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Beszámoló a 2016. december 22-i 
rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

2016. utolsó képviselőtestületi ülése Balatonkenesén dec-
ember 22-én, csütörtökön volt. A képviselők közül hárman tá-
vol maradtak, de az ülés határozatképes volt. A rendkívüli ülés 
összehívására azért került sor, mert lehetőség adódott rá, hogy 
Balatonkenese, a Városgondnokság részére egy utcaseprő gé-
pet vásároljon. Emellett az ülés nyílt részében a Fényforrás 
Kft. 2017. évi közvilágítás-karbantartási és villamosenergia-
ellátási szerződésének meghosszabbításáról és a Siókom Non-
profit Kft. szerződésmódosításáról esett még szó. 

A képviselők először a Városgondnokságnak beszerzendő 
utcaseprő gép kérdését tárgyalták. A képviselők előzetesen 
megkapták a géppel kapcsolatos, képekkel kiegészített doku-
mentációt. Az utcaseprő gép beszerzését több dolog is indo-
kolja. A Városgondnokság dolgozóinak létszáma nem bővít-
hető jelentősen, melynek oka nem kizárólag pénzügyi, hanem 
jelentkezők is csak korlátozott számban vannak. Ezért célsze-
rűbb lenne bizonyos feladatokat más eszközökkel megoldani. 
Balatonkenesének előnyére válna, ha saját utcáit saját géppel 
tudná rendben tartani. A megvásárlandó gép jelenleg egy né-
met-magyar cég tulajdonában van, amely budapesti kerületek 
tisztítását végezte vele, ám most fölöslegessé vált, így eladják. 
A gép, annak ellenére, hogy már használták, kimagaslóan jó 
állapotú és minőségű. 2000-2500 üzemóra van benne. Megfe-
lelő karbantartással 7-10000 órán át üzemeltethető. Egész év-
ben lenne feladata a városban, hiszen a levágott fű mellett ősz-
szel a falevelek begyűjtésére is alkalmas. Vételára 3.000.000.- 
Ft + Áfa, és a Városgondnokságnak van embere az üzemelte-
tésére. Egy hasonló gép újonnan 20-30 millió forintba kerülne. 
Valószínűleg egy éven belül behozná az árát, hiszen a gép által 
elvégezhető munkák jelenleg tíz ember feladatát jelentik. 
Emellett a Városgondnokság gépparkja elöregedett, ráfér a 

frissítés. A képviselők végigvették és áttárgyalták a gép ki-
használhatóságának lehetőségeit, majd 4 igen szavazattal tá-
mogatták az utcaseprő gép megvásárlását. 

Balatonkenese közvilágítását 2011 óta a Fényforrás Kft. látja 
el. Ha a szolgáltatásban probléma adódik, a hibás lámpatestet 
igyekeznek gyorsan, három napon belül megjavítani. Gondot 
csak az okoz, ha szakaszhiba van, mert annak javítása már nem 
az ő hatáskörükbe tartozik, hanem az E-ON-éba. Tekintve, hogy 
a Fényforrás Kft. a feladatait jól látja el, a képviselőtestület dön-
tésének értelmében Balatonkenese közvilágítási feladatainak el-
látását a 2017. évben is a Fényforrás Kft. látja majd el. A szerző-
dés nem változik, az árak a 2016. évivel azonosak. 

E napirendi ponttal kapcsolatban, de általánosságban is, Pus-
kás Róbert képviselő úr felvetette, hogy a későbbiekben célszerű 
lenne, ha a képviselőknek a bizottsági és testületi üléseket meg-
előzően több információ kerülne a birtokába, amely segíthetné 
őket a döntésben. Ez esetben például segítség lett volna, ha az 
előterjesztés tartalmazza, hogy a város elégedett a Fényforrás 
Kft. munkájával, és a 2017. évre megkötendő szerződés nem 
változik. Tömör István polgármester úr egyetértett a kéréssel. 

A Siókom Kft. szerződésmódosítására a zöldhulladék-el-
szállítás miatt került volna sor. A törvény előírja a hulladék-
szállító cégeknek, hogy amely településről kommunális hulla-
dékot szállítanak el, onnan évente tíz alkalommal zöldhulladé-
kot is kötelesek elszállítani. A képviselőtestület végül levette 
a kérdést a napirendről, mert a szerződéstervezet bizonyos ré-
szei további pontosítást igényelnek. 

A folytatásban a képviselők zárt ülésen elővásárlási joggal 
kapcsolatos ügyben döntöttek. 

További adatokat és anyagokat a www.balatonkenese.hu web-
oldalon találnak. 

Vasváry


Lakossági tájékoztatás a háziorvosi rendelők végleges helyszínéről 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, 
hogy dr. Détár Bianka és dr. Németi Sándor 

2017. január 4-től 
a dr. Saáry István Egészségházban 

rendel. 
Az Egészségház címe: 

Balatonkenese, Táncsics M. u. 3. (régi háziorvosi rendelő) 
A rendelési idők és az elérhetőségek változatlanok maradnak. 

2017. január 4-től a Tátorján Játékvárban (Balatonkenese, Dózsa Gy. u. 1.) 
minden háziorvosi rendelés megszűnik. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 

Helyreigazítás 

2017. januári lapszá-
munk 

Közmeghallgatás 
című cikkében 

az építményadó mértéke 
tévesen jelent meg: 

200.-Ft/m2/év. 

Az építményadó mértéke 
helyesen: 700.-Ft/m2/év. 

A tévedésért szíves el-
nézésüket kérjük! 
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Félidőben 1. 
Beszélgetés Tömör István polgármesterrel 

Lassan elérkezik a két önkormányzati választás közötti ciklus félideje. Most kezdődő sorozatunkban Balatonkenese vezetőit 
és képviselő-testületének tagjait kívánjuk megszólaltatni: mit gondolnak településünk helyzetéről, az eddig eltelt időről és mik a 
további terveik, melyeket mindenképpen szeretnének megvalósítani 2019-ig? 

Elsőként a város polgármesterével, Tömör Istvánnal beszélgettünk. 

– Két önkormányzati választás között hamarosan a félidő-
höz érkezünk. Hogy látja a választások óta eltelt időszakot? 

– Biztatónak látom. Az azt megelőző négy évben egész
másmilyen volt a képviselőtestület összeállítása, más volt a 
felállás, így az eredmények is elmaradtak. Ám ebben a ciklus-
ban már jönnek az eredmények, mert 
látszik, hogy a település bölcsességé-
nek megfelelően egy olyan testület ke-
rült a város élére, amellyel lehet és ér-
demes együtt dolgozni. Ez minden te-
kintetben előbbre fogja vinni a telepü-
lést. 

– A jó testület mellet mi az, ami Ön
szerint pozitívum volt ezek közepette, 
amit ki lehetne emelni? 

– Megint csak az egységet említe-
ném elsősorban, hogy egységesek va-
gyunk. A településfejlesztést és a tele-
pülés érdekeit figyelembe véve ez a 
legfontosabb, mert ez az alapköve an-
nak, hogy tisztességes és normális 
munkát tudjunk végezni, és annak a te-
lepülés érdekét figyelembe vevő ered-
ményei legyenek. Ez a legfontosabb. 
És innen el tudtunk kezdeni építkezni, 
úgy, ahogy az előző ciklusban nem 
tudtunk, mert csak a marakodás ment. 

– Nagyon jó hír, hogy van mód építkezésre. És néha persze
rombolni is kell, ha az ember építeni akar.  Nem tudom, ezt a 
közhelyes mondatot polgármester úr megerősíti-e? 

– Igen. Megerősítem. Ha a régi, nem, vagy rosszul működő
helyébe egy újat, egy jót és egy reménytelit szeretnénk, akkor 
igen. A régit át kell dolgozni, újra kell gondolni és azt valami-
kor bontani. Csak utána tudjuk felépíteni a kornak megfelelő 
szépet, korszerűt és jót, mindnyájunk közös érdekében. 

– Ebben az eltelt időszakban, az elmúlt két évben vannak-e
negatívumok a város életében? 

– Vannak, mert több emberben kellett csalódnunk, akikkel
a közös célért együtt indultunk, ám menet közben szellemileg, 
illetve a munkában is távolabb kerültünk egymástól. De ebben 
a jelenlegi helyzetben az egyik legfontosabb dolgunk a Bala-
tonakarattya leválása miatt a velük való tisztességes megálla-
podás mind vagyonban, mind pedig határvonalban. Itt sokszor 
érdekek ütköznek, és az ellenérdekelt fél sok mindent elkövet 
annak érdekében, hogy a köztünk lévő egységet megbontsa. 

– Tehát Akarattya az egyik legnagyobb nehézség. Vagy ne-
gatívum? 

– A legnagyobb feladat. Ennek a ciklusnak az egyik legna-
gyobb feladata, hogy Akarattya azt kapjon, és annyit, amennyi 

neki jár, ne pedig annyit, amennyit maga követel. Mert több 
mint dupláját szeretné vinni, mint amennyi jár. Úgy gondolom, 
a kenesei érdekek védelme engem arra predesztinál, hogy én 
erre vigyázzak, és a kenesei embereket ne hagyjam megcsalni, 
meglopni, kizsákmányolni. 

– Mire büszke ebből az eltelt idő-
szakból? 

– Büszke vagyok arra, hogy ezzel a
testülettel most már elkezdtük Kenese 
jövőjét kidolgozni. Elkezdtünk olyan 
tervet, terveket készíteni, amelyek 
nemcsak rövid, hanem közép-hosszú és 
hosszú távúak is. Egység van közöt-
tünk ebben is, és megtettük az első lé-
péseket, amiknek már több évtizede hi-
ányát szenvedte ez a település. És nem-
csak megtettük ezeket a lépéseket, de 
szép lassan egy-egy eredmény is lát-
szik. 

– Ezek a büszkeségeink, de mi az,
ami miatt esetleg bánatosak is lehe-
tünk? Akarattya nyilván benne van en-
nek a dolognak a kellős közepében, de 
ezen kívül nincs más? 

– Bánatom az, hogy soha nem va-
gyok elégedett, mindig többet szeret-

nék. De mindehhez egyrészt pénz kellene, másrészt nagyobb 
összefogás a településen élők között is. Nem örülök annak a 
megosztottságnak, amit néha megélek. Sok ember támogatja a 
munkámat, a munkánkat, ám vannak néhányan, akit másképp 
gondolják, és mindent másmilyen színben kívánnak feltün-
tetni. Természetesen az idő bennünket igazol. Amit megte-
szünk, megcselekszünk, annak van látható eredménye. Azt le-
het kritizálni, azt könnyű kritizálni. De magukat a kritikusokat, 
akik semmit nem tesznek a kritizáláson kívül, még csak kriti-
zálni sem tudjuk, mert ők nem tettek két téglát egymásra. 

– Tervek tehát vannak Kenese jövőjére nézve. Mi az, amit
ebben a ciklusban még konkrétan meg kívánnak valósítani? 

– Középületeinket szeretnénk a megfelelő színvonalon
látni, tehát felújítani. Ezt a munkát megkezdtük az orvosi ren-
delővel, folytatjuk a kultúrházzal, majd tervezzük a polgár-
mesteri hivatallal is. Természetesen közben szinten tartjuk az 
egész települést. Utakat akarunk és fogunk építeni, közvilágí-
tást fogunk fejleszteni, és szeretnénk városunkat egyre szebbé, 
egyre lakhatóbbá, egyre vonzóbbá tenni. Ezen dolgozunk. Eh-
hez pénz kell, így a forrásokat folyamatosan keressük és felde-
rítjük. 

– Hogyan szeretné látni Kenesét a jövőben – nem a soron
következő években, hanem hosszabb távon? 
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– Kenesét egy kis gyöngyszemnek akarom látni, a Balaton
gyöngyszemének. Esztétikai értelemben egy kicsi Fürednek, 
de megtartva a falusias jellegét és szerkezetét. Nem akarom, 
hogy ide emberek tízezrei zarándokoljanak, nem akarom, hogy 
az idegenek elözönöljenek minket. Jöjjön ide annyi ember, 
amennyi számunkra is vállalható, és ahányan jól tudják itt 
érezni magukat, mert nincs tömegnyomor, nincs sietség és 
kapkodás, ami elől a nagyvárosokból éppen ide jönnek feltöl-
tődni, kikapcsolódni. Azt szeretném, ha egy kulturált, barátsá-
gos, falusias környezettel tudnánk fogadni őket úgy, hogy köz-
ben magunk is élhető, szerethető környezetben maradunk. 

– Füred nem falusias környezet…
– Nem, ott ezt már túllépték, meghaladták. Az az északi

part fővárosa. Mi nem akarunk azok lenni. Mi maradjunk meg 
Kenese, jöjjenek hozzánk annyian, ahány embert fogadni tu-
dunk. – Itt szeretnék visszautalni az előző ciklushoz és annak 
fejlesztéseihez. A strand melletti nyúlvány, a strand előtti par-
koló már az én polgármesterségem alatt, de még az előző cik-
lusban kezdett épülni. A parkoló kérdése átnyúlott a mostanira 
is. Arra a részre például büszke vagyok. Színvonalasnak tar-
tom a sétányt és a parkoló jelenlegi állapotát, szemet gyönyör-
ködtető mindkettő. Legyen Kenesén olyan hely, ahová érde-
mes jönni, ahol meg lehet pihenni, ahol az ember a szemét, a 
lelkét meg tudja pihentetni, le tud ülni és jól érzi magát. Ezen 
a módon szeretnénk fejleszteni Kenesét, s megjegyezném, 
hogy ezzel a két fejlesztéssel már kialakult egy olyan rész itt 
Kenesén, ahová le lehet menni sétálni, körül lehet nézni, és az 

emberek jól érezhetik magukat. Ezt a vonalat szeretnénk to-
vább fejleszteni. Mellette persze nagyon fontos a településen 
utat építeni, járdát építeni, de a turizmus számára folytatnunk 
kell a Balaton-part fejlesztését. 

– Gondolhatjuk akkor tehát azt, hogy a jó jövőkép, ha Ke-
nese Kenese tudna lenni, s ráadásul meg is tudna élni abból – 
a turizmusból –, hogy vonzza az embereket? 

– Legyünk a Balaton kapuja. Mutassuk meg a Balatont.
Egyébként erre minden lehetőségünk megvan, mert ha autóval 
jön az ember, akkor a 71-es úton, Pest felől jövet a Balatont 
legelőször itt, a kenesei strandnál pillantja meg. Majd utána, 
ha elhagyja a települést, a Kenese és Fűzfő közti szakaszon 
láthatja ismét, csodálatos perspektívából, amit elrontani sem 
lehet! Mert varázslatos természeti környezetben halad, és él-
vezheti ezt a látványt az utazó. Ezt nekünk ki kell használnunk. 
Aki vonattal érkezik a Balatonra, az Akarattyán, ahogy az 
alagútból kijön a vonat, ott pillantja meg először a tavat. Rá-
adásul egy olyan lenyűgöző szögből, mintha egy képeslapot 
vagy egy festményt nézne. Az az alagút annak idején szándé-
kosan lett oda így tervezve. Páratlan természeti kincs. Ez most 
már Akarattya, nem Balatonkenese, de az értékéből persze 
nem von le. Ez velünk mindig kapcsolódni fog. S akármerről 
is érkezik valaki, ezt látnia kell. Ezért vagyunk mi a Balaton 
kapuja. Utána innen-onnan lehet látni a Balatont, de így, ilyen 
szögből sehol máshol. 

– Valóban tenger…
– Igen, és a mi tengerünk.

Vasváry-Tóth Tibor 

Szeretettel várunk mindenkit 
2017. február 10-én, 

pénteken 17.00 órakor 
Balatonkenesén, a Kultúra Házában! 

Vendégünk: Földi László 
biztonságpolitikai szakértő 

Pódiumbeszélgetésünk címe: 
Háborúban állunk? 

Migráció és biztonság 
Európában és hazánkban

Moderátor: dr. Tábori György 
alpolgármester 

További információ: 
Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
88/594-500 
https://www.facebook.com/KulturaHazaBalatonkenese 

Latin mondás: „Imádkozzál és dolgozzál…”

Hová tartunk? 

Fiatalok, derűsek     Ma már 
voltunk,            milliárdos vagyonok,
nem volt gond         szegények és 
majdani holtunk,     nagyon gazdagok; 
egyszerű:          nyugtalanít a 
boldogok voltunk.   könyörtelen lényeg: 

 egyre többen 
Nyaranta   nagyon-nagyon 
otthonunk volt   szegények! 
egy sátor, 
birodalmunk a   Mint mindig, 
vízparti tábor.   most is 

  kérve kérlek: 
Hogy is volt?          a szegényt, 
Előttünk a          az igazat védjed… 
tábortűz ég, 
felettünk a hold és  Istenem! 
a csillagos ég…      Torold meg 

  a gazságot, 
Nékünk nyíltak        s tégy, ó tégy 
réten a virágok,        fényes igazságot! 
öleltük hát 
az egész világot…  Bayer Emil 

Most? Egy fájó 
gondolat éget: 
hol hagytuk el 
a szerénységet? 
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Szent János apostol Jézus egyik tanítványa volt, mégpedig a legfiatalabb tanít-
ványa. Ennek ellenére ő volt az egyetlen, aki képes volt ottmaradni Jézus keresztje 
alatt, Jézus édesanyjával, Máriával. Később János Efezusba költözött, Szűz Mária 
támogatója volt és atyja lett ennek a 
nagy kikötővárosnak. Már öreg volt, 
mikor elfogták, és a bírói ítélet alap-
ján Rómába vitték Domitianus csá-
szár elé. Rómában halálos ítéletet 
hoztak ellene, méregkelyhet itattak 
vele, de az nem ártott neki. Ekkor in-
kább Pathmosz szigetre száműzték. 
E szigeten, egy viharos éjszakán, 
amikor a tenger dübörögve és tajté-

kozva ostromolta a sziklás partot, Isten egy hatalmas látomásban megnyitotta 
előtte a menny és a föld titkait, és föltárta neki az Egyház jövőjét. 

Egy hozzá kapcsolódó legenda szerint, odament Jánoshoz egy pogány pap, és 
így szólt hozzá: ,,Ha azt akarod, hogy higgyek a te Istenedben, adj nekem jelet az Ő erejéről. Kínálok neked egy próbát: mérget 

készítek, ha megiszod és nem esik bajod, akkor a te Istened az én Istenem is lesz!'' 
Az apostol tétovázás nélkül beleegyezett. Akkor a pap odavitetett két halálra ítélt 
gyilkost. Először azoknak nyújtotta a méregpoharat, hogy lássák, János valóban 
mérget iszik. Előbb az egyik, majd a másik halálraítélt itta ki a kelyhet és esett 
össze holtan. Ezután János vette át a poharat minden félelem nélkül, keresztet ve-
tett, segítségül hívta az Úr nevét és kiitta a kelyhet. A körülállók lélegzetüket visz-
szafojtva nézték, a méreg azonban hatástalan maradt. Akkor a pogány pap megtért 
és megkeresztelkedett. 

Ezen egyházi hagyományok alapján, Szent János apostol ünnepén a katolikus 
pap megáldja a bort, kérve Isten áldását, hogy a bor örömet és gyógyulást adjon 
fogyasztójának. Ez történt december 27-én, amikor a Kelet-Balatoni Borrend tag-
jainak jelenlétében Dr. Balázs Pál atya megáldotta a borokat és természetesen, Is-
ten áldását kérte a borászokra is. 

M. Erzsébet nővér 
Fotó:Vasváry 
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Házmegáldás Balatonkenesén 

Vízkeresztet január 6-án ünnepelte a Katolikus Egyház. Az 
epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven 
is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A 
magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan vég-
zett vízszentelésből származik. 

Alexandriai Szent Kelemen számolt be először arról, hogy 
január 6-án már a 2. században megünnepelték Jézus kereszt-
ségét, mert azt vallották, hogy az ember Jézus a keresztségkor 
vált Isten Fiává. A keresztények körében 312 körül kezdett ter-
jedni az ünnep, mint Krisztus születésének, keresztségének, a 
kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) 
látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Ke-
leten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés), Nyu-
gaton a háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertar-
tásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz 
megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából 
ered a magyar vízkereszt elnevezés is. 

Napjainkban vízkeresztkor Jézus három 
megjelenésére emlékezünk: 

1. Jézus születése által Isten megjelent a vi-
lágban. A napkeleti bölcsek által mindenkihez el-
jutott a Megváltó születésének örömhíre. 

2. Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán fo-
lyónál a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a 
szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képében 
alászállt Krisztusra. A teljes Szentháromság ki-
nyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. 

3. Jézus első csodájával a kánai menyegzőn
kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta di-
csőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). 
Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, 
hogy az embernek segíteni akar, meg akarja 
menteni és végül meg akarja váltani. Az ember 
válasza a hit, az Istenbe vetett bizalom. 

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelé-
sek időszaka. Balatonkenesén Dr. Balázs Pál 
plébános atya is megáldotta a templomból Bala-
tonkenese valamennyi házát és családját az ün-

nepi vízkereszti mise végén. A házszentelés szertartása során 
a szenteltvízzel meghinti és a tömjén füstjével megszenteli a 
lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgo-
zókat. Szokássá vált napjainkra, hogy a családok a házszente-
lés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés sze-
rint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) 
kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 17. Más értelmezés szerint a 
három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Man-
sionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”). 

Vízkereszt ünnepének e gazdagsága megmutatja, hogy Is-
ten minden emberhez eljött. A mi feladtunk pedig az, hogy 
bölcsként, „mi is figyelmesen, fáradhatatlanul és bátran járjuk 
utunkat, hogy megtaláljuk a láthatatlan Istent, aki értünk szü-
letett”. (Ferenc pápa) Az újesztendő minden napját kísérje Is-
ten segítsége és áldása! 

M. Erzsébet nővér

Megkésett köszönet 
A Balatonkenesei Testvérvárosi Közösségek Egyesülete nevében szeretnék köszönetet mondani valam-

ennyi résztvevőnek, akik közreműködtek, hogy a 2016. október 6-9. között hozzánk látogató Tutzing test-
vérvárosunk vendégei tartalmas programokban és igazi magyaros vendégszeretetben részesülhettek. 

Külön köszönet Tömör István polgármester úrnak, hogy valamennyi programon személyes jelenlétével 
is nyomatékot adott a testvérvárosi kapcsolat fontosságának. 

