árulja el János. – 
Külső szemmel, kívülről kontrollált, fi-
gyelmeztetett, mire van még szüksé-
günk; összefogta a dolgokat. 

– Nem lehetett kis dolog évkezdés,
tanítás és tanulás mellett összehozni egy 
ekkora rendezvényt. Ráadásul már má-
sodszorra. 

– Úgy időzítettük a programot, hogy
a füredi Romantikus reformkor rendez-
vénnyel párhuzamosan legyen a miénk – 
mondja János. Rajtuk keresztül jutot-
tunk korhű ruhákhoz, és részt vettünk a 
felvonulásukon. Idén a Széchenyi park-
ba programokat is kigondoltunk: a ki-
sebbeket bábszínház várta, a népi játszó-
ház végig a gyerekek rendelkezésére 
állt. Az idő sajnos rosszabb volt, mint ta-
valy, fájt, hogy a hajózás elmaradt, de ez 
sem szegte kedvünket. 

Bárkit megkerestünk, hogy támo-
gassa a rendezvényt, szívesen és büsz-
kén állt mellénk még úgy is, hogy nem 
tudtunk cserébe reklámlehetőséget biz-
tosítani. A gyerekeknek semmibe nem 
került az egész, sem az utazásért, sem az 
étkezésért, sem a ruhákért nem kellett fi-
zetniük. Ezt a támogatásoknak köszön-
hetjük. Addig jó, amíg egy közösség így 
tud gondolkodni. 

– Jó volt látni a gyerekek lelkesedé-
sét – mondja Gabriella. – A művészeti-
sek legyezőt készítettek, Balatonkenese 

felirattal. Büszkén nyitották ki Füreden 
sétálva. 

– Tanulságok? Tapasztalatok?
– Azzal, hogy ilyen sok oldalról jár-

juk körbe, a gyerekekben összeáll a tör-
ténelmi kor, a művészeti rész, a zene, az 
irodalom. A mai érettségin a gyerekek-
től már azt kérik, hogy összességében 
lássák a helyzetet, úgy elemezzék. Ez 
egyfajta támpont ehhez – mondja Bor-
bála. 

– A gyerekeknek mindenképpen van
– veszi át a szót János. – Ami nagyon
fontos, hogy ez élmény nekik. Ez a ren-
dezvény az iskola és a családok között is 
egyfajta híd. Nagyon jó volt látni, hogy 
a szülők milyen támogatóan álltak a 
szervezéshez. Mindenki segített, amit 
tudott. Szülők hozták utánunk az élel-
met, sütöttek otthon süteményt, csalá-
dias volt a hangulat. Füredre volt kollé-
gáink, nyugdíjasok is eljöttek, jólesett az 
érdeklődés. 

Már elballagott diákok is beöltöztek 
és elkísértek minket – szerintem ezt na-
gyon kevés iskola mondhatja el magá-
ról. A hangtechnikát is volt diákjaink 
csinálták. A sok jó dolog között olyan 
összefogást tapasztaltunk, amit nagyon 
jó volt megélni. 

Az idei felvonulást sokkal jobban 
dokumentáltuk, mint a tavalyit. Többe-
ket kértünk meg, hogy fényképezze-
nek; drón- és videofelvétel is készült. 
Ebből egy 10-12 perces filmet rakunk 
össze, amely minden diáknak elérhető, 
letölthető lesz. Róluk készült, nekik 
szól. A film utómunkálatait végezzük, 

így a rendezvény hivatalos lezárása 
még nem történt meg. 

Mit csinálnánk másképp? A tavalyi 
felvonulásból megtanultuk, mit kell 
másként csinálnunk idén, az ideiből pe-
dig azt, hogy jövőre mi lesz másként. 

A füredi rendezvény fővédnöke gróf 
Bethlen István és felesége. Tavaly is és 
idén is sikerült beszélnünk vele, fénykép 
is készült, a feleségét pedig megajándé-
koztuk egy balatonkenesei legyezővel. 
És ami az egyik legnagyszerűbb szá-
munkra: Füred reklámanyagot készített 
a reformkori sétájáról, és a kiadvány bo-
rítóján a mi tavalyi képünk van. 

Az idei évre nagyot nőtt a rendez-
vény. Több szülő már most jelezte, hogy 
jövőre ők is csatlakoznának. Idén nem 
volt más dolgunk, mint továbbvinni, 
amit tavaly elkezdtünk. Szeretnénk be-
lőle maradandó hagyományt teremteni. 

Ahogy az érettségiről is hallhattuk, 
ma a diákoktól már komplex látásmódot 
várnak. Ezt viszont csak úgy lehet kiala-
kítani, ha a gyerekekkel ugyanazt a tár-
gyat minél több szempontból megismer-
tetjük, ugyanazt a jelenséget minél több 
érzékszerven keresztül hozzuk közel 
hozzájuk. Remek dolgot találtak ki a ke-
nesei tanárok: részletekből az egészet 
megmutatni, és hozzátenni valamit, ami-
ből kiderül a legfontosabb – nagy dolgo-
kat létrehozni csak közösen lehet. 

Vasváry-Tóth Tibor

Nyertes Zöld Óvoda-döntés a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde javára! 
A Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős he-

lyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára meghozta döntését a Zöld Óvoda pályázatokról. 

2017 áprilisában nyújtottam be a szükséges dokumentációt, és a beérkezett 
pályamű az értékelés szigorú kritériumrendszere alapján az elvárt követelményeknek megfelelt! 

A minősítést tanúsító oklevelet hamarosan Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múze-
umban adják át. 

A Zöld Óvoda pályázatot a dolgozói kör segítségével ko-
rábban, három éve már másodszor nyertem el intézményünk-
nek. A támogató szakmai véleményt a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési szakreferense biztosította számunkra. A pályázat-
hoz részletesen kidolgozva kérték a külső és belső Zöld programmal kapcsolatos továbbképzése-
ket, valamint az óvodai élet nevelési folyamatainak a mindennapokban megjelenő helyi sajátossá-
gai bemutatását. A pályázathoz szükséges volt egy összehasonlító, elemző beszámolót készíteni az 
elmúlt három év értékei alapján megvalósított eredmények tükrében. Az intézményi dokumentu-
mokban foglaltak alapján önértékelési szempontsort dolgoztunk ki három évre kiterjedően, a folyamatok leírásával, a tevékenységek 
és területek kidolgozásával és a tartalmi kiemelésekkel együtt. A jövőben az Örökös Zöld Óvoda pályázat benyújtása vár intézmé-
nyünkre, ami már a végleges cím elnyerését célozza meg. 

Köszönöm a dolgozók, gyerekek és a segítő szülők támogatását a Zöld Óvodáért végzett munkánkban! 
Galambos Lászlóné 

intézményvezető 
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Hatvanéves a Balatonkenesei Könyvtár II. 
„Nagyon szerettem könyvtáros lenni” 

Kocsis Józsefné Klári 

Előző lapszámunkban a 60 esztendős balatonkenesei könyvtár első könyvtárosával, Makai Ferenccel készült be-
szélgetést olvashattak. Mesélt arról, hogyan alakult ki a gyűjtemény, hogyan kezdődött a munka az ötvene-hatva-
nas években. Sorozatunk második részében Kocsis Józsefnét – vagy ahogy a legtöbben ismerik, Klárit, Klári nénit 
– faggattuk emlékeiről. Szavai nyomán a könyvtár hetvenes-nyolcvanas évekbeli arca rajzolódott ki.

– Hogyan lett Balaton-
kenese könyvtárosa? 

– Gödöllőn születtem,
sokáig ott éltünk. 1970-ben 
költöztünk Kenesére. Ele-
inte a Vegyeske mellett lak-
tunk, a téesz szolgálati laká-
sában. 1973-ra készült el a 
lakótelepnek ez a része, 
ahol most is lakom. A téesz 
brigádja építette. Szerintem 
ez is kuriózum: a téesz lete-
lepített egy csomó embert, 
lakást és munkát adott ne-
kik. Reggelenként, fél nyolc-
kor a téesz autóbusza hozta 
be a lakótelepről az iskolásokat, munkába indulókat. Délután 
ugyanígy vissza. Ez óriási könnyebbség volt. Kocsis Jánosnak 
hívták az akkori téeszelnököt – megérdemli, hogy a nevét em-
lítsük, és igazán érdemelt volna valami díjat, mert a lakótelep-
nek csodájára jártak. 

Makai Ferenc után egy idős hölgy, 
Völgyes Mihályné Márta néni töltötte 
be a könyvtárosi pozíciót. Én őt követ-
tem, már főállásban, 1977 májusától. A 
falu nagyközség lett, így lehetőség 
nyílt egy könyvtárosi állás létesítésére. 
Megyeri Magdi, az akkori tanácselnök 
nekem szánta ezt a feladatot. Könyv-
tárkezelői tanfolyamot 
végeztem, amelyet a Me-
gyei Könyvtár szerve-
zett. Utána is sok segít-
séget kaptam tőlük, 

Hadnagy Imrétől, Turai Lajosné Emikétől, 
akinek a férje újságíró volt a Naplónál. 

Nagyon szerettem a munkámat, és úgy 
éreztem, engem is szerettek. A gyerekek, fel-
nőttek egyaránt. Sokan bejártak, néha csak be-
szélgetni. Még most is sokszor megállítanak 
az utcán, hogy megkérdezzék, hogy vagyok. 

– Milyen volt a könyvtárosi munka? Milyen
koncepcióval dolgozott? 

– Az első ténykedésem az volt, hogy a na-
gyon elhasználódott köteteket leselejtezzem, 
újakat szerezzek be helyettük. Ebben is a Me-
gyei Könyvtár munkatársai voltak a segítsé-
gemre. Használhatatlan sorozatok, senki által 

nem forgatott könyvek kerültek ki az 
állományból, amit eztán huszonöt-
ezer kötetesre duzzasztottam fel. Az 
induláskor, Makai Ferenc idején egy 
pici irodahelyiség volt a könyvtár, 
később már nagyobb terület állt a 
rendelkezésünkre. 

Igyekeztünk közérdeklődésre szá-
mot tartó olvasmányokkal és segít-
séggel várni betérőket: ügyvédi fo-
gadóórákat is rendeztünk, két ügy-
véd, Meződi Béla és Zsigmondné 
Kovács Erna járt hozzánk, Vesz-
prémből. Népszerűek voltak ezek az 
alkalmak a településen. 

– Ez igazán figyelemre méltó és
jelentős méretű gyűjtemény. 

– Szépen támogatott a tanács, később az önkormányzat is.
Kürthy Lajoshoz és Varga Zsuzsához bármikor fordulhattam. 
A Megyei Könyvtár lecserélte a polcokat és kaptunk egy hi-fi 
tornyot. Ennek a nyolcvanas években nagy sikere volt a falu-
ban, hiszen ilyen berendezéssel még a családok sem nagyon 
rendelkeztek. A fiúk hamar megoldották, hogy saját otthoni 
berendezésükkel összekapcsolva lemezeket tudtak kazettára 
másolni. Zenét hallgatni, kölcsönözni is lehetett nálunk. Ren-
geteg folyóiratot tudtunk az emberek elé tenni, mindet szinte 
salátává olvasták. Nyáron rendre telve volt az olvasóterem 
nyaralókkal, helyiekkel. 

– Tartottak rendezvényeket is?

A kultúrház és a könyvtár épülete 1980-ban. A Balatonkenesei Tájház gyűjteményéből

Makai Ferenc 

Fotó: Vasváry-Tóth Tibor
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– Az író-olvasó találkozók többször úgy zajlottak, hogy a
meghívott vendég, például Petőcz Éva átment a nevelőott-
honba, és ott is tartott a gyerekeknek előadást. Az idősebbek-
nek Veress D. Csaba történészt hívtam el, a világháborúkról 
adott elő. A közönség rendkívül élvezte. 

A könyvtárnak utcára nyíló nagy üvegportálja volt. Mindig 
kiraktam az új, aktuális könyveket, írók, költők születésnapját. 
A különböző ünnepeket a kirakat feldíszítve várta. Október 6-
án például egy csokor piros rózsát, az aradi tizenhármak arc-
képeit és az eseményhez kapcsolódó könyveket tettem ki. 
Ugyanígy például a Víz és a Föld világnapjáról is megemlé-
keztünk. És sok másról. 

– Elegendő volt a hely egy huszonötezer kötetes könyvtár
számára? 

– A könyveknek igen. Rendezvények idején nem azon kel-
lett izgulni, hogy az emberek eljöjjenek, hanem hogy biztosan 
elég legyen a hely. A gyerekeket a helyhiány persze sose za-
varta, fogták magukat, leültek a szőnyegre. Óvodások is jártak 
a könyvtárba. Nekik kis gondolákban helyeztem el a könyve-
ket – élvezték, hogy kiszedhetik, rakosgathatják, szabadon 
hozhatják-vihetik, nézegethetik. 

– A kedves könyvtáros mindenkiben nyomot hagy, egy
életre meghatározhatja a gyerekek könyvtárhoz való viszo-
nyát. 

– Igyekeztem megszerettetni a gyerekekkel az olvasást.
– Raktározási lehetősége volt a könyvtárnak?
– Nem, minden könyv kint volt a polcokon. Amúgy a

könyvtár élete szorosan összefüggött a kultúrházéval. Ping-
pongversenyek, sakkversenyek zajlottak – utóbbi fordulóinak 
a könyvtár is adott otthont. Bélyeggyűjtő is megjelent néha, 
foglalkozott a gyerekekkel. 

– Az akarattyai könyvtár hogyan kapcsolódott a kenesei-
hez? 

– Az akarattyai gyűjtemény a kenesei fiókkönyvtáraként
működött. Nem volt túl nagy forgalma, mert könyvtár szem-
pontjából nem volt elég frekventált helyen. Monostory Margit 
volt ott a könyvtáros, aki most itt, Kenesén. Előtte egy idősebb 
úr látta el a feladatokat. Azokat a könyveket kapták, amelyeket 
a kenesei könyvtár állományából átadtunk nekik, például a 
duplumban meglevő könyveket. Aztán igyekeztem, hogy a 
nyári szezon előtt mindig frissítsük azt az állományt is. 

– Húsz évig volt Kenese könyvtárosa. Ez egy ember és egy
település életében is nagy idő. 

– A fenntartómmal, a tanáccsal, önkormányzattal mindig
jó volt a viszonyom. 1997-ben mentem nyugdíjba. Szerettem 
volna még egy évet maradni, amíg a lányom végez az egyete-
men, de közben a régi kultúrház épületét bontásra ítélték, a 

könyvtárat költöztetni kellett. Ekkor került a gyűjtemény a re-
formátus egyháztól bérelt régi parókia épületébe. A könyvek 
átszállítását, s utána az új helyszínen a munkát már Györgyde-
ákné Takács Hajni végezte. 

Nagyon fájlaltuk, hogy a régi kultúrház épületét lebontot-
ták. Méltó helye volt a könyvtárnak, kiszolgálta a település 
igényeit. Az épületben klubok voltak, működött mozi is (!). Az 
emeleten színházterem, amely nagyobb volt, mint a mostani 
kultúrház emeleti terme. Ott zajlottak a tanácsülések, színpadi 
előadások. A nyugdíjasklub is ott talált helyet. Délután ping-
pongasztalok várták a gyerekeket, felügyelet mellett játszhat-
tak este nyolcig. A pincében a konditerem annyira népszerű 

„Mert a boldogságra kevés csak a jelen, 
A multon épül s az emlékezeten.” 

