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Mészöly 
Sándor: 

Együtt veled 
 

Éjszakai  
Néma csendben  
Sétálgatunk  
Kéz a kézben,  
Szemünk előtt 
Elsuhanó 
Régi képek,  
Ifjontkori 
Szép emlékek. 
 
Máig látom 
Kedves arcod, 
Tisztán hallom 
Gyengéd hangod, 
Amint súgod: 
Igen, Atyám –  
Elfogadom, 
Hozzá mindig 
Hű maradok. 
 
Tovaszálltak 
Már felettünk 
A könnyelmű, 
Bohém évek. 
Bocsássa meg 
A Jóisten 
Szégyenteljes 
Vétkeimet, 
Arra kérem. 
 
Megbántam én 
Mindazt régen, 
Mit ellened 
Gyarló módon 
Elkövettem, 
Mást ölelve, 
Vágyakozva, 
Támasz nélkül  
Hagyva Téged. 
 
Ám a szívem 
Hozzád ismét 
Visszahozott, 
S érted szóló 
Imádsággal, 
Mennyek Ura  
Áldásával, 
Síron túl is 
Együtt, veled! 

 

Szerkesztői előszó 

 

              Szeptember a     
              szüret, a bor  
              és a betakarí- 
              tás időszaka. 

Egyúttal az iskolakezdés 
hava is. Népi elnevezése 
Szent Mihály hava, Mér-
leg hava. 

Balatonkenese város 
születésnapja szeptem-
ber 26-a, amely egyben 
az én születésnapom. Va-
lamint ekkor jelent meg a 
Beatles együttes Abbey 
Road című lemeze. Bala-
tonkenese 9 éves; a Beat-
les zenetörténeti jelentő-
ségű lemeze 49, én pedig 
56 éves vagyok. Tehát én 
vagyok a rangidős. (Ok-
tóberben az 56-os forra-
dalom 62. évfordulója 
lesz, én pedig 62-ben 
születtem.) 

Számmisztikát félre-
téve: köszöntöm az Ol-
vasót, egy rendkívül for-
ró nyár után. Mit szól-
nak? Túléltük. A mele-
get, a nyaralók rohamát 
(volt, aki úgy sietett, 
mintha nem ért volna rá 
nyaralni), az időnkénti le-
hűléseket. Remélem, min-
denkinek van valami ked-
ves emléke, amit eltett 
magának 2018 nyaráról.  

Vasváry-Tóth Tibor 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, 
hogy Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala 
felújítás miatt ideiglenesen a régi KÖGÁZ épületébe 

(8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 2.) 
költözik, így 2018. szeptember 10-től 2018. szeptember 15-ig 

az ügyfélfogadás szünetel. 
Hivatalunkat 2018. szeptember 17-től az alábbi elérhetőségeken kereshetik: 

telefon: 06-88/481-087 
E-mail cím: hivatal@balatonkenese.hu 

8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 2. 

FELHÍVÁS 
  

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 

egyszeri természetbeni támogatására 
  
Tájékoztatjuk azon lakosokat/háztartásokat, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban még nem részesültek, valamint gáz- 
vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek, hogy szíveskedjenek a támogatásra való jogosultságukat a Balaton-
kenesei Polgármesteri Hivatalnál jelezni az alábbiakban részletezett módon. 
  
Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy 
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. 
  
Az igénybejelentés további feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A természetbeni támogatás 
a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket. 
  
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az 
egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. 
(III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy 
fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli re-
zsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnöve-
kedés finanszírozását segítő árkompenzáció-jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A 
kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. 
  

A támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság bejelentését 
a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalhoz 

(8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) 
személyesen eljuttatott igénybejelentéssel lehet megtenni. 

 
Igénybejelentések leadásának jogvesztő határideje: 2018. október 15. 

 
Az igénybejelentésekkel kapcsolatban tájékoztatást 

az 88/481-087/22 (mellék) telefonszámon adunk, 
igénylőlap a www.balatonkenese.hu 

honlapról letölthető, illetve az ügyfélszolgálaton kérhető. 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő Közönség! 
A mai nap a családi együttlét, szórakozás, gondtalan idő-

töltés mellett az ünneplésé is. Augusztus 20. az egyik legősibb 
magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja, a keresz-
tény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának 
napja. 

A magyar történelem során ez a nap már Nagy Lajos ural-
kodásától kezdve ünnepként maradt a köztudatban. Mária Te-
rézia a naptárba is felvette, sőt 1771-ben ő volt az, aki Bécsbe, 
majd Budára hozatta a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körme-
netben vittek végig a városon e napon. A két világháború kö-
zötti időben augusztus 20-án a Trianon előtti Magyarország 
visszaállításnak össznemzeti célkitűzéseiről is emlékeztek. A 
háborút követően azonban az ősi ünnep „vallási” és „nemzeti'” 
okok miatt nyilvánosan nem volt vállalható, teljes megszünte-
tését azonban a hatalom nem vállalta fel; az új kenyér, majd az 
új alkotmány ünnepére keresztelték át. 1989-től ismét a régi 
tradíciók szerint rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Méltó 
helyét az ünnep 1991-ben nyerte vissza, amikor is e napot hi-
vatalos állami ünneppé nyilvánította az Országgyűlés. 

Szent István király azt a fundamentumot adta meg, amire 
ma is építkezünk. A szakszerű építkezés érdekében azonban 
ismernünk kell az alapot, tudnunk kell, honnan jöttünk, s hova 
tartunk. Jókai Anna így vall erről: „Ne féljünk élőnek tekinteni 
a múltat. Ami romlandó belőle, lemállik úgyis róla. Ami pedig 
örök, annak nincs kora és nincs halála. Aki erős, azt a múlt 
tovább izmosítja és a jövőbe átemeli. A gyenge akaratú tobzó-
dik a jelenben, a múltat elkótyavetyéli, a jövőt kifosztja.” 