Elsősorban köszönet illeti a Képviselő-testületet, amely lehetővé tette ennek a találkozónak a zavartalan 
lebonyolítását. Köszönjük a szponzoroknak, akik jelentős anyagi támoga-
tást nyújtottak: Katica pékség, Pörc és Virágbolt. Köszönjük a segítséget 
és a közreműködést Szivárvány Népdalkörnek, a Pannónia Citerazenekar-

nak, az óvodai konyha dolgozóinak, valamint minden segítőnek és a szállásadóknak. 
A Tutzing városi Önkormányzat és Egyesület részéről Stefanie von Winning asszony kísérte a csoportot, 

Egyesületünk elnöke, Juhász Tibor úr pedig a lebonyolításban vette ki részét. 
Három kellemes, programokban gazdag napot töltöttünk együtt, amely egy állófogadással kezdődött a 

Kultúra Házában a vendégek érkezésekor, egy zenés vacsora és kölcsönös megajándékozással folytatódott, 
valamint egy egész napos kirándulás: a tapolcai tavas barlanglátogatás és végül a sümegi várban a középkori 
lovas program, valamint „bőségtálas” vacsora tett emlékezetessé. 

Fehér Bori 
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Doni megemlékezés 
A II. világháborúban a Donnál elesett magyar katonákra em-

lékeztek a jelenlevők 2017. január 15-én vasárnap, a református 
templom falán elhelyezett emléktábla előtt. A megemlékezésen 
részt vett városunk vezetése, a Magyar Honvédség Rekreációs, 
Kiképzési és Konferencia Központjának parancsnoka és tagjai, a 
református egyház és a közintézmények képviselői, valamint ma-
gánszemélyek. 

A Don mellett elszenvedett katonai vereség az egyik legsú-
lyosabb a magyarság életében; az áldozatok számát a mai napig 
lehetetlen pontosan megállapítani, de annyi biztos, hogy 120 
ezernél is többen haltak meg, tűntek el vagy estek hadifogságba 
közvetlenül a harcokban vagy visszavonulás közben. Az áldoza-
tok között Balatonkeneséről származó honvédek is voltak. A Vö-
rös Hadsereg által 1943. január 12-én indított nagyerejű offenzíva 
mellett katonáinkat a kegyetlen tél is próbára tette, sokak halálát 
a fagy, az embertelen körülmények okozták. A magyar katonák 
fegyverzete és téli felszerelése hiányos volt a végtelenségig ki-
merítették őket a körülmények – a kemény tél és az ellátás hiá-
nyosságai –, mégis messze erejükön felül álltak helyt. Áldozatuk-
nak éppen ezért nem szabad feledésbe merülnie. 

„A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg a Don mentén mély-
ség nélküli, gyéren megszállt, nagy kiterjedésű védőállásban a ja-
nuári nagy orosz támadás elleni küzdelemben becsülettel állta a 
harcot. A hadsereg színe-java ott veszett a nagy túlerővel szem-
ben vívott csatáiban, de elérte azt, hogy ellensége is felmorzsoló-
dott. (…) Hódolattal álljunk meg hősi halottaink, sebesülteink ez-
rei előtt, dicsőség nevüknek, hála és elismerés illesse őket.” 

(Az 1943. márciusában kelt 30-as számú hadseregparancs) 
Vasváry 

 
Honvédeink sírkeresztjére 

Somogyvári Gyula: A boldog szunnyadókhoz 
című költeménye alapján írta: Dr. Zempléni Miklós 

Aludjatok, ti áldott hőseink, 
pihenj te néma hadsereg! 
Ringasson békén a távoli rög, 
s ne bántson könny, mely értetek pereg. 

Apák, fiak, szerelmes vőlegények, 
kik porladoztok mily sok éve már, 
Kik elé dörgő ágyúszóval, 
véres mezőkön toppant a halál. 

Aludjatok csak, Don menti holtak, 
folyó mentén szunnyadó bakák, 
Álmodjatok ott messze idegenben, 
magyar testvéreink: fiúk és apák. 

Aludjatok csak néma, szent hadak, 
pihenni édes, pihenni jó, 
S nyugtasson a Donnak halk zúgása, 
mint a Tisza folyó. 

De jó tinéktek, 
hogy elkísért az utolsó gondolat, 
Hogy bárki győz e véres dáridóban, 
a magyar nép él és földje megmarad. 

Hozzátok el ne érjen itthonról sóhaj, jajgatás, 
Mert ajándéktok szent: a csendes szunnyadás… 

Ezt Isten adja halott katonának, 
ki hűséges volt, bátor és derék, 
ki könnyű szívvel vitte áldozatul 
pirosló vérét és drága életét. 

De csitulj panasz! Nyugalmuk legyen mindörökre mély, 
S utolsó kincsüket ne rabolja el földi szenvedély! 
Ne zúgjon harangszó, sem ágyúk orgonája, 
csak egy könnycsepp, síró anyaszó. 

Nyilalljon be a porladó szívekbe, 
mit megérez fia, a boldog szunnyadó. 
Ezért hát csitt… csak fojtva, lopva fájjon, 
Hogy azóta nincs náluk árvább a világon. 

Mióta ők messze földeken, 
némán fekszenek, 
Keresztjük korhadt 
vagy sírjuk már jeltelen. 

Aludjatok hát, Isten katonái, 
aludjatok ti boldog pihenők! 
Ringassanak szelíden, mint az álom, 
idegen földek, távoli temetők! 
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A  m a g y a r  k u l t ú r a  n a p j a  –
Január 22-e a magyar kultúra napja, a Himnusz születés-

napja. Az idei év e napja azért is különleges, mert Gyulán, az 
Erkel Ferenc Emlékházban most volt először együtt látható 
Kölcsey Ferenc kéziratának és Erkel Ferenc kottájának eredeti 
változata. 

1989 óta szokás, hogy országszerte ünnepségeket tartanak 
ezen a napon. Ez természetesen idén is így történt, és nem volt 
ez alól kivétel Balatonkenese sem, ahol 22-én, vasárnap dél-
után gyűltek össze a város polgárai a jeles nap megünneplé-
sére. A programban a Pilinszky János Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola diákjai, a Pannónia Citerazenekar, Kerti Te-
réz és Renczes Kata működött közre. 

Szép hagyomány Kenesén, hogy a Balatonkenese Kultúrájá-
ért díjat ehhez az ünnephez kapcsolódóan kapják meg a díjazot-
tak. Az idei évben a megtiszteltetés a nemrég tízéves fennállását 
ünneplő Gobelin és Hímzőkört érte. A köszöntéseknek ezzel még 
nem volt vége: Tömör István polgármester a nyugdíjba menő Pu-
lai Istvánné Irénkét és Mórocz Csabáné Rózsikát is szép szavakkal 
búcsúztatta, megköszönve nekik mindazt, amit az elmúlt évtizedek-
ben Balatonkenese óvodáiban dolgozva a gyerekekért tettek. 
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a  H i m n u s z  s z ü l e t é s n a p j a

 
 
 
 
 
 

Bende Judit Kinga a Gobelin és Hímzőkör érdemeit méltató szavai az ünnepségen 
 
 
 
 
 
 
 

Az ünnepséget követően Németh Sándorné Ju-
cika, a hímzőkör vezetője és „motorja” a Balatonke-
nesei Hírlap kérdésére elmondta, nagyon meglepte 
őket a díj, de ennél nagyobb hálával és kitörő öröm-
mel fogadták, hogy a fennállásuk tizedik évfordulóját 
megünneplő, nagyszabású kiállításuk után nem sok-
kal ilyen rangos kitüntetésben részesítette őket Bala-
tonkenese városa. 

További terveikről kérdezve Jucika azt is elárulta, 
hogy a közeljövőben – nyilvánvaló hímzési szándék-
kal – szeretnék többek között testvérvárosunk, Nagy-
kér településének és tágabb néprajzi régiójának textil-
kincsét, mintáit kutatni. 

Kölcsey Himnusz-kézirata

A Himnusz kottájának kézirata Vasváry-Tóth Tibor összeállítása. Fotó: Schutzmann Réka
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Vince napi borbál a Kelet-Balatoni Borrenddel 
Nem csupán borbarátság, az életstílus seregszemléje 

Hagyományos Vince napi borbálját tartotta, immár nyolca-
dik alkalommal 2017. január 21-én a Kelet-Balatoni Borrend, 
a balatonkenesei Telekom Üdülőben. A rendezvényt jelenlété-
vel Dr. Bisztray György, a Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetségének alelnöke és Benke László mesterszakács is 
megtisztelte. Győrfi Károly, a Kelet-Balatoni Borrend elnöke 
és a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alel-
nöke az alábbi szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket: 

– A Vince napi borbál nagyon fontos rendezvény a Kelet-
Balatoni Borlovagrend életében. Ilyenkor avatjuk borapródja-
inkat, ilyenkor vendégeljük meg a lovagtársaság baráti körét, 
családtagjaikat, szimpatizánsainkat. Ezzel indul a borlovag-
rend élete a 2017-es évben is. Mitől rendkívüli ez a mai nap, 
ez a rendezvény? Úgy gondolom, minden rendezvényünk 
rendkívüli, hiszen ha a magyar szőlőből készült borról beszél-
getünk, azt kóstoljuk, a magyar gasztronómiával foglalko-
zunk, az mindig nagyszerű esemény. Nagyon örülök, hogy 
ennyien elfogadtátok a mai meghívást, és annak pedig külön, 
hogy sokan már nyolcadik alkalommal vagytok itt velünk. 

Nemcsak a szőlő- és borkultúra képviseletében vagyunk je-
len, hanem mint erős civil szervezet is. A visszajelzésekből 
elég egyértelműnek látszik, amit bátran ki merek jelenteni, 
hogy Balatonkenesén az egyik legkomolyabb civil szervezet a 
miénk. Balatonkenesét és tájegységét képviseljük a különböző 
borlovagrendek által szervezett eseményeken, járjuk az orszá-
got, ezáltal népszerűsítjük a magyar szőlőből készült bort, ter-
mészetesen elsősorban a keleti medence fajtáiból készülteket. 

Utána Dr. Bisztray György professzor, aki az országos 
szervezetben betöltött tisztsége mellett a Szent György Borlo-
vagrend Elnök-Nagymestere, nyitotta meg a bált. 

– Vince napi borbálra gyűjtünk össze – mondta. – A leg-
utóbbi országos elnökségi ülésen a résztvevők amellett foglal-
tak állást, hogy a borrendi mozgalomban az öltözködést maku-
látlanná kell tenni. Gratulálok a Kelet-Balatoni Borlovagrend-
nek, mert látom, hogy ez itt már megvalósult. Tökéletes ele-
ganciával jelentek meg a lovagrend tagjai, amit köszönök. – 
Másik gondolatom, hogy ma Szent Ágnes napja van, holnap 

lesz Vince. Ágnes és Vince összekapcsolódik. A néphagyo-
mány szerint Ágnes, ha hideg – márpedig ma az van –, akkor 
Vince enged. Holnap Vince engesztelni fog. A kilátásaink 
egyébként pedig minden tekintetben nagyon jók. 

Győrfi Károly megköszönte a szavakat, s elmondta, örül, 
hogy olyan emberekkel erősödik az országos szövetség veze-
tése, akik elhivatottak és szakmájuknak értői. 

Benke László mesterszakács köszöntőjében arról beszélt, 
hogyan kapcsolódik össze a gasztronómia és a jó bor fogyasz-
tása. 

– A gasztronómia egy nemzet kincse. Jellemzi a múltját,
jelenét és meghatározza a jövőjét. Nem véletlenül mondják: 
mondd meg, mit eszel, megmondom, ki vagy! A magyar em-
ber szeret enni, s ehhez kitűnő, jó magyar bort fogyasztani. Kis 
mértékben a bor gyógyszer, a sok orvosság, ha nincs, akkor 
meg méreg. Mert borban az igazság. Ráadásul a magyar bor a 
világ minden táján kincs. A Kelet-Balatoni Borlovagrend pe-
dig sorban hozza a kitűnő borokat. 

Benke László ezek után ajándékot adott át a borlovagrend 
elnökének, Győrfi Károlynak: A magyarok asztala című, pazar 
kiállítású könyvet. A kötet Magyarország sokfelé híres szaká-
csainak kíván emléket állítani: a szakácsolimpiák történetében 
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a magyarok mindig rekordszámú győzelmet tudhattak a magu-
kénak. Elsősorban róluk szól az írás, ám ha már a magyarok 
asztaláról van szó, a könyvből természetesen nem hiányozhat 
mindaz, ami szakácsainkat a világon mindenhol versenyek 
első helyezettjeivé képes avatni: a magyar konyha, egyedülálló 
ételkészítési technikáink és ezek dicsérete. A magyarok asztala 
kötet elkészítése a szó legszorosabb értelmében véve is nagy-
szabású vállalkozás volt: egyrészt hosszas kutatómunkát kí-
vánt meg két szerzőjétől, Gribek Lajostól és Benke Lászlótól. 
Az eredeti kötetnek, melyet a Parlamentben őriznek, védőbo-
rítója diófából készült, dombormű képekkel. A borító tetején 
látható Szent Korona-illusztrációt féldrágakövek díszítik. – E 
könyv nagyközönség számára kis számban kiadott változata 

 Másrészt a végeredmény is figyelemre méltó eredményt 
hozott: a munka végül egy100x70 centiméter nagyságú, tekin-
télyes kódexben látott napvilágot. Előszavát Göncz Árpád írta. 
egy példányának lehet mostantól büszke tulajdonosa Győrfi 
Károly. 

A Borlovagrend Benke Lászlót, Veress Sándort és Preisz 
Istvánt tiszteletbeli tagjává avatta. 

 A borbál egyik kiemelkedő pillanata az új borkirálynő 
megkoronázása volt. A Kelet-Balatoni Borlovagrend első ki-
rálynője Mihalovics Dóra volt, aki 2011-től töltötte be a tiszt-
séget, s ugyanebben az évben Magyarország borkirálynője is 
lett. Őt Nagy Zsanett követte, 2014-től 2016-ig. A megtisztelő 
címet 2017-től Vágfalvi-Kiss Edit tölti be, akinek fő feladata a 
Kelet-Balatoni Borlovagrend képviselete és a magyar, elsősor-
ban a helyi borok népszerűsítése lesz. 

Németh Tibor ceremóniamester közreműködésével meg-
történt a borapródok avatása is. A Kelet-Balatoni Borlovag-

rend apródjává ezennel Kiss László, Horváth Krisztina, Vág-
falvi Attila, Kiss Ramóna, Tatai Tamás, Kapturné Bíró Anna, 
Deák Bárdos Máté, Kovács Flóra és Hajmássy Béla vált. 

A jelenlévőkben, ahogy az igazán jó baráti társaságokban 
lenni szokott, a szolid borozgatás közben egyre-másra fogal-
mazódtak meg a jobbnál jobb gondolatok, melyeket szívesen 
megosztottak egymással. Így volt ezzel Laczi János, a Kelet-
Balatoni Borlovagrend tagja, aki már a nyugalmas hétközna-
pokat várja, hogy minden idejét a szőlőnek és a bornak szen-
telhesse. De így volt ezzel Varga Mihály is Litérről, aki ered-
ményes vállalkozó, többek véleménye szerint egy különleges 
ember. Úgy látszik, a borkultúra önmagában olyan téma, 
amely vonzza a meghatározó, stílusteremtő személyiségeket. 

Az eseményen a jó hangulatról és a tánchoz szükséges ze-
néről Dervalics Róbert és a Búgócsiga zenekar gondoskodott, 
a szokott színvonalon. 

Reméljük, a 2017-es év csupa jót hoz majd a borászoknak 
a mi vidékünkön és a többi magyarországi történelmi borvidé-
ken is. Munkájukhoz és tevékenységükhöz nagyon sok sikert 
és szerencsét kívánunk, és legalább olyan jó hangulatot, ami-
lyet ez az este hozott. 

Vasváry-Tóth Tibor 

A fotókat Győrfiné Virág Irma fotográfus udvarhölgy 
és a cikk szerzője készítette. 

További, színes fotóink a 44. oldalon (az újság hátlapján) találhatók.
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– Szemelvények Balatonkenese monográfiájából (2.) –

Több mint harminc esztendővel ezelőtt, 1990-ben jelent meg Balatonkenese történetének máig legteljesebb monográfiája, Kis 
András: Az 1000 éves Kenese című könyve. Benne minden, amit településünk kialakulásáról s történetéről tudni lehetett és ér-
demes. A kötet, mely mind tartalmában, mind megjelenésében méltó városunk múltjához és jelenéhez, ma már szinte teljességgel 
beszerezhetetlen, antikváriumokban is csak ritkán bukkan fel. Ugyan tájházunkban megtekinthető, s a balatonkenesei könyvtár-
ban is található belőle egy, helyben olvasható példány, mégis sokan keresik. Múlt évben lapunkból már megismerhették Bala-
tonkenese nevének kialakulását. Most a település természeti adottságairól olvashatnak. 

Természeti adottságok 
A Balaton-vidék geológiája 

A Föld keletkezésének, kialaku-
lásának és fejlődésének hosszú, év-
milliókra kiterjedő története van. Azt 
a kort, amikor még nem volt szerves 
élet a Földön, őskornak (archaikum) 
nevezzük. Ebben az időben tenger 
borította a mai Balaton környékét. 

Amikor az őskor után megjelent 
az élet, kezdetét vette az ókor (pale-
ozoikum). Az ókor öt korszakából 
csak az utolsóban, a permi korszak-

ban lehet a kemény, vörös színű homokkövekben nagy hidegre 
valló növények lenyomatát megtalálni. Ilyen homokkővel ta-
lálkozunk Vörösberény és Almádi környékén, amelyet már a 
rómaiak is építőanyagul használtak. 

A közép-
korban (mezo-
zoikum) jelen-
tek meg az el-
ső szárazföldi 
gerincesek, a 
hüllők. A Ba-
laton-felvidé-
ket a középkor 
három korsza-
kából a legel-
ső, vagyis a tri-
ász korszak ré-
tegei építették 
fel. A közép-
korban a mai 
Földközi-tenger őse, a Thetys tenger árasztotta el a mai Bakony 
területét, és ekkor a földkéregmozgások a mai Balaton területét 
szigetként emelték ki. Ezért a triász kori rétegek kissé távolabb 
találhatók meg a Balatontól. 

A harmadkorból (tercier) vagy újkorból (kainozoiukum) 
sokféle kőzetréteg maradt fenn a Balaton-felvidéken. Az újkor 
négy korszakból áll. A negyedik korszakban, a pliocén kor-
szakban a Balaton-vidéken kívül más területeket is elönt a pan-
nóniai-pontusi tenger, amelyből csak a Veszprémi-fennsík és 

a Bakony állottak ki sziget gyanánt. Ez idő tájt a Balaton je-
lenlegi partvidékén heves vulkáni tevékenység eredménye-
ként, bazalttufa és bazaltláva rakódott le a pannóniai rétegekre. 

Míg az északi partnak a földtani ó-közép és újkori hegyeket 
alkotó rétegei fennmaradtak a föld felszínén, addig a Balaton-
medence nagy árkos, vetődéses beszakadásától délre eső so-
mogyi dombvidék alatt csak nagyobb mélységben találjuk 
meg a lesüllyedt régebbi képződményeket. Ezt a Balaton part-
vidékén végzett mélyfúrások is igazolják. Kenesén az egyik 
mélyfúrásban 52 méterig pannonüledéket, alatta paleozói 
mészkövet találtak. Egy másik kenesei mélyfúrás 135 méterig 
pannón, alatta 170 méterig paleozói mészkőréteget mutatott ki. 

A földtörténeti harmadkort vagy újkort a mamuttal, az ős-
emberrel és a löszhullámmal jellemzett negyedkor követte. Ez 
a pleisztocén és holocén (jelen-) korszakra oszlik. 

A pleisztocén mintegy 700 000 évvel ezelőtt kezdődött. 
Ekkor hatalmas jégtakaró fedte Észak-Európát és az Alpok vi-
dékét. Hazánk mai területén jégtakaró nem volt, de a környező 

jégtömegek ha-
zánk akkori te-
rületén az ég-
hajlatban érez-
tették hatásu-
kat. A jégtaka-
ró környéki (pe-
riglaciális) te-
rületek éghaj-
latát az oda-
áramlott sze-
lek hideggé, szá-
razzá tették; ki-
fújták a glecs-
cserek előteré-
nek finom iszap-

ját, s ebből, valamint a keleti kontinentális szelek porából hoz-
ták létre a sárgaföldnek is nevezett löszt, a korszak jellegzetes 
üledékét, mely hazánk egyik legjobb termőföldje. 

A negyedkorban négy jellegzetes jeges (glaciális) és a köz-
tük levő három jégmentes (jégközi-interglaciális) szakasz vál-
togatta egymást. Az utolsó jégkorszakban (würm), mintegy 
22 000 évvel ezelőtt alakult ki hazánk mai növénytakarója. A 
Kárpát-medence belsejében hideg, fátlan, füves löszpuszta te-
rült el, itt-ott fenyőfákkal, bozótokkal. 
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A legtöbb erdei fánk szélporozta növény. A virágpor vizs-
gálatok segítségével, vagyis a pollenanalízissel visszaidézhet-
jük a letűnt idők erdőtörténetét. Minthogy a Balaton fenekén, 
az első tavi üledéktől kezdve, a jégkor utáni erdőtörténet meg-
szakítatlan menetét a pollenanalízis szépen megmutatta, a bo-
tanikusok megállapították, hogy a Balaton tava mintegy 17-
20 000 évvel ezelőtt keletkezett. 

A botanikusok megállapításától kissé eltér a geológusok és 
geográfusok vizsgálati eredménye. Id. Lóczy Lajos hangsú-
lyozta először, hogy a Balaton medencéje tektonikus eredetű 
és ó-pleisztocénkori besüllyedés. Lóczy legfőbb bizonyítéka a 
Balaton-árok ó-pleisztocénkori besüllyedésére a kenese-gamá-
sza-városhidvégi, ősi 
kavicsmeder volt. 
Minthogy ez a ka-
vics ó-pleisztocén ko-
ri, a Balaton kiala-
kulásának kora a ple-
isztocén korszak ké-
sőbbi idejére tehető. 
Hogy melyik az a 
későbbi idő, erre meg-
feleltek az elmúlt é-
vek geomorfológiai 
vizsgálatai, szorosan 
kapcsolódva az u-
tolsó negyedszázad 
lösz- és terasz-alak-
tani, rétegtani és pe-
riglaciális vizsgála-
taihoz. 

Összefoglalva 
megállapítható, 
hogy a pleisztocén kori permanens földkéregmozgások ered-
ményeként, minden valószínűség szerint az utolsó interglaciá-
lis korban – kb. 22-23 ezer évvel ezelőtt – született meg a Ba-
laton. Az elmondottakból az is megállapítható, hogy a Balaton 
keletkezésére és korára nézve a tudósok véleménye eltérő. A 
jövőben még számos alapos megfigyelésre, a tó talajából kike-
rülő fúrásmintára van szükség, hogy megnyugtató módon el 
lehessen dönteni a Balaton keletkezését és korát. 