(Tompa Mihály) 

E szép gondolatot olvastam a Kocsis Józsefné Klárika 
könyvtárosi munkáját megköszönő egyik emléklapon. 

Szívesen gondolok vissza én is azokra az évekre, amikor 
a kultúrház folytatásaként megnyílt a könyvtár. Gyermekek, 
felnőttek gyakran és örömmel tértek be jövet-menet. A fiata-
lok többségének   az otthonában nem volt még lemezjátszó, 
magnó. Ott megtalálták. 

A könyvtárat az oktatásba is bekapcsoltuk. A gyerekek 
megtanulták, hogyan kell kölcsönözni, eligazodni a könyvek 
között és vigyázni rá, hogy ne szégyenkezzenek, ha vissza 
kell vinni. 

Kenesén régen is minden szervezet fontosnak tartotta az 
olvasást. Legismertebb az Iparos kör könyvtára volt. Alap-
szabályuk tartalmazta a tagok szellemi művelésének fontos-
ságát. Felolvasó esteket tartottak az ipar és a kereskedelem 
aktuális kérdéseiről, amit utána meg is vitattak. Utolsó 
könyvtárosuk ismereteim szerint Fekete Géza (1923-2008) 
volt. 

Géza bácsi Pápateszérről került Kenesére nagybátyjához, 
Horváth Géza szabómesterhez. Ő tanította, segítette, hogy 
az enyingi Ipartestület előtt tett vizsga után segéddé nyilvá-
nítsák. 

 „Az Iparos kör tulajdona”. 
Géza bácsi 1945-ben, a fogságból hazatérve visszament 

szülőfalujába. De a jó Nitrokémia és nem utolsósorban a há-
zasságkötés 1953-ban újra Kenesére hívta. Szorgalmas, mun-
kás életük feleségével példás. Két lányukat már saját kezük 
munkájával felépített családi házukban nevelték. 

Másodállásban ott vállalt varrást, kis műhelyét ma is őrzik. 
Kedves, udvarias egyéniségét pedig sokan őrizzük szí-

vünkben. 
Vér Lászlóné 

     A II. világhá-
ború őt sem kímél-
te, ahogy a köny-
veket sem. Az Ipa-
ros kör könyvtára 
szétszóródott, kö-
tetei eltűntek. E-
gyet őrzünk a hely-
történeti gyűjtemé-
nyünkben, belső 
lapján ott a pecsét:
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volt, hogy néha a helyiség zsúfolásig megtelt. Zon-
gor Albin vezette, ő edzette a gyerekeket, s testre-
szabott programokkal várta az asszonyokat is. Saj-
nos ez is megszűnt a kultúrházzal együtt. Hajdan az 
épület Kuruczék betérő kocsmája volt, azaz lovasko-
csival is be lehetett hajtani. Nagyon hangulatossá 
tették a boltívek, melyekből a belső udvarra is jutott. 
Három különlegesen nőtt csörgőfa tette egyedülál-
lóvá a képet. Tóth Laci, az akkori kultúros tervezte, 
hogy szoborparkot kellene kialakítani belül. 

A mostani könyvtár is nagyon szép és kellemes, 
de szerintem hiába van a központban, hiába van min-
denhez közel, a régi könyvtárral ebből a szempont-
ból nem veheti fel a versenyt. A megálló ott volt az 
épület előtt: leszálltak az emberek a buszról, szinte 
mindjárt beléptek a könyvtárba. Az épület életének 
vége felé már tudtuk, hogy a közvetlenül a könyvtár 
mellett működő fodrászüzletben a fodrászok önálló-
sodni fognak, így a helyiség felszabadul. Azzal a 
könyvtárat lehetett volna bővíteni. – A fodrászokkal 
is nagyon jó volt a kapcsolat: Álich Klári és Ticz 
Mari dolgoztak ott. Csapatunkban a negyedik 
Vassné Ica volt, a Vegyeskéből. A mai napig kap-
csolatban vagyunk, közösen ünnepeljük a névnapo-
kat, egy-egy vacsorával. 

Az embereknek hiányzik ez a közösségi tér, ezért 
érdeklődve várjuk a Kultúra Háza jelenlegi épületé-
nek tervezett bővítését, az új kultúrházat! 

 Vasváry-Tóth Tibor 

                       

A 60. születésnapra 
Rajz-, vers- és novellapályázatot hirdetett a Kultúra Háza a balatonkenesei Könyvtár fennállásának 60. 
évfordulójára. Következzen most a beérkezett pályaművekből! 

Bayer Emil: A tudás, hatalom 
Tudás és Hatalom… E két szót 

már kora ifjúságomban elemezget-
tem. Láttam nagy tudással rendel-
kező hatalmasokat, de tudósokat 
hatalom nélkül és hatalom birto-
kosait tudás nélkül. Aztán a Hata-
lom szó: lehet pozitív töltésű, de 
negatív is. 

Nem vagyok tévedhetetlen: 
Dönts Te, Kedves Olvasóm! 

De kezdjük az elején: hadd mu-
tatkozzam be! Dr. Karl Weiss va-
gyok, a haditudományok doktora. 
1914-ben, Berlinben születtem. 
Apám kádármester volt, eléggé jó-
módú. Nyaranta egy kis hegyi falu 
parasztcsaládjánál nyaraltunk. A 
család kislánya velem egykorú 
volt. Angelikával fegyelmezetten, 
sokat játszottunk, s a család en-

gem is megkedvelt, fiuknak tekin-
tettek. 

Szüleim korán meghaltak, test-
vérem nem volt, s fájdalmamat ta-
nulás mögé rejtettem. Egy katonai 
intézmény vett magához, itt jártam 
ki az általános iskolát. Ételem, ita-
lom volt, meg tető a fejem felett, de 
a lelkemmel nem foglalkoztak. 
Nem voltam megkeresztelve és Is-
ten léte is csak egy homályos pont 
volt előtte. Jól tanultam, akárcsak 
a gimnáziumban is. 

Engem a történelem, a hadtör-
ténet kötött le. Zsebpénzemen régi 
háborúkról szóló könyveket, fóli-
ánsokat vettem. Különösen a sere-
gek tárgyi utánszállítása érdekelt. 

És most egy kis kitérő. Több or-
szág történelmét tanultuk – engem 

Magyarországé kapott meg. Tudás – 
hatalom… Szent Istváné, a többi ki-
rályé, köztük Mátyás királyé, Hor-
thy Miklósé. – Kossuth, Széchenyi? 
Pozitív hatalmukat egy erősebb, ne-
gatív hatalom roncsolta szét… - És 
a sok közül csak két negatív példa: 
Kun Béláé és Rákosi Mátyásé. 

Jelesen érettségiztem, s taná-
raim a Hadiakadémiára segítettek. 
Egy őrült negatív szuperhatalma 
ekkor már növekedett. Adolf Hit-
lernek hívták. 

Fegyelmezetten tanultam. Angi 
– Angelika – a Teológián tanult, s
egyre gyakrabban váltottunk levelet. 

Megszereztem a doktori cím tu-
dományos fokozatát. Tiszti avatá-
som után pár hónapos csapatszol-
gálat következett. 

A Veszprémi Napló cikke, 1982. február 25.
A Balatonkenesei Tájház gyűjteményéből
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Angi is jelesen végzet, s evan-
gélikus segédlelkészként helyben 
pátyolgatta beteg, öreg főnökét, 
meg a presbiterekkel a falu öreg-
jeit. 

A náci pártba beszerveztek 
volna. Nem hagytam, feladták. 

Közben megindult a később 
gonosznak látott háború. Engem, 
tudásomra figyelemmel, a hadse-
reg ellátó szolgálatá-
hoz vezényeltek. Be-
osztást nem kaptam: 
ismerkednem kellett 
az egész apparátussal. 
Terveik voltak velem – 
megérintett a hatalom 
vágyott szele. Idegen-
kedve fogadtak, de mi-
kor többeknek segítet-
tem ü-gyes-bajos dol-
gaik meg-oldásában, 
tisztelettudó voltam, s 
el-eltréfálkoztam ve-
lük, megszerettek. 

A parancsnok egy 
öreg tábornok volt, aki 
hamarosan nyugdíjba 
ment. Engem százados-
ként főnökké tettek eb-
ben a monumentális 
szervezetben. Tudás – 
hatalom… 

Száguldottam a rang-létrán, a 
háború végén már ezredes voltam, 
és rebesgették tábornoki kinevezé-
sem is. 

A gyorsan mozgó haderő mögött 
mindig újabb s újabb tele raktá-
rak, bázisok születtek. Szállítot-
tunk mindent: harckocsitól a fog-
vájóig. Nem sorolom mindet, sok-
sok oldalon át. 

    Lakást kaptam Ber-
linben, melyet könyv-
tárammal együtt egy 
barátom vigyázott. – 
Külön repgépem volt, 
ezzel cikáztam Berlin 
és a front mögötti bá-
zis között. 

Jöttek a kitünteté-
sek is. Elégedett vol-
tam: hja, tudás – ha-
talom. 

Kedvencem egy ol-
dalkocsis BMW volt. 
Ezzel rándultunk ki 
néha Éva hadnagy 
titkárnőmmel – némi 
nemi kielégítést is 
kapva. Ő állítólag sze-
retett, én csak ked-
veltem. Eltűnt a há-

ború végén, nem tudok róla sem-
mit – restellem ezt az epizódot… 

Jött a vég. A visszavonulás 
eleinte szervezett volt, de nem 
sokáig. Mindenki rohant, ahogy 
tudott. A repülőm elvitte a néhai 
vezérkar, eltűnt a motorkerékpá-
rom is. Hű sofőrömmel, terepjá-
rón loholtam hazafelé, úttalan 
utakon. 

És jött egy pillanat, melytől 
kezdve sok mindent másképp lát-
tam. Akkor még nem tudtam: Isten 
érintett meg, akinek útjai kiszá-
míthatatlanok… 

Egy lerombolt orosz faluban gu-
rultunk, amikor az út szélén egy 
csonttá fagyott, rongyos gyereket 
láttunk meg. Sírt, zokogott. Megáll-
tunk, levest forraltunk neki, amit 

pörkölt, krumpli követett. Falta 
az éltelt és sírt közben. Konzer-
vekkel, ásványvízzel bocsátottuk 
el. 

Elértük a német határt, s Ber-
lint gondosan kerül-e, a hegyek 
között búcsúztam kedves sofő-
römtől. Tömött hátizsákkal há-
rom nap alatt értem el a kis falut, 
ahol gyerekkoromban nyaraltam. 
Angi ölelése, csókja már több 
volt, mint baráti, de az enyém is… 

Angi másnap megkeresztelt, s 
két keresztszülőm boldogan pó-
tolta elvesztett keresztszüleimet. 
Jött szelíd, hitbeli oktatásom is. A 
család nagy Bibliáját, ezt a csodála-
tos történelemkönyvet nekem aján-
dékozták. Esténként azt bújtam. 
Különösen Jézus léte, története ra-
gadott meg. 

Egyenruhám elégettem – már 
várt egy paraszti gúnya. 

Tanultam a szőlőmívelés, az ál-
lattartás és a földmívelés fortélyait, 
mentesítve a két öreget. Kis tudás, 
kis hatalom, de pozitív… Jóval ké-
sőbb egy ügyes bérest is alkalmaz-
tunk. – Legnagyobb örömömre 
könyvtáramat is sikerült átmente-
nem ide. 

 
Kis házat építettünk, 

s vettünk egy öreg autót. 
Néha elkerékpároztunk a 
közeli tóhoz és jókat úsz-
tunk. Boldogok voltunk. 

Két gyermekünk szü-
letett, Karl és Angelika. 
Sok-sok év múlva Karl a 
falu orvosa lett, Angi lá-
nyunk pedig anyja mel-
lett segédlelkész. 

És én? Megtanultam 
imádkozni, meg azt, 
hogy mi a bűnbánat, a 
bűnvallás, a feloldozás. 
Presbiter lettem én is. 

Még egy vallomással 
tartozom, Kedves Olva-
sóm. Német létemre ho-
gyan tudtam leírni no-
vellám magyarul? Több 
nyelvet beszélek, de a 

magyar a legkedvesebb. Ha mégis 
követtem el nyelvi hibákat, bo-
csásd meg! S gépemen hiányzik a 
hosszú ú, ű… 

Mit is mondjak búcsúzóul? 
Megtanultam, hogy a Szenthárom-
ság Egy Isten rendelkezik a legna-
gyobb tudással és a legnagyobb 
pozitív hatalommal… 

Ugye, Te is így látod? 
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K e n e s é n  t ö r t é n t  

Új lendületben a BALATONKENESEI VÁROSVÉDŐK 
Szeptember 25-én, nagy érdeklődés 

mellett tagtoborzóval egybekötött tag-
gyűlést tartott a Kenesei Városvédő 
Klub. Az új vezetőket választott szerve-
zet ezután Balatonkenesei Városvédők 
néven folytatja tevékenységét. Az elnök 
Szabó Tamás lett, elnökségi tagok Mé-
szöly Sándor és Koczor Huba. A tagság 
illő módon búcsúztatta eddigi vezetőjét, 
Pulai Istvánnét – tájékoztatta a Balaton-
kenesei Hírlapot Szabó Tamás megvá-
lasztott elnök. 

Több kenesei civil szervezet is hiva-
talos volt a rendezvényre, így megjelent a 
Kelet-Balatoni Borlovagrend, a Nők A 
Balatonért Egyesület és az Alsóréti Üdü-
lőegyesület képviselője. Az elnökségnek 
nem titkolt szándéka a továbbiakban szo-
rosabb kapcsolatot ápolni más helyi civil 
szerveződésekkel. 

A tagtoborzás is sikerrel járt, a fiata-
lokat szerencsére érdekli a település véd-
elme. Nagy örömmel köszöntötték tag-
jaik sorában Filó Gergő hagyományőr-
zőt, aki a Szent Mihály-napi Sokadalmon 
már a Balatonkenesei Városvédőket kép-
viselte és a Sokadalom programjában 
megrendezett Ki Mit Tud?-ra egy ková-
csoltvas gyertyatartót ajánlott fel. 

A vezetőség felvázolta a jövőre vo-
natkozó elképzeléseit, s tájékoztatta a je-
lenlevőket néhány, az alapszabályban is 
rögzített fontosabb pontról. Ennek egyik 
legfőbb eleme, hogy munkájukat teljesen 
politikamentesen kívánják végezni. 
„Közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytatunk, közhasznú tevékenységünket 
pártoktól függetlenül, Balatonkenese te-
rületén végezzük” – írják. 

A városvédők eddigi szlogenje így 
hangzott: „Észrevételezünk, javaslunk, 
segítünk”. A jelmondat az elődök iránti 
tiszteletből maradt, de az új vezetők 
máris kiegészítették: „Észrevételezünk, 
javaslunk, segítünk, megvalósítunk, egy-
séges véleményt nyilvánítunk”. 