Alapok nélkül nem érdemes építkezni, az építkezéshez, to-
vábbépítéshez ismerni kell az eredeti tervet. Szent István euró-
pai látókörű gondolkodó volt, ugyanakkor megalapozta a ke-
resztény magyar államot, egyházat, kultúrát, ezzel biztosítva a 
magyarság megmaradásának lehetőségét a Kárpát-medencé-
ben. A hazaszeretet, a nemzeti kultúra és az egyetemesség szá-
mára nem voltak szembeállíthatók. 

Szent István keresztény államunk megteremtésével a leg-
többet adta a nemzetté rendeződött magyarságnak: az élet ke-
nyerét. Uralkodásának tapasztalatait, a követendő tanácso-

kat - erkölcsi végrendeletét - fiához, Imre herceghez írt 
intelmeiben fogalmazta meg, akit ezzel az életre, uralko-
dásra, emberségre akart tanítani, legfőbb uralkodói érték-
ként megjelölve a „Légy becsületes!” követelményt. A nem-
zet megmaradása, a folyamatos építkezés biztosítása érdeké-
ben többek között fontosnak tartotta a hit megőrzését, az egy-
házi rend becsben tartását, a vendégek befogadását és gyámo-
lítását; azt, hogy a fiak kövessék az elődöket, a kegyességet, az 
irgalmasságot. „A türelmes királyok királykodnak, a türelmet-
lenek pedig zsarnokoskodnak. Tartsd mindig eszedben” – 
írja. Az ország vezetőiről pedig így szól: „Minthogy a tanács-
nak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő, középszerű embe-
rekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér.” Végül: „Az 
erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját.” 

Micsoda szavak ezek! A tanácsok ma sem vesztettek aktu-
alitásukból, csak a múltat elfeledők, a múltba visszanézni nem 
merők nem akarják őket érteni, meghallani. 

Szent István fiát nem óvta a közélettől, hanem csak a rossz-
tól. Meg kell értenünk üzenetét: fontos, hogy részt vegyünk a 
közéletben, legyenek erre felkészült fiaink, lányaink, mert ha 
ettől az előző évtizedek rossz beidegződései miatt visszariad-
nánk, félő, hogy mások, kezükben tartva a hatalmat, folytatva 
az elmúlt évek nemzetrombolását, az igazi értékek ellen építe-
nének új országot. Ők azok, akik félnek a nemzettől, mert nem 
tudják mit jelent, hiszen nem érzik, nem ismerik annak tartal-
mát. Félnek az egységes, összefogó Magyarországtól, mert a 
megosztottság az ő malmukra hajtja a vizet. Félnek a hittől, 
mert az erkölcsi értékek megőrzése, tisztelete erőssé és támad-
hatatlanná teszi az embert. 

Lépjünk fel ellenük, merjük vállalni értékeinket, bízzunk 
magunkban, ne hagyjuk megtéveszteni magunkat. Együtt kell 
elérnünk, hogy vívmányaink újra életre keljenek, s folytathas-
suk az általunk megkezdett utat, hogy a biztonságos, kiszámít-
ható és emberhez méltó élet teret nyerjen először Magyaror-
szágon, majd – felelősséget érezve az egész nemzetért – a Kár-
pát-medence minden, magyarok lakta részén. 

A feladat adott: nincs más hátra, mint keményen megdol-
gozni azért, hogy a Szent István-i gondolatot megőrizzük, mél-
tó követői legyünk, s az ebből nyert erőnket a nemzet újraegye-
sítésre fordítsuk. 

Kívánok ehhez mindenkinek erőt! Erőt ahhoz, hogy a csüg-
gedés sose győzze le lelkesedésünket. 

Isten óvja nemzetünket és szűkebb hazánkat, Balatonkene-
sét, és vezessen a Szent István-i úton! 

Isten segítse mindnyájunkat! Köszönöm, hogy együtt ün-
nepelhettünk! 

Tömör István

 

AUGUSZTUS 20. 
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A Tourinform iroda által 
júliusban meghirdetett köny-
nyed túra ötletét igazából az 
egyik legnépszerűbb helyi kiadványunk, 
a Kenese nevezetességeit bemutató is-
mertető adta. A mutatós információs 
anyag kelendőségét látva kollégáimmal 
szinte egyszerre vetettük fel: mi lenne, 
ha szombatonként kellemes sétára invi-
tálnánk a településünk iránt érdeklődő 
kedves vendégeket, akik a program so-
rán megismerkedhetnek Balatonkenese 
féltve őrzött titkaival, élővilágával és 
látványosságaival? 

A szombat délelőttökre időzített 
programot úgy terveztük, hogy ideális 
esetben (azaz kedvező időjárási vi-
szonyok mellett) kirándulásunkat a Tá-
torján tanösvény mentén, a Soós-hegy 
déli peremén vezető Partalja utcában 
kezdjük. Innen sétálunk fel a Soós-
hegyre, természetesen útba ejtve a Ma-
gas-part oldalába vájt barlangok egyikét, 
az érdeklődők számára is hozzáférhető 
tatárlikat. 

Városi barangolásunk következő ál-
lomása a református sírkert, ahol Soós 
Lajos sírját, a II. világháború hősi ha-
lottainak emlékművét, a német katonai 

temetőt, valamint az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére ál-
lított, faragott emlékoszlopot is megte-
kinthetik a településünk történelme iránt 
érdeklődő turisták. 

A sétát a tájházban zár-
juk, ahol Némethné Jucika 
vagy Tóth István (Pisti) a-
vat be minket városunk tör-
ténelmi hagyományaiba. 