A Balaton keletkezése óta eltelt évezredek során területét 
és alakját nagymértékben változtatta, Erről számos leírás ta-
núskodik. A XV. századtól kezdve térképek is készültek a Ba-
latonról. Az első kezdetleges, bár sokszor hibás térképek a tör-
ténetírók és a földleírók munkáját nemcsak szemléltetővé, ha-
nem könnyebben érthetővé is tették. 

A mohácsi csatavesztést követően a török támadások és 
hadmozdulatok tanulmányozásához, valamint a török elleni 
hadvezetéshez szükségesnek mutatkozott kellő részletességű 
helyszínrajzok megalkotása. A megnövekedett érdeklődés ki-
elégítésére számos térkép jelent meg hazánkról. Ezek közül 
említést érdemel Apianus (Bienewitz) Péter ingolstadti mate-

matikus 1528-ból származó „Tabula Hungariae ad quattuor la-
tera” című térképe, mely a Balatont és környékét ábrázolja. 
Ezen a térképen Tihany még szigetként emelkedik ki a Bala-
tonból. A tó északi végén Kenese és Máma községek német 
nyelvű helységnévfeliratai láthatók. A helységnevek előtti 
egyszerűsített épületábrák a községek templomaira utalnak. 

A XVI. század térképeinek szerzői – főleg Lazius Wolf-
gang bécsi professzor – I. Ferdinánd udvari térképészének 
munkáit használták forrásként. Lazius 1566-ban megjelent Ba-
laton-térképén a Tihanyi-félsziget dél felől kapcsolódik a szá-
razföldhöz. A térképen Kenese német nyelvű neve olvasható. 
A helységnév közelében feltüntetett torony a község templo-

mát jelképezi. 
1859-ben Duis-

burgban jelent meg 
Mercator (Kremer) 
Gerhard „Hungaria 
Regnum” című tér-
képe. A térképen a 
Tihanyi-félsziget u-
gyancsak dél felől 
kapcsolódik a szá-
razföldhöz. A térké-
pen több helységet 
hibásan tüntettek fel. 
Tapolcát (Tapolcha) 
például Kenese 
(Kenecze) szom-
szédságában, köz-
vetlenül a tó mellett 
találjuk. A tó nevét 
már a Balatonhoz 
hasonló szó jelöli. 

Az eddig említett térképeknél lényegesen pontosabb Seut-
ter Mátyás augsburgi kartográfus 1739 körül, Augsburgban ki-
adott térképe. Ezen a tó neve a mai alakjában jelenik meg, és a 
Tihanyi-félsziget is a valóságnak megfelelően, észak felől kap-
csolódik a szárazföldhöz. A térkép Kenesét négy nyelven ne-
vezi meg (Kenezo, Kenezecz, Kenecze, Keneiz). A térkép ér-
dekessége, hogy Kenesénél folyótorkolatot jelöl, amely bizo-
nyára a mai Mélyároknak felel meg, mely régebben a Balato-
nig húzódott. 

A XVIII. század második felében Mária Terézia elrendelte 
az ország katonai felmérését. A felmérések anyagának rész-
beni felhasználásával készült térképeken a Balaton már telje-
sen alakhelyesen jelenik meg. A térkép a Kis-Balatont a tóval 
összefüggően tünteti fel. Kenesénél a mai strandöbölnek még 
nyoma sincsen. A víztükröt három részre osztó vonalak a me-
gyehatárokat jelölik.

•
Kiss András: Az 1000 éves Kenese. Műszaki Könyvkiadó, Bu-

dapest, 1990 
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„Az ember szeretete, az ember és természet szépségének, 
csodáinak áhítata kell, hogy vezesse a kezünket” 

Péterfy Gizella festő- és szobrászművész alkotásai 

A II. világháborús emlékmű nőalakja

mestere Bernáth Aurél volt. A 70-es, 80-as 
években leginkább lírai képeket festett, me-
lyek között volt Biblia-sorozat és családtag-
jait ábrázoló, sajátos portrék is. Az 1980-as 
évek végétől kezdett festett szobrokat alkotni. 
Köztéri munkákat is szép számban készített, 
mint például a balatonakarattyai Ezredfor-
duló kapuja című alkotást, vagy a II. világhá-
borús emlékművet a balatonkenesei reformá-
tus temetőben. De található munkája a salgó-
tarjáni Megyei Könyvtárban (Jelenések Ba-
lassiról), Pakson a Római Katolikus temp-
lomban (A Szentlélek ajándékai) vagy az aj-
nácskői katolikus templomban (Mária-oltár).
Önálló tárlatai 1972 óta vannak. 1991-től a 
Veszprémi Művész Céh tagja; jó néhány Ba-
laton-környéki településen állított már ki.
Emellett sok tárlata van Erdélyben is: szülő-
földjére alkotni gyakran hazajár. 

Péterfy Gizella
Marosvásárhely, 1943

Gyermekkorát szülei-
vel Ózdon töltötte, ott
nőtt fel. 1963 és 1968 
között végezte a Kép-
zőművészeti Főiskolát,

Festett szobrok a művésznő udvarán 

Balatonkeneséhez több generációsan kötő-
dik: szüleinek itt volt nyaralója, ahol gyere-
kek-unokák érezhették meg a természet sze-
retetének, az egy családba tartozásnak nagy-
szerűségét. Évtizedekkel később a művésznő
is a települést választotta állandó lakóhe-
lyéül. 

Vasváry
Fotó: a szerző

A művésznő további képeit a 43. oldalon találják.
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Részletek Kő Boldizsár: Belső tárlat címmel megjelent önéletrajzából 

Egy nemrég megjelent kötetet szeretnénk bemutatni olvasóinknak, már csak balatonkenesei kapcsolódása okán is. De hogy 
még miért, arról beszéljen a Szerző és beszéljenek a sorok. 

Boldog vagyok, mert lehetőséget 
kaptam ennek az önéletrajzi naplónak a 
megírására. Édesanyám szobáját válasz-
tottam helyszínül. Mintha külföldre ké-
szülnék, azzal a szertartásossággal köl-
tözködtem ide át, a zegzugos lakásunk 
túlsó végibe, Ábel fiam szobája mellé. 
Hoztam magammal Ilu néni lámpáját, a 
tollaimat, papírokat és játszótéri terve-
ket. Édesanyám Balatonkenesén lakik, 
csak olyankor használja ezt a kis szobát, 
mikor pár napra fölutazik Budapestre. 
Most Alex, a perui gitáros barátunk is 
hazautazott a szüleihez, így a szoba üres. 
Berendezkedtem ide, a bársonyterítővel 
letakart asztalra raktam a füzetem. Itt a 
nagy lehetőség, írhatok. 

Milyen jó, hogy pont Édesanya szo-
bájában tehetem ezt meg. Átjár a gyer-
mekkor örömökkel és félelmekkel ter-
hes furcsa bizsergése. Ezt a szobát Ilu 
néni halála előtt alakítottuk ki, és direkt 
Édesanyának készült. Ő is rendezte be, 
az összes falat telerakta képekkel, ezek 
részben saját akvarelljei, melyeket Er-
délyben festett, másrészt barátainak al-
kotásai, úgy mint Édesapa, Bikácsi Da-
niella, Kovács Tamás és Den Barsboldt 
grafikái. A csergével letakart ágy, a tü-
kör körbetűzdelve barátok fényképeivel, 
minden nagyon „anyásan” van beren-
dezve. Ezért is jó itt ülni, ebben a szobá-
ban, mely parányi méretével, ismerős il-
lataival visszavezet emlékeim kezdeté-

hez, minden ember kezdetéhez, a gyer-
mekkorhoz. Édesanyám szobája gazda-
gon berendezett, nem is szobában ülök 
itt, inkább olyan, mint egy kincses-
kamra. Ilyen világba születtem én bele 
negyvenhat évvel ezelőtt, ahol bár gyak-
ran szegénység volt, de mégis gazdagok 
voltunk, hiszen mindent beborítottak a 
festmények és szobrok. Kincsek, kin-
csek, kincsek lógtak még a kilincsekről 
is. Ezeket a kincseket nagyrészt láttam is 
elkészülni. A pestlőrinci lakótelepen, 
emlékszem, Édesapa a szoba egyik sar-
kában egy sámlin ülve tűzifából szobrot 
faragott. Körülötte a szőnyegen forgá-
csok hevertek. Emlékszem arra a jó ér-
zésre, a boldog büszkeségre, hogy itt ké-
szült valami! Ez a kis cseresznyefa-
tuskó nem került a tűzbe! Ott, akkor, a 
szemem láttára történt meg a csoda, 
hogy az élettelen, ítéletre és kályhatűzre 
váró fadarab Édesapa varázslása kap-
csán életre kelt, egy hunyorgó szemű ap-
rószent lett belőle. S láttam azt is, hogy 
ez a varázslás sok időbe telik, és sok for-
gáccsal jár. S megfigyelhettem azt is, 
ahogyan Édesanyám közben viselkedett. 
Biztosan tudom, felnőtt fejjel, sok asz-
szony szeme megszomorodna ennyi pi-
szok láttán, amit egykoron, abban a húsz 
négyzetméteres panellakásban az a kis 
tűzifa megfaragása okozott. Nálunk nem 
ez történt. Mint egy frissen született 
gyermeket, azzal az örömmel tapogatta 
a kis fadarabot Édesanya. Szerelmesek 
voltak egymás művészetébe. Én, persze 
akkor még igen kicsi voltam, pár éve 
nőttem ki a földből csupán, s mindezek-
ből a dolgokból nem sokat értettem, in-
kább csak gyönyörködtem bennük. (…) 

Arra gondolok, hogy ha most a Jóisten 
a tenyerére ültetne, a szemem közé nézne 
és feltenné a szokatlan kérdést, hogy kiket 
szeretnék választani, így utólag, ennyi sok 
megélt tapasztalat után szüleimnek, akkor 
nem kéne gondolkoznom, mert az egészen 
biztos, hogy én Péterfy Gizella festőmű-
vészt és Kő Pál szobrászművészt választa-
nám, és a gyermekkoromat senkiével nem 
cserélném el. Volt benne néha sár, de még 
inkább arany. 

Forrás 

Ahogyan ülök itt, édesanya szobájá-
ban, a zöld bársonnyal borított asztal 
partján, emlékeimből előbukkan a bala-
tonkenesei kis tavacska. Az esztendő 
melegebbik felében lent éltünk Kenesén. 

Anyai nagyapámnak, Papónak volt a 
Partalja úton egy palatetős háza, hosszú, 
vadregényes telekkel, a szélén nádassal, 
kicsiny tóval. Ez a kis víz akkora volt, 
mint egy nagyobb akvárium, egy föld-
alatti kis ér táplálta, ezért mindig kris-
tálytiszta volt. A partját bársonyos fű bo-
rította, ide feküdtem én le, amikor csak 
arra jártam. Ilyenkor mozdulatlanul he-
vertem, s a forrás fölé lógattam a feje-
met. Elég volt egy kicsi éber figyelem, s 
szemeim előtt megnyílt az árnyas víz: 
bepillantást nyerhettem egy nagyon kü-
lönleges, parányi lényekkel benépesült 
világba. A mi óriás-emberekkel teli vilá-
gunk nyugodt, békés és csendes volt a 
víz alatti „csatazajhoz” képest. A forrás-
hoz még Mihály nagybátyám vitt el elő-
ször. Szakállas, komoly agrármérnök lé-
tére együtt hasalt velem a víz partján, és 
végigmutogatta a forrás lakóit, nevet 
adott mindennek: amit nem ismert, an-
nak a tudósok magabiztosságával azon-
nal improvizált valamit. Neki köszönhe-
tem, hogy azóta nekem minden tócsa az 
ismerősöm. Az a Partalja úton fakadt ki-
csiny víz, bizony nyaranta, a tíz unoka 
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testvér boldogságának is forrása volt. 
Sokan köré fértünk, és együtt tévéztünk. 
Néha egyikünk bele is potyogott, s akkor 
jött a kimentés, s én voltam a hibás. Nem 
bántott ez a bűnbak szerep, mert nekem 
is volt köszönhető, hogy ilyen veszélye-
sen éltünk akkoriban. A tó uralkodója, a 
békakirály egy mélyen fekvő iszapbar-
langban lakott. S ahogyan utasításaimat 
követve a rövidkezű, fiatalabb unoka-
testvéreim próbáltak elég mélyre le-
nyúlni, hogy elfoghassák: a vízbe bucs-
káztak. A családi krónika szerint ilyen-
kor nem estem pánikba, hanem egy tu-
dós nyugodt alaposságával figyeltem ál-
dozatom csapkodását. Szerencsére Misó 
felesége, Lenke, aki fiatalon atletizált, 
mindig kimentette a fulladozót. Ezt le-  
számítva békés kis vízpart volt. Ha so-
káig figyeltél a felszín alá, különös, 
gyors drámákat pillanthattál meg. Ki-
csiny bolharákokból álló nyáj legelé-
szett egy napsütötte, víz alatti tisztáson, 
mikor közéjük rontott evezős csónakjá-
val, akár egy farkas a bárányok közé, 
egy hátonúszó poloska, kiragadott egyet 
a sokból, s a felszínre úszott vele. Nem-
sokára ez a furcsa poloska egy másikkal 
összeragadt, és a szemünk láttára tüzes 
szerelemre lobbant. Aztán láttam a hím 
gőtét nászruhában udvarolni, megfigyel-
tem a peterakást, és a szemem előtt lett a 
sok kis fekete pontból halacska, aztán 
kopoltyús kisgőte. Sokat csodálkoztam 
és sok csodát láttam. Ezekbe a parányi 
bogárkákba beleláttam Cousteau kapi-
tány búvárkalandjait, és sok hasonlósá-
got figyeltem meg szárazföldi embervi-
lágunkkal is. Mert nekik is, akárcsak ne-
künk, az életük találkozások sokaságá-
ból állt. Volt, hogy csak összeütköztek 
és összenéztek, néha szerelembe estek, s 
olykor megették egymást. Valamikép-
pen ezek a pici életek csodálatra méltó 
természetességgel léteztek és élték tó-
csaéletüket. Ezt figyelni számomra jól-
eső volt, eltöltött nyugalommal, és azzal 
az illúzióval, hogy az élet érthető és át-
látható. A vízi bogárkák hasonlítottak az 
ég csillagjaira is, vagy talán azonosak 

voltak velük. Csak az egyik mélyen él, a 
másik magasan, az egyik végtelenül ki-
csi, a másik meg végtelenül nagy. 

A harmadik eset után, mikor Hajni is 
beleesett a forrásba, lelkész nagyapámat 
elhagyta a humorérzéke. Bár az őske-
resztényeknél még teljes testtel megme-
rültek a keresztség alkalmával, de a re-
formátus hagyományban már csak né-
hány csepp vízzel jelenítik meg ezt a 
szent fogadalmat, talán ezért. De még 
inkább szeretett tíz unokájának féltése 
kapcsán nekiállt egyik hajnalban, s mire 
felébredtünk, betemette földdel a for-
rást. Nagyon elkeseredtem, napokig 
sirattam a forrást, akkor még azt hittem, 
egy forrást örökre be lehet temetni, s la-
kóit sáros agyagba fojtani. Azért való-
színűleg a tavacska felmérte, hogy ezen 
a telken neki nem terem babér! Követ-
kező tavasszal a szomszéd telkén fakadt 
fel, így ettől kezdve oda jártunk forrá-
sozni, ami könnyen ment, hiszen akkori-
ban még sehol sem volt kerítés errefelé. 

A Pestisrác 

Már az összes kenesei villanyzsinó-
ron fecskék ültek, mikor még mi javában 
strandon napoztunk. Ennek az volt az 
oka, hogy negyedikes koromban a csa-
lád úgy döntött, hogy kipróbáljuk, mi-
lyen lenne, ha végleg leköltöznénk, és 
beírattak a kenesei általános iskolába. 
Virág húgommal óriási volt az örö-
münk! Mialatt a budapesti iskolánkban 
az izzó aszfalton ácsorogtak most bará-
taink és évnyitóztak, mi itt, a Magyar 
Tenger partján sokkal értelmesebben 
töltöttük az időt. Amint vacogva szárít-
koztam a vörös homokkő-mólón üldö-
gélve, fölém magasodott egy csípőre tett 
kezű kiskrapek, rám vetette árnyékát és 
megszólított: – Te vagy a pesti srác? –, s 
már nyújtotta is kézfogásra a kezét, akár 
a felnőttek. –  Engem Vereckei Pistinek 
hívnak, és lehetünk barátok – tette még 
hozzá. Hamarosan együtt Balatonoztunk 
tovább. Estefelé, mikor elköszönt, még 
végiggondolta a közös jövőnket. 

– Biciklivel gyere az évnyitón iskolába! 
– De hát pont szemben lakom az is-

kolával! – vetettem ellen. 
– A biciklik nem azért kellenek, ha-

nem mert azok a mi lovaink. Iskola után 
nem megyünk haza, hanem portyázunk. 

– Hogyhogy portyázunk?
– Hát úgy, hogy indiánok vagyunk!

Szöges csúzlit adunk majd, az a mi nyilunk. 
Mint később kiderült, portyázásnak 

azt hívták, amikor titkos búvóhelyün-
kön, a Gyurica papájának a padlásán 

kombinált fogóval hajlítgattuk a levá-
gott villanykábeldarabokat, hogy profi 
U-szegeket készítsünk. Szükség is volt a 
sok szöges csúzli munícióra, ugyanis a 
falu népesebb bandája egy kovbojcsapat 
volt, ők túlerőben voltak velünk szem-
ben, és vezérük, a hatalmas testi erejéről 
és kegyetlenkedéseiről elhíresült Hajlin-
ger Tibi félelmetes ellenfélnek bizo-
nyult. Mindkét csapatnak saját zászlója 
volt, de azt titkos helyen őriztük. Egész 
nap, még esőben is föl-alá bicikliztünk. 
Legurultunk a partra, itt a Hajlingerék 
rajtunk ütöttek, bemenekültünk a ná-
dasba a golyózápor elől, Tamásék facsó-
nakjával – a „Titanikkal” – áteveztünk a 
strandra, átmásztunk a kerítésen, vissza-
szereztük a lovainkat, és fölvágtattunk a 
Soós-hegyre, leereszkedtünk a löszfala-
kon és bebújtunk titkos barlangunkba, 
az egyik tatárlikba. Minden nap más 
volt, de ugyanakkor megnyugtatóan ha-
sonló is. Az iskola kerítéséhez reggel ki-
kötöttük a lovakat és bevonultunk az ud-
varra. Ilyenkor az egész iskola már kint 
álldogált kisterpeszben a harmatos sala-
kon. Az igazgató bácsi vezényelt és mu-
tatta be a tornagyakorlatokat, amit 
örömmel utána csináltunk. Nem emlék-
szem, hogy leckét kaptam volna ott-
honra, de nem is nagyon tanultam akko-
riban tankönyvből, hiszen minden idő-
met az indiánná válásommal töltöttem. 

A kenesei fiúk kedvesen vártak, és 
rögtön befogadtak maguk közé. Nem 
emlékszem bántásra vagy ugratásra, bár 
észrevették a különbségeket, és néha 
szóvá is tették. „Ti Pesten egész nap 
csak köszöngettek egymásnak?” – kér-
dezte egyszer tőlem Vereckei Pisti. Az-
nap harmadszorra találkoztunk, és én új-
fent köszöntem neki. Pisti elmagyarázta: 
itt, Kenesén az a szabály, hogy naponta 
csak egyszer köszönünk, mikor először 
futunk össze. Akkor szégyelltem ma-
gam, hogy milyen ésszerűtlenül is visel-
kedtem. Pisti pedig úgy képzelte, hogy 
Pest olyan, mint Kenese, ahol a barátok 
ezerszer találkoznak naponta, és egész 
nap csak köszöngetnek. 

Sok idő telt el azóta, négy gyerme-
kem született, s kis korukban folytatásos 
történetekkel szórakoztattam őket estén-
ként. A „bátorkutató és nagyharcos” és 
az „apa kalandjai” Kenesén játszódtak, 
és ebből a gyerekkori paradicsomi félév-
ből merítkeztek. 

Z

Kő Boldizsár: Belső tárlat. 
 Kráter Kiadó, Pomáz, 2015
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Kisgyermek – nagy öröm 
Bölcsődés napjaink 

Bölcsődénk 2016 szeptemberében a 13. nevelési évet 
kezdte.  Mint az elmúlt években, a jövőben is feladatunk a kis-
gyermekes, balatonkenesei szülők munkába állásának segítése. 

Fenntartónk, szakmai programunk, valamint a bölcsőde dolgo-
zóinak felkészültsége mind azt szolgálja, hogy a gyermekek biz-
tonságos környezetben, vidám hangulatban tölthessék napjaikat. 

A szeptember az új bölcsődések fogadásával, a beszokta-
tással telik. Mindez nagy változással jár a családok életében. 
A gyermekek többsége egy-két hét alatt megbirkózik az új 
helyzettel, korukból adódóan szívesen ismernek meg új dolgo-
kat, embereket. A hónap végére összekovácsolódik a kis csa-
pat, megismerik egymást és a gondozókat, a napirendet, új já-
tékokat, az udvart, illatokat, ízeket... mindazt, ami körülveszi 
őket. Ebben segítjük őket nap mint nap. Szeptember végi prog-
ramunk a Mihály-napi vásár, amelynek forgatagában az óvo-
dásokkal együtt részt veszünk. Szeptemberben elkészült ud-
varrészünk új kerítése, amelyet a Városgondnokság szakembe-
rei a módszertani követelményeknek megfelelően készítettek el. 

Októberben is igyekeztünk az óvodai programokon részt 
venni. Tapasztalatunk szerint a bölcsődés korosztály is szíve-
sen „kóstol bele” az óvodások színes eseményeibe. Ilyen volt 
a szüret, az ősz kincsei kiállításra való készülődés, a Kippkopp 
születésnap. A kiállítást a bölcsőde is megrendezte kicsiben, 
ebben a szülők is sokat segítettek. A szép napsütésben sokszor 
voltunk sétálni, gyűjtögetni. A gyerekek is nagyon sok geszte-
nyét gyűjtöttek, minden darabnak külön örültek. Csoportunk 
gyűjtötte a legtöbb gesztenyét, 149 kilogrammot! Köszönet a 
szülőknek és Balázsné Áginak! Falevelet is gyűjtögettünk, ezek-
ből ügyes kis kezekkel zacskóba tömve, baglyok készültek. 

Novemberben egészségnapon vettünk részt a bölcsődések-
kel. Zöldséget, gyümölcsöt kóstoltak, az íz alapján kellett ki-
találni, hogy vajon mi van a szájukban. A hónap utolsó hétfő-
jén az őszi programokat lezárva az óvodások mesedélelőttjén 
vettünk részt. Meggyújtottuk az első adventi gyertyát, a követ-
kező hetekben pedig sorra a többit. 