Az elnökség apró lépésekben képzeli 
el a munka folytatását. Első megvalósí-
tandó feladatukként Arany Margit sírjá-
nak felújítását tűzték ki célul, melyet már 
az előző vezetőség alatt elhatároztak. Ezt 
az idei Arany-emlékévre tekintettel még 
idén szeretnék elvégezni, melyhez két he-
lyi művész, Baky Péter és Kisnémeth Fe-
renc segítségét kérték. 

A Balatonkenesei Községvédő Egyesület huszonhét évvel ezelőtt, 1990. május 
18-án, Gróf Rudolf kezdeményezésére és vezetésével alakult. Szándékuk a közös-
ségért tenni akaró emberek összefogása volt. Akkoriban több más civil szervezet is 
létrejött Kenesén. Gróf Rudolf három évig volt a községvédők vezetője, akkor át-
adta a helyét Dr. Kiss Andrásnak, az 1000 éves Kenese című könyv szerzőjének, 
településünk monográfusának, aki szintén három esztendőt töltött el vezetőként. Őt 
Hammer Zoltán követte, aki hat éven át állt a szerveződés élén. Egy évre Ambrus 
Györgyöt, majd a leghosszabb időszakra, tizennégy éven át Pulai Istvánnét válasz-
tották meg elnöknek. Ahogy Pu-
lainé Irénke összefoglalta, a leg-
kiemelkedőbbek azok az évek 
voltak, amikor a kezdetekkor 
Gróf Rudolf vezette az egyesü-
letet. Az aktív tagság nagy len-
dülettel és kedvvel állt neki a 
feladatoknak, és kétkezi munká-
val nagyon sokat végeztek. Ne-
vükhöz fűződik többek között a 
Margit-vonal emlékoszlopának 
felállítása, a Széchenyi parkban a Kisfaludy gőzhajó kikötésének évfordulójára 
emelt emlékkő. Az ő idejük alatt készült el a református temetőben második világ-
háborús emlékmű. Az ottani ravatalozót ugyancsak rendbe hozták. Rendben tartot-
ták a Soós-hegyre vezető turistautat. Összedolgoztak az akkori falugondnoksággal, 
felhívva a figyelmet az aktuális feladatokra, melyeket aztán közösen végeztek el. A 
munkákban nagy szerepet vállaltak a település iparosai is. Időközben sajnos meg-
öregedett a társaság egy része, sokan örökre eltávoztak. Pulai Istvánné elnöksége 
alatt újították fel az első világháborús emlékművet, Fésűs Károly szobrászművész-
restaurátorral, aki egyébként a Kisfaludy gőzhajó emlékművét is készítette. A vö-
röskő lábazatot és a kovácsoltvas kerítést Koczor Huba és munkatársai tisztították 
meg, a tagok a szobor környékét hozták rendbe. Később diákokat is bevontak a 
munkába, velük turistajelzéseket festettek, sírokat gondoztak. Tervbe vették a Soós-
obeliszk felújítását, de ez sajnos meghiúsult. A községvédők – később városvédők 
– a település közösségi eseményeiben szintén részt vállaltak: adventi gyertyagyúj-
táskor és a karácsonyi ünnepségen forralt bort készítettek és kínáltak. Fórumot szer-
veztek a lakosságnak, melynek moderátora Ambrus György volt. Felhívást tettek 
közzé, melyben hulladékgyűjtésre invitálták az embereket – ilyen akció során a 
Soós-hegyet, a 71-es út mentét és a település más részeit tisztították meg. 

Gróf Rudolf szellemi téren is komoly munkát végzett: adatokkal, fényképekkel, 
tárgyakkal dolgozta fel a kenesei iparosság történetét. Ebből kiállítás is készült, de 
a gyűjtemény végleges elhelyezésével, a nagyközönség számára való állandó köz-
zététellel Kenese még adós maradt. Az új elnökség felkérte Gróf Rudolfot, hogy 
vállalja az örökös tiszteletbeli elnökségi tagságot, ám ezt ő egészségi állapotára való 
hivatkozással visszautasította. Szellemi tudásával azonban továbbra is segíti a szer-
vezetet. Pártoló tagként pedig a Vér házaspár is tovább segíti a városvédők munká-
ját. 

Eddig a városvédő klubon belül működött az Értéktár Bizottság is, mely tevé-
kenységét ezután külön folytatja. 

A nagy múltú kenesei városvédő társaság tehát most új lendülettel kezd tevé-
kenységbe. Tervezik, hogy még az idei évben ismét összehívják tagságukat, hogy 
közösen dolgozzák ki a jövő évi munkatervüket. 

„Balatonkenese tele van értelmes, jó képességű és tenni akaró emberekkel” – 
emelte ki cikkében a Veszprémi Napló (2017. október 20-i szám) a megfrissült Bala-
tonkenesei Városvédőkkel kapcsolatban. Reméljük, a jó képességű és tenni akaró em-
berek valóban nem tartják távol magukat a szervezettől – csatlakozni mindig lehet. 

Vasváry-Tóth Tibor
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Sátor a parkolóban, kellemes őszi napsütés, fellépés előtt izguló sze-

replők és közönség. Délelőtt az óvodások és iskolások kedves, színvo-
nalas előadását tekinthettük meg. A harmadikosok Szent Mihály napi 
vigasságos című műsora osztatlan sikert aratott. Később örömmel fi-
gyeltük őket a Dió banda népzenei műsora és táncháza alatt. A délutáni 
program a Civil Kaszinóval vette kezdetét, melyben a rendszerváltás óta 
Kenese élén állt polgármesterek cseréltek gondolatokat a város helyze-
téről múltban, je-
lenben és jövő-
ben. (Melyről la-
punkban részle-
tesen is beszámo-
lunk – a szerk.) 

Láthattuk Baka Leventét, a tehetséges ifjú néptáncost. Volt még kovács-
bemutató Filó Gergő jóvoltából, szép dalok a Szivárvány népdalkörtől, 
operettműsor a Foki és a Budapest Operett Kvartettől, majd a Conestoga 
Country Linedance cowboyai foglalták el a színpadot. A nap vidám tánc-
partival zárult. 

DI 
Fotó: Debrecenyi István, Vasváry-Tóth Tibor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katolikus templom előtti Krisztus kitárt karja a kereszten 
 
Ha valaki mostanában a város központjában sétálgatott, 

örömmel fedezhette fel, hogy megújult a katolikus templom 
előtt a kőkereszt. Lecsiszolták, a sérüléseket kijavították, kipó-
tolták a letört darabokat és át-
festették. Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata rendelte 
el a munkálatokat és ezért kö-
szönet és hála. 

A kőkereszt minden arra 
járónak üzen valamit. Ha hittel 
tekintünk rá, lelkünk Isten ma-
gasságába emelkedhet, de ha 
valaki csak műemlékként nézi, 
akkor sem tud elmenni mel-
lette megrendítő érzések nél-
kül. 

Miért van ez? Miért hat 
ránk a kereszt? 

Heidl György a kereszt teológiájáról szóló írásában azt ol-
vashatjuk, hogy az ókori pogány filozófusok szerint a koz-
moszt az Alkotó khi alakúra formálta meg. Több ókori ke-

resztény gondolkodó a görög khi betű formájában az erre va-
lóban hasonlító kereszt jelét fedezte fel. A kereszt tehát igazán 
egyetemes jelkép, mégpedig az ókori bölcselők szerint a szép-

ség, az erő és a dicsőség látható 
jele. Ezért van az, hogy a ke-
reszt jele mindenütt feltűnik a 
világban: hajók árbócain, a 
szerszámokon, az ember test-
felépítésében, az emberi arcon 
és a győzelmi jelvényeken. Va-
lahogy bele van égetve a vilá-
gunkba. 

De a kereszt nemcsak koz-
mikus jel, hanem Krisztus min-
dent felülmúló szeretetének jel-
képe is. Isten szeretetének mér-
téke, ahogyan az embert szereti 
és tiszteli. „Az emberi ész kép-

telen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; 
a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, 
amit keres” – írta Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kez-
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detű enciklikájában. Hogyan is viszonyuljunk ezért Krisztus 
keresztjéhez? Krisztus keresztjére igazából csak feltekinteni 
lehet, hisz magasan felettünk áll. A keresztben nem csupán fáj-
dalmat, szenvedést, halált látunk, hanem igazából a feltáma-
dást, a győzelmet – Isten szeretetének győzelmét a gonoszság 
fölött. 

Ugyanakkor amikor egy Istenben hívő ember rátekint a ke-
reszten Jézus megfeszülő testére, Ferenc pápa szerint két kí-
sértő gondolat merülhet fel benne: az egyik, amikor a kereszt 
nélkül tekintünk Krisztusra, és egy „spirituális mestert” fara-
gunk belőle, aki nyugodtan visz minket előre. Egy kereszt nél-
küli Krisztus nem az Úr: egy mester, semmi több.  A másik 
kísértés a kereszt Krisztus nélkül: a szorongás, hogy a bűn sú-
lya lehúz minket, reménytelenül. Egyfajta „lelki mazochiz-
mus”. Csak a kereszt, de remény nélkül, Krisztus nélkül. 

Ferenc pápa arra figyelmeztet minket, gondoljuk végig a kö-
vetkezőket: „spirituális tanítót” keresek, aki megvigasztal, el-
lát jó tanácsokkal? Vagy a keresztet követem, de Jézus nélkül, 
folyton panaszkodva, „lelki mazochizmussal”? Egyik sem Is-
ten szerinti út. A helyes lelki út megtalálásában adjon nekünk 
iránymutatást az 1945-ben vértanúságot szenvedett Boldog 
Apor Vilmos püspök jelmondata: „A kereszt erősíti a gyengét, 
szelídíti az erőset”. 

Bármilyen szellemi szempontból is nézünk erre a külsőleg 
megújult kőkeresztre, úgy gondolom, másokban is sok-sok 
gondolat és érzés bukkan majd fel. Ezek a gondolatok és érzé-
sek talán új döntésekre sarkallnak, talán megerősítenek egy ne-
héz helyzetben, vagy megfogalmazzák a hála szavait. Egy biz-
tos, a kereszt üzen.  

M. Teréz nővér

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az aradi vértanúk napja 
 

Arad városa vér-
vörös betűkkel írta be 
nevét a magyar törté-
nelembe. Soha nem 
feledhetjük azt a meg-
aláztatást, mellyel a 
Habsburg önkényura-
lom sújtott orszá-
gunkra. A szabadság-
harc során katonáink 
sokáig harcoltak si-
kerrel az erős, jól fel-

szerelt osztrák seregekkel. A császári seregek csak egy másik 
hatalom, Oroszország segítségével győzedelmeskedhettek fe-
lettünk. 

1956 nyarán 
jártam először A-
radon, rokonlá-
togatás alkalmá-
val. Az öröm 
nagy volt, a sze-
génység még na-
gyobb. A várost 
járva kértem csa-
ládtagjaimat, vi-
gyenek el a tizenhármak emlékhelyéhez. Hősökhöz méltó, ko-

losszális emlékművet vártam, de csak egy kis kőalapon álló, 
embermagasságú oszlop állt ott. Elhanyagolt, szürke kövek, 
fűcsomók, gaz mindenütt. A románok nem törődtek vele, a 
magyarok meg féltek emlékezni. S ez így volt, így maradt év-
tizedeken át. Ma már tudom, milyen nagy az az emlékmű. 

Az 1848-as hősök emlékére oszlop áll a kenesei református 
temetőben is, faoszlop. Mint minden évben, idén is itt emléke-
zett a város az aradi kivégzettekre. Szabadságharcunkat lever-
ték, a bosszú nem ismert korlátokat. Nemzetünk nagyjai el-
vesztek. Kilátástalanság lett úrrá az országon. Azokat a időket, 
az aradi eseményeket a Pilinszky János Általános Iskola diák-
jai elevenítették fel, s a település koszorúival lerótta tiszteletét 
a hősök emléke előtt. 

Debrecenyi István

 

 







2017. november BBalatonkenesei Hírlap 31 

 
 
 
 
 

Manapság a böl-
csőde nagyon fontos 
szerepet tölt be a 
gyermekek nevelésé-
ben. Az óvodával 
összehasonlítva szá-
mos részletben kü-
lönbözik, nem utol-
sósorban a beszokta-
tás is másképpen zaj-

lik. A bölcsődei élet kezdete anyukának és gyermeknek is nagy 
változás. Kisgyermeknevelőként ennek gondjaiban és örömei-
ben osztozunk a családokkal. 

Munkánk fő mo-
tivációja a szeretet, 
tevékenységünket i-
gyekszünk a legna-
gyobb szakmai hoz-
záértéssel végezni. 
Fontos számunkra, 
hogy kiegyensúlyo-
zott, derűs, érdeklő-
dő, nyitott és kreatív 

gyermekek fejlődjenek bölcsődénkben, akik később ugyan-
ilyen boldog óvodások lesznek. 

De ne szaladjunk ennyire előre... 
A szeptember első két hete a beszoktatással telik. A gyer-

mek és a gondozónő között fokozatosan alakul 
ki az érzelmi kötődés, ez segíti a gyermek szá-
mára az új környezet elfogadását. Fontos, hogy 
állandóságot, kiszámíthatóságot biztosítsunk. A 
bölcsődés korú gyermekek hihetetlenül gyor-
san, néhány hét alatt megbirkóznak az új hely-
zettel, így a hónap elteltével már igazi gyermek-
csoporttá válnak. 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda és más in-
tézmények programjain részt vegyünk. Tapasz-
talatunk szerint a bölcsődés korosztály is szíve-
sen „kóstol bele” az óvodások színes életébe. 
Ilyen esemény volt a Mihály-napi sokadalom is. 
Az óvodában a Mihály-napi vásáron gesztenye-
pénzzel vásároltunk.  

A gesztenye a gyermekek 
számára valóban kincs. Gyűjtöt-
tük együtt, gyűjtöttük külön – 
köszönjük a szülőknek a lelke-
sedést, a végére három hatalmas 
zsák gesztenyénk lett. 

A szeptember gyorsan el-
szállt, de az időjárás még kedvez 
annak, hogy minél több időt tölt-
sünk a szabadban. A gyerekek 
igazi birodalma a játszóudva-
runk. Ha elfáradnak (de nem fá-
radnak el) a motorozásban, lab-
dázásban, fogócskázásban, ak-
kor pihenhetnek az ölünkben a 
padon. Ősszel új, praktikusan 
áthelyezhető padokat kaptunk, 
melyeket a Városgondnokság 
készített és helyezett el. 

Október napjai is színesen tel-
tek. Az Állatok Világnapján egy 
kutyus volt vendégünk, boldogan 
szaladgált az udvaron, a gyerekek 
simogatták, szeretgették. 

Elmúlt a szüret is. A szülők 
segítségével készültünk erre a 
programra. Minden kisgyerek 
hozott szőlőt, amit az óvodások-
kal közösen daráltunk, préseltünk. A gyerekek mustot is kós-
toltak, de a szőlőt lát-
hatóan jobban szere-
tik. 
    Sok tartalmas prog-
rammal készülünk 
még a kicsiknek, a-
mit napsütésben és e-
sőben egyaránt élvez-
hetnek majd. Ha e-
sik, kérünk gumicsiz-
mát! Nekünk van! 