Nagy örömünkre a Ke-
nesei séta-prog-
ram ötlete „na-
gyon betalált”, 
amit mi sem bi-
zonyít jobban, 
mint hogy a sok 
helyen kiplakátolt városi 
csatangolás már az első al-
kalommal jó pár érdeklődőt 
vonzott, annak ellenére, 
hogy a nyitó túrán az időjá-
rás nem volt kegyes hoz-
zánk, hiszen a tartós éjsza-
kai esőzést „levezető” kora 

délelőtti szemerkélés a leg-
kevésbé sem kedvezett a 
„hegymászáshoz”. Ezzel szem-
ben egy héttel később már ja-
vában (pontosabban újra) 
tombolt a kánikula – sőt, az 
embert próbáló meleg a 
legutóbbi sétán sem hagyott 
alább –, de még így is akadtak 
vállalkozó szellemű kirándul-
ni vágyók, akik a hőségben is 
hősiesen vették az akadályo-
kat. 

A program tehát két-
ségkívül sikeres, aminek mi, 

az ötletgazdák különösen örü-
lünk, már csak azért is, mert 
szívet melengető érzés azt 

megélni, ahogy a magas partfal pere-
méről nyíló panoráma kicsiket és na-
gyokat egyaránt lenyűgöz, vagy azt 
hallani, hogy milyen sokan érdeklődnek 

védett természeti kincsünkről, a Soós-
hegy lankáin tavasszal pompázó tá-
torjánról. Arról nem beszélve, hogy a 
tájházban tett időutazás is láthatóan em-
lékezetes, szép élménnyel ajándékoz 
meg minden odalátogatót. 

Szűcs Anikó   

 
 
 

 

Népszerűek a kenesei séták 
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Balatonkenese Város Önkormányzatának támogatásával 
idén nyáron ismét hangversenyekre hívtuk és vártuk szeretettel 
a helyi zenebarátokat, nyaralóvendégeinket. 

Július 4-én Gerencsér Zoltán győri hegedűművész és Né-
meth Sándor budapesti orgonaművész barokk kamaraestjét 
hallhattuk az első alkalmon, majd 10-én Kővári Péter veszp-
rémi orgonaművész adott koncertet, 19-én pedig Rohmann 
Ditta csellóművész és Fassang László orgonaművész műsorá-
val zárult a sorozat. 

Ezenkívül külön koncert keretében a RecitaTrio is játszott 
Balatonkenesén, valamint jótékonysági koncerten hallhattuk 
Füredi Veronika helyi hegedűművész és Horváth Alina zon-
goraművész játékát. 

Az alkalmakon ismét szépszámú hallgatóságot köszönthet-
tünk, nagyon sokan évről-évre visszajárnak. A következő év-
ben, években is folytatjuk a hagyományt: Balatonkenese város 
neve most már sok nemzetközi hírű művész honlapján is meg-
jelenik, s terveink, lehetőségeink és reményünk szerint még 
sok ilyen embert láthatunk vendégül Balatonkenesén a követ-
kező esztendőkben. 

Sipos Csaba 
ütőhangszeres kamaraművész, kántor 

                                                                                            Fotó: Weisz Lajos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyári Zenés Estek a református templomban 2018 

Az anyatejes táplálás 
világnapján 

Az anyatejes táplálás ezévi mottója: „Szoptatás – az élet forrása”. 
Balatonkenesén Ringató foglalkozást tartottak, melyen a közös 
éneklést és játékot Rábaközi Rita tartotta. 
Köszönet az Önkormányzat támogatásáért! 

 

Négy évszak 
– könyvbemutató 
a Kultúra Házában 

Felfoghatjuk divatnak, de sokkal inkább életstratégia 
a „vidéken újrakezdés”, vagyis amikor városi emberek 
a természetbe visszatérve földműveléssel, állattartás-
sal, önfenntartó gazdálkodással próbálkoznak. Ehhez 
a legtöbb dolgot saját maguk igyekeznek előállítani. 
Külföldön is sok példát láthatunk hasonló kezdemé-
nyezésekre: nálunk is népszerű az angol River Cottage 
sorozat (egyes televíziók Kapa, kasza, fakanál címen 
vetítették). Schell-Sali Réka és Tahin-Röszler Judit 
hasonló szellemben fogant könyvét ismerhették meg 
az érdeklődők augusztus 14-én. A Major Tamás fotós 
remek képeivel készült, igényes kiadványból – mely-
nek készítéséről és korántsem egyszerű megjelenteté-
séről is érdekes dolgokat tudhattunk meg – egy esz-
tendő évszakait végigkövetve szerezhet tudást az ol-
vasó: biokertészeti tanácsokat, barkácsolási útmuta-
tót, ételrecepteket találunk a lapokon. 
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viselete és harcmodora volt a téma a könyvtár udvarán, Filó Gergő interak- 
tív bemutatóján, augusztus 4-én. A nyár már reggel kilenckor iszonyatos 
erővel támadt, ennek ellenére lelkes csapat vett részt az ismerkedésben: a 
jelenlevők felpróbálhatták a viseletdarabokat, kipróbálhatták a fegyvere-
ket, legnépszerűbb az íj volt.   

ŐSEINK FEGYVEREI 

  

 

„Alvó lélek, kússz a tájon…” 
Hűvösvölgyi Ildikó és a NeoFolk Duó Weöres Sándor-estje 

Weöres Sándor jóban volt 
az éjszakával. Leginkább 
akkor dolgozott, egy üveg 
bor mellett, csendesen. Sö- 
tétben íródtak játékos, ko- 
moly és egyetemes látás- 
módú versei, melyek hol 
                                            megnevettetik, hol elgondolkodtatják,  
                                            hol megrázzák a hallgatót, olvasót. E- 
                                            zekből nyújtott át egy csokrot Hűvös- 
                                            völgyi Ildikó színművésznő, valamint  
                                            a NeoFolk Duó, Bonyár Judit és Hű- 
                                            vösvölgyi Péter. Másfél órába sok mű 
                                            belefért, így a vidám, nyelvi bravúrok- 
                                            kal teljes költemények mellett egyik 
                                            személyes kedvencem, a III. szimfónia 
                                            néhány részlete is elhangzott. 