December a legrövidebb, ám egyben a legörömtelibb hó-
nap a bölcsődében, amikor a gyermekeknek sok-sok ajándékot 
is „varázsolhatunk”. A Mikulás december 6-án érkezett cso-
portunkba, a Kultúra Háza krampuszai (dolgozói) kísérték 
hozzánk. A gyerekek megszeppenve fogadták. December 13-
án, Luca napján, az óvodások kotyoltak, kívántak mindenféle 
földi jót a kicsiknek. Ezt is ámulattal nézték, hallgatták. 

Karácsonyi ünnepségünk december 20-án volt. Az óvodá-
sok adtak nagyon kedves és szép ünnepi műsort. Ezután kö-
vetkezett az ajándékok átadása. Minden kisgyermek számára 
az Önkormányzat biztosított értékes ajándékot, amelyet a 
gyermekek haza is vittek. Az ajándékok sora nem ért véget, 
hiszen csoportunk számos játékot kapott, amit a gyermekek 
birtokba is vettek. Mint minden évben, idén is kaptunk ajándé-
kot a NABE helyi csoportjától. Köszönjük Thury Vivien és 
Thury Attila támogatását, melyből új CD-lejátszót vásároltunk. 

Az év utolsó két hónapjában a gyermekeink sajnos sokszor 
voltak betegek. Kívánom, hogy megerősödve, egészségesen és 
jókedvvel induljon a 2017-es év! 

Bölcsődénk dolgozói nevében: 
Füstös Edit 

szakmai vezető 
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H a  a z  é p ü l e t e k  m e s é l n i  t u d n á n a k …
A balatonkenesei Értéktár Bizottság gyűjti és összeírja te-

lepülésünk értékeit, köztük az épített környezet, a környezet-
tudatos építési munka eredményeként létrehozott, az egyén és 
közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgáló épületeket. 

A Kossuth Lajos utca 4-es számú épület Iparos ház néven 
ismert. A nagy múltú Iparos kör tagjai építették a tagdíjukból 
és a támogatóiktól kapott összegekből. 

Az Iparos kört 1926. április 6-án alapították. Alapszabályu-
kat a Belügyminisztérium kisebb módosítással 1928. május 
30-án fogadta el.  Körpecsétjükön a „Balatonkenesei Iparos 
kör”, közepén: 1926. olvasható. Célul tűzték ki a kör tagjainak 
szellemi művelését, ipari érdekeinek előmozdítását. 

Az első elnök Nagy Gábor úri és női szabó volt. A Kör 
tagjai minden hónapban összegyűltek, hol a Pillók házban, hol 
a Szente vagy Dull vendéglő nagytermében.  Az 1928-29-es 
jegyzőkönyvben olvashatjuk a 63 nevet, akik szívükön visel-
ték, hogy példás életükkel, munkájukkal hírnevet szerezzenek 
a Körnek. Nagy Károly tanító úr irányításával énekkart alakí-
tanak. Versenyeken, helyi ünnepélyeken mutatják be dalaikat. 

De ott voltak minden helyi rendezvényen, mint színjátszók, 
szüreti felvonulás és bál szervezésében és jelenléttel is. 
1936-ra már saját házzal is dicsekedhettek. A Kossuth utca 4-
es számú ház Kléber András családjáé volt, egyszerű falusi 
porta. Az elejét lebontották és újat építettek, bennen egy nagy 
terem, olvasószoba, biliárdterem, az épület alatt pince. Külön 
helyiségben fogyaszthatták el a bort. Az udvaron tekepálya. 
Joggal nevezték „székháznak”. Sok-sok ember munkájával 
épült fel, akik idejüket áldozták a terv megvalósítására. Jóté-
konysági estek rendezésével, színdarabok bemutatásával jött 
össze a berendezés is. 

1946-ban újra összegyűltek, de a történelem közbeszólt. 
1949-ben feloszlatták az Iparos kört, az épületet államosítot-

ták. 1958-ig iskolai oktatásnak is helyt adott a ház. Az 1950-
1951-es tanévben mint 7. osztályos diák, én is odajártam. A nagy 
terme iskolai ünnepélyeknek, báloknak is színhelye volt.  El-
mondhatjuk, hogy a különböző szervezetek tartották ott gyűlése-
iket, rendezvényeiket. Az épület hátsó része magánlakásként 
funkcionált, az első fele többszöri átalakításon ment keresztül. 

1974-ben a Balatonalmádi KIOSZ-hoz tartozó kenesei iparo-
sok megalakították a Balatonkenesei Kisiparosok Intéző Bizott-
ságát. Elnökük Öcsi Lajos vízvezetékszerelő lett, de betegsége 
miatt feladatát nem tudta ellátni. A közgyűlés 1976-ban Gróf Ru-
dolfot választotta elnöknek. Az akkori iparosság ismét megmu-
tatta, méltóak elődeik hírnevéhez. Társadalmi munkában a római 
katolikus temető ravatalozóját újították fel 1980-81-ben. Majd 
1983-85-ben a református temetőben épült új ravatalozó: 24 ipa-
ros 2560 órát teljesített a község lakosságának segítségével. 

Családias összejöveteleket is tartottak. Három termékkiál-
lítást szervezett és rendezett a volt Kultúrház nagytermében 
Kovács Ervin irányításával. 

1989. augusztus 24-én Kiáltványt juttattak el a településen 
élő iparosokhoz, amiben tudatták, hogy 16 aláíró megalapította 
az új Érdekszervezetet, a Balatonkenesei Ipartestületet. Kérik, 
csatlakozzanak az új szervezethez az iparosok. Elődként tartják 
az 1926-ban alakult Iparos kört és visszakérik a házat. 

1990-ben a választások után 99 évre vissza is kaptaaz épü-
letet az Ipartestület. Elnöke: Szegény Károly, alelnökök: id. 
Eleven Lajos és Tömör István. 

1991. január 21-re választási közgyűlést hirdettek. A testületet 
1993-ig Polgár Sándor irányította, majd Juhász Tibor lett a ve-
zető. A testület tagjainak jogi tanácsadója dr. Kőhalmi József volt. 

Emlékszem arra a szép alkalomra, amikor meghívták a már 
nyugdíjas iparosokat, Újvári János bácsit, Bognár Istvánt, Fe-
kete Gézát, Németh Gyulát, Papp Gyulát, Horváth László fiát, 
Endrét, Kovács Ervint. 

A Balatonkenesei Iparoskör Dalárdája 
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Gróf Rudolf szorgalmazta, hogy legyen több ilyen alka-
lom, ahol beszélgetni lehet és az idősek át tudják adni tapasz-
talataikat. 

Az épület otthont ad a Szivárvány Népdalkörnek, a Nyug-
díjas Klubnak is. 

1997-ben ismét próbálkoztak összefogni a községben dol-
gozó és nyugdíjas „iparosokat”. Ám akkor már „vállalkozó-
ként” voltak nyilvántartva. 

Így lett „Balatonkenese Vállalkozók Testülete” 45 fővel. 
Tíz tevékeny évet mondhatnak magukénak Ambrus György el-
nök, Vass Károlyné, Koczor Huba, id. Eleven Lajos és Polgár 
Sándor vezetőségi tagok irányításával. Új berendezésekkel szé-
pítették a termet, az  orvosi vizsgálatokat  is ott végezték  el, 
családi összejöveteleket, szilveszteri, farsangi bálokat tartottak. 

2007-ben  ismét választásra került sor. A 27 tagú testület ifj. 
Eleven Lajost választotta elnöknek. Az új tagok között találhat-
tuk Ambrus Györgyöt, Vass Károlynét, akik felajánlották segít-
ségüket. Ám a rohanó élet, a megváltozott munkavégzésért való 
küzdelem egyre kevesebb időt biztosított az összejövetelekre. 

2010-ben Gróf Rudolf szervezésével csodálatos kiállításon 
mutatták be a még meglevő és már elhunyt mesterek eszközeit, 

munkáit, „Mesterségek dicsérete” címmel, abban remény-
kedve, hogy az Iparos ház ad majd helyet annak a maga által 
készített, míves bemutató szekrénynek és tárlónak. 

Sajnos ez nem valósult meg. Pedig 2007-ben egy pályázat 
elnyerésével és az önkormányzati önrésszel nagy átalakítás és 
felújítás történt.  Az épület hátsó részét részben lebontották a 
tetőt felújították. A gazdasági helyiségeket így nagy teremmé 
alakították, amely a terv szerint kézműves foglalkozásoknak 
ad helyet. A volt konyha és kamra megmaradt, belül az eredeti 
boltíves formájában, mely sütésre, főzésre alkalmas. Már egy 
nyáron be is bizonyította szükség van ilyen foglalkozásokra! 
Hisz ott vannak az eszközök, kihasználatlanul! 

Ha a civil szervezetek összefognának, közös elhatározás-
sal újra életet lehetne vinni a nagy múltú házba. Alkalmas 
lenne baráti társaságok összejövetelére – születésnap, névnap, 
szilveszter. 

Csak egy jó gazdára lenne szükség, aki felügyeli, óvja, 
védi. 

Vér Lászlóné 
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Életvezetés – csúcspontok és mélypontok között 
Mottó: Görbe vonallal is lehet egyenesen írni 

Az embernek talán a legmélyebb vágya a boldogság utáni 
vágy. Méghozzá a tartós boldogság után vágy. De ha körbené-
zünk, úgy tűnik, ez keveseknek adatik meg. Legtöbben kanyar-
gós életutakat járunk be. Bár gyönyörű helyeken megfordu-
lunk életünk útján, utunk során vannak emelkedők és lejtők is, 
vannak szép kilátások és vannak borús tájak, vannak éles ka-
nyarok és egyhangú szakaszok is. 

A szép tájak ellen nincs is kifogás, de egy lejtőn lecsúszni 
és főleg a lejtő alján találni magunkat, nem egy vágyálom. De 
talán nem gondolunk arra, hogy amikor életünkben egy lejtő 
felé fordulunk és azon elindulunk, az egy olyan döntés, amely 
megelőzhető lehetett volna. (Persze itt nem egy külső ok miatti 
nehezebb vagy fájdalmasabb életszakaszra gondolok – mint 
például egy baleset –, amely más problémamegoldó stratégiát 
igényel.) 

De egyáltalán, hogyan 
lépünk rá életünk során 
egy lejtős szakaszra? Éle-
tünkben a lejtő általában 
akkor van, amikor célt té-
vesztünk, nem a megfelelő 
irány felé tartunk. Gyakran 
ez kis lépésekkel kezdődik, 
amelyek halmozódnak, s a 
végén csak azt vesszük 
észre, hogy egyre távolabb 
és távolabb kerültünk attól 
az élettől, amire igazán 
vágytunk. 

A célt tévesztés első lé-
pése, mikor a legfőbb célt tévesztjük el, amikor a legnagyobb 
Jót kihagyjuk az életünkből, amikor nem Isten álmát keressük 
a saját életünkben, és lassan azt vesszük észre, hogy már el-
kezdjük kerülni Isten tekintetét. 

A célt tévesztés második lépése, mikor már nem keressük 
olyan jó emberek társaságát, akik felfelé vagy visszafelé no-
szogatnának minket, hanem inkább azokra figyelünk, akik a 
lejtő alsó része felé tartanak. Ennek egy másik formája, mikor 
már nem olvasunk jó könyveket, nem nézünk jó filmeket, ame-
lyek szép célokkal és gondolatokkal töltenének meg minket, 
hanem a lelki szemetet engedjük be az értelmünkbe és a lel-
künkbe. Naivitás azt hinni, hogy amit beengedünk az értel-
münkbe, lelkünkbe, az nem hat ránk. 

A célt tévesztés harmadik lépése, mikor már önmagunkkal 
sem nézünk őszintén szembe, már felmentjük magunkat rossz 
döntéseink miatt, már nem küzdünk a jó döntésekért. Mikor 
hagyjuk magunkat sodortatni az eseményekkel, azt bizony-
gatva, hogy igazából nincs más lehetőségünk. 

A célt tévesztés negyedik lépése, mikor feladjuk a vágya-
inkat, és elkezdenek a pótlékok egyre fontosabbak lenni az éle-

tünkben. Pótlék lehet a túlzott munka, vagy az egészségköz-
pontúság, vagy épp ellenkezőleg, az egészségtelen szokások, 
vagy akár a különböző státuszszimbólumok. 

A lejtő mélyén már felismerjük, hogy elcsúszott az életünk, 
de általában azt még nem, hogy igazából mi magunk vagyunk 
leginkább a hibásak érte. Ez az önsajnálat időszaka, amikor el-
kezdünk áldozatként tekinteni önmagunkra, a másikat szidni, 
akiket vádolhatunk az elcsúszott életünkért. 

Hogyan lehet kijönni egy lelki mélypontból, egy nehéz 
életszakaszból? Az első és legfontosabb, hogyha az életünkben 
mélypontra, a lejtő aljára kerülünk, akkor ismerjük be, hogy 
mi magunk tehetünk róla. A saját döntéseim sorozata miatt ke-
rültem oda. Mi magunk tettük meg az első lépéseket a lejtőn. 
Gyakran ez a legnehezebb, mert alázat és bátorság kell hozzá. 

A kiút pedig a fenti lé-
pésekkel függ össze. Mer-
jünk újra Istenre tekinteni, 
elfogadni az Ő segítségét. 
Merjünk újra célra törni, 
méghozzá nemes célra 
törni. Az értékes célok 
mágnesként képesek von-
zani az embereket, erőt és 
örömet adva. 

Merjünk újra jó embe-
rekkel barátkozni, akik a 
kiút felé segítenek, akik 
pozitív és támogató gondo-
latokkal és érzésekkel töl-
tenek el. Merjünk örömet 

és erőt meríteni az emberi kapcsolatainkból. Merjünk értékes 
könyveket, filmeket keresni és lelki értékekkel teletölteni ér-
telmünket és lelkünket. 

Merjünk belenézni a lelkünk tükrébe és bátran jónak ne-
vezni a jót és rossznak a rosszat. Ha pedig eljutottunk oda, 
hogy tudjuk, mit szeretnénk, már tudjuk, mik a legmélyebb vá-
gyaink, akkor szánjunk időt azokra a célokra, amelyekért ér-
demes élni, és tegyünk is érte lépéseket. 

Ki lehet-e kerülni az életben a lejtőket, a mélypontokat? 
Úgy gondolom, hogy kisebb céltévesztések mindenki életében 
előfordulhatnak. Életünk helyes vezetésében nagy szerepe van 
a tapasztalatnak. Kisebb céltévesztések olyan mély tapasztala-
tokat jelentenek, amelyek segítenek örülni a szép időszakok-
nak és megóvnak a nagyobb mélypontoktól. Lehet, hogy élet-
utunk kanyargósra sikerül, de ha tudatosabban és felelősség-
teljesebben vezetjük a földi életünket, akkor egyre egyenesebb 
lehet ez az út, amely egyre határozottabban tör egy nemes cél 
felé. 

M. Teréz nővér 
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Kerti munkák hónapról hónapra 

Bollók Ferenc rovata 

Hidegleléstől nagyon félek mostan, 
Favágás, ganéjhordás eszemben vagyon, 
Egy jó bő ködmönt magamnak szerzek, 
Vért eresztek, hidegtől magamat őrzöm. 

(A königsbergi porosz csillagász, 
Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziójának 
február havához fűzött verses jótanácsa) 

Noha egyelőre tél van – ráadásul az elmúlt évek egyik leghidegebbje –, fagyos a föld és úgy érezzük, messze még a kerti 
munkák időszaka, ha jól termő és gondozott kiskertet szeretnénk, a felkészülést már most el kell kezdenünk rá. Ebben segít nekünk 
Bollók Ferenc kertész, aki saját tapasztalatából szerzett, hasznos tanácsaival látja el a Balatonkenesei Hírlap olvasóit: mit, 
mikor, hogyan érdemes elvégezni annak érdekében, hogy igazán szép és termékeny kertnek örülhessünk, s a betakarítás is bősé-
ges legyen. Sorozatunk első része. 

Kertészkedni úgy érdemes, hogy mindezt tervszerűen és 
célszerűen végzi az ember. Jó, ha minden évre előre megter-
vezzük a veteményeskertet, egyszerűen egy kockás papírra. 
Lerajzoljuk a méreteket, hogy mi az a terület, amelyen gazdál-
kodni szeretnénk. A terv ahhoz szükséges, hogy januárban, 
februárban már előre be tudjuk szerezni a vetőmagot. Erre ma 
már az interneten is találhatunk számtalan lehetőséget. De be-
szerezhetjük a magokat génbankokból – amilyen például Tá-
piószelén is működik –, kereskedőktől, vagy akár barátoktól 
is. A magyar génbankokban sokkal inkább régi növényfajtákat 
találunk, mint tőlünk nyugatabbra. Ott sok ősi fajta már ki-
pusztulóban van. Tápiószelén például még tudnak adni úgyne-
vezett lófogú kukoricát, különböző babfajtákat, de ugyanúgy 
tájfajtákat is. Tudomásom szerint több mint százötvenféle 
zöldségmag található meg és áll rendelkezésre. 

Kockás papírunkon a vetésforgót is jól megtervezhetjük, 
melynek betartása nagyon fontos. Mint tudatos kertész, így le-
het a legjobban megelőzni a különböző kórokozók és kártevők 
felszaporodását. Ehhez a kertben megfelelőképpen kell vándo-
roltatnunk a növényeinket, és gondoskodnunk kell arról, hogy 
lehetőleg jószomszédi viszonyokat tudjunk teremteni a zöld-
ségágyban. Mit jelent ez a valóságban? A régi tudást, amit már 
a nagyanyáink is alkalmaztak, hogy a sárgarépa mellé rakjunk 
hagymát, lehetőleg ott legyen a fokhagyma is, mert ezek el-
ijesztik a répalegyeket. Azért jó dolog még a vetésforgó, amely 
szintén ősi módszer, mert időnként ezek a buta jószágok, ha 
máshol van a sárgarépa a kertben, nem találják meg, és nem is 

tudják károsítani. Ugyan-
így a paprika mellé bazsa-
likom ültetését tervezzük, 
a paradicsomnak pedig 
nagyon jó testvére a zeller. 
Veteményesünkbe lehető-
ség szerint rajzoljunk egy 
kis csík körömvirágot; ez 
magról vethető, egynyári 
növény, ajándékba is na-
gyon mutatós, és a későb-
biekben a kertünkben egy 
örökké tanyát verő növényt tudunk felnevelni. A körömvirág 
üde, tápdús talajt kíván, ahol ezt megtalálja, ott sok virágot ter-
mel. Nevét magjának alakjáról kapta, mert valóban olyan, mint 
egy levágott körömdarabka. Ezt kell néhány centiméter mély-
ségben a földbe raknunk kikelet idején. Fiatal, juvenális levelei 
mérsékelten fagyállók; már március vége fele, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony (március 25. – a szerk.) tájékán gondolhatunk 
a kiültetésére. Áprilisra helyben kikelő kis növényke lehet. 
Gondoskodnunk kell azonban a jó vízellátásáról, mert a pár 
centi föld – egy nagy széllel akár – könnyen kiszáradhat. Ekkor 
meglocsoljuk, de vigyáznunk kell a magokra, mert ha erre rá-
jön az eső, rohadni kezdenek. Ezért jobb palántázni. Ha ezt 
tennénk, a magokat elég március 15-e tájától melegben előne-
velni, s így április végén ültethetjük ki. Nyolc növény elég egy 
méterre, négy méterre harminckét növény jut, és ez még min-
dig csak egy zacskó virágmag. Nyár közepére egy dúsan vi-
rágzó, gyönyörű, sárga virágcsodát kapunk, amely kitűnő gyó-
gyító is, de kertünk rovartanyájává válik. Édes ízével odacsa-
logatja az összes kártevőt, melyek ott tanyáznak a levelei kö-
zött. A növényt különösebben nem károsítják, kissé megritkít-
ják. A körömvirág nagy segítségünkre lehet a kertben. 

De ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk egyelőre a koc-
kás papírunknál és a télnél. Mert még az van. Ahogy a régiek 
is tartották, a január és a február tehát a trágyahordás időszaka. 

A trágyázás, amilyen fontos, úgy el is lehet vele mindent 
rontani. Ugyanannyit árthatunk vele, mint amennyit haszná-
lunk, ha nem a megfelelő módon bánunk vele. A régi rendben 
ilyenkor ásták ki a kerti árnyékszékeket. A faluban lakó Fer-
kónak – aki vezetékneve helyett csak az általa végzett tevé-
kenység után kapott nevét viselte – ezek volt az igazi munkás 



24 BBalatonkenesei Hírlap 2017. február 

hetei az évben, 
ilyenkor élt és 
volt boldog: jött, 
ásott és tette a 
szőlőtőkék alá 
az anyagot. A 
munkáért bort 
kapott, így kö-
szönték meg a 
gazdák a tényke-
dését. Ez ökoló-
giailag teljesen 
helyénvaló volt. 

A trágyát a kertész tudatosan használja fel. Hideg és meleg 
hatású trágyákat különböztetünk meg, amelyekkel egyaránt 
nagyon jó folyamatot lehet elindítani a kert és a föld életében. 
A lényeg és a kulcsszó a komposzt. Benne minden megtalál-
ható a talaj életéhez szükséges ásványi anyagok közül. Ezen a 
szinten mindent a mikroorganizmusok irányítanak, ezek a fe-
lelősek az egyensúlyért. Ha jót akarunk cselekedni, akkor a 
trágyát megkomposztáljuk, előérlelést végzünk rajta. Így az át-
alakulás következtében megtörténő drasztikus folyamatok – 
mint a komposzttelep hője, kipárolgásai, vízellátottsága –, nem 
közvetlenül hatnak a növényekre, hanem már finomított for-
mában. A komposztálásnak tulajdonképpen a talaj lazításában 
és jobb tápanyagellátásában van szerepe. A trágyát ne közvet-
lenül vigyük a földbe, mert így mindenféle féreg is könnyen 
felszaporodik a növényeink körül. A sárgarépákat fonálféreg 
támadja, és a lótetű is előbb-utóbb megjelenik a kertben. Jobb, 
ha a trágyát komposzt formájában juttatjuk vissza az örök kör-
forgásba.  A trágyát mindig hígítani kell, mert tömény, sűrű 
anyagról van szó, aminek a lebomlását segítenünk kell. A fo-
lyamat rendkívül nitrogénigényes: szerepe van a komposztáló-
dás elindulásában és lezajlásában is. A nitrogén és a kálium a 
két legfontosabb vegyület a talaj életében. A káliumról még 
lesz szó, ugyanis ha szép és egészséges növényeket szeret-
nénk, a megfe-
lelő káliumszin-
tet is figyelembe 
kell vennünk. Vi-
szont jobb, ha 
nem műtrágya for-
májában adagol-
juk: sokkal egy-
szerűbb, ha kom-
posztot haszná-
lunk fel. A kom-
poszthoz a háztartási és kerti hulladékból nagyon sok minden 
felhasználható. Ősszel gyakran megállunk annál a kérdésnél: 
mi legyen a falevéllel? A falevél nehéz téma. A legrosszabb, 
ha otthagyjuk a kertben, hogy majd lebomlik. Megteszi persze, 
de előbb moha nő alatta, hiszen ezek avatottak a levelek lebon-
tására. Így végül elsavanyítják a talajt. Célszerűbb a falevele-
ket végigvinni a komposzton és tudatosan lebontani – csodá-
latos termőfölddé válik. Minden levél alkalmas a komposztá-
lásra, a tűlevél, a gyümölcsfák levele is. Még a rettegett dióle-
vél is komposztálható, csak kicsit lassítva, ami annyit jelent, 
hogy nem egyszerre kell rázúdítani az összes diólevelet a kom-
posztra. A dió latin leve juglans regia, azaz juglonolajat tartal-
maz, amely sejtölő hatású. Nagy mennyiségben mérgezi a 
komposztot, kis mennyiségben azonban nem árt. Aprónként, 
lassanként az előre rohasztott levélből egy-egy réteget dobva a 

komposztunkra, hasznosan tüntethetjük el ezt is. Vannak más 
fajok is, amelyeknek a levelei erős kihívást jelentenek, ilyen 
például a platánfa, de a dióhoz hasonlóan ez is komposztál-
ható. – A talajban lakó mikroorganizmusok még az egészen 
apróra vágott műanyagflakont is lebontják. Ezzel persze nem 
arra akarom biztatni a tisztelt Olvasókat, hogy komposztálja-
nak műanyag flakont, távol áll tőlem! 