A bölcsőde dolgozói nevében: 
Füstös Edit 

szakmai vezető
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgoványi Anikó: Pocsolya 
 

Ez aztán a nagy csoda! 
Locsi-pocsi pocsolya! 
Fejen áll benne az ég, 
boldog, aki belelép. 
Óvakodok egy lábbal, 
hullámzok a világgal, 
beleugrok kettővel, 
manók ugranak széjjel. 
Belenézek, s meglátom, 
a fordított világom, 
lenn a mélyben süt a nap, 
felhő bújtat kishalat. 
Lábam alatt madár száll, 
fejen áll a virágszál, 
mélyben zúg egy katica, 
gyűrűzik a fa lombja. 
Licsi-pocsi pocsolya, 
ez aztán a nagy csoda! 
Nézz bele és meglátod 
a nagy kerek világot! 

Szereplés a Szent Mihály-napi sokadalmon
 

Idősek napján a Tátorján Nyugdíjasklubban 
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„Merj elindulni, csak így valósíthatod meg az álmaidat!” 
Beszélgetés Véninger Tündével, az ASTRA HFC NBI-es labdarúgójával. 

 
Amikor azt halljuk, hogy labdarúgás, 

sokunknak az erősebbik nem képviselői 
jutnak rögtön az eszünkbe. Éppen ezért 
izgatottan vártam a beszélgetést Vénin-
ger Tündével, az ASTRA HFC női NBI-
es labdarúgóklub játékosával, akinek pá-
lyafutását már gyermekkora óta figye-
lemmel kísérem. 

Tünde tanulmányait a Pilinszky Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában kezdte, majd 
a veszprémi Ipari Szakközépiskola 
és Gimnáziumban folytatta. Itt ál-
talános vegyipari technikusi, vala-
mint drog- és toxikológusi techni-
kus képesítést szerzett. Jelenleg 
egy nemzetközi gyógyszeripari 
nagyvállalat kutatási és fejlesztési 
részén fejlesztő technikus. 

A sportágat gyermekkorában 
szerette meg, testvére hatására. El-
mondása alapján bátyja mindig 
vitte magával, amikor a barátokkal 
rúgta a labdát a pályán. Egy idő 
után Tünde is beállt közéjük, ami 
egy életre meghatározta kapcsola-
tát a futballal. Általános iskolai 
évei alatt a SOÓS-HEGY SE tagja-
ként a fiúkkal járt edzeni, és részt 
vett a különböző tornákon. A kez-
detekben Cseh Károly és Tombor 
István voltak az edzői. Őket kö-
vette Hanák István, aki nagyon 
meghatározó személy volt az életében. 

Mosolyogva emlékezett vissza arra, 
hogy „Pista bácsi” – akiben megbízott, 
és akire felnézett – tanácsolta neki: fej-
lődése és a magasabb technikai szint el-
érése érdekében a megyei I. osztályban 
lévő Balatonfőkajár FC-hez igazoljon. 

Ezt követően már 14 évesen bemu-
tatkozott az NBII-es GIZELLA VESZP-
RÉMI SE csapatában. Ugyanebben az 
évben próbajátékra vitték az MTK csa-
patához, mely azonnal szerződtette 
volna, de még nagyon fiatal volt. Most, 
„idősebb fejjel” úgy gondolja, akkor ta-
lán a fővárosba kellett volna költöznie, 
ám nem bánta meg, hogy végül nem tette 

meg. A Veszprémben eltöltött hét év 
alatt nagyon sokat tanult edzőjétől, Laki 
Zoltántól. Régi csapattársaival a mai na-
pig nagyon jó kapcsolatot ápol. Ott is-
merte meg Borbély Csillát, aki a GI-
ZELLA VESZPRÉMI SE csapatkapitá-
nya volt, és akinek a véleményét, taná-
csait a mai napig kikéri. 

2012-ben, három évre a BLSZ NŐI 

BAJNOKSÁGBAN szereplő METIS NFC 
játékosa lett. Ezt az 1. FC FEMINA 93. 
SE-ben eltöltött esztendő követte, majd 
további egy év a HONVÉD FC-ben. 

A 2017/2018-as szezont már az 
ASTRA HFC színeiben kezdte meg. Kér-
désemre, hogy érzi magát új klubjában, 
milyen volt a fogadtatása, azt mondta, 
nagyon jó itt játszani. Edzőjével hamar 
megtalálta a közös hangot, csapattársai 
is jól fogadták érkezését, de keményen 
meg kellett küzdenie, hogy a csapatba 
kerülhessen. Elég nehéz és kimerítő sze-
zon előtti felkészülési időszakon vannak 
túl. A két és fél hónapon át tartó alapo-
zás, mely magában foglalta a heti öt 

edzést is, jelentősen javított a kondíció-
ján és az állóképességén. 

Az utolsó időszakban tíz napon át 
délelőtt és délután is jártak edzésre. 

Két okból választotta az ASTRA 
HFC-t (hiszen az ÚJPEST FC-től és a 
KÓKA FNLA-tól is megkeresték): egy-
részt mert nagyon szereti a munkáját, 
nem szeretné feladni, s az ASTRA HFC 

időbeosztása volt, melyet a legjob-
ban össze tudott hangolni vele. A 
másik indok, mely a csepeli klub 
mellett szólt, hogy eddigi klubjai-
ban irányító középpályásként szá-
mítottak rá, most pedig az eredeti 
posztján – amit mindig is szeretett 
–, a védelem közepén játszhat. 

Érdekelt, mit ért azon, hogy így 
könnyebben össze tudja hangolni 
az idejét, ezért megkértem, me-
sélje el, hogyan telik egy napja.  
Általában hat óra körül kel és indul 
el dolgozni. Munka után edzésre 
megy, heti négy alkalommal. Kő-
bányáról Csepelre kb. 40 percnyi 
utazással érkezik. A tréningek át-
lagosan 1,5-2 órásak. Ezt követően 
Csepelről a lakhelyéig nagyjából 
egy óra az út, ezért egy átlagos na-
pon este kilenc és tíz óra között ér 
haza. A hétvégek pedig természe-
tesen a mérkőzésekről szólnak. 

A női NB I. JET-SOL ligában 
jelenleg nyolc futballklub képviselteti 
magát: az ASTRA HFC, az MTK HUN-
GÁRIA FC, a DVTK, a FERENCVÁ-
ROSI TC, a KÓKA FNLA, az ETO FC 
GYŐR, az ÚJPEST FC, valamint a HA-
LADÁS VIKTÓRIA. 

Sűrű időbeosztását hallva félve kér-
deztem, mivel szereti tölteni a szabad-
idejét. Feltételeztem, nemigen marad 
ideje másra. Tünde elhivatottságát mi 
sem jellemzi jobban, mint hogy moso-
lyogva csak annyit mondott: amennyi 
időt tud, azt a futballra fordítja – most 
gyakorlatilag minden szabadidejét. Na-
gyon ritka, általában havonta egy alka-
lom, amikor a barátaival el tud tölteni 

az ASTRA HFC játékosaként, legemlékezetesebb díjaival
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egy délutánt, vagy moziba mehet. Ott-
hon esténként a tévében természetesen 
sportot néz – nagyon szereti a kézilabdát 
és rendszeresen szurkol a győri lányok-
nak –, valamint téli időszakban az NFL 
közvetítéseket. 

Bár figyelemmel kísér-
tem pályafutását, kissé meg-
lepett, hogy ilyen fiatalon 
milyen gazdag sportpályafu-
tást tud már maga mögött. 
Ennyi év alatt mennyi él-
ményben és sikerben lehetett 
része! Kértem, meséljen a-
zokról, melyeket a legszíve-
sebben idéz fel. Élete legem-
lékezetesebb pillanatai kö-
zött említette a 2014 decem-
berében, Dunaújvárosban 
megrendezett Kárpát-me-
dence Bajnoka elnevezésű 
nemzetközi teremlabdarúgó 
kupát. Az esemény a Duna-
újváros PASE és a Penteléért Alapítvány 
összefogásaként került megrendezésre, 
a labdarúgáson keresztül hirdetve a ha-
tárokon túl nyúló barátságot. Ezen a 
megmérettetésen jelen volt a vajdasági 
Magyarkanizsa, a Szabadka Junior, a Si-
vac és a Mohol. Az Erdélyből érkező 
magyarságot Nagyvárad képviselte, a 

felvidékit Érsekújvár. A hazai élvonalat 
pedig a METIS Budapest, a PMSC, a 
Szeged, a Videoton Fc, az MTK Buda-
pest és a Dunaújváros PASE. 

A közönség igen magas színvonalú 
mérkőzéseket láthatott. Tündiék csa-
pata, a METIS a megmérettetéseken vé-
gigmenetelve bejutott a döntőbe, ahol a 
nagymúltú MTK Budapest volt az ellen-
fél. A rendkívül szoros mérkőzést végül 
a büntetőrúgások döntötték el. A kupát a 
METIS vihette haza, Tündi pedig egy 
különdíjjal gazdagodott, mint a torna 
legjobb védőjátékosa. 

Élményként őrzi a Baranya megyei 
Női Felnőtt Strandlabdarúgó bajnoksá-
gok emlékét is, ahol több ízben szere-
pelt. Ott tapasztalta meg először, milyen 
nehéz homokban játszani. Érdekesség-
ként említette, hogy 4+1 fős csapatok in-
dultak, 4 cserelehetőséggel, valamint 
2x12 perc futóórákkal. 

Természetesen a legjobb érzés min-
dig az, amikor szerettei a lelátóról szur-
kolnak neki. Családja a kezdetektől 
fogva támogatta, kiálltak mellette, báto-

rították, még a legnehezebb időszakok-
ban is. Gyermekkorában edzésekre, 
mérkőzésekre vitték, és amikor csak te-
hetik, módjuk van rá, most is a pálya 
mellől biztatják. Azt, hogy mennyire 
szurkolnak érte és milyen nagyon büsz-
kék rá, magam is megtapasztaltam, hi-
szen az édesanyjától és nagymamájától 

mindig első kézből való információkhoz 
juthattam. 

Tünde a női NB I. jelenlegi helyzetét 
úgy látja, hogy az utánpótlásra nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni. Ha a 7-8 éves 
korosztályú gyerekeknek országszerte 
több városban létesülnének képzőköz-
pontok, magasabb szintet érnének el, 
mire a felnőtt csapatokban bemutatkoz-
hatnak. 

A jövőjével kapcsolatos terveiben 
fontos, hogy hasznos tagja legyen csapa-
tának. Minden mérkőzésen a maximu-
mot szeretné kihozni magából, hogy mi-
nél jobb eredményt érjenek el a bajnok-
ságon. Továbbá nagyon szeretne angol 
nyelvet tanulni, és ennek érdekében egy 
időre Londonba utazni. Viszont az életét 
Magyarországon képzeli el, mert mind a 
munkája, mind a sport ideköti; nem 
tudná mindezt maga mögött hagyni, 
mert itt szeret élni. 

A sportághoz való viszonyát végeze-
tül így összegezte: 

„Számomra a futball az életre való 
felkészítés részét képezi. Mindennel ta-

lálkozik benne az ember, 
legyen az csalódás, si-
ker, barátok. Nem tud-
nám abbahagyni, hiszen 
a sport által tanultam 
meg, hogy mi az a kitar-
tás, hogy következzék bár-
mi az életemben, mindig 
előre kell néznem és 
mennem tovább. 

Ha valamit el szeret-
nél érni az életben, ak-
kor merj elindulni – csak 
így valósíthatod meg az 
álmaidat.” 

Nagy öröm volt szá-
momra a találkozás és a 

beszélgetés, mivel a futball az én szí-
vemhez is közel áll: voltam játékos és 
edző is. Bizton állíthatom, hogy bár 
Tünde megélhetését a munkája bizto-
sítja, a sportág iránti alázata és hozzáál-
lása példaértékű lehet még azoknak is, 
akiknek csak a pályán kell helytállniuk. 

Szabó Tamás
 
 

az NB II-es Gizella Veszprémi SE játékosaként

Tündi a Soós-hegy SE fiúcsapatában
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Életvezetés – A szépség, mint a pillanat 
és az örökkévalóság egysége 

 
Mottó: „A szépség a szemlélődő szemében van.” (Y. Adler) 

 
Ha egy kisgyermeket megkérdezünk, hogy számára mi 

vagy ki a szép, akkor talán első szava az, hogy: anya. Ha egy 
felnőttet megkérdezünk róla, már sokkal bonyolultabb választ 
kapunk. Hisz szép lehet egy naplemente a Balaton mellett, éj-

szaka a csillagok ragyo-
gása, esőcseppek egy pók 
szőtte hálón, vagy medi-
tálni egy hömpölygő ze-
nefolyamon, gyönyörköd-
ni egy faragott szobor-
ban. Szépnek látja gyer-
mekét egy szülő, szép-
nek mondja egy fiú a 

kedvesét. Bizonyos emberek pedig egy kocsi kipufogójának 
szélessége alapján állapítják meg az autó szépséget, vagy pe-
dig az ékszerben elhelyezett kövek száma alapján egy gyűrű 
ékességét. 

Mi is a szép? Ta-
lán, ami kedvünkre 
van, ami gyönyörköd-
tet, ami örömet okoz. 
Gyakran a szép nem 
tartós dolog, hanem 
egy elillanó érzés, egy 
múlékony pillanat, ami 
azonban tartós lenyomatot hagy az ember lelkében. Amire jó 
visszaemlékezni, amiből erőt lehet meríteni. Ugyanakkor ér-
demes belátni, hogy a szép nem egzakt értelmezést jelent, mert 
lehet, hogy nekem szép egy Vasarely alkotás, de más csak a 
vonalak és színek szabályos ismétlődését látja benne. Lehet, 
hogy valaki szépnek találja Kurtág György disszonáns zenei 
vezetését, de más számára az csak harsogó dallamok zavaros 
keveredése. 

De vajon mennyire va-
gyunk elfogultak az általános 
széppel? Mennyire fontos a 
külcsín a belső értékek mel-
lett? Felmérések azt bizo-
nyítják, hogy az első pillan-
tás, a szimpátia meghatá-
rozza az első értékítéletet is. 
Az egyik esetben (nem ha-
zai) iskolákban figyelték a 
tanárok osztályozási szoká-

sait és azt vették észre, hogy a jól kinéző diák könnyebben ka-
pott jobb osztályzatot, mint egy hétköznapibb társa. Börtönök-
ben is végeztek felméréseket a börtönben viselt egyenruhával 
kapcsolatban, és az lett az eredménye, hogy a rabok szíveseb-
ben viselnek színes és szabott egyenruhákat, mint szürke és 
zsákszerű rabruhát. Bírósági tárgyalásokon pedig azt vették 
észre, hogy a fizikailag vonzóbb alpereseket kevésbé ítélték el, 

vagy ha igen, enyhébb büntetést kaptak, mint a kevésbé vonzó 
emberek. Ez így persze igazságtalan. Mégis, a szépségben való 
gyönyörködés hat ránk, hisz a szépséghez tudattalanul is pozi-
tív jellemzőket kapcsolunk. 