– nk – 

 
Egy hét múlva arra kerestük a választ, hogy mit keresett a zebra 
a könyvtárban. A júliusihoz hasonló foglalkozáson most egy 
társasjátékból kiindulva kutattuk a zebrák és más afrikai állatok 
titkait, versekkel és rejtvényekkel fűszerezve. Tükörírást is ol-
vastunk. Élveztük. 

  

 

„…lombban kő 
csönd köve 
kövön fény csöndje 
kőben csönd béke 
kő békéje 
   béke köve lombban 
csönd fényes béke 
kő lombban fény…” 
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Augusztus 4-én a Könyvtárak 
éjszakája alkalmából igazán 
jeles vendéget köszönthettünk 
Balatonkenesén. Azon a forró 
szombat délutánon Hűvösvöl-
gyi Ildikó örvendeztetett meg 
bennünket csodálatos Weöres 
Sándor-estjével, a kéttagú Neo-
Folk zenekar kíséretében, a 
könyvtár udvarán. Én pedig 
különösen szerencsésnek mondhatom magam, mert aznap dupláztam a nagybetűs Élményekből: ugyanis a nagyszerű 
előadás előtt beszélgettem egy jót a népszerű Kossuth-díjas színművésznővel… 
 

– Kifejezetten örültem a mostani meghívásnak, mert ez 
idáig úgy alakult az életem, hogy sokkal többször jártam a 
Balaton másik oldalán, és emiatt ez a szakasz, tehát a tó keleti 
kapuja és az északi part eleje általában kiesett – kezdi derűsen 
Ildikó. – Ezzel együtt szép emlékeket is őrzök erről a vidékről, 
ugyanis amikor 1975-76-ban a Veszprémi Petőfi Színház tagja 
voltam, sokszor autóztam errefelé a 71-es úton. És annyira 
szerettem – most is szeretem – ezt az egész miliőt! Tavasszal, 
nyáron, ősszel és télen is lenyűgözött a mi tengerünk, hiszen a 
Balaton minden évszakban gyönyörű. 

– Ha már a nyarat említetted: hogy telt, telik az idei 
vakációd? 

– Épp a napokban meséltem az egyik ismerősömnek, hogy 
nagyon furcsa nyár volt az idei: kifejezetten dolgosan indult, 
ugyanis júniusban és júliusban a Billy Elliot című musicalt 
játszottuk az Erkel Színházban, emellett a Turay Ida Színház 
produkcióival léptünk fel több helyen az országban. 
Számomra mégis az augusztus eleji költözésünk jelenti a nyár 
fő eseményét-attrakcióját. 

– Ezek szerint fontos 
fordulóponthoz érkeztél. 

– Negyvenkét éve mentem 
férjhez, és nem sokkal ezután 
vettünk egy házat Budapesten, 
a Gugger-hegy tetején. Gyö-
nyörű helyen laktunk, a tera-
szunkról csodálatos kilátás nyílt 
a városra. A mellettünk lévő 
erdőből a vaddisznók, a rókák, 
a fácánok egészen a kertünkig 
lejöttek, vagyis egy jó darabig 
hihetetlenül szoros kapcso-
latban éltünk a természettel. Ak-
koriban üdülőövezetnek szá-

mított a terület, mára viszont az egész beépült luxusvillákkal.  
Nagyon a szívemhez nőtt az a környék, és mindig is úgy 
gondoltam, hogy abban a házban fogok élni életem végéig. 
Csak aztán a sors közbeszólt... (Mosolyog.) Időközben 
született egy kis unokám, a most másfél éves Bence, és a 
nagyobbik lányomék Ürömre költöztek, egy fantasztikusan 
szép helyre. Az utca, ahol laknak, maga a béke szigete: sok a 
zöldterület, minden rendezett, minden gondozott, mindenki 
vigyáz a saját portájára. Nagyon hangulatos, barátságos az 
egész környék. És hogy milyen a sors! Egy évvel ezelőtt a 
lányomék egyszer csak örömmel újságolták, hogy pont velük 
szemben, az utca túloldalán a vejem egyik ismerőse árulja a 
házát... 

– Ti pedig kapva kaptatok a remek alkalmon? 
– A férjemmel (Kisfaludy András dokumentumfilm-

rendező – a szerk.) elmentünk megnézni az épületet, és az első 
percben beleszerettünk. Igen ám, de ahhoz, hogy költözni 
tudjunk, előbb el kellett adnunk a budapesti lakásunkat, ami 
egy jó darabig eltartott. Már arra gondoltam, hogy ennek 
biztosan így kell lennie, és a Jóisten mégsem akarja, hogy 
Ürömre költözzünk, mígnem a nyár elejére elkelt a házunk. 
Attól kezdve felpörögtek az események, én pedig viharos 
gyorsasággal szortíroztam, pakoltam és dobozoltam, hogy 
augusztus elején beköltözhessünk az új otthonunkba. 

– Mire belakjátok a házat, addigra elindul a következő 
színházi évad. 

– Annál is inkább, mert a Turay Ida Színházban már 
augusztus 20-án elkezdjük próbálni az új szezon első 
bemutatóját, a Cabaret-t. Ami ráadásul nem akármilyen 
Cabaret lesz, mert a kisebbik lányom, Kisfaludy Zsófia játssza 
benne a főszerepet! 

– Milyen érzésekkel vágsz bele a közös munkába? 
– Kellőképpen izgatott vagyok! Eddig még csak egyszer, a 

Madách Színházban, a Macskák című musicalben szere-
peltünk együtt. Zsófi öt esz-
tendeje állt be és vette át Bom-
balurina szerepét, és abban az 
évben, a harmincéves jubi-
leumi előadásban álltunk e-
gyütt a színpadon. Egyébként 
szoktunk fellépni együtt, ami 
nekem mindig nagyon nagy 
boldogság. Van egy önálló 
estünk, Mellettem az utódom 
címmel: egy musical-operett-
sanzon összeállítás, ahol a 
dalok közben beszélünk ma-
gunkról meg az életünkről. Ez-
zel együtt igazából a Cabaret 

„Idestova negyvenhét éve 
az életem része ez a költemény” 
– beszélgetés Hűvösvölgyi Ildikóval  
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lesz az első igazi közös munkánk, és mivel Schneider 
kisasszonyt játszom benne, a lányom pedig Sally Bowlest, sok 
közös jelenetünk van, úgyhogy borzasztóan várom, hogy 
elkezdjünk próbálni. 