Sokkal inkább meszet adjunk még a komposzthoz, de a fa-
hamu is jó megoldás. Ezek együttesen teljes tápanyagellátást 
adnak a növényeinknek, erőteljes fejlődést, a betegségekkel 
szembeni ellenállást biztosítva. 

Trágyahordás idején a komposzt hideg, hiszen az idő is az, 
ilyenkor nyugodtan adhatunk hozzá meleg hatású trágyákat. 
Ez azt jelenti, hogy állati ürülék hígítva, kis mennyiségben, jól 
elosztva nyugodtan mehet a komposztba. Ez jó talajerőt fog 
produkálni. Fel szokott merülni a kérdés, hogy a húsevő álla-
tok – mint a kutya és a macska – ürüléke felhasználható-e a 
komposzthoz? Sokan azt mondják, hogy nem, mert nagyon sa-
vas hatású és több bajt csinál, mint hasznot. Ha megfelelően 
hígítjuk, ez is felhasználható, nem kell tőle tartanunk. Min-
denki próbálja ki, győződjön meg róla, csak a hígításról kell 
megfelelőképpen gondoskodni. A hígítás történhet vízzel, 
vagy még jobb, ha faaprítékkal, mert a komposztnak amúgy is 
igen nagy a szüksége a szálas, lebontható anyagokra; ebben 
tudnak kialakulni a baktériumszövedékek. A jó komposzt a vé-
gén egy kellemes illatú, szemcsés szerkezetű anyag lesz, ame-
lyet ha földdel keverve a kezünkben összeszorítjuk, egybeáll, 
de könnyen szét is morzsolható. 

Ha legalább három évente megtrágyázzuk a veteményes-
kertünknek legalább a felét, akkor már mindent elkövettünk 
annak érdekében, hogy jó termésünk legyen. 

A nagy egyenlet pedig, hogy annyi terményt tudunk kihozni 
a kertünkből, amennyit komposzt formájában bevittünk. Ha ez 
az egyenlet összeáll, mindenki megláthatja, mennyire érdemes 
ezzel foglalkozni. 

Ha nem a piacon vásárolt, hanem saját magunk által nevelt 
palántákat szeretnénk a kertünkbe ültetni, a felkészülést már 
január-február hónapban érdemes elkezdeni. Először beszerez-
zük a magok palántáztatására alkalmas kis poharakat, gyűjtjük 
a műanyagpoharakat. Ilyenkor még csak tervezzük a kertün-
ket. Ebben a téli időszakban, annak is inkább a közepe, vége 
felé még csak a legkorábban termőre forduló növényeket ül-
tetjük el. Természetesen, mint mindenben, itt is elkövethetünk 
hibákat, még ha a legjobb szándék vezet is minket. Sokan úgy 
fognak hozzá, hogy már valamennyi jövendőbeli palántájukat 
elkezdik január-februárban nevelgetni, mellyel a szezon során 
be kívánják népesíteni a kertet. Csak a korai karfiolt, illetve 
egyes káposztaféléket – a régi tudást ismerve, főleg a régi fajta 
káposztákat – kell ilyenkor elvetni. Ezek áprilisban palántáz-
hatóak, mert hidegtűrők. A karfiol így már a nyár elejére bim-
bót tud nevelni. A paprikát, paradicsomot február 20-a táján, 
március legelején kezdjük előnevelni. Általában ez a két fajta 
növény a leggyakoribb, amit a hobbikertekben ültetnek. A pa-
radicsomot, paprikát a régi tudás szerint április utolsó hetében 
lehet kiültetni, előbb nem. Okos gazda csak május 5-e körül 
ülteti ki. Az se baj, ha már kis paprika van rajta, az se baj, ha 
magas, de az a lényeg, hogy zömök legyen. 

Ahol január-februárban kezdik előnevelni a magokat, ott a 
kikelést követően kicsit korábban, egy hónappal hamarabb 
még fólia alá is kiültetik a növényt, tehát ez igazán a kertészek 
asztala. Hobbikertekben gondolkodjunk inkább szabadföldi 
kiültetésben, mert fólia, ugye, a legkevesebb helyen található. 
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Az utóbbi öt év tapasztalatát alapul véve minden 14-16 nappal 
előbb is érvényes lehet. A régi paraszti világban is vállaltak 
korai kockázatot, de ebben az esetben is csak egy-két héttel 
lehet előrébb gondolkozni, tehát február első, második heténél 
előbb a kiültetésre szánt paprikát, paradicsomot nem érdemes 
elvetni. A palántának nagyon rossz lesz, ha előbb kerül a 
földbe, és valahol sínylődnie kell. Fontos tudni azt, hogy pa-
lánta előállításához, a csírázás elindításához az első nyolc nap-
ban, 25 ºC-nál magasabb hőmérsékletet kell tartani. Ez febru-
árban természetesen csak mesterséges körülmények között va-
lósítható meg. Ha a mag kikelt, a hőmérsékletet csökkenteni 
kell, 18-20 ºC közötti tartományban érdemes tartani. – A pa-
lántanevelés, amilyen egyszerű feladat, annyira időigényes, 
ezért leginkább csak nagy tételben érdemes belefogni. A jó 
kertész szinte együtt él a palántákkal. 

A palántane-
velés leggazdasá-
gosabb eszköze az 
úgynevezett hol-
landi ágy, ahol a 
növények mele-
gen tartását, fűté-
sét komposztálás, 
lótrágya segítsé-
gével érjük el. A 
talajban negyven 
centiméteres mély-

ségben, negyven centiméteres taposott, friss lótrágyát teszünk 
le, és ennek segítségével neveljük a palántát. A lótrágya erősen 
meleg hatású. Bizonyára feltűnt másoknak is, hogy lovardák 
felett szinte mindig rezeg a levegő. A lótrágyában hatalmas 
energia, hőenergia tárolódik, a kertészek szeretik is nagyon. 
Természetesen ennek az eljárásnak nagy a munkaerőigénye, és 
meglehetősen kényelmetlen munkafolyamat is. Ma már nem 
túl gyakori, de évszázadokon keresztül tökéletesen működött. 
Ma nagy tételben a palántavetést megfelelő méretű ládákban 
végezzük. S hogy éjszaka is 18-20 fokos levegőt tudjunk adni 
a palántáinknak, már sokkal korszerűbb lehetőségeket is 
igénybe vehetünk: például az elektromos áramot. A palántás 
asztal alá valamiféle hőközlő berendezést, legjobb, ha egy vi-
szonylag kis fogyasztású hősugárzót teszünk, és a kérdés meg 
van oldva. Ezzel könnyű tartani a hőmérsékletet, legalább a 
palánta magasságában. 

Összegezve a palántanevelés fontosságait: érdemes nagy 
tételben foglalkozni vele, hogy az energiabefektetés megtérül-
jön. Kevesebb esetében sokkal drágábban állítja elő az ember, 
mintha megvenné. Persze senkit nem szeretnék lebeszélni róla, 
hogy magból saját palántát neveljen, de készüljön fel rá, hogy 
a születőben levő növény folyamatos gondoskodást igényel. 
Ebben az évben is valószínűleg 100-200 forintért meg lehet 
majd vásárolni a palánták darabját – célszerűbb a palántaneve-
lésen megspórolt pénzt másra fordítani. 

Kenesén csodálatos termőerejű helyen vagyunk. Ritka 
nagy ajándék és kincs a talaj, ami alattunk van, még ha néha 
azt is mondjuk, hogy kemény és agyagos. Ha megműveljük, 
ha komposztot viszünk bele, ha következetesen gondozzuk – 
és nem utolsósorban szeretjük –, hihetetlen termést érhetünk el 
ezzel a jó kis kenesei anyafölddel. Az alföldi homokos földdel 
összehasonlítva is jó, bár a szerkezete teljesen más. Jó az al-
földieknek, mert a homokot könnyű művelni. Ezt az tudja iga-
zán, aki próbálta már megkapálni a kenesei agyagot, s ismeri a 
homoktalajokat. A homokon is nagy eredményeket lehet elérni, 

de leginkább ott, ahol fekete a föld, tehát komposzt is van benne, 
televény. De az igazi kihívás a makacs, nehezen művelhető 
agyag. Rendkívüli módon megőrzi a vizet, nézzünk csak körül 
a településünkön, micsoda nagy örökzöldek növekednek. Így a 
hasznos növények, a gyümölcsfák is erőteljes növekedést tud-
nak produkálni. De ehhez a legfontosabb megbecsülni a talajt és 
segíteni a termőerejét. 

A talajról a jövőben igazán eredményesen mulcsozással tu-
dunk gondoskodni. A mulcsozással, más néven talajtakarással 
a föld felszínét nem tesszük ki a mostanában igen erős sugárzás-
nak, melynek következtében kiszárad, megcserepesedik. A jól 
komposztált földben a talajéletet is könnyebb megtartani a meg-
felelő takarással. Nem kell ebben az esetben sem nagy dolgok-
ban gondolkodni. Ha a kertünkben keletkező, esetleg a szom-
szédtól elkunyerált, frissen levágott fűnyesedéket tesszük taka-
róként, azt naponta vagy kétnaponta vasvillával kicsit fellazít-
juk, hogy ne savas rothadási folyamatok induljanak el, hanem 
inkább száradjon, akkor kitűnő takaróanyag válik belőle. Nem 
Isten ellen való vétek a termőtalajt kartonpapírral takarni. Ez 
nagyszerű mulcsozóanyag. Ha dekorációt akarunk az ágyások 
köré, a kartonpapírra a legszebb fenyőkérget tenni. Körülbelül 
egy év, amíg elkorhad a kartonpapír, s a termőtalaj egyszerűen 
le tudja bontani. Mulcsozásnál szinte minden kertből származó 
nyesedéket felhasználhatunk.  Meg kell azonban válogatnunk, 
hogy mi az, ami nem alkalmas mulcsozóanyagnak, és ilyenek a 
nagyobb gazok, amelyek már magot érleltek. Nem célszerű eze-
ket elszaporítani. Az időben kihúzott gaz azonban szintén nagy-
szerű mulcsozóanyaggá tud válni. A mulcsozóanyag gyűjtése 
folyamatosan végzett munka. Állandóan pótolni kell, de a fűnyí-
rás, amit általában kéthetente végzünk, remek forrást biztosít. 

A gazok közül a kerttel foglalkozók ősi ellensége a tarack. 
Föld alatti részei olyanok, mintha vetnénk. A nagy tarackgyöke-
reket a gondos kertészek szép csendes tűzön szokták elégetni. A 
növény hivatalos neve tarackbúza, és a gyökér kitűnő gyógynö-
vény, hatalmas energiabomba, amely képes átadni az erejét. 
Mindenkinek tanácsolom, nézzen utána, mire használható. Az 
erejére jellemző, hogy nagyüzemileg a gyomirtót is kikacagja, 
tehát gyakorlatilag kiirthatatlan. Egy idő után magához tér és 
újra kihajt. A művelt kertből egyszerűen kikopik a tarack; meg-
jelenése sokkal inkább figyelmeztető, hogy nincs minden rend-
ben a kertünkben, vagy legalábbis még nem érkeztünk meg oda, 
ahová elindultunk. Aki szereti a földet, az egy idő után tisztelni 
kezdi a tarackot, csak megkülönbözteti, tehát lehetőleg nem sza-
porítja. 

Van még egy növény, amelyet igen sokféle formában tudunk 
felhasználni a kertünkben. Sok jót tehetünk vele például a kom-
posztunk érdekében. Ebből a növényből itt, egy nagy víz partján 
és a kertekben, dísz formájában is jó sok van. Ez pedig a nád. 
Bármilyen hihetetlen, a nádnak önmagában 60%-os a humusz-
tartalma. D ezt elő kell varázsolni belőle, ennek módszere pedig, 
hogy egy kicsit meg kell darálni, rátenni a komposztra, és na-
gyon rövid idő alatt elbomlik. Érdekesség, hogy régi kertészek 
megvették az öreg nádtetőket, és ez volt a mulcsozóanyaguk, 
mivel abban a pillanatban humuszként reagált, ahogy elterítették 
a földön. Arra kell csak vigyázni, hogy ne azévi, friss nád le-
gyen, amivel dolgozunk, hanem lehetőleg olyan, amit előtte már 
egy-két évig szárítottunk. Az egyik legcsodálatosabb növény a 
nád. Komposzton kívül remek, egyszerű és alacsony kis árnyé-
kolókat tudunk belőle készíteni. Ez nem veszi el a napfényt a 
növények elől, de az utóbbi években jellemző és gyakori durva 
szelek ellen hatásos. Nagyjából a térdmagasságú árnyékolók a 
megfelelőek. Mire ezt túlnövi a növény, már megszilárdítja 
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magát, meg tud barátkozni a szelekkel. A palántának azonban 
még szüksége van az ilyenfajta segítségünkre is, mert a növény 
zöld felülete a gyökér nagyságával általában nem áll arányban, 
ezért könnyen lehet, hogy ültetés után fekve találjuk a palán-
táinkat. Ezért célszerű a paradicsompalántát fektetve, vagy 45 
fokos szögben döntve ültetni. Ez is egy régi fajta tudás, ami a 
paradicsomnövény igényeit szolgálja, de erről még beszélünk 
majd, amikor itt lesz az ideje. Az árnyékolóhoz a kb. 60 centi-
méteresre vágott nádszálakat össze kell kötni. Régen úgy 
mondták, össze kell varrni a nádat, és ezt sással csinálták. Ami-
kor még nagy háztáji gazdálkodás folyt, ezek az árnyékolók a 
szabadon kapirgáló tyúkoktól, kacsáktól is védték a vete-
ményt. – Ez is egy remek feladat, amellyel a téli hónapokban, 
az igazi kerti szezonra készülve foglalkozhatunk. 

A növény szeret védelemben nőni. Ha készítünk egy nagy 
tányért a földbe, ami hasonló a parabolaantennához, annak al-
ját megrakjuk trágyával, s dinnyét vetünk bele, erős, nagy nö-
vényt nevelhetünk. A széltől védve van, napozni tud, a meleget 
magába gyűjtheti – minden a növekedését szolgálja. A mélye-
dést kapával lehet kialakítani, s ha még egy adag nádat is te-
szünk az aljára, a nád elkorhad, védi a talajt és megtartja az 
összes elfolyó vizet – nincs párolgási veszteség. 

Sok még a vidékünkön a vadon, de kertekben is növő bo-
dza. A bodza jól ég, hiszen vizesen is elégethetjük, ezért a 
nyári grillezéseknél, a téli fatüzelésnél igen népszerű, én mégis 
inkább komposztálásra javasolnám. A vastagabbját eltehetjük 
persze tüzelőnek, mert gyorsan, nagy meleget tud adni; néha-
néha érdemes egy ágat a tűzre tenni. 

Kellemes készülődést kívánok a nyár tervezéséhez és jó 
szórakozást a kockás papírhoz! Márciusban innen folytatjuk. 

Ha kerttel, kertészkedéssel kapcsolatos kérdése van a Kertészhez, Bollók Ferenchez, kérdezzen bátran! – balatonkenesehirlap@gmail.com 
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Emlékezések 
1962. november 

Aznap kora reggel keltek rokonságunk 
tagjai, mert „Sógor bácsiéknál” volt a soron 
következő disznótor napja. A kora reggel a 
famíliánkban hajnali négy órát jelentett, 
vagyis hogy pontosabban fejezzem ki ma-
gam, akkor töltötték teli az első pálinkás po-
harat. Az, aki azt lekéste biz jó ideig várha-
tott a következő kínálásra. Így aztán minden 
böllér ugyancsak időben megjelent az előre 
megbeszélt helyszínen, hogy a többiektől 
még csak véletlenül sem maradjon le egyet-
len pohárka pálinkával sem. Sógor bácsi köz-
ismert volt humoráról, a nők körüli sompoly-
gásairól, végtelenül kedves s barátságos mo-
doráról, valamint állandóan mosolygó arcáról. 
Ma úgy gondolom Ő volt az utolsó „Csupa 
szív” ember, akit én ismerhettem e földön. 

Nos, mint házigazdának, néki volt a fel-
adata a böllérek itallal való kínálgatása, 
amely feladatot bizony becsülettel el is vé-
gezte, s még véletlenül sem felejtkezett meg 
saját poharáról sem. Nagynéném (édes-
anyám nővére), megunván a hosszas poha-
razgatást, rövid időn belül átvette a „parancs-
noki” szerepkört s elkobozva a bűvös s bűnös 
üveget, munkára biztatta az ugyancsak emel-
kedett hangulatú böllércsapatot. A szerepkör 
megváltozását természetesen sorozatos élce-
lődések követték, ám a házigazdának min-
denre megvolt a válasza, amelyeket harsogó 
nevetésekkel díjaztak a többiek. Mire végre 
kipirkadt, nekiláttak az áldozat kiválasztásá-
nak, szinte folyamatosan leszólván termetét, 
mondván: az övéké mennyivel nagyobb eh-
hez képest. Majd felszólították a Sógort, 
menjen már be a belső ólba s tegye a „malac” 
szájába a drótkötelet, amivel majd kihúzzák 
az ólból – Marcit – a disznót. Megjegyzem, 
Marci mintegy kétszáznegyven kilós „ma-
lac” volt, így aztán törhettem a fejem, ugyan 

mekkora is lehet 
egy disznó, de 
természetesen 
kérdezni nem 
nagyon mertem, 
ismerve Unoka-
bátyám stílusát – 
gyereknek zacs-
kóba sz…t tesz-
nek, és azt szo-
pogassa – lenne 
a válasza felém. 
Természetesen 
ilyen válaszra 
nem vágytam, s 
így egy későbbi 
alkalomra ha-
lasztottam kér-
déseimet. Ő, új 

házasember lévén amúgy is ugyancsak fen-
nen hordta az orrát, amit én sértésként köny-
veltem el magamban, elvégre két esztendő 
múltán tízéves leszek, s így már szinte felnőtt 
ember. – Gondolataimtól a disznó hangos vi-
sítása terelte figyelmemet, majd rövid hörgés 
jelezte, Marcinak véget ért földi pályafutása. 
A főböllér szerepét először betöltő Unokabá-
tyám büszkén tekingetett körbe, várva az el-
ismeréseket. Igen, ám de az ól irányából, 
amiben csak egy disznó maradt, most meg 
mégis kettő visítása hallatszik szinte egy-
szerre, s ez kissé gyanússá vált a társaságnak. 
Természetesen rögtön a Sógort keresték, 
mondván nézzen már utána, mi történik az 
ólban, elvégre Ő a gazda. Hangosan kiabál-
tak érte, de nem lelték sehol. Így aztán nagy-
hangú Unokabátyám az ólhoz lépve kinyi-
totta annak bezárt ajtaját s még a száját is 
nyitva felejtvén, csak nézett kitágult szemek-
kel befelé – majd fuldokló hangon kitört be-
lőle az artikulátlan röhögés. Sógor a másik 
disznó hasát vakargatva üldögélt a friss szal-
mán, majd időnként annak fülét megcsavar-
gatva mind ketten visítani kezdtek. A neve-
téstől összegörnyedt böllérek hangoskodva 
követelték a forralt bort, hisz ekkora ijede-
lem után megszomjazik az ember – magya-
rázták Nénémnek –, aki röviden s tömören 
fogalmazva mondta ki véleményét az esettel 
kapcsolatosan – „vén marha” – s a nevetés 
könnycseppjeit a köténye sarkába törölgetve, 
elindult a konyha felé. Fogyott a forralt bor, 
ahogy ilyenkor illik, s a csapat pohárral a 
kézben visszatért a már szalmával beborított 
s pörzsölésre előkészített kocához. Majd a 
poharakat kaparókésekre cserélve nagy örö-
mömre végre meggyújtották a szalmát, hisz 
jó ideje erre vágytam a mínusz tizennégy fo-
kos hidegben. Lobogott is a száraz szalma 

lángja, ontva a kellemes meleget, s Sógor bá-
csi azonnal igazgatni kezdte vasvillájával, 
nehogy megégjen a disznó bőre. Ám rövide-
sen kiderült, felesleges volt aggodalma, mert 
az elégett szalma alatt nem találták Marcit. 
Amint kiderült, nagy sietségükben a tartalék 
szalmát gyújtották meg. Megvolt rá a magya-
rázat: „így jár minden férfiember, aki hagyja, 
hogy az asszony beleszóljon a munkájába” – 
ezzel célozgatva arra, amiért a Sógor szó nél-
kül hagyta a pálinkás üveg elkobzását. Ezért 
még ekkor is igencsak nehezteltek rá. Bár 
igaz, néha a nők is fején találják a szeget – 
jegyezte meg apám, utalva Néném megjegy-
zésére, amivel Sógort illette nem is oly rég. 