Remélem, most sen-
ki sem rohan a tükör-
höz, hogy vajon ő meny-
nyire szép! Hisz a má-
sik emberre ható szép-
ség nemcsak a külső 
megjelenésből fakad, 
hanem az igazi szép-
ség a belső emberi ér-
tékek és érzések hatása a külső felületre. Tartós szépséget a 
kettő együtt eredményezhet. Gondoljuk csak arra, hogy mi a 
véleményünk arról a szép nőről, lányról, aki bár külsőleg va-
lóban kedves a szemnek, de ha megszólal, csak a butaság öm-
lik belőle. Vagy mi az érzésünk azzal a férfival, fiúval kapcso-
latban, aki bár külsőleg sármos, de ha kinyitja a száját, a szavai 
mögött az értelem szikrája is alig felfedezhető. Ugyanakkor szép-

nek mondunk egy idős 
nénit vagy bácsit, akinek 
bár arca már tele van az 
élet barázdáival, de a 
szemében szeretet csil-
log, szavait pedig a meg-
élt bölcsesség hatja át. 

Mai pszichológiai ku-
tatások szerint a külső 
szépség nagyban össze-

függ a belső szépséggel. A szép fogalma magában foglal kü-
lönböző pszichológia tényezőket is, mint például intelligencia, 
könnyedség, kedvesség, becsületesség, elegancia és kisugár-
zás. Ha pedig ez így van, akkor felelős vagyok a saját szép-
ségemért. Talán nem vagyok megelégedve a külső szépségem-
mel, de mindig van lehetőségem a belső szépségem megvál-
toztatására. 

A szépség keresése ősi 
belső igény. A régi görö-
gök a dolgoknál az arány, 
a szimmetria tökéletessé-
gében fogalmazták meg a 
szépet, míg az embereknél 
a szép mértéke a testi, lel-
ki és erkölcsi igényesség 
volt. Arisztotelész szerint szép az, ami a lelki katarzis élmé-
nyét okozza, Szent Tamás szerint a szépség a lét tökéletessége. 
Talán az egyik legjobb megfogalmazást Szent Ágoston adta 
meg, aki szerint amilyen mértékben növekszik benned a szere-
tet, olyan mértékben növekszik szépséged, a lélek szépsége. 

M. Teréz nővér



2017. november BBalatonkenesei Hírlap 35 

Kapcsolatokban… 
 

Így vagy úgy, mindannyian kap-
csolatokban élünk. Szerzetes nővér-
ként sok gyerekkel, diákkal volt és 
van kapcsolatom. Nagyon jó érzés 
látni, ahogy felnőnek a tanítvá-
nyaim! Ki ilyen, ki olyan lesz, de 
mind felnőnek. 

Manapság nagyon divatos a kü-
lönböző generációk betűkódjaival 
dobálózni, a pontos definíció azon-
ban sokszor homályba vész. A ge-
neráció-elméletet két amerikai ku-
tató, William Strauss és Neil Howe 
dobta be az emberiség közös tuda-
tába. Vizsgálatuk során megállapí-
tották, hogy az amerikai történelmet 
generációk egymásutánisága írja – 
vagyis olyan, egy adott időszakhoz 
köthető emberek csoportjai, akik 
azonosan gondolkodnak a világról, 
hasonlóak a várakozásaik és az élet-
céljaik is. Egy emberöltőt 80 évnek 

vettek, ez alatt négy generáció él 
együtt a világon. Jelenleg itt vannak 
a „baby boomerek” (az 1940-50-es 
években születettek), az X generá-
ció (60-70-es évek), az Y generáció 
(80-90-es évek) és végül a legfiata-
labbak, a Z generáció (2000-es 
évek). 

Márpedig ezek a generációk 
meglehetősen eltérően szoktak gon-
dolkodni a világról. Míg a baby boo-
mer és az X generáció például már 
30 éves kora előtt családot akart ala-
pítani és házat vásárolni, addig a fia-
talabb generációk sokkal inkább az 

önmegvalósításra teszik a hang-
súlyt. Ez a gondolkodásbeli és 
személyiségbeli különbség a 
munkahelyeken, és az élet min-
den területén komoly súrlódások-
hoz vezethet. Legyünk bátrak, és merjük elengedni a megszokott szlogeneket. Ki ne 
hallotta volna a „bezzeg a mai fiatalok” kifejezést, hogy csak egyet említsek. Most 
legyünk merészek, és gondoljuk végig együtt, valójában mennyi mindent tanulha-
tunk, taníthatunk, és ajándékozhatunk gyermekeinknek, unokáinknak, egyáltalán a 
fiataloknak. 

Engem sok mindenre rádöbbentenek a gyere-
kek. Az egész picik, a babakocsikban arra taníta-
nak, hogy semmi sincsen a világon jelentés és hu-

mor nélkül. Figyeljük meg, hogy a pár hónapos babák 
hogyan tanulmányozzák a falombok fénnyel játszó 
alakzatait. Hol kacagnak, hol elgondolkodnak rajta. 
Vajon miért van, hogy mi felnőttek csak ritkán állunk 
meg a szép előtt? Vajon miért vesszük sokszor ter-
mészetesnek a világ rengeteg csodáját? Valami el-
romlott bennünk?  

Mikor az óvoda vagy az iskola udvarán látom a kicsiket, amint egy aktuális csiga-
versenyen egyre többen önfeledten szurkolnak, újra tanulok tőlük. Mit? A tiszteletet. 
Megtanítanak tisztelni másokat. Igen, a számomra érdektelen, hiába valónak látszó mun-
káról bebizonyítják ilyenkor: van értelme. Vajon mi, felnőttek miért vagyunk sokszor 
tiszteletlenek a feladatainkkal szemben? Felnőttként 
miért mondjuk azt, hogy ez a munkám megcsinálom, 
mert muszáj, ahelyett, hogy de jó, ezt is megtudom 
csinálni! Valami elromlott bennünk? 

A kamaszok között járva, bármilyen hihetet-
len, újra csak tanulok. Megtapasztalom, hogy a 
problémákat már nem csak én tudom megoldani. 
Ők is. Tehát nem vagyok pótolhatatlan. Sőt, va-
lami másra is megtanítottak. Arra, hogy én is 
megengedhetem magamnak bizonyos dolgokban 
azt a luxust, hogy nem alkotok azonnal meggon-
dolatlanul véleményt. Igen, a kamasz lelke nagyon érzékeny, bármit is 
mutat belőle. Sokszor az érdeklődés, a kérdezgetés és kivárás sokkal 
gyümölcsözőbb, mint a türelmetlen kioktatás. Vajon felnőttként 
mennyire vagyunk önzőek? Mennyire tudunk, merünk nyitottak lenni 

másfajta megoldásokra is? 
Mit érdemes ezek után szívünk legmélyén megjegyeznünk? Mindössze 

két dolgot. Egyrészt merjünk nyitottak lenni. Másrészt merjünk a világra 
rácsodálkozni, és szívünk mélyén örülni. Örülni, hogy létezünk, és élnek 
körülöttünk mások is, kicsik és nagyok. 

Éljünk úgy, hogyha gyermekeink, unokáink, tanítványaink valaha 
megnézik közös fotóinkat nyaralásainkról, ünnepléseinkről, azt tudják 
mondani: „ez egy szuper nap volt, jó, hogy együtt lehettünk!” 

 
M. Erzsébet nővér

William Strauss és Neil Howe
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Létet jelentő képek 
Osztott valóság címmel nyílik Boor Ádám fotókiállítása 2017. november 10-én 17:00 órakor a balatonkenesei 
Kultúra Házában. A művészt kérdeztük. 

– Milyen Boor Ádám Osztott valósága? 
– A kiállítás összetett; alapvetően ellentétpárokat, 

párhuzamos síkokat mutatok be. Közös vonásuk, hogy 
hétköznapi élethelyzetekre reagálnak, amikben megjele-
nik a kíméletlen társadalomkritika és a valószínűtlen idill 
egyaránt. A világ bonyolult, nem fekete és fehér (leszá-
mítva a kiállítandó képeket), a végletek közötti árnyala-
tokkal érdemes és kell is foglalkozni.  

– Tehát lesz valamiféle ellentmondás, amelyet a ki-
állítás mindenképp felold majd abban, aki megtekinti? 

– Munkám során mindig kérdéseket próbálok fel-
tenni, ám ezek nem mindig kerülnek megválaszolásra. A 
képeim felelet nélkül hagynak kérdéseket, de továbbgon-
dolásra késztetnek. Nemcsak a szépet és a jót mutatom 
be, hanem az ízlés határain belül modern kori problémá-
kat is. Ezekre igazából vannak megoldások, csak meg kell őket találnunk. Szeretném, ha az emberek megállnának egy pillanatra 

figyelni. Nemcsak a képekre, hanem a hétköznapi létre. 
– A valóságra? 
– Realisztikus képeket hozok a kiállításra. Széles 

spektrumot készítettem ezzel a látásmóddal. Sok köz-
tük a kenesei témájú, persze nem maradnak ki azok a 
képek sem, amik túlmutatnak Kenesén. – Túlmutatnak, 
kicsit mégis mindig visszacsatolnak erre a helyre, 
amely számomra a megnyugvás, a békesség és az al-
kotómunka egyik terepe. 

– Úgy tudjuk, Önnek nem a fotózás a fő foglalatos-
sága… 

– Három fő foglalkozásom is van, melyek részben 
megjelennek az Osztott valóságban. Az egyik a fotózás, 
az alkotómunkának az a része, amit a leginkább szere-
tek. A másik, hogy jazz-zenei menedzsmenttel foglalko-
zom, ami részben koncertszervezést is jelent. A jazz 

egyébként a kiállításon is jelen lesz november 10-én, Neumann Balázs jazz-zongoraművész jóvoltából. Balázs megtisztel azzal, 
hogy improvizatív módon, zeneileg reagál a képeimre. Így egy kisebb koncert is lesz, mely szintén a gondolatainkat kéri. Komplex 
élményt szeretnénk nyújtani. 

A harmadik fő foglalatosságom ugyan-
csak nagyon fontos számomra. Tizenéves 
koromig Kenese csak a „kikapcsolódást” je-
lentette, ma már részben a munkát is. A nya-
rat nem strandolással töltjük, hanem kőke-
mény munkával! 

– Mikor kezdett fotózással foglalkozni? 
– Mindig jelen volt az életemben, az álta-

lános iskolától kezdve, ahol a vizuális kultúra 
foglalkozásoktól kezdve fotószakkörig min-
denre eljártam. Első körben megismerked-
tem az analóg fényképezőgépekkel, rácso-
dálkoztam a Polaroid-technikákra. A fotózást 
folyamatosan űztem. Mindaddig hobbinak 
tekintettem, amíg számomra tiszteletben álló 
emberek fel nem hívták a figyelmem, érdemes volna ezzel komolyabban foglalkoznom, mert van hozzá érzékem. Hat-nyolc éve 
érzem magam olyan fotósnak, aki nem csupán a maga szórakoztatására készíti a képeit, hanem remélhetőleg mások örömére is. 

Fotókról csupán beszélni elég nehéz – nézzék meg a kiállítást, hogy láthassuk azt, ami a szavak nyelvén nem, de a képekén 
elmondható. 

– nk – 

 
Boor Ádám: Traffipax

 
Boor Ádám: Talán

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

2017. november 10-én, pénteken 17:00 órára 
sok szeretettel meghívja 

a Kultúra Háza földszinti termébe 

BOOR ÁDÁM: OSZTOTT VALÓSÁG 
című fotókiállításának megnyitójára. 

Közreműködik: Neumann Balázs jazz-zongoraművész 
 

Információ: Közművelődési Intézmény és Könyvtár – Tel.: 88/594-500 
E-mail: kulturahaza.balatonkenese@gmail.com – www.keneseiprogramok.hu 
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A kora esti szürkületbe teljesen belesimult 
a tó partján álló fekete ruhás hölgy törékeny 
alakja, aki kapkodón tekingetett körbe, mint 
aki valamire, netán valakire nagyon vár. Mel-
lette, a vörös kőből kirakott partvédő gáton 
egy sporttáska hevert, amelyet sűrűn felemelt, 
újra és újra szétnyitott. Volt benne valami, 

amit ilyenkor óvatosan simogatott, majd az egészet féltő gon-
dossággal helyezte vissza a megkopott kövekre. Közben bi-
zony a könnyeit törölgette. 

A parti sétány járdája felől egyszerre halk léptek koppaná-
sai hallatszottak, s a lámpák gyenge fényénél feltűnt egy této-
vázva haladó hölgy, laza, nyárias viseletben. Ahogy a vára-
kozó közelébe ért, modortalanul, fennhangon kérdezte: – 
Maga az a nő, aki miatt elhagyott a férjem? 

– Nem egészen értem miről beszél – válaszolt csöndesen a 
megszólított. – Már arra gondoltam, talán el sem jön ma este. 

– Legszívesebben otthon is maradtam volna! – csattant 
azonnal a nyers válasz. – Részemről egyáltalán nem vagyok 
kíváncsi magára, de mégiscsak majd két évtizeden át voltam 
hűséges társa a férjemnek, aki két gyermekemmel hagyott 
egyedül, a maga kedvéért! 

– Kissé nehezen értem, miért neheztel rám. Máig úgy tu-
dom, Ön költözött össze másvalakivel, s a volt férje már régóta 
egyedül élt, amikor összeismerkedett velem. Közben Ön a fiai-
tól is eltiltotta, mondván, úgysem az igazi édesapjuk. Nekem is 
van két gyermekem, s Ő mindig nagyszerű pótapjuk volt, igaz 
és őszinte szeretetet kaptak tőle. Úgy gondoltam, az a tisztes-
séges, ha értesítem magát a haláláról, hisz hosszú éveken át 
éltek együtt, netán Önben is maradt némi érzelem iránta. Most 
viszont úgy érzem, tévedtem. Elnézését kérem, amiért zavar-
tam! – mondta az özvegy. 

Hosszú, kínos csend következett, melyet váratlanul feltörő, 
fájdalmas zokogás tört meg. 

– Tudja, telje-
sen igaza van – fe-
lelt sírva a nemrég 
még önmagát saj-
náltatni szándéko-
zó hölgy. – Való-
ban kedves, szere-
tő férj és jó apa 
volt, aki csak a csa-
ládjáért élt. Ren-

geteget dolgozott értünk, így kevés ideje maradt ránk. Az a 
másik pedig annyira kedvesnek, udvariasnak mutatta ma-
gát, mindaddig, amíg hozzánk nem költözött. Én naivan el-
hittem, amit akkor a fülembe suttogott, ám néhány hónap 
elteltével pokollá vált az életünk mellette. Azóta sem talál-
tam a volt férjemhez hasonló társat, akinek sokszor könyö-
rögtem, bocsásson meg, kezdjük újra! Sajnos minden meg-
keresés alkalmával ugyanazt a választ adta: ezek után többé 
már nem tud megbízni bennem. Természetesen a gyermeke-
inknek Ő az édesapja, csak bosszúból mondtam hazugságo-
kat, amiért nem fogadott vissza magához – vallotta. 