– Ahhoz mit szóltál, hogy a kisebbik lányod követett a 
színipályán? 

– Alapjában véve nem lepett meg a 
döntése. Mivel annak idején zenekon-
zervatóriumot végeztem zongora-ének 
szakon, és a zene mindig az életem fontos 
része volt, mindkét lányunkat taníttattuk 
zongorázni, és emellett járattuk őket 
művészi tornára meg balettra is. A 
nagyobbik, Nóri, később kölyökidős volt 
(az 1990-es évek népszerű ifjúsági so-
rozta – a szerk.), és talán vágyott is arra, 
hogy színésznő legyen, de végül a ma-
gyar–kommunikáció szakot végezte el. A 
kisebbik lányomat, Zsófit, a Jóisten 
gyönyörű hanggal áldotta meg, ő már 
kiskorában sokat énekelt. A zongorá-
zásért kevésbé lelkesedett, mert nem sze-
retett gyakorolni! A szolfézsról nem is 
beszélve… Ezzel együtt szépen játszott a 
hangszeren, és ma már kifejezetten hálás 
nekem, hogy annak idején nem engedtem, 
hogy abbahagyja a zenélést.  Egyébként 
elsőre ő sem a művészi pályát választotta: előbb közgaz-
dászként diplomázott, és csak utána határozta el, hogy szí-
nésznő szeretne lenni. 

– Te pedig abszolút támogattad őt ebben a döntésében? 
– Olyannyira, hogy három évig tanítottam Zsófit zenés 

mesterségre a Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti 
Iskolában, ahol a lányom az én osztályomba járt. Láttam, hogy 
tehetséges… Ha nem lenne az, biztos, hogy lebeszéltem volna 
őt a színészetről.  Ráadásul a tehetségén túl Zsófinak vas-
akarata is van, és rengeteget dolgozik. Pályakezdőként 
egyáltalán nem volt könnyű helyzetben, mert amennyire 
előnyt jelentett neki az, hogy az én lányom, legalább annyi 
hátránnyal is járt számára ez a szituáció: ismert ember gyer-
mekeként talán még nehezebb érvényesülni a pályán. 
Mostanra már szerencsére túlléptünk ezen, és Zsófinak ma már 
nagy sikerei vannak, sok helyen játszik. A Budapesti 
Operettszínház mellett Győrben és Sopronban is számítanak a 
munkájára, és én igazán büszke vagyok rá. 

– Az előbb, amikor az unokádról meséltél, a szokásosnál 
is jobban csillogott a szemed… 

– El nem tudom mondani, mennyire vágytam már egy 
unokára, és most, hogy ez megadatott, nem tagadom, lu-
bickolok a nagymamaszerepben. Óriási élményt jelent nekem 
minden egyes perc, amit az én hiperaktív Bencécskémmel 
tölthetek. (Mosolyog) 

– Miközben munkád is akad bőven, és 
a sűrű nyár után nagyon is mozgalmas 
hónapok várnak rád. 

– Mondhatni, kimondottan kemény 
ősz elé nézek. Túl azon, hogy decemberig 
zsinórban próbálok, már negyedik éve 
tanítok klasszikusbalett-növendékeket a 
Magyar Táncművészeti Egyetemen. E-
mellett a Billy Elliotban is játszom, úgy-
hogy valóban munkával teli időszaknak 
nézek elébe. Tulajdonképpen decemberig 
nincs megállás: a Cabaret című musical 
októberi bemutatója után november 10-én 
újabb premier vár rám. Az Ártatlan va-
gyok című, nagyon helyes olasz vígjá-
tékban kaptam egy jó kis szerepet. A de-
cemberi bemutatóm pedig a Hyppolit, a 
lakáj lesz, Mikó István rendezésében, aki 
maga is szerepel az előadásban: Schneider 
Mátyást alakítja, én pedig a feleségét, A-
rankát. Pistivel állandóan összeboronál-
nak minket, számtalanszor játszottunk 

már férjet és feleséget a színpadon. Régóta tartó, jól működő 
házasság a miénk! (Nevet). 

– Jelenleg a fővárosi Madách, a Turay Ida, a Pesti 
Magyar és az Erkel Színházban játszol, emellett több önálló 
ested is van, ezekkel rendszeresen fellépsz szerte járod az 
országot. Itt, Kenesén hamarosan a Weöres Sándor-esteddel 
örvendezteted meg a tisztelőidet. 

– A Reményik Sándor-estem, a Csendes csodák volt az 
első, amit rengeteg helyen előadtam már – egy fantasztikus 
zenész, Csáki András gitárművész közreműködésével. –  2003 
óta járom vele az országot. A 2013-as Weöres Sándor-est, Az 
éjszaka csodái volt a második a sorban, tavaly pedig elkészült 
az Arany János-estem, Arany asszonyok címmel. Illetve, van 
egy negyedik műsorom is, egy összeállítás, a Kaleidoszkóp, 
amelyben több magyar költő művét szavalom. De mind közül 
a Weöres Sándor-est a legkomplexebb, merthogy Sanyi bácsi 
egy csoda! 

– Két művésztársaddal együtt érkeztél Balatonkenesére, 
tudnillik a NeoFolk Duó kíséretében állsz színpadra a 
hamarosan kezdődő esteden. Honnan az ismeretségetek, és 
mióta léptek fel ebben a felállásban? 