Kis időn belül már valóban pirulni kez-
dett Marci bőre a lobogó tűz alatt; szorgos 
hozzáértő kezek tisztogatták a lepörzsölődő 
szőrtől, majd a másik oldalán is elvégezték 
ugyanezt a precíz műveletet. Sógor bácsi 
hozzám fordulva megsimogatta kócos fejem, 
s rám kacsintva súgta felém – na, ki is az 
okos közülünk? – s fejével a többiek felé in-
tett. Megvallom őszintén, az egész famíli-
ánkban Ő s az idősebb Unokanővérem voltak 
azok (apai nagymamámon kívül), akik iga-
zán őszinte szívvel, azonnal elfogadták a je-
lenlétem a famíliában, s Tőlük mindig igaz 
szeretetet kaptam későbbi életem során is, 
több alkalommal. Mindeközben Marci a 
bontóasztalra kerülvén ugyancsak alapos 
fürdetésben részesült, s szinte aranysárgává 
válva várta, hogy a böllérek elkezdjék feldol-
gozását. Fázósan, toporogva várakoztam, ab-
ban bízva, hogy hamarosan hozzájuthatok 
némi sült bőrhöz, amit bármi másnál jobban 
szerettem. Ám ismét csalódnom kellett a fel-
nőttekben, ugyanis arról kezdtek beszélni, 
hogy „ekkora hidegben pálinka esetleg for-
raltbor nélkül tüdőgyulladást is lehet kapni”, 
s ők ezt ugyancsak nem szeretnék. Ez való-
színűleg a konyhában is hallható volt, mert 
Néném megjelent az ajtóban egy illatokat 
árasztó lábossal a kezében. „De most már 
szeretném, ha végre haladnátok is” – je-
gyezte meg epésen az ugyancsak emelkedett 
hangulatban lévő csapatnak, majd még 
hozzátette: „Te meg jól tennéd, ha visszafog-
nád magad” – nézett rá Sógor bácsira. Azért 
a titokban kárörvendők is nagy lendülettel 
fogtak ismét munkához, azaz csak fogtak 
volna, ha unokabátyámnak nem támad egy 
ötlete. „Valakinek meg kellene néznie, mi-
lyen a disznó testének hőfoka, mert az befo-
lyásolja, honnan is kezdjem a bontást. – 
Meglepődtem, mert ilyenről eddigi életem-
ben még nem hallottam, csodálkozva néztem 
a többiekre. Ők is komoly s aggódó arcokkal 
bólogattak. Na, ki is itt a legfiatalabb? – foly- 



28 BBalatonkenesei Hírlap 2017. február 

tatta körbetekintve, majd rám mutatott és kö-
zölte: ez a megtisztelő feladat engem illet. S 
mielőtt bármit is mondhattam volna, elma-
gyarázta, hogy bal kezem középső ujjával 
nyúljak a disznó hátsójába, hogy megállapít-
hassam, elég meleg-e még belülről is. Mit te-
hettem volna, megtettem – s közöltem velük, 
szerintem még elég meleg. Szinte természe-

tes volt, hogy meg kellett ismételnem a mű-
veletet, vajon biztosan így van-e, vagy eset-
leg tévedtem. Ezek után beküldtek a kony-
hába édesanyámékhoz, hogy mondjam el, 
nem kell idegeskedniük, mert még alkalmas a 
disznó a boncolásra. Aki nem hiszi, meggyő-
ződhet róla. Szerencsémre az unokanővéreim 
a szobában voltak, s így nem hallhatták 

mindazt, amit Nagynéném a konyhából nagy 
nevetések közepette s engem kiűzve kiabált. 

 Odakint már bontották disznót, de jól 
látható volt, amint a hátuk reszketett a neve-
téstől. Megfogadtam, ezek után némi 
fenntartással fogadom a nekem szánt „jó ta-
nácsaikat” még akkor is, ha soha többé az 
életben nem ehetek sós bőrkét! 

Id. M.S.
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Törődjünk embertársainkkal! 
Odakünn mínuszok fogadják a lakásaikból kilépőket, s az 

én arcomat is szinte azonnal égetni kezdte a rettentőn hideg 
levegő. Rátekintettem a kinti hőmérőre, ami mínusz tizenkét 
fokot mutatott, s rájöttem, a valóságtól eltérően a viharos erejű 
széltől érezem hidegebbnek a kinti hőmérsékletet. Hamarosan 
vissza is húzódtam a meleg lakásba, gondolván, így járnak 
azok, aki nem bírnak leszokni a káros szenvedélyeikről, mint 
például én a dohányzásról. Arra gondoltam, megnézem a ko-
raesti híradókat – így szoktam meg, összehasonlítva őket –, 
mert érdekel, kiderül-e valami hihető belőlük. (Legnagyobb 
meglepetésemre az egyik legnézettebb hírműsort kivették az 
adók közül, nincs semmi különleges gond, legfeljebb ezen túl 
a neten nézem hírműsoraikat.) 

Szeretem, ha naprakészen ismerem a hazai eseményeket és 
a nagyvilágban történteket, bár maga a politika, avagy a poli-
tikai állásfoglalás tőlem távol áll. Ami viszont megdöbbentően 
ért, az a hazánkban bekövetkezett magas számú fagyhalál. S 
mindez nemcsak a hajléktalanokat érinti, mert az áldozatok 
egyharmadát sajnálatosan a saját fűtetlen lakásában érte e mél-
tatlan s környezetükre is szégyent jelentő halál. Az emberek-
ben óhatatlanul felmerül a kérdés: ilyen esetekben hol vannak 
a települések választott elöljárói, avagy fizetett szociális dol-
gozói? De úgy is jogosan megfogalmazhatnánk, hogy az adó-
fizetők pénzéből fizetett s lelkiismeretet nem ismerő emberek. 
Azt is meg kell említeni – mert az igazsághoz hozzátartozik – 
és sokunk számára bizony elfogadhatatlan, hogy mindezek a 
szomorú esetek (sajnos még bizonyára nem véges) sora, a hu-

szonegyedik századi Magyarországon történhet meg! Mind-
nyájan tisztában vagyunk azzal, hogy ezekhez hasonló dolgok 
a rendkívüli téli időjárásnak köszönhetően a világ bármely or-
szágában előfordulhatnak, ám az összlakosság lélekszámát fi-
gyelembe véve hazánkban ez az arány kiugróan magasnak tű-
nik. Amit el kell ismernünk, az a magyar nép összefogásának 
még meglévő ereje s hite, ahogy önzetlen emberek igyekeznek 
segíteni – bizony nagyon sokszor erejükön felül – a rászorul-
taknak. Ahol a hibát vélem felfedezni, az a felkészületlenség, az 
előre való gondolkodás, valamint az egymás iránti megértő, em-
beri szeretet s tisztelet sajnálatos hiánya mindazok részéről, akik 
ezért társadalmunk egészével szemben felelősek. Mindez termé-
szetesen nem csak politikai kérdés, hanem elsősorban lelkiisme-
reti – legalábbis a többség s az én véleményem szerint is. 

Úgy érzem, városunkban hasonló szomorú eset még véletle-
nül sem fordulhat elő. Önkormányzatunk s vele együtt a Család-
segítő intézményünk e téren elismerésre méltóan végzi felada-
tát. Azonban mindnyájan jól tudjuk, élnek közöttünk olyanok, 
akik esetleg titkolják rászorultságukat vagy eleve nem tudják, 
kikhez fordulhatnak segítségért, legyen az bármivel kapcsola-
tos. Ezúton kérem településünk polgárait s minden kedves bará-
tomat: akinek a környezetében idős vagy segítségre szoruló em-
bertársa él, fordítson nagyobb figyelmet rá, s ha szükséges, kér-
jen segítséget számára! Előre is köszönjük megértő segítségét! 

Tisztelettel: 
Id. M.S. 

a Balatonkeneséért Baráti Kör elnöke

                                                

Életet mentettek a balatonkenesei rendőrök 
A fenti kéréshez kapcsolódva ide tartozó esetről tudunk be-

számolni. 
Hosszú évek óta nem volt már olyan hideg telünk, mint az 

idén. Hogy mennyire oda kell figyelnünk a körülöttünk élőkre, 
különösen az idősebbekre, azt példázza a 2016. december 20-i 
eset is. A Balatonkenesei Rendőrőrs két tagja, Gőgös János 
címzetes törzszászlós és Geri Márk őrmester járőrszolgálatuk 

ellátása közben egy Balatonakarattya külterületén levő kis 
nyári lakban égve találták a villanyt, de semmiféle mozgást 
nem tapasztaltak. A házban, a földön fekve idős embert talál-
tak, aki a kihűléstől már eszméletlen állapotban volt. A mentők 
helyszínre érkezéséig a járőrpáros egyik tagja a testével mele-
gítette a férfit. A segítség még időben érkezett. 

Köszönjük rendőreink éberségét és emberségét!
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Mire figyeljen, amikor télen útnak indul? 
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Meg-

változnak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és 
a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell. Útra kelés előtt a 
gépjármű műszaki állapotának felülvizsgálata mellett a felszerelés ki-
egészítése is szükséges lehet. 

Műszaki állapot felülvizsgálata: 
 fékberendezés, világítás, akkumulátor, ablaktörlő állapotának

ellenőrzése,
 téli gumiabroncs felhelyezése, állapota, fagyálló ablakmosó

betöltése,
 szélvédő és világítótestek búrájának tisztántartása.
Hosszabb út előtt célszerű elhelyezni a gépkocsiban: 
 fagymentesítő zárolajozót, jégkaparót, hólapátot, hóláncot,

rugalmas vontatókötelet,
 takarót, téli ruhadarabokat, elegendő élelmiszert és innivalót.

A biztonságos közlekedés emberi tényezője a vezetéstechnikára 
való nagyobb odafigyelést jelenti: 

 sebesség út- és látási viszonyoknak megfelelő megválasztása,
 nagyobb követési távolság,
 lassúbb manőverezés,
 kiemelt figyelem a gyalogosokra,
 elegendő üzemanyag biztosítása, gépkocsi teletankolása.

A hóeltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó, 
konvojban közlekedő járművek előzése 

TILOS és balesetveszélyes! 

Tanácsos a napi, de különösen hosszabb út előtt a közlekedési 
helyzetre vonatkozó információk beszerzése a helyi és országos 
médiából, Útinformtól.

Már írtam arról, hogy a téli hidegben jobban figyeljünk egymásra. 
És nemcsak a közlekedés során. Kemény hideg napokat élünk, és bi-
zony szép számmal akadnak olyanok, akiknek nem jut biztonságos, 
meleg otthon. Nemcsak a fedél nélküliekre gondolok.  

Az időben érkező segítség 
a kihűlt otthonban is életet menthet! 

Szilveszter éjszakáján a szolgálatot teljesítő balatonalmádi pol-
gárőrök a már jól ismert helyeket is felkeresték. Így akadtak nyomára 
egy 64 éves férfinak, akit a rendőrséggel együttműködve a várpalotai 
szálláson helyeztek biztonságba. A szolgálatot teljesítő Nagy Róbert 
polgárőr kiváló példáját adta az emberi hozzáállásnak mások megse-
gítésére, Balogh Csabával együtt.  

A polgárőrség és rendőrség együttműködésének szép példája volt 
a csajági mentés is. Állampolgári bejelentés érkezett a helyi körzeti 

megbízotthoz, hogy magatehetetlen ember fekszik az utcán. Kajdi 
Tamás helyi polgárőr segítségével juttatták haza, fűtött otthonába a 
férfit. 

De mentettünk szilveszterkor megriadt és elmenekült kutyát is 
Balatonalmádiban, állampolgári segítséggel. 

Hiszem, hogy minden ember lelkében ott lakik az a szeretet, 
amely mások megítélése, elítélése nélkül is a segítő kéz nyújtására 

sarkall bennünket! 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Kalendárium – február 
Február – a második hónap az év során. Neve Februustól, a megtisztulás római istenétől származik, s valóban: a tél utolsó hónapjaként a tavasz 

előtti megtisztulást, a meteorológia tél búcsúzását jelenti. Tiszteletére ülték a római korban a hónap közepén megtartott Februa vagy Februltus ünnepet. 
A nyelvújítók enyheges néven nevezték, tekintve, hogy a tél ekkor már enged szorításából. Népi elnevezése Böjtelő hava, Jégbontó hava, Szarvastor 
hava, Télutó. 

Az egyetlen hónapunk, amelynek hossza változó: négyévenként, szökőévben a szokásos 28 naptól eltérőn 29 napos. Érdekesség, hogy a Római 
Birodalomban, Svédországban és a Szovjetunióban a történelem során többször is jegyeztek február 30-i dátumot. A jelenséget az eredeti Julián-féle 
naptár szökőévekben létező február 30-i napja, a Gergely-és a Julián-naptárakról történő átállás, valamint egy forradalmi naptár bevezetése (a Szovjet-
unióban) hozta létre. 

Február 1-jéhez kötődik a kelta hagyományban tartott imbolc ünnepe, mely a tavasz közeledtét jelzi, s miként a római hagyományban, a keltáknál 
is a megtisztulás, megtisztítás motívuma az egyik ismérve. E napon ünneplik névnapjukat többek között a Brigitták: Brigid kelta istennő ünnepén az 
állatokat engedik újra a szabadba. 

Február a farsang, a bálok és mulatságok időszaka. A farsang a január 6-i Vízkereszttől a húsvét előtti böjtöt megelőző húshagyó keddig, avagy a 
másnapi hamvazószerdáig tartó időszak. „Farsang farka”, más országokban a karnevál a farsangot lezáró többnapos mulatság, egyúttal télbúcsúztató. 
Hozzá kapcsolódik a legjellegzetesebb téltemető felvonulás, a 2012 óta hungarikumnak számító mohácsi busójárás. 

Több időjárásjósló népi szokás is kapcsolódik a hónaphoz – valamennyi azt jelzi, mennyire vágynak már az emberek a közelgő tavaszra. Ezek 
sorában talán a legismertebb a 2-i Gyertyaszentelő, melyen az ébredő medve viselkedéséből próbálunk következtetni rá, közeledik-e a várva várt 
enyhülés. Közismert, ha a medve ilyenkor nem bújik vissza a barlangjába, az jót jelent a tavaszt váróknak, ellenben ha meglátja az árnyékát (mert süt 
a nap), és a meghosszabbított alvás mellett dönt, újabb hideg idő várható. Ahogy a rigmusok is mondják: „Ha fénylik Gyertyaszentelő, az ízéket 
(tüzelőt) szedd elő!”, illetve „Gyertyaszentelő melege sok hó és jég előjele – Gyertyaszentelő hidege kora tavasznak hírnöke”. Ha február 2-án kisüt a 
nap, egyébként sem jó előjel. Ha a papot a reggeli mise közben a napsugarak az oltárnál érik, szintén marad még a tél. Ha gyertyaszenteléskor szépen 
és nagy lánggal égnek a gyertyák, sok méz lesz abban az évben. Ha elalszanak, egyáltalán nem lesz jó a termés. A februári fagy bőséges búzatermést 
hoz, és ahány ködös napot számlálunk ebben a hónapban, annyi esőre számíthatunk a nyáron. – Olaszországban a farkas a medvéhez hasonlóan idő-
jósnak számít, Észak-Amerikában pedig a mormota a hiedelem alapja. 

Február 3-a, Szent Balázs napja a balázsolásról híres. A torokfájósokat parázsra vetett alma, körte héjával füstölték meg. A pap ilyenkor két 
megszentelt gyertyát tart a hívők torka elé, és a szent közbenjárását kéri, hogy torokbajtól és betegségtől megóvja őket. A szokás Szent Balázs csele-
kedetére vezethető vissza, aki hasonló módon keresztbe tett két gyertyával és imával mentette meg egy halszálkától fuldokló kisfiú életét. A praktika 
gyakorlása a diftéria, köznapi elnevezésén torokgyík járványos elterjedése idején felerősödött. Babits Mihály Balázsolás című versében, gégeműtétje 
előtt kérte Szent Balázs segítségét emlékezetes módon: 
Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs! 

Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon 

s úgy néztem a gyertyák közül, 
mint két ág közt kinéző ijedt őzike. 

Tél közepén, Balázs-napon 
szemem pislogva csüggött az öreg papon, 

aki hozzád imádkozott 
fölémhajolva, ahogy ott térdeltem az 

oltár előtt, kegyes szokás 
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én 

s ő se jól értett. De azért 
te meghallgattad és megóvtad gyermeki 

életem a fojtogató 
torokgyíktól, s a veszedelmes mondulák 

lobjaitól, hogy fölnövén 
félszáz évet megérjek, háladatlanul, 

nem is gondolva tereád. 
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is, 

segíts, Sebasta püspöke! 
                                       (Részlet) 

Időjárásjósló még a 6-i Dorottya, és ennek ellenpárja, a 16-i Julianna is. „Ha Dorottya szorítja (a jeget), Julianna tágítja”, és ha „Juliska fésülködik, 
a tavasz már közeledik”. Ugyancsak érdemes figyelnünk a 14-i Bálint napon: „Ha házasodnak a verebek Bálintkor, Készülhetsz a tavaszra bármikor”. 
Általánosan ismert még a Mátyás nap, a hónap vége felé, 24-én, mert ha „Mátyás nem talál jeget, akkor csinál”. 

Ha mindez nem lenne elég, a muslicák is elárulják, mire számítsunk: „Ha rajzik a muslica februárban, lesz még zimankó márciusban”. (Ne adjunk 
nekik esélyt, ne maradjon megkezdett gyümölcs, megbontott borosüveg az asztalon.) 

A Nap a hónap közepén a Vízöntőből a Halak jegyébe lép, és ott is marad március közepéig. Ebben az időszakban a Neptunusz uralkodik, a Jupiter 
támogatásával. A Halak jegyében születetteket, legyenek akár nők vagy férfiak, a legromantikusabb embertípusnak tartják. Érzelmesek, önzetlenek, de 
könnyen befolyásolhatók. Álmodozók, akiket sokszor ér csalódás megalapozatlan terveik miatt. Intuitívak, fantáziájuk gazdag. Kedvelik az érzékszer-
vekkel fel nem fedezhető tapasztalatokban megnyilvánuló igazságot, mely a keresett tisztánlátáshoz és tökéletes realitáshoz vezeti őket. 

Az időjárásban a február néha igen szélsőséges. A ma élők is emlékezhetnek a múlt század ötvenes éveiben előforduló szokatlan februári melegre, 
amikor napközben felsőkabát és pulóver nélkül lehetett közlekedni, melynek egy másnapi, havazással érkező hidegfront vetett véget. 1327 januárjának 
és februárjának fordulóján a gyümölcsfák virágoztak, pünkösdkor arattak, július végén pedig szüreteltek. 1793 februárjában a méhek már virágokról 
gyűjthettek, Mátyás napjára a szőlőmunkákat és a tavaszi szántást elvégezték. Abban az évben a fecskék már március közepére megérkeztek. 1900 
februárjáról is úgy adtak hírt a korabeli újságok, hogy az időjárás nyilvánvalóan megtévedt, vagy Magyarország tolódott délebbre a térképen. A 20. 
század leghidegebb februári napja 1940. február 16-án volt Miskolcon, ahol mínusz 35 fokot mértek. Nem volt sokkal melegebb 1929. február 11-én 
Kecskeméten sem, a maga mínusz 33 fokjával. Az ellenkező véglet az 1998. február 12-én Rábagyarmaton mért 22,9° C. Ettől alig marad el a 2004. 
február 5-i 22,5° C Szentgotthárd-Farkasfán, illetve az 1966. február 22-i 21,8° Ásotthalmon. 1990-ben több helyen is plusz 20° C feletti hőmérsékletet 
mértek február hónapban: ettől az évtől napjainkig többször fordult elő igen enyhe idő februárban. 

Február 1. 
A Civilek Napja Magyarországon. 1998-

ban tartották meg először, a néhány évvel ko-
rábban alakult Civil Parlament javaslatára. A 
nap a civil szerveződések fontosságára irá-
nyítja a figyelmet, s arra, hogy általuk az ön-
kormányzatok sok tehertől és felelősségtől 
mentesülhetnek. 

A Tisza élővilágának emléknapja is: 
2000. január 31-én Romániában az Aurul 

nevű bányavállalat cianidot és más nehézfé-
meket bocsátott a Szamos és a Tisza folyóba, 
elképzelhetetlen ökológiai katasztrófát 
idézve elő. A szennyeződés végigvonult a fo-
lyón, a Tisza élővilágának jelentős részét el-
pusztítva. Ennek mementójául alkotta meg 
az országgyűlés az emléknapot. 

Ezen a napon született Árkay Aladár 
(1868-1932) építész, aki apósával, Kallina 
Mórral társulva építette a Budai Vigadó és a 

budai várban levő Dísz téri honvéd főpa-
rancsnokságot. 

Február 2. 
A vizes élőhelyek világnapja. 1971-ben 

e napon fogadták el az indiai Ramsarban azt 
az egyezményt, amelyben az azt aláíró kor-
mányok felelősséget vállaltak a vizes élőhe-
lyek védelméért. Magyarország 1979-ben 
csatlakozott az egyezményt aláíró országok-
hoz. 
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Ez a szerzetesek világnapja is. II. János 
Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta ünnep-
lik a szerzetesként élő nőket és férfiakat. 

E napon született Komjáthy Jenő (1858-
1895) költő, akinek költészete a romantiká-
ból a szimbolizmus felé haladó irodalmunk-
ban egyfajta átmenetet képezett, melyet a 
Nyugat első nemzedékének jó néhány nagy 
alakja – köztük Babits és Kosztolányi – fon-
tosnak tartott saját nézőpontja kialakulásá-
nak szempontjából. 

Február 3. 
Érdekes emléknap osztozik a naptár e 

napján a már említett balázsolással: Magyar-
országon 2007 óta ez a rejtvényfejtők napja, 
mivel 1957-ben ekkor jelent meg először a 
Füles című rejtvényfejtő hetilap. 

1959-ben ezen a napon szenvedett halá-
los kimenetelű repülőgép-szerencsétlenséget 
Buddy Holly, a korai rock and roll emblema-
tikus muzsikusa és zenésztársai. 

A nap szülötte Kner Imre (1890-1944) 
nyomdász, könyvművész, aki édesapja, Kner 
Izidor mellett, a család gyomai nyomdájában 
a koránál messze előbbre mutató tipográfiai 
megoldásokat alkalmazott. Különösen figye-
lemre méltók a szecessziós és klasszicista stí-
lusban megalkotott könyvtervei. 

Ezen a napon született a tavaly elhunyt 
Csoóri Sándor (1930-2016) kétszeres Kos-
suth- és kétszeres József Attila-díjas író, 
költő is. 

Február 4. 
Rákellenes világnap. 
Ezen a napon született Káldi György 

(1573-1634) jezsuita szerzetes, akinek mun-
kája az 1626-ban megjelent első teljes ma-
gyar nyelvű katolikus bibliafordítás. 

A nap szülötte Grosics Gyula (1926-
2014), az Aranycsapat kapusa, 86-szoros vá-
logatott, a Nemzet Sportolója kitüntető címet 
viselő futballista. 

Február 5. 
1971-ben az Apollo-14 Antares nevű 

kompja sikeresen landolt a Holdon. Ez volt a 
harmadik olyan Apollo küldetés, amely em-
bert vitt a Holdra. A legénység parancsnoka 
Alan Shephard volt,  két társa Stuart Allen 
Roosa és Edgar Mitchell. 