Állt a két nő egymással szemben. Majd a nagyhangú 
asszony a nemrég oly gyűlölt „vetélytárs” vállára borult, s 
újabb zokogás tört fel belőle. Megkönnyebbült. 

A lustálkodva előbúvó hold sápadt fénye beragyogta az 
Öregtó egészét; arcát hűsítő vizébe merítve felfrissülten ve-
títette ezüstös sugarait az éjszakai tájra. Az egymással meg-
békélt gyászolók kart karba öltve, némán álltak a parton, a 
körülöttük lévő világról megfeledkezve. Látszott, küzd ben-
nük a gyász és az önvád keserűsége. Hiába volt csodálatos 
az éjszakai Balaton, a menybolton ragyogó csillagok tiszta 
fénye, hiába tették ünnepélyessé a késő esti tájat, a fájdal-
mas érzések még nem enyhültek.  

Az özvegy nehézkesen le-
hajolt, táskája rejtekéből óva-
tos mozdulattal apró rózsák-
ból font koszorút vett elő, s 
egy tompán csillogó urnát. 
Tetejét levéve a hamvak egy 
részét lágy mozdulattal az 
Öregtó vizébe szórta, majd 
egykori haragosára tekintett, s 
felé nyújtotta az urnát. A volt feleség a másik jóságától szinte 
bénultan, remegő kézzel fogadta a meg nem érdemelt megtisz-

Kenesei muskotály 
 

Ismétlődő éjszakai álmaim során egyre gyakrabban  
Jelenik meg a rég elvesztett,  

Sok jó barát. 
Szemrehányón, mégis megértő mosollyal arcukon 

Tekintenek odafentről reám: 
Tudd, mi várunk rád! 

 
Mígnem egy nyugtalanul töltött, csillagtalan éjszakán, 

Bekopogtatva szobám ablakán, 
Megjelent maga – a Halál. 

Kaszáját a sarokba támasztva, mint rég látott barát, 
Rekedtes hangján szóla hozzám: 

Felkészültél az útra, Komám? 
 

Ne siess úgy, ülj asztalomhoz – mondám néki – Te Halál, 
S igyál egy pohárral jó boromból, 

Hisz néked úgysem árt! 
Íme lásd, az én poharam már teletöltve vár, 

Nekem nem olyan sürgős veled 
Utolsó utam, s a halál. 

 
Így borozgattuk át ketten az éjszakát, Én és a Halál – 

Az üvegből ugyancsak fogyott 
A jó kenesei muskotály. 

S olykor, ha kitárt ablakomon betekintett néhány 
Kósza, álmosan kíváncsi holdsugár, 
Bizony mindig üres volt a két pohár. 

 
Nosza, rajta hát, igyunk még egyet útravalónak, Komám! 

– mondá kissé akadozón 
 A fekete Halál. 

Te meg csak várj, ismét jövök érted nemsoká, 
Ám asztalodon ott legyen ezen isteni nedű, 

A kenesei muskotály, s a két pohár! 
Id. M.S. 
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Kenese története – görbe tükörben 
 

   A krónikák szerint 
Kenese neve először 
990-ben, Géza nagy-
fejedelem görög nyel-
vű adománylevelében 
szerepel „Knésa” né-
ven. A dolog úgy tör-
tént, hogy mind a fe-
jedelem, mind az író-
deákja kissé be volt 
tintázva a kumisztól, 

azaz az erjesztett lótejtől, ezért aztán a 
Kenese szó kiejtésekor Gézának megbi-
csaklott a nyelve, Knézát mondott Ke-
nese helyett, az íródeák pedig, aki szin-
tén kissé pityókás volt, így írta le a tele-
pülés nevét. A fejedelem a levélben a 
veszprémvölgyi apácákat örvendeztette 
meg, hogy Knésa-Kenesét nekik ajándé-
kozza, a Marina Porttal együtt. A veszp-
rémvölgyi apácák egyébként arról híre-
sek, hogy állítólag ők készítették el Szent 
István koronázási palástját (vagy sem) 
amely olyan jó anyagból készült, hogy 
még ma is látható a Nemzeti Múzeumban. 

A Kenese név mai alakja 700 évre te-
kint vissza, ekkor kezdett ki egy szőlős-
gazda a szomszéd lányával, akinek nem 
tudta a nevét, ezért így szólt hozzá: Kend 
Emese? Csak úgy becéznek otthon, fe-
lelt a leányzó: Kenese. 

A régészek szerint már a római idők-
ben is voltak itt villák, de kanalakat is 
találtak. Az biztos, hogy a honfoglalás 
korában Kenese már lakott hely volt, ezt 
bizonyítja, hogy a Honvéd-kempinggel 
szemben a hét vezér – Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm – saját ma-
gáról nevezte el az utcákat. A közeli Ki-
kötő utca másról kapta a nevét, Kikötő 
nevű magyar vezér nem volt. 

Az ősi Kenese nem a Balaton partján 
terült el, hanem attól 3-500 méterre 
északra, körülbelül ott, ahol a Katica 
pékség van. Most is ott a község – bo-
csánat a nyelvbotlásért – város köz-
pontja, a nyaralók ide járnak fel bevásá-
rolni, a három nagy élelmiszerbolt – az 
egyik a parton -  változatosan szép nevet 
visel, mindegyiknek az a neve, hogy 
Coop. Hajdanán az egyiket Zebrának 
hívták – ma is így hívja mindenki -, s ez 
is bizonyítja, hogy az ősidőkben talán 
vadzebrák és vadcoopok legelésztek a 
Fregatt krimó helyén. 

Kenese idővel épült-szépült, ma is 
ódon és patinás látványt nyújt a reformá-
tus templom, a parókia és a gyülekezeti 

ház, a Kultúra Háza és az Óparókia (ma 
Könyvtár) közötti terület, melyet idén a 
reformáció 500. évfordulójára Kálvin 
János térnek neveztek el. Kálvin büszke 
lenne erre a névadásra, örülne, hogy le-
előzte Luthert, te-
kintve, hogy evan-
gélikusok nemigen 
laknak Kenesén. 
Genfben, Kálvin 
tevékenységének 
színhelyén áll egy 
szép emlékmű, szoborcsoportozat, az 
alakok között található Bocskai István 
erdélyi fejedelem, aki sokat tett a ma-
gyar reformáció és a vallásszabadság ér-
dekében. Kenesén is jól mutatna a Kál-
vin téren egy Bocskai szobor. Még ak-
kor is, ha nem ez a Bocskai szobor lenne 
az országban a második, mint a város 
Kossuth-szobra. A Kossuth-szobor má-
sodikként létesült Magyarországon, na-
gyon büszke lehet a város Gerenday 
Béla művére. A mellszobrot 1899-ben 
állították fel, öt évvel Kossuth apánk ha-
lála után – közadakozásból. A szobor 
felirata természetesen Soós Lajos verse; 
Soós a keneseiek Petőfije. Imádta a Ba-
latont és Kenesét, s mint tudjuk – illik 
tudni – itt is van eltemetve a református 
temetőben, gyönyörű kilátással kedvenc 
tavára. Emlékoszlopa és utcája is van a 
városban, mint hű fiának. 

A város löszfalába vájt Tatárlikak 
azt a kort idézik, amikor a helyi lakosság 
a tatár és a török hordák elől e barlan-
gokba menekült. A fáma szerint manap-
ság is előfordul, hogy egy-egy kenesei a 
tatárlikakban búvik meg a villanyszám-
lás elől. Az XVI-XVIII. század a község 
református és katolikus lakossága kö-
zötti küzdelemben telt el. Pél-
dául 1748-ban az Óparókiát 
elfoglalták a jezsuiták. Ke-
nese református népe az ér-
kező piarista páterek szekerét 
be akarta fordítani a patakba, 
csak az öregek tanácsa akadá-
lyozta meg a tervet. Állítólag 
e tett emlékére állították fel a 
jezsuiták az elfoglalt Óparó-
kia mellé a prágai vértanú, 
Nepomuki Szent János szob-
rát. Nepomuki prágai királyi 
helynök volt, s többször is el-
lentétbe került Vencel cseh 
királlyal. A fáma szerint mindezek mel-
lett a gyónási titok mártírja is volt, mert 

nem volt haj-
landó elárulni 
a féltékeny ki-
rálynak, hogy 
mit gyónt neki 
a csapodár ki-
rályné. Nepo-
mukit elfog-
ták, megkínoz-
ták, majd a Mold-
vába hajították. 
Ez idő óta vé-
dőszentje minden vízi embernek – ha-
lásznak, hajósnak, révésznek, pákász-
nak, sőt a sóbányászoknak is. Talán ez 
utóbbiaknak azért, mert aki nagyon só-
sat eszik, sok vizet iszik. 

Kenesén a mohácsi csata után, 1532-
ben országgyűlést is tartottak, ami há-
rom évig húzódott. Akkoriban nem siet-
tek a honatyák, nem volt házszabálytól 
eltérő, gyorsított eljárás. 1846-ban Ke-
nesén kötött ki először a Balaton első ha-
jója, a Kisfaludy gőzös, fedélzetén ott fe-
szített gróf Széchenyi István is. Ekkori-
ban írta Garay János a gyönyörű soro-
kat: „Kenesétől Keszthelyig terjed el a 
Balaton, Ott az éden kapuja, itt az éden 
kert vagyon”. Garay írta a Háry Jánost, 
de ezúttal nem lódított. (Pontosabban 
Garay Az obsitos címmel írt művéből 
indult ki Kodály Zoltán, amikor az ope-
rát megírta.) 

A legújabb érdekesség, hogy a nem-
régiben megszerzett Seuso-ezüstkincs 
egyik tálja egy lakomát ábrázol. A la-
koma a szakértők szerint a Partfőnél, 
Kenesén zajlott. Ha nem is pontosan így 
igaz a történet, az biztos, hogy lako-
mázni most is jókat lehet Kenesén – ha 
van elég ezüstöd. 

 
Majláth Mikes László

Majláth Mikes 
László

Tónió rajza

Vadásztál – A Seuso-kincs lakomaábrázolása

A kenesei Nepomuki szoborA református templom
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Ősz előtt közösen a rendért 
 

Nemcsak a polgárőrök, hanem a különböző rendészeti fel-
adatokat ellátó szervek képviselői is rendszeresen látnak el kö-
zös szolgálatot a rendőrökkel. 

2017. szeptember 27-én hajnalai 6 óra és dél között került 
sor egy összevont, a különböző rendészeti feladatokat ellátó 
szervek együttműködésével szervezett ellenőrzésre Balatonke-
nese és Balatonakarattya területén. A rendőrök és polgárőrök 
mellett aktív részt vevők voltak a közterület-felügyelők, hal-
őrök, vadász. Az ellenőrzés a két település bel- és külterületén 
túl a Balaton-partra is kiterjedt. Célja az orvvadászok, orvhalá-
szok, illegális szemétlerakók és fatolvajok lefülelése volt. 

Az eligazítás és az utóbbi időszak bűnügyi és szabálysértési 
tapasztalatainak megbeszélése után történt meg a kijelölt terület 
átfésülése, amely eredményeképpen figyelmeztetések mellett 
egy szabálysértési feljelentésre is sor került illegális szemétlera-
kás miatt. 

A közös ellenőrzésekre a hatékonyság növelésének jegyében 
kerül sor. Az összeadódó, más-más szakterületről érkező tudás 
és tapasztalat, a technikai eszközök „közös” használata az er-
dők, fás, bokros területek, vízpartok hatékonyabb ellenőrzését, 
megfigyelését teszik lehetővé, az azonnali szakszerű és jogszerű 
intézkedésekről nem is beszélve. 
 
 
         

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

désbiztonsági fokozott ellenőrzés a jó látás és jó láthatóság je-
gyében zajlik. Részletekről, kedvezményekről, csatlakozó
szervezetekről, vállalkozásokról a www.latnieslatszani.hu ol-
dalon kaphatnak bővebb információt. 

Ősszel a közlekedési balesetek bekövetkezésében jelentős
szerepet játszik, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-,
látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket.
Nem veszik figyelembe az évszakváltozással járó fényviszo-
nyok, a lecsapódó párától nedves, lehulló levelekkel borított és
száraz útszakaszok váltakozását. Ilyen feltételek között cél-
szerű nagyobb követési távolságot tartva, a szokásosnál las-
sabban vezetni. 

Az őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés is idősze-
rűvé vált, melynek keretében fontos: a futómű, az akkumulá-
tor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer ellenőrzése, a
jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray és a meg-
felelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő használata.
Már most bekészíthetjük a váratlan elakadáskor hasznos esz-
közöket, takarót. 

 
A Rendőrség kiemelt figyelmet szentel a megváltozott idő-

járási-, látási- és útviszonyokra tekintettel 
 

• a forgalomban részt vevő, valamint az álló járművek kivi-
lágítására, 

• a járművek világítóberendezéseit nem rendeltetésszerűen 
• használókra, a bekapcsolást elmulasztókra, 
• a hiányosan működő vagy koszos, tört lámpákra, 
• a kerékpárosok és a gyalogosok láthatóságára. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Látni és látszani!  
Hamarosan számíthatunk a hangulatunkra, figyelmünkre, a

közlekedési környezetünkre komoly hatást gyakorló ködös,
nyirkos, nyálkás, esős napokra. 

Nem kell ahhoz gépkocsit vezetni, hogy a nyomott hangula-
tunk, a közlekedési biztonságunkat hátrányosan befolyásoló út-
és látási körülmények következtében kialakuló veszélyhely-
zetbe kerüljünk. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség közleke-
désbiztonságot erősítő kampánya „Látni és látszani! szlogen-
nel. 

Mindenki közlekedik. Gyalog, kerékpáron gépjárművel, de
részesei vagyunk egy nagy „társasjátéknak”, amely valójában
egyáltalán nem játék! A közlekedés veszélyes üzem, és minden
résztvevőnek megvan a maga felelőssége. Erejénél fogva senki-
nek nincs a jogszabályban meghatározott kizárólagos elsőbb-
sége, előnye a másikkal szemben. A legfontosabb szempont a
balesetek megelőzése. 

Az október 1. és december 15. között meghirdetett közleke-
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Folyamatos a Határvadász-toborzás 
 

Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, már nagyon 
sokan hallottak a Határvadász egység szervezéséről. Az orszá-
gos médiumok gyakorlatilag naponta adnak tájékoztatást az ez-
zel kapcsolatos tudnivalókról, a toborzás céljáról, a határva-
dász egység létrehozásának okáról. 
Ezt teszem most én is! 

A Határvadászok a rendőrség hivatásos állományának egy 
speciális egységét fogják alkotni, és szervezetileg a Készenléti 
Rendőrséghez tartoznak. Feladatuk hazánk határainak vé-
delme, a rendőrség határvédelmi tevékenységet végző állomá-
nyának megerősítése. 
Ki lehet határvadász? 

• Minden cselekvőképes magyar állampolgár, aki 
• 18. életévét betöltötte, de az 55. évet nem, 
• büntetlen előéletű, rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, 
• megfelel az egészségügyi, fizikai és pszichológiai elvárá-

soknak, 
• elfogadja, hogy kifogástalan életvitelét ellenőrzik. 