– A kísérőim, Bonyár Judit és Hűvösvölgyi Péter 2004 
őszén alapították a NeoFolk zeneakart. A duójuk egyik érde-
kessége, hogy Judit és Péter nemcsak alkotótársak, hanem 
házastársak is. Ráadásul Peti a nővéremnek a fia, vagyis az 
unokaöcsém, úgyhogy családi szálakkal többszörösen átszőtt 
a mi triumvirátusunk (Nevet). A közös munka öt évvel ezelőtt 
kezdődött, amikor is engem meghívtak egy fellépésre Tus-
ványosra, ahová Juditék elkísértek, és ott kiderült, hogy mi-
lyen jól tudunk együtt dolgozni. Nekik már akkor is volt jó 
néhány megzenésített Weöres Sándor-versük, és azok kap-
csán szinte egyszerre vetődött fel bennünk, hogy csináljunk 
egy Weöres Sándor-estet… Így született meg ez a mostani 
összeállítás, amelynek egyik fontos ismérve, hogy a zene nagy 
hangsúlyt kap és szinte végig jelen van benne. A verseket az 
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éjszaka köré csoportosítottuk, majdnem mindegyikben sze-
repel az álom, az éjjel vagy a sötétség, mert – ezt talán ke-
vesen tudják –, Sanyi bácsi ugye mindig éjszaka írt/alkotott... 
Petiékkel egyébként nagyon sokat dolgoztunk ezen a mű-
soron, és dramaturgiailag úgy komponáltuk meg, hogy egy 
nagy zenés-verses szövevény kerekedjen ki belőle, miközben 
igyekeztünk hűen visszaadni Sanyi bácsi verseinek a gondo-
latiságát, a strófák játékosságát. A műsor közel nyolcvan 
perces: nehéz anyag, mégis nagyon szeretem. Annak idején, 
1971-ben Az éjszaka csodáival felvételiztem a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolára. Ha most gyorsan kiszámolod, 
idestova negyvenhét éve az életem része ez a költemény. Ezért 
is különösen kedves a szívemnek. 

Szűcs Anikó 
 
 
 

A Balatonkenesei Hírlap 
felhívására legutóbb Kocka 
Ferencné Éva olvasónk Budapestről, akinek élete nagyon sok szállal kötődik Keneséhez, saját családi fotógyűjteményét 
bocsátotta rendelkezésünkre, melyben régi kenesei képek és dokumentumok vannak (120 darab). A múlt század első és második 
feléből, 1950 előttiek és utániak, a nevelőotthon, az iskola, a család, a falubeliek, ünnepélyek, rendezvények és korabeli 
képeslapok felvételei. Mint a korábbiak, úgy ezek is bekerülnek a település Digitális Archívumába és a feldolgozást követően az 
internetes adatbázisba. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki akár egyetlen régi dokumentummal vagy képpel is hozzájárul a 
Balatonkenese Gyűjtemény gyarapításához! 
 
 
 
 
 
 

A képek az augusztus 4-i Weöres Sándor-esten készültek.
Fotó: Nagy Krisztina

A ma holnap 
történelem lesz 

 

Továbbra is keressük, várjuk 
családi archívumok azon fotóit, dokumentumait, 

amelyek összekapcsolódnak Balatonkenese történetével. 
 
Ha van a birtokában településünk néhány évtizeddel ezelőtti vagy régebbi 

arculatát bemutató fotó, kérjük, jelentkezzen! Nemcsak fényképek, hanem régi 
iratok, családi dokumentumok is sokat hozzátehetnek Kenese emlékeihez. 

A fotókat, dokumentumokat digitalizálás után tulajdonosa természetesen 
visszakapja. 

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

Koczka Ferencné dokumentumgyűjteménye 
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Galambos László és Betti neve nem ismeretlen a mozgást kedvelők számára Balatonkenesén – és sok más településen sem. A 
Magyar Nordic Walking Akadémia megálmodóival és létrehozóival beszélgettünk egészségről, testmozgásról és életmódról – 
figyeljenek csak, ez Önöket is fel fogja állítani a fotelből! 
 

– Heti rendszerességgel tartotok fit-
neszedzéseket Kenesén, a Kultúra Házá-
ban. Alkalmaitokra mindig vidám, mo-
zogni vágyó résztvevők érkeznek, akik az 
óra végén fitten, fiatalosan távoznak. Mi 
a titkotok? Hogyan szerettetitek meg az 
emberekkel a mozgást? 

– Harminc éve foly-
tatjuk a tevékenységün-
ket – válaszol Galam-
bos László. – Fő cé-
lunk, hogy az emberek 
észrevegyék: a mozgást 
ugyanúgy kell kezelni, 
mint az étkezést, a tisz-
tálkodást vagy a kör-
nyezetük rendben tar-
tását. A leggyakoribb 
kifogás, amit sokan 
hangoztatnak és sűrűn 
hallunk: nincs rá időm. 
Persze ez mindig csak 
kifogás, menekülés. A 
koncepciónk, hogy az 
általunk bemutatott és tanított mozgás-
formákat ne csak közösségben, hanem 
otthon is végezhessék az emberek. Így 
különböző típusú edzés- és sportprogra-
mokkal várjuk a hozzánk fordulókat, 
széles skáláról tudnak választani. Mind-
egy, hogy mit, de mozogni kell. Van, aki 
utál futni – az inkább gyalogoljon. Ha 
valaki nem akar közösségbe járni tor-
názni, szánjon rá minden nap fél órát az 
otthonában, hogy gyakoroljon. Találjon 
rá egy kis időt a napjában reggel, vagy 
amikor ideje van. Persze pihenni is na-
gyon fontos, de a rendelkezésünkre álló 
huszonnégy órában jusson legalább har-
minc perc gimnasztikai gyakorlatokra. 
A hangsúly a mozgásprogramon van, 
mely nem helyettesíthető kertásással 
vagy fűnyírással. Óvodáskortól nyugdí-
jas korig ajánlunk programokat – mond-
hatjuk, hogy ez a küldetésünk. 