Február 5-én ünnepli születésnapját Sze-
pesi (eredetileg Friedländer) György (1922) 
sportkommentátor, sportriporter, akit „az 
Aranycsapat tizenkettedik tagja”-ként is em-
lítenek, hiszen számtalan legendás meccset 
közvetített. Félreismerhetetlen stílusával a 
legnagyobb sportriporternek tartják. 

Ezen a napon született továbbá Kner Izi-
dor (1860-1935) nyomdász, könyvkiadó, 
Kner Imre édesapja. 

Február 6. 
1952-ben e naptól II. Erzsébet Anglia 

uralkodója. 
A nap szülötte, tehát éppen kétszáz éve 

született Trefort Ágoston (1817-1888) mű-
velődéspolitikus, közoktatási majd vallás-
ügyi miniszter. 

Február 7. 
1971-ben ezen a napon kaptak választó-

jogot a nők Svájcban. 1977-ben Budapesten 

felavatták a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem 24 emeletes épületét. 

Ezen a napon született Béres József 
(1920-2006) Széchenyi-díjas kutató, a Bé-
res-csepp megalkotója. 

Február 8. 
1946-ban a Philadelphia Orchestra és Or-

mándy Jenő karmester közreműködésével 
bemutatták Bartók Béla III. zongoraverse-
nyét. A mű utolsó tizenhét ütemét Serly Ti-
bor egészítette ki, mert az előző év szeptem-
berében elhunyt Bartóknak már nem volt 
ideje befejezni a lejegyzést. 

A nap szülötte Jules Verne (1828-1905) 
francia író, a tudományos-fantasztikus iroda-
lom műfajának egyik legelső képviselője, 
akinek olyan műveket köszönhetünk, mint A 
rejtelmes sziget, a Nyolcvan nap alatt a Föld 
körül, vagy a Grant kapitány gyermekei. 

Február 9. 
A piski csata napja, 1849-ben: Bem tá-

bornok Piskinél megtámadja Puchner csapa-
tait, és jelentős vereséget mér rájuk. 

Ezen a napon született Bolyai Farkas (1775-
1856) matematikus, a nemeuklidészi geometria 
elméletének előfutára, melyet tanítványa, saját 
fia, Bolyai János fejlesztett tökélyre. 

Február 10. 
1947-ben, éppen hetven évvel ezelőtt Ma-

gyarország aláírta a párizsi békeszerződést, 
amely visszaállította az ország trianoni határait. 

A nap szülötte gróf Batthyány Lajos 
(1807-1849), Magyarország első alkotmá-
nyosan választott miniszterelnöke. 

E napon ünnepli hetvenedik születésnapját 
Sebő Ferenc (1947) Kossuth-díjas, a Nemzet 
Művésze címmel is kitüntetett népzenész, nép-
zenekutató, előadó és dalszerző, a magyaror-
szági táncházmozgalom emblematikus alakja. 

Február 11. 
A betegek világnapja: 1992-ben II. János 

Pál pápa kezdeményezte, e nap legyen a be-
tegek emlékezetére, hogy mindenki számára 
elősegítse a szenvedés megértését. 

Százhetven éve született Thomas Alva Edi-
son (1847-1931) amerikai feltaláló, mérnök, 
elektrotechnikus, a szénszálas izzó, a fonográf 
és sok más eszköz feltalálója, tökéletesítője. 
Korszakának egyik legsokoldalúbb gondolko-
dója volt, akinek munkatársai között ott találjuk 
Puskás Tivadart ugyanúgy, mint Nikola Tesla. 
Nagyszerűségét bizonyítja, hogy közel 1100 
szabadalom fűződik a nevéhez. Születésnapja 
az USA-ban a Nemzeti Feltalálók Napja. 

Február 12. 
Charles Darwin angol természettudós 

(1809-1882), az evolúcióelmélet megalko-
tója születésének napján ez a tudományos 
gondolkodás nemzetközi ünnepének napja. 

Darwin mellett e nap volt Abraham Lin-
coln (1809-1865) amerikai elnök, Rideg 
Sándor (1903-1966) József Attila- és Kos-
suth díjas író, az Indul a bakterház szerzője 
és Soós Imre (1930-1957) Jászai Mari-díjas 
színész születésének napja is. 

Február 13. 
1945-ben ezen a napon ért véget Buda-

pest Vörös Hadsereg általi ostroma, miután a 
szovjetek a várost elfoglalták. 

Február 13-án ünnepli születésnapját 
Grétsy László (1932) Prima Primissima és 
Magyar Örökség-díjas nyelvművelő, főiskolai 
tanár, több, a magyar nyelv ápolásával foglal-
kozó televíziós műsor vezetője és szereplője. 

Február 14. 
Az epilepsziával élők világnapja. Azért 

tartják ezen a napon, mert Szent Bálint nem-
csak a szerelmesek, hanem az epilepsziások 
védőszentje is. 

Ezen a napon született Sztankay István 
(1936-2014) kétszeres Jászai Mari-díjas és 
Kossuth-díjas érdemes művész, a Nemzet 
Színésze. 

Február 15. 
1775-ben e napon kezdődött az a jeges 

árvíz Pesten, Budán és Vácon, amely 600-nál 
több házat tett tönkre. Ezután épültek meg a 
Duna menti, városokat védő gátak. 

A nap szülötte Galileo Galilei (1564-
1642) itáliai csillagász, természettudós, fizi-
kus, matematikus, aki a saját maga építette 
távcsöveket használta az égbolt felderítésére. 
A Kopernikusz nyomán vallott heliocentri-
kus világképről alkotott elképzelései miatt az 
egyház 1633-ban kiközösítette, innentől 
élete végéig házi őrizetben élt. 

Február 16. 
1937-ben Wallace Hume Carothers ve-

gyészkutató munkájaként a DuPont cég sza-
badalmaztatta a nylont. 

Ezen a napon született báró Wenckheim 
Béla (1811-1879), aki 1875 márciusától ok-
tóberéig Magyarország miniszterelnöke volt. 

Február 17. 
150 évvel ezelőtt, 1867-ben e napon szü-

letett meg végleges formájában a Kiegyezés, 
mely az Ausztria és Magyarország közti po-
litikai, jogi, gazdasági és társadalmi viszonyt 
volt hivatott rendezni. Ferenc József császár 
gróf Andrássy Gyulát nevezte ki magyar mi-
niszterelnöknek és kérte fel kormány alakítá-
sára. A kiegyezés az uralkodó és a Deák Fe-
renc és Andrássy Gyula vezette delegáció 
tárgyalásait követően született meg. Ezzel 
létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia, és 
Ferenc Józsefet 1867. június 8-án magyar ki-
rállyá koronázták. A kiegyezéssel nem min-
denki értett egyet: az emigrációban élő Kos-
suth Lajos például ekkor írta híres, Deákhoz 
szóló nyílt levelét, a Cassandra-levelet, 
melyben Magyarország teljes elerőtlenedését 
és széthullását valószínűsítette, ha a kiegye-
zés megtörténik. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Cserhalmi György (1948) Kossuth-díjas 
színművész, a Nemzet Színésze, valamint 
Eperjes Károly (1954) Jászai Mari- és Kos-
suth-díjas színművész is. 

Február 18. 
Clyde Tombaugh amerikai csillagász 

1930-ban azonosította a Naprendszer addig 
ismeretlen 9. bolygóját, a Plútót. 

A nap szülötte Jókai Mór (1825-1904) 
író. Ez volt a születésnapja Nikosz Kazant-
zakisz (1883-1957) görög írónak is, aki 
egyebek mellett a Zorbász, a görög, valamint 
a Krisztus utolsó megkísértése című műveket 
is alkotta. 





2017. február BBalatonkenesei Hírlap 33 

tokból, mohából, fűszálakból kisméretű fészket rak, amelybe 5-6, kék 
alapon barna pettyes tojást rak. Ez májusban történik, és a költés jú-
liusban még egyszer megismétlődik. Fészkeléskor főleg rovarokat, 
például levéltetveket, az év többi részében inkább magvakat csipeget. 
Egyik kedvelt csemegéje a bogáncs, de kedveli a levendula, citromfű 
és a mácsonya magját is. Télen előszeretettel fogyasztja a kertben ta-
lálható tűztövis pirosas bogyóját is. 

A tojásokon a tojó 12 napig kotlik, a fiókák pedig 14-18 napig 
maradnak a fészekben. A fiatalok színezete barnább, mint szüleiké, 
és nem található meg rajtuk a piros pofafolt. 

A kertekben igen gyakori, télen és nyáron is állandó. Ha szeren-
csénk van, az egyik tuján vagy magasabb fán megfigyelhetjük a köl-
tést. Nem csak télen tudunk madarainknak kedveskedni, nyáron egy 
kis tepsi vagy virágalátét a tengelicek kedvelt itató- és fürdőhelyévé 
válhat. 

A régen kedvelt kalitkamadárként tartott tengelic ma Magyarorszá-
gon védett, eszmei értéke 25.000 Ft. A tengelicek száma a vadonban 
mára lecsökkent, színes, megnyerő külsejével méltán viseli az év ma-
dara címet, ezzel is felhívva az emberek figyelmét a fajok védelmére. 

Tóth István

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Kedvenc állataink téli ellátása 
Az extrém téli hideg kedvenceinket is 

megviseli, főleg a kint tartottakat. A kutyák, 
macskák, baromfik elhelyezésével, gondo-
zásával kapcsolatban szeretnék néhány gon-
dolatot leírni. 

A kutyaház akkor jó, ha hőt rosszul vezető 
anyagból (fa) készül. Ne a földre tegyük, ha-
nem legalább egy arasznyira megemelve, pél-
dául gerendára, hogy adott esetben a hólé ne áz-
tassa. Fontos, hogy ne legyenek rajta rések, ahol 
a szél betörhet, huzatot okozhat. A tetőnek 
olyannak kell lennie, hogy ne ázzon be. Tehát a 
kutyaház legyen belül száraz és huzatmentes.  

Falának szigetelése például nikecellel jó, de 
nem nélkülözhetetlen. Sokan a bejáratra füg-
gönyt tesznek, de ezt majdnem minden kutya 
letépi, úgy látszik, fontosabb nekik, hogy kilás-
sanak belőle, ezt tehát ne erőltessük. Lényeges 
azonban, hogy a ház belső része ne legyen na-
gyobb, mint amekkorát a benne lakó kutya test-
mérete megkíván, mert nem tudja magának „ki-
fűteni”. Szőnyeget, takarót tehetünk be, de ezt a 
kutyák legtöbbször hamar feltekerik, így nem 
tudja célját betölteni. Jobb módszernek tartom, 
ha a bejárat aljára egy kb. arasznyi szélességű 

deszkából küszöböt szerelünk, és a házat szal-
mával beszórjuk, amit persze időnként felújí-
tani, illetve pótolni szükséges. Lehetnek olyan 
hosszú szőrű kutyák, melyeknél ez a módszer 
nem használható. A kutyaház tájolása lehetőleg 
délkeleti vagy déli legyen, ha ezt más szempont 
felül nem írja. 

A macskák alkalmas hálóhelyének 
ugyanezek a szempontjai, azok azonban sok-
szor maguknak választanak helyet. Azt meg-
tehetjük viszont, hogy az általuk választottat 
egy kicsit feljavítjuk, a fentiek szerint (sző-
nyeg, takaró, deszkából készített doboz stb.). 

A baromfiól sokféle lehet, de feleljen 
meg a huzatmentes és száraz kritériumnak. 
Fontos, hogy az állatok pihenőhelye fa ülőke, 
létra vagy alomszalma legyen, semmiképpen 
sem jó a beton, vagy hőt jól vezető anyag, 
műanyag vagy fém. 

Az természetes, hogy a nagy hidegben jó 
minőségű és megfelelő mennyiségű legyen a 
takarmány. A macskák őszre szemmel látha-
tóan meghíznak, kutyánál ez nem jellemző. 
Etetés után mindenképpen 18-20º C hőmér-
sékletű ivóvizet kell biztosítani. Figyelembe 
kell venni, hogy bár hideg télen az ivóvíz-
igény nem olyan nagy, mint a nyári meleg-
ben, de a száraz táppal etetett állatok vízigé-
nye mégis elég jelentős. Én azt javaslom, 
hogy minden állatnak naponta legalább két 
alkalommal a fenti hőmérsékletű ivóvizet 
kell biztosítani (még akkor is, ha kifejlett ku-
tyák etetése egyszer történik naponta). Itatás 

után a vizet ki kell önteni, mert a majdnem 
fagypontig kihűlt víz káros, megfázást, bél-
gyulladást okozhat. Ezért nem jó megoldás, 
ha az itatóban lévő jégre kevés meleg vizet 
öntünk, sőt a jég feszítő hatása előbb utóbb 
szétrepeszti az edényt. 

Még egy fontos dologra szeretném fel-
hívni a figyelmet. Benti kutyát-macskát a tél 
folyamán kitelepíteni TILOS, kinti állatból 
szobaállatot csinálni sem szerencsés. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy egy kint tartott ku-
tyát a munka után, az esti órákban 1-2 órára 
ne engedhetnénk be a lakásba, ebből semmi 
baj nem származik. 

Dr. Zoltán Levente 

A legideálisabb állapot…
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ilona bolyongÁsai
Sorozatunk a balatonkenesei Somogyi Gyula 2001-es rendkívüli „világkörüli hajóútját” mutatja be a kenesei olvasóknak. 

Cook kapitány és Fülig Jimmy példázata 

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

2001. november 25. ‒ december 16. 

November 25-én elrajtol az Atlantic 
Rally for Cruisers mezőnye. Három ma-
gyar hajó indul. Felemelő érzés a 225 fe-
hér vitorla látványa. Swan, Oyster, 
Najad, Halberg Rassy és egyéb patinás 
hajómárkák suhannak mellettünk. Büsz-
keség tölti meg szívemet. A kikötőbe zú-
dulnak a kíváncsiskodók, a hölgyek a 
parton elérzékenyülnek, a férfiak még 
napokig erről beszélnek a kocsmákban. 

A rajt után kapott időjárás-jelentés 
trópusi viharra hívja fel figyelmünket. 
Egy nap elteltével a vihart hurrikánná 
minősítik Olga néven, amely több száz 
mérföldre tőlünk, az óceán túloldalán 
fejti ki éppen tevékenységét. Azért foko-
zott figyelmet szentelünk a hurrikánje-
lentéseknek, bár Olga néhány nap eltel-
tével feloszlik. 

„Unalmas” hétköznapok 

A passzát övezetre jellemző másik 
fontos meteorológiai jelenség a squall, 
amely jóval gyakoribb, mint a hurrikán, 
viszont nagyságrendekkel kisebb ve-
szélyt jelent. Magyar megfelelőjét nem  

ismerem, ezért nevezzük egyszerűen 
szkvollnak. Este, amikor kissé lehűl a le-
vegő, a továbbra is meleg tengervíz fel-
melegíti a felszíni légréteget, s úgyneve-
zett termik jön létre. Naplementekor jól 
látható a szkvollt jelentő sötétszürke cu-
mulonimbus az égen. Éjszaka ugyanez a 
felhő fekete foltként takarja a csillago-
kat, s a radar képernyőjén is összeté-
veszthetetlenül rajzolódik ki felhőzete. 

A szkvollnál gyakran heves esőzé-
sekre lehet számítani, amit villámlás kí-
sér. Szinte minden este látom ezeket a 
távolból. A szkvoll szél felőli (az északi 
féltekén ez a keleti, északkeleti) oldalán 
kevésbé markáns a szélerősödés, annál 
inkább a szél alatti (nyugati, délnyugati) 
oldalon, ott akár 40 csomós szél is fúj-
hat. Rutinos versenyzők remekül kihasz-
nálják a szkvoll alatti szélerősödéseket. 

A napi rádiójelentés egy másik érde-
kes hírt is közöl: két ARC-os hajó bálná-
val ütközött, szerencsére semmilyen sé-
rülés nem esett. Nos, innentől állandóan 
a bálnákat lessük, nem mintha félnénk 
az összeütközéstől, hanem lencsevégre 
szeretnénk kapni egy nagytestűt. Kitartó 
figyelmünket siker koronázza, egy 8-10 
méter körüli bálna jelenik meg a hajó 

mellett. Méltóságteljesen siklik, közel a 
vízfelszínhez, néha-néha megmutatva 
hátuszonyát. Lemarad néhány méterre, 
majd újra mellénk úszik. Lenyűgöző lát-
vány. 

Az egyetlen bálnán kívül semmilyen 
más élőlénnyel nem találkozunk, csak 
repülőhalakkal, belőlük viszont renge-
teg van. Egy-egy csapat egyszerre ugrik 
ki a vízből, amikor a hajó orra közel ér 
hozzájuk. Szétfeszített melluszonyaik-
kal vitorláznak a hullámok fölött. 
Mintha repülés közben is lenne köztük 
valamiféle kommunikáció, hiszen azo-
nos irányba, egymás közelében maradva 
cikáznak tova. Mielőtt vízbe pottyan-
nának, legörbítik farkuszonyukat, és se-
besen csapkodják vele a vizet, ezzel is 
meghosszabbítva röptüket. Végül nagy 
csattanással újra a vízben kötnek ki ‒ 
vagy pedig a fedélzeten. 

A tengervíz 25 fokos, számomra túl 
meleg a zuhanyzáshoz. Meleg is, sós is, 
de azért jólesik reggelenként néhány vö-
dörrel a fejemre borítani. A legnagyobb 
fürdőzőélményt az jelenti, amikor egy 
verőfényes napon sűrű, sötét esőfelhő 
alá vitorlázunk. Mindenki előkapja tus-
fürdőjét, samponját, hatalmas cseppek-
ben zuhog a fejünkre az égi áldás. Uj-
jongva suvickoljuk magunkat mintegy 
negyedórán át. A zápor olyan gyorsan 
halad tovább, mint ahogy érkezett. Lehet 
szárítkozni a forró napsütésben. Hogy 
ebben mi a rendkívüli? Ezt csak az tudja, 

6. rÉsz 
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aki heteken át sós vízben kénytelen tisz-
tálkodni, és ragad bőre-haja. 

Az SSB rádión szomorú hírt közöl-
nek: sir Peter Blake, a híres új-zélandi 
vitorlázó kalóztámadás áldozata lett a 
dél-amerikai partoknál. Megrendülve 
értesülünk a kiváló sportember halálá-
ról, miközben arra is gondolunk, hogy 
több ARC-os versenyzőtársunk Venezu-
ela irányába hajózik, amely szintén ka-
lózveszélyes övezetnek számít. Amikor 
korábban szóba került ez a probléma, 
senki sem tulajdonított jelentőséget 
neki, hiszen többen halnak meg búcsú-
ban zajló verekedésekben, mint kalóztá-
madásban. Ám ez most figyelmeztető jel 
volt. 

Vannak azonban sokkal közelebbi 
veszélyek, amelyek elevenebben érinte-
nek bennünket, mint a távoli hurrikánok 
és kalóztámadások. Figyelmünket első-
sorban ezek kötik le. A nyílt vízi vitorlá-
zás során az egyik legfontosabb dolog, 
hogy az ember ne veszítse el fizikai ál-
lóképességét. Ha napról napra csak egy 
kicsit is veszítek erőmből, csak idő kér-
dése, mikor fogy el teljesen az energiám. 
Ügyelnem kell tehát a jó kondíció meg-
őrzésére, különben úgy járhat az ember, 
mint a Rejtő regény hőse, Fülig Jimmy, 
aki miután a Honolulu Star nevű hajó le-
génységét laposra verte, munkát vállalt 
a hajón. Ott azonban ‒ éppen az ő p                                                        
ofonjainak betudhatóan ‒ nem volt elég 
alkalmazott, ezért kazánfűtő és pincér 
volt egy személyben. Sosem volt ideje 
pihenni, s így eshetett meg, hogy a fűtő 
elaludt a kazán mellett és a pincér olyan 
fáradt volt, hogy a vendégekre borította 
a levest. Na, ezt mindenképpen el kell 
kerülni egy hosszú távú vitorlástúra so-
rán. 

Óceánmély kételyek és a feloldozás 

Szerencsére erőnlétemet mindvégig 
sikerül megőriznem, s ez nem is elsősor-
ban az én érdemem, hanem vitorlázótár-
saimnak, a hajón remekül működő mun-
kamegosztásnak köszönhetem. Darryl a 
kapitány, az ő családja, Judit és a kis 
Marci, valamint jómagam alkotjuk az ál-
landó keretet. Most Tuss Miklós csatla-
kozott hozzánk, az ő hallatlan verseny-
tapasztalata felbecsülhetetlen segítséget 
jelent. Az átkelésre csapódott hozzánk 
Thomas is, a német tengeri stoppos, aki 
szerényebb vitorlásmúlttal rendelkezik, 

mint őrszem azonban megállja a helyét. 
Fontos segítség Majda, a horvát lány, 
aki hősiesen dolgozik a konyhában a 
legnagyobb hullámok közepette is. 

Több napon át néhány négyzetméte-
ren összezárva nem könnyű súrlódás-
mentesen együtt élni. A hajón folyama-
tosan jó hangulatnak kell uralkodnia, s a 
megfelelő légkör jelentőségét egy régi 
tengerésztörténettel világítanám meg. A 
XVIII. századi Angliában a két legtehet-
ségesebb admirális Cook és Bligh kapi-
tány volt. Abban az időben a tengerész-
tiszteket különös tisztelet övezte, akik 
komoly természettudományos ismere-
tekkel is rendelkeztek, szinte mindent 
tudtak a tengerről, a csillagokról, a navi-
gációról. Cook és Bligh közülük is a leg-
kiválóbb volt, egyetlen lényeges különb-
séggel. Cook hajóján mindig a jókedv 
uralkodott, a legénység közérzete kiváló 
volt. Többek között ennek is köszön-
hető, hogy három sikeres expedíciót ve-
zetett a Csendes-óceánra, közben szá-
mos szigetet fölfedezve. Ezzel szemben 
Bligh kifejezetten cudarul bánt embere-
ivel. Egy alkalommal, miután hajójára, a 
Bountyra majomkenyérfa-cserjéket vett 
fel, s édesvízkészletüket öntözésükre 
használta, a matrózok vízadagját a mini-
málisra csökkentette. A történet folyta-
tása közismert: a Bountyn lázadás tört 
ki, Bligh és majomkenyérfái sohasem 
jutottak el Angliába. 