Aki megfelel a felvételi eljárásban, fél éves, iskolarendsze-
ren kívüli, moduláris képzésben szerzi meg az „őr-járőrtárs” OKJ-s rész-szakképesítést. A képzés első 2 hónapja alatt 150.000.- 
Ft, utána és az egy éves szerződés idején 220.000. - Ft jövedelemben részesül. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben várunk minden érdeklődőt részletes tájékoztatással és a je-
lentkezéshez szükséges nyomtatványcsomaggal. Kollégáim és én is – toborzási céllal – folyamatosan megjelenünk a települési 
rendezvényeken, nyílt napokat szervezünk, felkeressük a középiskolák végzőseit, hogy részletes tájékoztatással segítsük a szer-
vezetünkbe jelentkezni szándékozókat. Mint minden munkahelyen, a Rendőrségen is van lehetőség a továbbképzésre, majd egy 
új szakterületre történő átkerülésre. 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigyázzunk értékeinkre! 
 

Az ősz nemcsak közlekedési, hanem bűnmegelőzési szem-
pontból is legkiemelkedőbb eseménye a Mindenszentek és a 
Halottak Napja. A közúton megnövekvő forgalom jelentős ré-
szét a temetőket látogató hozzátartozók teszik ki.  

A sírok gondozásával, rendbe tételével foglalatoskodók 
gyakran hagyják felügyelet nélkül táskájukat. Óvatlanságukat, 
jóhiszeműségüket használják ki a tolvajok, akik nem kegyeleti 
okból, hanem bűnelkövetési szándékkal sétálgatnak a teme-
tőkben. Itt azt is meg kell jegyeznem, hogy a gépkocsiban lát-
ható helyen, esetleg az ülés alatt hagyott táskák sincsenek biz-
tonságban. 

A tolvajok mellett megjelenhetnek a sírokat rongáló, vá-
zákat, márványtáblákat, szobrokat eltulajdonító bűnelkövetők 
is. Amennyiben ilyent tapasztalnak, kérjük, azonnal értesítsék 
a Rendőrséget. 

Stanka Mária r. őrnagy  
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

BIZTONSÁGOS 
TŰZIFAVÁSÁRLÁS 

 
A házaló és elsősorban idős emberek megtévesz-
tésére szakosodott csalókra hívjuk fel a figyelmet. 
E témára időnként muszáj visszatérni, mert az el-
követők időről időre célirányosabbá válnak. 
Amennyiben a tűzifát átvevő személy laikus, 
könnyen becsaphatják a fafajta vagy annak térfo-
gata tekintetében. A csalók az előre megbeszélt 
összeget átveszik, miközben annak csak töredékét 
érő fát hagynak hátra a sértettnél. Ábránk a tűzifá-
val kapcsolatos mértékegységeket mutatja be. 
 
 
A megelőzés lehetőségei: 
– Állandó, megbízható helyről történő vásárlás. 
– Hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel ren-

delkező vállalkozások előnyben részesítése. 
– A leszállított áru szigorú ellenőrzése, szakérte-

lemmel bíró személy jelenlétében. (Ehhez kérje 
az önkormányzat vagy a polgárőrség segítsé-
gét.) 

– Ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, 
az azon szereplő adatok kontrollálásához. 

– Fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor, 
amikor a szabályszerű teljesítés már nem hagy 
maga után kétséget. 
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Kerti munkák hónapról hónapra 
 

Bollók Ferenc rovata 
 

Kövér ludakat jó pénzért eladok, 
Vágom a fát, majdan tűzhöz futok, 
Fürödöm, de asszonyommal nem hálok, 
Tisztulok, mert jó; és eret vágok. 
(A königsbergi porosz csillagász, 

Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziójának 
november havához fűzött verses jótanácsa) 

 
Őszutó – Szent András hava, Nyilas hava 
 
A tavaszt ősszel kell előkészíteni. A régi világban a gazda-

sági év október utolsó napján fejeződött be, és november első 
napjával vette kezdetét. A gazdálkodó ilyenkor számadást ké-
szített, hogy mit végzett az elmúlt év során, és hogyan lehetett 
volna a munkája eredményesebb. Az ültetési idény közepén 
gondoljunk arra, hogy növényeink mekkorára terebélyesedhet-
nek. Fontos a növények telekhatártól való távolsága, hogy el-
kerülhessük a fülemüle-pereket, vagy éppen a ház vagy akár a 
járdától való távolsága, mert a gyökerek esetlegesen emelő ha-
tással bírhatnak. 

 
A zöldségeskertben 
Ideje az őszi mák vetésének, 

amely még ősszel kikel, és tavasszal 
gyors növekedésnek indul. Mire a 
kártevők felébrednek téli álmukból, 
az ősszel vetett mák már el is virág-
zott. Célszerű elvetni a petrezsely-
met, mert igen lassan csírázik, tél 
előtt nem is fog kikelni. Tavasszal 
annál gyorsabban növekszik, kelése biztosabb. Ne feledkez-
zünk meg arról a praktikáról, hogy a petrezselymet érdemes 5-

7 cm sorban szórva vetni, így a nö-
vénykék nagyobb térben tudnak el-
helyezkedni, s ezzel egyszerűbbé vá-
lik egyelésük és gyommentesen tar-
tásuk. Ha elmaradtunk volna a sóska 
vagy a spenót vetésével, most bátran 
földbe tehetjük a magokat. 

 
A gyümölcsösben 
Életük delén túl sokaknak erősödik a vágya, hogy nekik 

kedves gyümölcsfákat tudjanak környezetükben. Az időseb-
bek viszont nem szívesen gondozzák a hagyományos, magas 

törzsű és koronájú fá-
kat, mert a létráról 
való gondozás, per-
metezés, majd a sze-
dési munka nem ne-
kik való. Éppen ezért 
az idősebb kertbará-
tok is szívesen fogad-
ják az olyan fákat, 
amelyek csak ritkán 
nőnek három méter 
fölé. Az alacsony fa-
alakon könnyen el-
végezhető mindenne-

mű munka, a metszéstől a termés leszedéséig. A törpe fákat 
olyan büszkeséggel lehet gondozni, mint szőlőlugasainkat. 
Ilyen faalakok termőíves vagy termőkaros orsó formára alakít-
hatók. A szabadon álló törpe gyümölcsfák 40-60 cm törzs fe-
lett szórtan, egyenletesen elhelyezkedő oldalvázkarokkal ren-
delkeznek, amelyeket fiatal korukban a törzshöz vagy földbe 

ütött kampókhoz vízszintesen lekötözünk. A le-
kötözött hajtások, vesszők a következő évben 
helyzetüket megtartják. A vízszintesen lekötö-
zött részek hamar berakódnak termődárdákkal, 
nyársakkal, és így a harmadik, sőt, néha már a 
második évben gyümölcsöt hoztak. Amíg az 

alsó ágak, karok kellően meg nem erősödtek, addig ne növel-
jük a sudáron a további elágazásokat. Mint 
minden törpegyümölcsfa, itt is elsősorban a 
gyenge növekedésű fajták vagy az erősen tör-
pésítő alanyok használata célszerű. A spur faj-
ták a legelőnyösebbek, melynek valamely 
farügy mutációjából keletkezett változatát nevezzük Példánk-
ban az új egyed az anyafától főleg kisebb méretében és hely-
igényében tér el, gyümölcsének minősége pedig legalább 
olyan jó – ha lehet, még jobb is. A területre vetített termésho-
zam ezzel jelentősen nő. Így lett a Golden Delicious-ból Gol-
den Spur, a Starkingból Starkinson Delicious. És azóta hol tart, 
és hová fejlődhet a gyümölcsnemesítés! 

A gyümölcsfasövényeknél a fák tőtávolságát annyira csök-
kenteni lehet, hogy a nevelt fák koronája, zárt, sövényszerű fa-
lat képez. Míg a termőkaros orsókat általában 4x4,3x4 méter 
távolságra ültethetjük, addig a sövénygyümölcsös fáit 
4x2,4x2,5 méterre, míg a nagyon törpe növekedésűeket 3x1,5 
méternyire telepíthetjük. A gyümölcsfasövénynek több for-
mája és átmeneti alakja van. A termőkaros orsófákat zártabb 
sorba ültethetjük, és a fiatal fák hajtásait egy síkban kiterítve 
nevelhetjük, ezzel sövénnyé formálva azt. Így alakult kis a 
Hungária sövény is. Az egy síkra való nevelés fiatal korban 
megkívánja a támaszt, amit 8-10 év után bátran elhagyhatunk. 
Fiatal fák támrend-
szere nem egyéb, 
mint 4-5 fánként 2 
méter magas akác-
oszlop, melyeken 50 
cm magasságtól kez-
dődően 4 szál, 2-2,5 
mm vastag huzalt fe-
szítünk ki.  A házi 
kerti sövényformák 
közül megemlítem a Bouche-Thomas-féle francia sövényt. 
Ennek a szokatlan ültetési módnak nem kell támrendszer. A 
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fiatal oltványokat, sudarakat a talajhoz képest 30 fok dőléssel 
ültetik, vagy párban szembe fordítva, vagy az egész sornak 
egyenletes egyirányú dőlést adva. Az ültetésnél vigyáznak, 
hogy a dőlés miatt a gyökerek megfelelően helyezkedjenek el, 
ezért még a szemzés feletti törzsből is 20-30 cm-t a föld alá 
tesznek. Az is előfordul, hogy a nemes rész később legyöke-
rezve táplálja a koronát.  

Mint említettem, a Bouche-Thomasnak nem kell támrend-
szer, mivel a hajtásokat, később vesszőket rácsos kerítés min-
tájára, 60 fok hajlással egymáshoz kötözik. Az így telepített 
fák nagyon hamar termőre fordulnak, de gondozásukra, met-

szésükre, kötözésükre állandóan fi-
gyelni kell. Akik törpefákkal részle-
tesen kívánnak foglalkozni, azoknak 
Dr. Brunner Tamás: Törpegyü-
mölcsfa-nevelés című könyvét aján-
lom ebben a témában. Az alma és 
körte ily módon való termesztésével 
könnyen megbirkózhatunk, de aki a 
cseresznye, meggy, kajszi, szilva és 
őszibarack, illetve a többi gyü-
mölcsfa törpenevelésével foglal-
kozna, nem nélkülözheti e könyvet. 

Fontos, bár lehet, hogy novemberben már kicsit késő a 
gyümölcs- illetve szőlőkertben a kéregápolás. Jó segítőtár-
sunk lehet ebben a háromélű kaparóvas és egy jóféle drótkefe. 
Ezekkel a kérgek repedéseiben megbúvó kártevőket gondosan 
eltávolíthatjuk. Ha nem tesszük, a tavasz beköszöntével na-
gyon gyorsan visszafertőzhetik a fát. Ugyanilyen fontos már 
most eltávolítani és megsemmisíteni a gyümölcsmúmiákat, 
amelyek szintén magukban őrzik a gombabetegségek spóráit. 
Régi bevált módszer volt a fák törzsét 1-1,5 m magasságig 
egyszerű fehér mésztejjel bevonni, 
ami magától értetődően elsősorban 
fertőtlenítette a törzset, ugyanakkor 
védett a téli napokon a hőtáguló ha-
tástól, a repedések kialakulásától. A 
fehér festés visszaveri a nap suga-
rait. Gondoljunk csak bele, milyen 
erősen fel tud melegedni a napsütés hatására a fa egyik oldala! 

Fontos viszont, hogy a meszet lehe-
tőleg vékonyan kenjük, mert ezt sem 
célszerű túlzásba vinni. Felhívom 
még a figyelmet a régen jól bevált 
hernyóövek felhelyezésére, mely 
többféleképpen is kivitelezhető. 
Legegyszerűbb, ha kartonpapírra 

hernyófogó enyvet kenünk – néha gazdaboltokban is kapható. 
A fára felmászó, elbújni kívánó hernyók ebbe beleragadnak. 
Még egyszerűbb, ha szalmaöveket vagy újságpapírból készült 
öveket tekerünk a fa derekára, méteres magasságba, és gondo-
san cserélgetjük. Az összegyűjtött kártevőket egy hordóba do-
bálhatjuk, melyre előzőleg szúnyoghálót borítunk, így a ki-
sebb, hasznos rovarok ki tudnak menekülni. 

+8 Celsius fokig bátran permetezhetünk őszi, lemosás-
szerű permetezéssel. A lehullott avart is ke-zelhetjük ilyen mó-
don. Régente az avart vékony rétegbe, jó mélyre leásták a 
földbe, amely ott szépen komposztálódik és lazítja a talajt. Ez 
a helyben termett agyagnak igen hasznos lehet. A beforgatott 
talajban a kórokozók is elpusztulnak. 

Szobanövényeink 
Gondoljunk ilyentájt dé-

delgetett szobanövényeinkre, 
illetve a mediterrán, nyáron 
kint tartott növényekre, me-
lyek locsolóvízigénye ilyen-
kor lényegesen lecsökken. 
Ügyeljünk, hogy a cserépben 
a föld kellőképpen nedves le-
gyen, de kerüljük a túllocso-
lást, hiszen a pangó víz jelen-
léte minden pihenőben levő 
növény számára káros. A két-
hetenkénti locsolás a legmegfelelőbb. Alaposan vizsgáljuk át 
a növények leveleit, hogy ebben a számukra új környezetben 
nehogy valamiféle kórokozót, kártevőt vigyünk be a lakásba. 
Ha fertőzést tapasztalunk, gondosan távolítsuk el a növényzet-
ről. A túlnyúlt hajtásokat, elöregedett levélzetet bátran vágjuk 
le. Keressük meg a télen adható legmegfelelőbb fényviszonyo-
kat. 

 
Csapok, slagok, egyebek 

Az első fagyok környékén elérkezik 
az idő, hogy téliesítsük kertünket. Ha 
nem akarunk kellemetlen meglepetést – 
egy öt-hatjegyű vízszámlát a szolgáltató-
tól – zárjuk el a kerti csapokat. A slagokat 
víztelenítsük, s tavaszig felcsavarva tárol-
juk. Az ásót, gereblyét, kapát, más eszkö-
zöket tisztítsuk meg, és tegyük el pihenni 

a helyére. Ne feledjük: nem kertész, aki nem tesz rendet maga 
után. 

 
Kerti segítőink 
Most már kezdjünk gondoskodni kedves lakótársaink-

ról, a hasznos énekesmadarakról, melyeket innentől kike-
letig folyamatosan el 
kell látnunk ennivaló-
val, és lehetőség szerint 
még a téli fagyban is fo-
lyékony halmazállapotú 
vízzel. A legjobban 
tesszük, ha kiskertünk 
meg-felelő helyén 20-
30 tő napraforgót nevelünk fel, ez éppen elegendő lesz se-
gítőtársaink élelmezésére, amelyet ők többszörösen meghá-
lálnak azzal, hogy visszajárnak kertünkbe, és megszabadí-

tanak a károsító rovaroktól. 
Nézzünk utána pontosabban annak, 

hogy mely madarat milyen módon tu-
dunk megfelelőképpen ellátni, szaporo-
dásáról odúk kihelyezésével gondos-
kodni. Ne feledkezzünk el arról, hogy a 
madaraknak a kenyérfélék nem szolgál-
ják az egészségüket, sokkal inkább ola-
jos magvakban gondolkodjunk. A téli 
hidegben a faggyú és egyéb zsiradékok 

a túlélést jelenthetik nekik. Lehetőség szerint nagy szemű, 
úgynevezett iregi napraforgót helyezzünk ki, de ha helyben 
termesztjük, madarainknak jó minőségű eledelt adhatunk.                   