– Mikor kezdtétek, és hogyan jött az 
ötlet? 

– A gondolat bennem vetődött fel, 
mivel világ életemben sportoltam – 
mondja Laci. 

– Mit sportoltál? 
– Kézilabdáztam és atletizáltam, va-

lamint futottam. Nem a versenysportra 
voltam tehetséges, de a mozgás szeretete 
végig megvolt és megvan bennem. A 

környezetem támogatott – a testvérem is 
sportolt, és a tanáraim is ösztönöztek. A 
győri tanítóképzőben sporttagozatra jár-
tam, utána a Pécsi Egyetemen testneve-
lés-történelem szakra. A történelmet a 
mai napig szeretem. Érdekelt a földrajz 
is, de mivel már volt egy tanítói diplo-

mám, három szakot nem vehettem fel. 
Később a Testnevelési Egyetemen kü-
lönböző szakirányokon folytattam: aero-
bic- és kézilabdaedzői, valamint sport-
menedzseri végzettséget szereztem. Mi-
vel a legmagasabb szinten szeretném vé-
gezni a munkámat, fontosnak tartottam, 
hogy először mindenre képesítést sze-
rezzek. 

– És ezután elkezdted átadni a tudá-
sodat az embereknek. 

– Előtte aerobicversenyző voltam 
három évig, negyedik helyen végeztem 
egyéniben. Akkor indult a Testnevelési 
Egyetemen a szak, rögtön beiratkoztam. 
Minden új dologban, amiben fantáziát 
láttam, ott voltam az elsők között. Az ae-
robic még nem terjedt el Magyarorszá-
gon, amikor Makrai Katalin (Schmidt 
Pál felesége, az egykori TV-tornából is-
mert – a szerk.) elkezdte – ott voltam a 
kezdeteknél. Egy idő után azonban nem 
bírtam a versenyzés által megkövetelt 
edzéstempót, és ekkor választhattam, 
hogy versenyfelkészítéssel szeretnék-e 
foglalkozni, vagy tömegsporttal. A tö-
megsport irányába indultam el. Nem 
bántam meg. 

Az aerobic után következett az éle-
temben a nordic walking. Amikor elő-
ször megláttuk Ausztriában, nemzetközi 

szinten már négy-öt éve számontartot-
ták. Magyarországon egyáltalán nem 
volt ismert. A nemzetközi szövetség ele-
inte nem támogatott minket, de amikor 
két módszert is kidolgoztunk a sportra, 
mellénk álltak. 

– Ez azt jelenti, hogy nektek három-
szor annyit kellett felmu-
tatnotok, mint azoknak, 
akik addigra már régen 
bent voltak a szövetség-
ben. 

– Az volt a szeren-
csénk, hogy a külföldön 
megszerezhető legmaga-
sabb szintű iskolai kép-
zésben részesültünk – ezt 
már a feleségemmel, 
Bettivel közösen végez-
tük –, és ez megnyitotta 
számunkra a lehetősége-
ket, amelyek Nyugat-Eu-
rópában már adva voltak. 
Mi dolgoztuk ki az él-

ménytúrák tartalmát és módszertanát, 
melyet most már világszerte így végez-
nek. A nordic walking-ra nem a szabad-
idősport, nem az egészségvédelem vagy 
az oktatás, hanem a turizmus reagált elő-
ször Magyarországon. 

– És folyamatosan képzitek magato-
kat azóta is. 

– Konferenciákra járunk, hogy ta-
pasztalatot szerezzünk és cseréljünk. 
Ezeket mindig más országban rendezik; 
három-négynapos elméleti és gyakorlati 
ötletbörzék. Mindig hatalmas lelkese-
déssel jövünk meg, de sajnos nincs be-
fogadó közeg: a programot, amit három-
négy éve ismerünk, itthon még nem, 
vagy nagyon kevesen fedezték fel. Több 
év telik el, amíg bevezetjük. Nagy bosz-
szúságunk, hogy amikor már sport- és 
esetleg anyagi sikert lehetne elérni vele, 
a babérokat mások aratják le, akik nem 
vették végig olyan alaposan – vagy se-
hogy – a mozgásforma módszertanát. 

A legújabb dolog, amellyel nemrég 
ismerkedtünk meg, a Smowey-gyűrűvel 
(rezgő-gyűrű) végzett mozgásforma. 
Most vezetjük be az ezzel kapcsolatos 
ismereteket, legutóbb százötven ember-
nek mutattuk be. Azért szeretjük ezeket 
a mozgáselemeket, mert mindegyik sok-
rétű. A nordic walking bottal például 

Mindegy, hogy mit, de mozogni kell 
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nemcsak menni tudok, hanem lehet vele 
gimnasztikázni; használhatom a botot 
csúszós út esetén, mert biztonságot ad, 
segíti a mozgást. A Smowey-gyűrűvel 
lehet relaxálni, használható dance-tí-
pusú gimnasztikai gyakorlatoknál – amit 
nagyon szeretnek a felhasználók –, de 
ugyanígy aqua-órán is elővehetjük. 
Gyaloglásnál és futásnál is használható. 
Olyan eszközöket alkalmazunk, ame-
lyek egyszerűek, hozzáférhetőek, s a 
tárgy nem nehezíti a mozgást. Nem 
mondom, hogy olcsók, de megérik a be-
fektetést, éppen azért, mert nagyon sok-
oldalúan használhatók. 

– Betti, a Nordic Walking Akadémia 
működésében te is komoly szerepet vál-
lalsz. Pontosan mi a feladatod? 