Az éjszakai őrségváltáskor Darryl 
érdekes kérdést szegezett nekem. Mi a 
fenét keresünk mi itt az óceán közepén? 
Normális emberek reggel fölkelnek, be-
mennek a munkahelyükre, este beülnek 
valahová egy csinos nő társaságában 
vagy otthon a kényelmes szobában foci-
meccset néznek. Eközben mi itt hányko-
lódunk a hullámokon, 3-4 órát alszunk, 
akár napi tíz alkalommal is vitorlát cse-
rélünk, ahogy erősödik vagy gyengül a 
szél. Igaz, olyan gyönyörű dolgokat lá-
tunk, amilyeneket városi ember soha. 
Mégsem ezért csináljuk. Jómagam na-
gyon fontosnak tartom, hogy utunk so-
rán rengeteg emberrel találkozunk, né-
hányukkal ‒ ha felületesen is ‒ megba-
rátkozunk. Érdekes történeteket mesél-
nek nekünk, új ismeretekkel gazdago-
dunk, s a világ kicsit kitárul számunkra. 
De ez sem lehet a fő motiváció. Akkor 
meg micsoda? Megéri a sok küszködés? 
Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. 
Sokkal nyomósabb érv lehet az, hogy itt 
másfajta életmódot ismerhetünk meg. 
Sokszor küzdelmes, de sokszor egysze-
rűbb, átláthatóbb világ ez. Ha fogsz ha-
lat, friss halpecsenyét eszel, ha nem, ma-
rad a babkonzerv, ami már a fülemen jön 
ki. Ha jól navigálsz, odaérsz, ha nem jól, 
akkor nem. Ilyen egyszerű. Itt nem szá-
mít, hogy befolyásos ember-e a nagybá-
csikád, csak saját tudásodra és mun-
kádra számíthatsz. 

Hajnalig filozofálgatunk, végleges 
választ nem találva. Hullafáradt vagyok, 
mégsem bújok az ágyamba. Kiülök a 
hajó orrába, lógatom a lábam, bámulom 
a hullámokat. Három hete csak ezeket a 
hullámokat látom, akármerre nézek. Kí-
vülálló számára teljesen infantilis hely-
zet. Fejemben az előző beszélgetés kér-
dései. Mit keresünk mi itt? Megéri? 
Egyszer csak egy hegycsúcsot pillantok 
meg előbújni a horizont mögül. Száraz-
föld! ‒ ordítom. Megérkeztünk az Újvi-
lágba. Leírhatatlan érzés. Naná, hogy 
megéri! 

Somogyi Gyula
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Elszáll az én… 
Száz éve született Devecseri Gábor 

1917. február 27-én Budapesten született Devecseri Gábor költő, 
műfordító. Neve leginkább fordításai révén került be a köztudatba, 
hiszen ő készítette a görög irodalom legnagyobb műveinek abszolút 
szöveghű és bravúros verselésű, modern magyar fordításait. Ám 
emellett nagyszerű költő volt, aki a gyermekirodalom területén is ma-
radandót hagyott ránk – ki ne tudna legalább egy-egy versszakot az 
Állatkerti útmutatóból? E sorait idézzük a legtöbbet: 

– Apám – így szólt a kis bálna –,
Hadd mehessek el a bálba! 
– Nem mehetsz el, fiam, Péter,
Nem vagy még egy kilométer. 

De ez az idők során sokféle kiadásban – és 
sokféle, jobbnál jobb illusztrációval – megje-
lent versfolyam nekünk is tartogat egy kis extra 
ajándékot, mégpedig ebben a versszakban: 

Derék állat a kobra,  
nem ugrik rá Jakabra:  
mivel Jakab Kenesén él, 
Indiában a kobra. 

Devecseri tehetsége nagyon korán meg-
nyilvánult. Alig múlt tizenöt esztendős, amikor 
verseinek sorai már magabiztos költőt mutat-
nak. Hogy hamarosan felnőtt költőkével vete-
kedő szakaszokat ír majd, azt Somlyó Zoltán, 
Somlyó György költő édesapja fedezte fel, aki 
nemzedékének maga is tehetséges költője és 
műfordítója volt. Kiváló képességei meg is 
hozták Devecseri számára az elismerést: a le-
gendás irodalmi folyóirat, a Nyugat közölte 
verseit. A harmadik nemzedék tagja lesz, annak 
is egyik legkiemelkedőbbje. Az indíttatás nem meglepő azok után, 
hogy édesanyja, Devecseriné Guthi Erzsébet az angol és orosz iroda-
lom egyik legkiválóbb fordítója, Somerset Maugham, Csehov és 
Dosztojevszkij műveinek hiteles tolmácsolója, de fordított olaszból, 
németből és franciából is. Az irodalmi művek mellett szakfordítással 
is foglalkozott: James Jeans A rejtelmes világegyetem című csillagá-
szati könyvének magyarítása is az ő munkája. Ezzel pedig még nem 
merült ki a család alkotói vénája: verselt Devecseri Gábor anyai nagy-
apja, Guthi Soma is. – Érdekesség, hogy édesanyja a fordítást úgy-
mond második hivatásként folytatta: pályafutását operaénekesnőként 
kezdte. A család szalonjában a korszak első vonalbeli irodalmárai 
gyakran megfordultak: Devecseri szüleinek barátja volt többek között 
Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes is. Sokféle művészetből álló, 
gazdagon inspiráló környezet vette tehát körbe a költőt, mely a mű-
vészetek minden ága iránt érdeklődő, művelt embert érlelt belőle. 

Református gimnáziumi érettségije után latin-görög szakra irat-
kozik be az egyetemen úgy, hogy angolul és latinul már jól tud. Atyai 
jóbarátja lesz Kerényi Károly klasszika-filológia professzor, aki a Ho-
mérosszal való komolyabb foglalkozásra ösztönözte. Devecseri nem 
tétlenkedik: Homérosz himnuszait fordítja, amelyet előtte senki nem 
ültetett át magyar nyelvre. 

Költőként már jegyzik. 1939-ben Baumgarten-díjat kap. Gyakran 
jelenít meg természeti képet, melyből egy nagyobb valóságot lát és 
láttat kibomlani. 

Ezüstkék, feketerózsaszín. 
Milyen színek! 
Lassan zöldítő szélben lengenek 
a levelek; 
a víz gyűrűkben itt, selyemként 

amott – remeg, 
Lassan de megfigyelhetően 
kéket levet, 
Fehéret ölt, tündérként bálba készül. 
Milyen színek! 
Milyen idill! Egy ember ott a mólón 
– még sziluett –
fekete-frissen, a kezében zsák és 
horog, siet, 
hogy a halak, kik éjjel nélkülöztek, 
meg ne sértődjenek. 

Függelék: 
Az az ember ott a mólón 
feketén elindult; 
mikor kiért a középre, 
rajta három szín gyúlt; 
hogy a móló végébe ért; 
olyan volt, mint máskor, 
minden színét visszakapta 
hajnalhasadáskor. 

 (Balatoni hajnal) 

1941-ben doktori címet szerez, 1942-ben pe-
dig tanári képesítést is. Pályafutását mégis 
könyvtárosként kezdi, a Baumgartner Könyvtár-
ban. Közben folyamatosan fordítja a görög szer-
zőket, egyebek mellett Hérodotoszt és Arisztop-
hanészt. Munkamoráljára jellemző, hogy miköz-
ben javában zajlik Budapest ostroma, ő kedvenc 
költőjéről, a néhány évvel korábban meghalt 
Kosztolányi Dezsőről kezd elemzést írni. 1945-
től a Pázmány Péter Tudományegyetem görög 
tanszékén találjuk, ahol tanársegéd, és irodalom-

történetet tanít. A fordítóként fő műveinek tekinthető két nagyszabású 
munkája, Homérosz Odüsszeiája és az Iliász korszerű magyar fordí-
tása is ezekben az években jelenik meg: az Odüsszeia 1947-ben, az 
Iliász 1952-ben. Ezek elismeréséül 1952-ben József Attila-díjat, 
1953-ban Kossuth-díjat kapott. Mindez kicsit bosszantotta, mégpedig 
azért, mert jobban örült volna, ha a költészetét méltatják a rangos ki-
tüntetéssel. (Miként az 1951-ben Kossuth-díjas Lajtha László is, aki-
nek népzenekutatói tevékenységét értékelték, s ő is fájlalta, hogy nem 
mint zeneszerzőt tüntették ki.) 

Homérosz két nagy eposzának 20. századi fordítása mérföldkő 
Devecseri Gábor és a magyar irodalom történetében. A klasszikus 
eposzi versmérték, a hexameter úgy szólal meg Devecseri tolmácso-
lásában, hogy abból sem az antik kor hangulata, sem a korszerű elő-
adás közérthető nyelvezete nem hiányzik. 

Odüsszeusz világa egyébként olyan hatással volt rá, hogy Odüsz-
szeusz szerelmei címen drámát írt, melyet 1961-ben mutattak be. 

Az 1945 után bekövetkező politikai és társadalmi változások nem 
várt fordulatot hoznak az addig leginkább az ókorral foglalkozó De-
vecseri Gábor életében: a teljességben kibontakozó baloldali irányzat 
magával ragadta, és a sok mindenre kitörő lelkesedéssel reagáló költő 
belépett a kommunista pártba. A propaganda remekül kihasználta a 
lehetőséget: az 1948-tól egyeduralkodó hatalommá váló új „elit” min-
denhol fennen hirdette, hogy a véleményük szerint dekadens polgári 
kultúra egyik jeles képviselője, a klasszikus életforma iránt elkötele-
zett, nagyvilági környezetből érkezett művész is lám, baloldalra állt. 
A helyzet és a tény új állást hozott Devecseri életébe: a Katonai Aka-
démiára hívták magyar irodalmat tanítani. Őrnagynak nevezik ki, 
majd nemsokára alezredessé léptetik elő. Barátai és ismerősei szerint 
a rendkívül jóképű, mindig mosolygós és sokat nevető költő pazarul 
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mutat egyenruhában. Női szívek tucatjai dobbannak meg érte, s hiába 
jönnek könnyed, állandó lobogást adó szerelmek – múlnak is. Deve-
cseri szíve ekkor igazán már csak a feleségé és múzsáé, Huszár Klá-
ráé. 1941-ben házasodott össze zeneművészeti főiskolára járó szerel-
mével, aki egészen a haláláig társa maradt. Felesége neves zenei szak-
ember lett, dolgozott a Magyar Rádióban, majd hosszú évekre a Ma-
gyar Állami Operaház munkatársa – először asszisztens, majd ren-
dező. A műfordítás tőle sem állt távol, egyéb, sokfelé ágazó tevékeny-
sége mellett külföldi operák szövegkönyveit ültette át magyarra. 

Bár Devecseri Gábor továbbra is hűen képviselte és szerette az 
antik kor eszményét, őszinte hittel szolgálta a Rákosi-rendszert. Hi-
ába látta a kommunisták tevékenységének egyre nyilvánvalóbb visz-
szásságait, bízott a rendszerben, s szokott költői bravúrjaihoz méltó 
és hasonló stílusú versekben magasztalta a Magyarországra rákény-
szerített új és idegen életformát. Komoly elköteleződés lett volna ez 
a sokoldalú művésztől, vagy ez is csak egy olyanfajta lelkes lobogás, 
amelyből annyi volt az életében? – 1949 és 1951 között az Írószövet-
ség főtitkára, ahol gyújtó hatású beszédekkel buzdította társait. 1953-
tól a Néphadsereg művészeti folyóiratát szerkesztette. Később a vak-
hitet megbánta, s 1956 döbbenete után a közéletből teljesen kivonta 
magát. 

Habár kortársai, barátai úgy ismerték, mint állandóan ötletektől 
mámoros, folyton lobogó természetű, életvidám és túláradó életöröm-
mel telt embert, költészete, az ironikus felütéseken túl, meglehetősen 
melankolikus. Egyik elemzője, Szentkuthy Miklós szerint „a nagy 
szenvedélyek és a nagy témák nem szerepelnek” Devecseri „klasszi-
kusan lehiggadtnak vagy japánosan kecsesnek látszó” világában. 
Versei könnyedek, még ha témájuk nem is az, a szóhasználat szipor-
kázó, brillírozó. Köszönhetően a klasszikus műveltségnek, amelyben 
élt, műveiben mindig az élet teljességének megjelenítésére törekedett. 
A költői életmű egyik legkiemelkedőbb állomása a Bikasirató című, 
harminchárom tételes vers, mely egy spanyolországi utazás emléké-
ből született. Bikaviadalt látunk, vagy Jézus szenvedéseit? A közöm-
bös, vérre áhító tömeg szempontjából ez szinte mindegy. De szimbo-
likus szám a harminchárom. Eleve elrendeltetett történet eseményei 
peregnek a szemünk előtt, miközben Devecseri az élet kiszolgáltatott-
ságát, a sorsunkat – legyünk akármilyen élőlény – át meg átszövő re-
ménytelenséget mutatja. Ám a teremtett világ kétpólusú, mindennek 
kettős a természete: ahol a szenvedés, ott a boldogság lehetősége is. 
Bármi történjen velünk, jó vagy rossz, előbb-utóbb minden elmúlik. 

Amit tovább űztem, 
jó őrzője voltam; 
amit megőriztem, 
azt elpazaroltam. 
Mit magamba rejtek, 
semmivé lesz úgyis; 
amit itt felejtek, 
kísér síron túl is. 
Volt énnekem napsugárból 
hideg palotám, 
volt közepén jégkristályból 
forró nyoszolyám. 
összeszedtem futkosással, 
örök kapkodással, 
mind megette az idő 
kényelmes rágással. 

 (Napló) 

Devecseri egész életében nem ivott, nem dohányzott, mégis foly-
ton felpörgetett állapotban létezett. A sodró lendületű életmód és a 
rengeteg munka aláásták egészségét. Betegsége nyilvánvalóvá válá-
sától költeményeiben a központi momentum az elmúlás lett. 

Sokat nem ér e porhüvely. 
Lehetsz erős, mint egy bivaly, 
a víz alá, hol a hal él, 
taszít le a hülye halál; 

vagy föld alá, hol féreg ás. 
Lehetsz centerhalf, vagy regés 
király és császár, pápa bár, 
számodra nem nő több babér. 

Több hajnal nem dereng neked, 
és nem simítja már nyakad 
több gyöngéd kéz. Elszáll az én 
valahol az álmok taván. 

 (Elszáll az én – részlet) 

Betegsége, melynek természetéről a kor orvosi gyakorlatában 
gyakran előforduló módon neki nem beszéltek, nagyon meggyötörte. 
Csak családtagjainak mondták el, hogy mi is ez valójában: a máig 
legrettegettebb betegség, a rák. Mindettől függetlenül Devecseri pon-
tosan tudta és érezte, hogy ebből a csatából nem kerülhet ki győzte-
sen. Hosszas kórházi tartózkodása alatt sem hagyta abba a munkát, 
tudta, hogy ideje egyre fogy, az elvégzendő feladat pedig még sok. 
Az utolsó időkben Menandrosz Ítéletkérők című drámáját fordítja, 
naplóját írja, versek születnek benne. Haldoklása így, a nyilvánvaló 
fájdalmak ellenére is könnyed, ahogyan a szavak követik egymást 
verseiben. 

Beszakad az idő, 
mint valami tető, 
ránk omol. 
összelapít szépen, 
s nem villamos gépben, 
de maradi módon mángorol: 

„Az előadásra 
befizettetek. 
Ezt a felvonást is 
meg kell néznetek. 

A jegy nemcsak jogot ad, 
de kötelez is. 
Volt ifjúság, van öregség, 
tietek ez is.” 

 (Beszakad az idő) 

Budapesten, a Kútvölgyi Kórházban kezelték. 1970 decemberé-
ben Eörsi István kórházi ágyán hangfelvételt készített vele, melyben 
a Homérosz-fordításokról beszélt. Ebben így vall: 

„…Homérosz kezdetben a tanulmányom volt, később a hivatá-
som, munkám, még később a pihenésem és végül a szenvedélyem… 
…ahogyan egyre inkább, egyre erősült, egyre mélyült Homérosz,
mint szenvedély, attól az időtől kezdve mondhatom azt, hogy egyre-
másra meglepődhettem azon, hogy milyen új, milyen soha nem ismert 
oldalát tudja elém tárni a homéroszi mű.” 

1971. július 31-én, 54 évesen győzte le a végzetes betegség. 

Siker: jó. 
Kudarc: rossz. 
De ha érzed a sikerben a kudarcot, 
mért nem próbálod megfordítva is? 
Míg lélegzel, addig vagy boldog; 
próbáld meg fuldokolva is. 

 (Próba) 
– nk –
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Jeges telünk 

 Fotó: Gajdos Béla 
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Évek óta nem volt olyan lehetősé-
günk a Balaton jegét sportolásra, kor-
csolyázásra használni, mint az idei év-
ben. Évtizedekkel ezelőtt még az volt a
szokatlan, ha egy-egy évben nem fa-
gyott be a tó, vagy nem hízott elég vas-
tagra a jég. Ám most már régóta más vi-
lágot élünk, most már sokkal inkább az
az újdonság, ha jeget és havat láthatunk.
(Ugyan itt, Balatonkenesén az utóbbit
azért nem vitte túlzásba az időjárás.) A
sok éve nem tapasztalt, tartós hidegben
ugyan hajlamosak vagyunk elsősorban a
kellemetlenségekre koncentrálni – lefa-
gyott, jégpályává változott utak, elfa-
gyott vízórák – a DRV tájékoztatása
szerint több helyen sajnos még a télre
gondosan védett, szigetelt vízmérők is
elfagytak –, ám a hidegnek ennek elle-
nére kétségkívül van pozitív hozadéka
is. Képünk Balatonkenesén készült, ahol
a korcsolyázók, a többi Balaton-parti te-
lepüléshez hasonlóan elfoglalták a tó je-
gét. 

Arra azért sosem árt elég figyelmet
fordítani, hogy a jég veszélyes is lehet.
Kérünk mindenkit, hogy csak a kijelölt
helyeken korcsolyázzanak! 

– nk –
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MI ÚGY IS JOBBAK VAGYUNK! 
Veszprém, 2017. március 08. 

Tisztelt Nőtársaim! 
Mutassuk meg a világnak, 

hogy mi jobbak vagyunk a Teremtés koronáinál, még a közutakon is! 
Ha van kedve a bizonyításhoz, jelentkezzen! 

MI KELL A VERSENYHEZ? 
 Egy személygépkocsi (érvényes műsza-

kival és üzemanyaggal feltankolva), 
 érvényes jogosítvány (nem árt, ha az a

járművet vezetőé), 
 egy (vagy két) jó barátnő az anyósülé-

sen (szabadon választott),
 3-4 óra szabadidő (nem bánják meg!),
 egy jó adag elszántság,
 egy kis főzéstudomány (hát ebben tuti

nem lesz hiány!).

MIT KELL TENNI? 
 Autózni (Veszprém megye területén va-

lahol, kb. 150-180 km),
 útközben KRESZ tesztet tölteni (inter-

net a barátod!), 
 megadott helyszíneken megállni és az

adott feladatot végrehajtani, 
 egy-két egyéb témájú tesztlappal „el-

szórakoztatni” a „mitfárert”.

MIT LEHET NYERNI? 
 A nyertesek frizuráját kívánságra átala-

kíttatjuk.
 A nyertes autóját megtankoljuk

(max.20 liter).
 Értékes napszemüvegek, illetve értékes 

illatszercsomagok várják a nyerteseket, 
 továbbá a nyertes (1 fő) az Algidától „ki-

lószám” kapja majd a jégkrémet.

REGISZTRÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS 
A VERSENYRE 

A versenyen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. 
Ezért kérem, keresse 

a Veszprém megyei Balesetmegelőzési Bizottságot 
a facebookon, vagy írjon a 

 bankom@veszprem.police.hu email címre, február 13-ig. 

„Mi úgy is jobbak vagyunk!” 
– Nőnapi Rally

Név: ……………………………………………. 

Lakcím: ……………………………………………. 

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………. 

Vezetői engedély száma, kat.: ……………………………………………. 

Forgalmi rendszám: ……………………………………………. 

Adószám: ……………………………………………. 

Név: ……………………………………………. 

Lakcím: ……………………………………………. 

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………. 

Adószám: ……………………………………………. 
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CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 

 Balatonkenesén csendes környezetben al-
bérlet hosszú  távra kiadó! 20/213-96-30

ADÁS / VÉTEL 

 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű
kályha jó állapotban. 2 db heverő, 2 égős
camping gázfőző, palackkal, felújított antik
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap, vala-
mint hordozható MP3-as és DVD lejátszó
hordtáskában, újszerű állapotban, olcsón el-
adó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u.
38/A

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

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 
 Adóbevallások készítését vállalom Pércsi

Valéria, Balatonkenese, Fő u. 6.Tel: 
06/88/482-608, 06/30/392-0952. 

               

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

 

Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap  borítóján! 

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

Januári lapszámunk hátsó oldalán, a Balatonkenesei Hírlap 
elmúlt időszakának borítóit felsorakoztató összeállításunk-
ban sajnálatos módon elírtuk a 2016. decemberi borító fo-
tójának készítőjét. A képet Papp Katalin készítette, akitől 
a tévedésért ezúton is elnézést kérünk!  

Tisztelt Olvasóink! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy vasúti menet-
renddel kapcsolatos tájékoztatásért ezentúl 
nem közvetlenül a balatonkenesei vasútállomás-
hoz, hanem a MÁV telefonos ügyfélszolgálatá-
hoz, a MÁVDIREKT-hez fordulhatnak. 
A 0-24 órában elérhető szolgáltatás hívószámai: 
Vezetékes telefonról: 06-1/3-49-49-49 
Telekom hálózatból: +36-30/499-49-99 
Telenor hálózatból:  +36-20/499-49-99 
Vodafone hálózatból: +36-70/499-49-99 

Az orkánerejű szél miatt feltorlódott 
jégtáblák a Balatonon, Siófoknál. 
Novák Zsuzsa fotója 
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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: balaton-
fuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu 
http://kormanyablak.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7.00-17.00 

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI 
HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONALMÁDI 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:7.00-17.00 

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

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30 

Péntek: 8.00-13.00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

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

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

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

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

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

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

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSE 

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

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

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
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. 
Dr. Gyűrűs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00-18.00 

Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.00 
ÁLLATORVOS 

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

Rendelési idő: 
Hétfő: 18.00-19.00 

Kedd-péntek: 17.00-19.00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

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

Nyitvatartás: 
június 1. – augusztus 31. között: 

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

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

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

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

VASÚTÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4. 
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 
TERÜLETI SZOCIÁLIS 

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

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

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

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

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

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

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

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

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

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

Nyitvatartás: 
Hétfő-csütörtök: 10.00-16.00 

Péntek: 10.00-17.00 
Szombat: 9.00-11.00 

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

Nyitvatartás: 
Kedd-szombat: 10.00-16.00 
TOURINFORM IRODA 

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

Nyitvatartás: 
Hétfő-péntek: 9.00-16.00 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 

Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.  

  Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087 
   E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
  www.balatonkenese.hu 
  Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
  Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53 

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

A BORÍTÓN: BÓKKON TAMÁS FELVÉTELE A BAGOLYVÁRRÓL 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA FEBRUÁR 15. 

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

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

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

változtatás jogát fenntartja. 
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