Ha kerttel, kertészkedéssel kapcsolatos kérdése van a Kertészhez, Bollók Ferenchez, kérdezzen bátran! – balatonkenesehirlap@gmail.com 
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A Balatonkenese Városi Sportegyesület eredményei 
 

MTD Hungária Megyei II. osztályú férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. forduló 2017.09.16. 
Tapolca – Balatonkenese Városi 

SE 
10-0 (5-0) 

Játékvezető: Szabó László 
Tapolca: Schmidhoffer Dávid, Pölc-
zmann Marcell (Kertész Alfréd Zol-
tán 65’), Péter Bence (Németh Mar-
cell 67’), Horváth Ádám, Péber Kor-
nél, Szabó Bálint, Kovács Marcell, 
Dobján Adrián, Vers Máté (Szabó 
Nándor 71’), Kustán Dávid (Hován 
Sándor László 80’), Madnagy Milán 
(Bardon Zsolt 57’) 
BVSE: Molnár Bence József, Márton 
Zsolt, Horák Márk, Pintér Ákos, 
Rumpler Gábor, Kuti Gergő, Farkas 
Ádám (Polgár Tibor 67’), Polgár Gá-
bor, Jónás József (Kuti Sebestyén 
28’), Takács Péter, Cseh Kristóf 
Gólszerzők: Péter Bence 2’, 25’, Pé-
ber Kornél 61’, 85’, Szabó Bálint 14’, 
21’, Dobján Adrián 8’, 80’, Szabó 
Nándor 75’, Bardon Zsolt 90’. 

5. forduló 2017.09.24. 
Balatonkenese Városi SE – Tótvázsony SE 

1-3 (0-1) 
Játékvezető: Lukács István 
BVSE: Rauch Gergely (Molnár Bence József 60’), Hatos Pat-
rik, Horák Márk, Pintér Ákos, Rumpler Gábor, Polgár Tibor, 
Pacsuta Norbert Krisztián, Kuti Levente, Kuti Sebestyén, Jó-
nás József, Takács Péter 
Tótvázsony SE: Vodenyák Ádám, Horváth Péter, Zabó Ákos, 
Szabó Zoltán, Mayer Ákos, Steierlein József, Horváth Gábor, 
Balogh Tibor, Balogh István, Nemes László (Husvéth Zoltán 
55’), Báder Tamás 
Gólszerzők: Takács Péter 80’ ill. Steierlein József 49’, Hor-
váth Gábor 45’, 51’. 

6. forduló 2017.10.01. 
PV 2000 Öskü FC – Balatonkenese Városi SE 

elmaradt 
7. forduló 2017.10.08. 

Balatonkenese Városi SE – Taliándörögd SE 
2-4 (2-1) 

Játékvezető: Nagy József 
BVSE: Rauch Gergely (Molnár Bence József 76’), Horák 
Márk, Pintér Ákos, Kiskó Ádám Antal, Polgár Tibor, Pacsuta 
Norbert Krisztián, Kuti Levente, Kuti Sebestyén, Polgár Gá-
bor, Takács Péter, Cseh Kristóf 
Taliándörögd SE: Fiszter László (Bújtor Károly 72’), Szalai 
Péter, Szabó Dániel (Egyed Ferenc 58’), Szabó Zoltán, Szalai 
Róbert (Péczer Máté 78’), Nagy György, Fülöp Péter, Kocsis 
Roland, Mészáros Dominik, Kóródi Sándor (Szőrös Ádám 
58’), Kellner Zsolt Gábor 
Gólszerzők: Polgár Gábor 31’, Kuti Sebestyén 44’ ill. Mész-
áros Dominik 6’, Kóródi Sándor 55’, Nagy György 63’, Szalai 
Róbert 69’. 

 

8. forduló 2017.10.15. 
Egyetértés SE Nemesszalók – Balatonkenese Városi SE 

9-1 (4-0) 
Játékvezető: Rosta Tamás 
Egyetértés SE Nemesszalók: Hegedűs Zsolt (Varga Dávid 
13’), Kálmán Norbert, Lőrincz Gábor, Varga Marcell, Csombó 
Péter, Bakos Gábor, Szalay Dávid, Talabér Tamás, Kun Szabó 
Attila (Bálint András 68’), Vágenhoffer Bence, Horváth Mar-
cell 
BVSE: Sipos Dávid (Hegyi Krisztián 59’), Horák Márk, Pintér 
Ákos, Rauch Gergely, Polgár Tibor (Kuti Levente 46’), Pacsuta 
Norbert Krisztián, Molnár Bence József, Polgár Gábor, Jónás 
József (Rumpler Gábor 62’) Takács Péter, Cseh Kristóf 
Gólszerzők: Csombó Péter 18’ 45’ 48’ 89’, Vágenhoffer Bence 
20’ 64’, Bakos Gábor 30’, Kun Szabó Attila 62’, Varga Dávid 
79’ ill. Kuti Levente 83’. 
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A lapzártánkig lejátszott mérkőzések alapján 

az MTD Hungária Megyei II. o. U19 férfi labdarúgó bajnokság állása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az eredményeket közölte: Szabó Tamás 

Hely Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P   
1. EGYETÉRTÉS SE NEMESSZALÓK 8 8 0 0 92 13 79 24   
2. SZENTANTALFA NVSE 8 7 0 1 39 5 34 21   
3. ŐSI PSK 7 5 1 1 24 7 17 16   
4. TAPOLCA 7 5 0 2 64 16 48 15   
5. CSOPAK SC 8 4 1 3 40 24 16 13   
6. HERENDI PORCELÁN SK 8 4 0 4 18 49 -31 12   
7. TALIÁNDÖRÖGD SE 8 5 0 3 30 20 10 11 (-4 pont)  
8. BALATONKENESE VÁROSI SE 6 3 1 2 13 19 -6 10   
9. TÓTVÁZSONY SE 8 3 0 5 35 36 -1 9   
10. CSABRENDEK FC 8 3 0 5 16 33 -17 9   
11. NEMESVÁMOSI LSE 8 2 3 3 35 20 15 9   
12. PV 2000 ÖSKÜ FC 8 1 0 7 14 20 -6 3   
13. SOMLÓ SC 6 0 0 6 7 57 -50 0   
14. B.TOMAJI SE-BONVINO 8 0 0 8 10 118 -108 0   

7. forduló 2017.10.08. 
Balatonkenese Városi SE – Taliándörögd SE 

4-2 (2-0) 
Játékvezető: Patai Balázs 
BVSE: Molnár Bence József, Király Dávid Ferenc, Kövér 
Tamás, Szász Áron Zsigmond, Rumpler Gábor, Takács Ri-
chárd, Meilinger Erik, Kovács Richárd, Tretykó Áron Dávid, 
Horváth Máté, Máté Roland 
Taliándörögd SE: Semperger Szabolcs, Kocsis Péter, Szalay 
Szabolcs, Horváth Dávid, Lendvai Péter (Czupor Dávid 65’), 
Nagy Sándor, Varga Béla, Szabó Bence, Horváth Máté, 
Varga Ágoston, Szarka Máté Szabolcs 
Gólszerzők: Rumpler Gábor 24’ 30’, Takács Richárd 63’ 85’ 
ill. Kocsis Péter 56’, Czupor Dávid 76’ 

8. forduló 2017.10.15. 
Egyetértés SE Nemesszalók – Balatonkenese Városi SE 

5-0 (2-0) 
Játékvezető: Baráth Noémi 
Egyetértés SE Nemesszalók: Somogyi Ábel, Németh István 
(Kerpács Richárd 55’), Molnár Attila, Komjáti István, Sza-
lóki Péter, Szakács Dániel, Szakács Martin, Kiss Bence, Ró-
zsás Nikolasz Ernő, Balazatics Bálint Mihály, Csomor István 
BVSE: Király Dávid Ferenc, Kövér Tamás, Szász Áron Zsig-
mond, Takács Richárd, Simon Patrik, Meilinger Erik, Kovács 
Richárd, Tretykó Áron Dávid, Molnár Bence József, Horváth 
Máté, Máté Roland 
Gólszerzők: Szalóki Péter 1’, Kiss Bence 27’ 54’ 87’, Kom-
játi István 47’ 

A BVSE U19-es győztes csapata a PV 2000 Öskü FC otthonában 
Álló sor balról-jobbra: Máté Roland, Tretykó Áron Dávid, Török Ferenc edző, Takács Milán, Rumpler Gábor, Kövér Tamás, Király Dávid Ferenc
Guggolnak balról jobbra: Takács Richárd, Kovács Richárd, Meilinger Erik, Szász Áron – Elöl: Horváth Máté 
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Hulladékszállítási tudnivalók 
November 

 
November hónapban településünkön a hulladékszállítás a következő napokon történik: 
 

Szállítás napja A hulladék típusa 
November 7. (kedd) Kommunális 

November 14. (kedd) Kommunális 
Zöldhulladék 

November 21. (kedd) Kommunális 
November 27. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
November 28. (kedd) Kommunális 

 
A vasútvonaltól a Balaton-partig 
 

Szállítás napja A hulladék típusa 
November 7. (kedd) Kommunális 

November 14. (kedd) Kommunális 
Zöldhulladék 

November 21. (kedd) Kommunális 
November 27. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
November 28. (kedd) Kommunális 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt szabvá-

nyos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a 
közszolgáltatónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem 
rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – 
a közszolgáltató által biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák 
vehető igénybe. 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés he-
lyén, szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – 
külön térítési díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológia-
ilag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulla-
dékot házilag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt 
vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterü-
letre helyezheti ki. A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöld-
hulladékot egy méter hosszúságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
 
Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db 
 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

 
Balatonkenese Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
Nyitva: 
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00 
Péntek:                  8.00 – 13.00 

„Vegyeske” papír, írószer, 
nyomtatvány, újság, könyv 

8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2. 
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.: 
Hétfő – péntek:                  7.30 – 17.00 
Szombat:                            7.30 – 12.00 
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.: 
Hétfő – péntek:                  7.30 – 17.00 
Szombat:                            7.30 – 13.00 
Vasárnap:  7.30 – 12.00 

VILLKER Bolt 
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15. 
Nyitva: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00 
Szombat:           8.00 – 13.00 
Vasárnap: zárva 

Lomtalanítás 
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek 

esetén lehet: 
Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-ok-

tóber hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a 
szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás. A lomok mennyi-
sége a 2 m3-t nem haladhatja meg. 

Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal 
Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, 

pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, 

az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy ingatlanhasz-

náló az ingatlanon keletkezett települési 
hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, 
az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újra-
hasznosítható hulladékokat, és a közszol-
gáltató által ingyenesen biztosított, az elkü-
lönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott 
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan 
pótolja. A nagyobb papír hulladékot az in-
gatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihe-
lyezve, kilapítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladé-
kot havi egy alkalommal gyűjti be és szál-
lítja el, az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulla-
dék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az 
elszállítás napján, kizárólag az ingatlan 
előtti közterületre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban 
a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más 
jellegű hulladék is található, a közszolgál-
tató a hulladék elszállítását megtagadja. 
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ADÁS / VÉTEL 
 Zöld színű, 4 db 80x200x40 cm-es irodai 

polc, 1 db 40x80 cm-es irodai polc, 1 db ovális 
tárgyalóasztal (60x80 cm-es), 2 db székkel, 1 
db 3 részes irodai előadó pult (260 cm-es), 
1db forgószékkel eladó. Irányár: 75.000.- Ft. 
Tel.: 20/390-56-21 

 150x50 cm-es vörösfenyő asztal és 120x85 
cm-es vörösfenyő asztal, 2-2 paddal eladó. 
Áruk 20.000.- és 10.000.- Ft. Eladó kisméretű 
gurulós íróasztal, 5.000.- 
Tel.: 20/390-56-21 

 Felújított antik szekrények, ónémet szalon-
asztal, kovácsoltvas tükör, új, 10-es húsda-
ráló, 30 nm új burkolólap 1000.- Ft/nm áron, 
tehát féláron, 6KW-os, kisméretű kályha el-
adók. Balatonkenese, Kossuth út. 38/A 

 
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 

 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek fod-
rászat, kozmetika. Melegollós hajvágás. Pe-
dikűr, manikűr, gél lakk. Hotel Marina Port. 
Igény szerint házhoz megyek. 

    Tel.: 06 20/363-57-80, 20/241-54-95 

 A Generali Biztosító Nyugdíjbiztosítása 20% 
állami támogatással és a lakásbiztosítás 50% 
kedvezménnyel 2017-ben továbbra is 
igénybe vehető. Kötelező gépjárműbiztosítá-
sában is az Ön segítségére leszek. Jelent-
kezni Rézműves Károly főtanácsadónál. Tel.: 
+36 20/961-84-73 

 Gyermekfelügyeletet a nap bármely szaká-
ban vállalok!  Nyugdíjas gyermekfelügyelő. 
Érdeklődni az esti órákban a következő tele-
fonszámon: 30/378-63-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P R Ó h i r d e t é s e k  

 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, külső-belső felújítási munkák. 
    Tel: +36 30/286-07-20 
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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. 7. 
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 
Dr. Saáry István Egészségház – 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3. 
1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 

Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30-16.00 

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

2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00 

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

Szerda: 14.00-16.00 
Csütörtök: 12.00-14.00 

Péntek: 10.30-12.00 
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. 
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
                           06 70/211-56-78 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 11.00-17.00 

Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.30 
ÁLLATORVOS 

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

Rendelési idő: 
Hétfő: 18.00-19.00 

Kedd-péntek: 17.00-19.00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

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

Nyitvatartás: 
június 1. – augusztus 31. között: 

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

Hétfő-péntek: 8.00-18.00 
REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1. 
88/481-348 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

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

VASÚTÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4. 
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49 

HAJÓÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47. 
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 
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
88/482-943 

SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16. 
06 20/950-88-05     és     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, Kálvin János tér 4. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

KÖNYVTÁR 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2. 
Telefon: 88/574-980 
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00 

Péntek: 10.00-17.00 
Szombat: 9.00-11.00 

TÁJHÁZ 
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
Telefon: 88/594-500 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Szeptember 1-30.: 

Péntek: 14.00-16.00 
Szombat: 10.00-14.00 

TOURINFORM IRODA 
8174 Balatonkenese, Táncsics M. 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, Kálvin János tér 4. 
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53 

Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője 
Szerkesztő: Vasváry-Tóth Tibor 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4. 
 

A BORÍTÓN: A REFORMÁTOROK SZOBRAI. FOTÓ: VASVÁRY 
 
 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: NOVEMBER 15. 

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíves-
kedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban 
kaphatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes 
kiadványa, ezért a szerzők műveikért 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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