– Az akadémia 2004-ben alakult. A 
nagyközönség programjait szervezem, 
részt veszek a képzésekben és a honla-
punkat szerkesztem. Ez teljes körű tevé-
kenység, akár az élménytúrákat, akár a 
képzéseket tekintem. Szeretem az aktív 
életet, amely remekül kiegészíti fő mun-
kámat, mert annak során elég sokat kell 
ülnöm számítógép előtt. Harminc éve 
sportolok. Azt tapasztalom, hogy a tö-
megsportban a prevenció felől a rehabi-
litáció irányába tolódik a hangsúly. Te-
vékenységünkben szorosan összekap-
csolódik a preventív és a rehabilitációs 
jelleg. Jelenleg a rehabilitációs jelleget 
képviselem: egyrészt mert a szakkép-
zettségeim ezt támasztják alá, másrészt 
mert az igény egyre nagyobb ezen a te-
rületen. Az emberek általában csak ak-
kor jönnek mozogni, amikor az orvos 
küldi őket, ha egyáltalán küldi, mert in-
kább gyógyszert ír fel helyette. Sajnos 
ezt nem lehet szépíteni. Mozogni kell 
minden nap, mert az ember csak ezzel 
tudja kivédeni az őt ért stresszt, ami ko-
runk legnagyobb betegsége. Ha valaki 

állandó stressz alatt él, fizikai tünetei 
lesznek; olyan degeneratív elváltozások 
a testben és a lélekben, amelyek már 
visszafordíthatatlanok. Az emberek 
80%-a akkor kezd valamilyen mozgás-
formát, amikor inaktív életmódjának 
olyan ortopéd vonzata lett, hogy a moz-
gás elkerülhetetlen. Választania kell: hu-
zamosan beteg lesz és gyógyszert szed, 
vagy változtat az életmódján. Persze so-
kan gyors sikert szeretnének elérni, le-
hetőleg úgy, hogy ne kelljen közben iz-
zadni, ne kelljen időt rááldozni – öt perc 
alatt tudni akarják a titkot, amivel ered-
ményt lehet elérni. Ez néha pesszimis-

tává tesz, pedig világ életemben opti-
mista voltam. 

– Ez sajnos jellemző az emberekre: 
akkor kezdenek kutat ásni, amikor már 
majdnem szomjan pusztulnak… – teszi 
hozzá Laci. 

– Vannak pozitív tapasztalatok is: – 
folytatja Betti – Parkinson-kórban, orto-
pédiai megbetegedésekben szenvedők-
kel vagy szív- és érrendszeri problémá-
val küzdőkkel nagyon jó eredményeket 
lehet elérni. De csak közösen, és első-
sorban azért, mert hisznek abban, hogy 
a mozgás segít. 

– Az általunk preferált mozgásfor-
mák rengeteg embernek képesek meg-
mutatni a mozgás szépségét és hasznát – 
folytatja Laci. – Kenese természeti kör-
nyezete rengeteg lehetőséget kínál, és 
ebből csak egy a Balaton és az úszás. A 
Magyar Turizmus Zrt. az Akadémiát 
kérte fel a nordic walking népszerűsíté-
sére, s ennek részeként Béres Alexandra 
fitneszvilágbajnokkal, Szigligeten ké-
szítettünk egy háromperces reklámfil-
met, amelyet a világ sok országában be-
mutattak. Ez egyben a Balatonnak is 
reklám: vannak még kiaknázatlan lehe-
tőségek a közvetlen környezetünkben is. 

Foglalkozunk nordic walking pályák 
tervezésével, kutatások, mérések végzé-
sével és pályák kijelölésével is, melyek 
közül már több működik Bükfürdőn, 
Csepregen, a Velencei-tó mellett, Bala-
tonfüreden, a Koloska-völgyben. 

– Mit tehet egy közösség, egy telepü-
lés, ha aktívabb életre szeretné rávenni 
tagjait, az ott élőket? 

– Sok dolgot – mondja Laci. – Pél-
dául Székesfehérváron Nyitott tornate-
rem néven évek óta működik olyan 
program, amely ingyenesen elérhető a 
város lakóinak. A település költségveté-
sére nézve nem olyan megterhelő, mégis 
rengeteget ad a lakosságnak. A normá-
lis, aktív életmódot élni akaró nyugdí-
jas korosztály nagyon kedveli ezeket a 
lehetőségeket. Sok településen felis-
merték ennek nagyszerűségét: Lajos-
komáromban, Balatonőszödön, Bala-
tonszemesen közösségek jöttek létre és 
évek óta remekül működnek, amelynek 
tagjai egy alkalmat sem hagynának ki a 
foglalkozásokból. 

– Ehhez tartozik, hogy a legtöbb te-
lepülésen olyan orvos működik, aki 
rendszeresen szemmel tartja a betegeit, 
hogy áldoznak-e elég időt a mozgásra, 
és járnak-e tornázni – fűzi hozzá Betti. 
– Nem az az első, hogy gyógyszert ja-
vasol, hanem felismeri, hogy például a 
túlsúlyból milyen problémák adódnak, 

és elsősorban az életvitelt, az étkezést, a 
mozgáshoz való viszonyt kell vizsgálni, 
és reformálni, ha szükséges. Köszönettel 
tartozunk a balatonkenesei képviselő-
testületnek, amiért évente támogatja az 
akadémia tevékenységét. 

Sok településen kapunk impresszió-
kat, náluk hogyan működik a rendszer. 
A lakosság összetartó ereje nagy. A cso-
porttagok keresik egymást. Ha valaki 
nem jön el egy alkalomra, felhívják; ha 
beteg, meglátogatják, és ügyelnek, hogy 
ne maradjon le a következő tornáról, 
mert tudják, hogy szüksége van rá. 

– Életmódotokkal ti is ezt képviseli-
tek. Hogyan kell elképzelnünk a minden-
napjaitokat? 

– Nemcsak akkor sportolunk, amikor 
másoknak edzést tartunk – mondja Laci. 
– Szabadidőnkben szívesen nordic wal-
kingozunk, akkor is, ha nem vezetünk 
csoportot. Egy hétből öt napon át har-
mincöt-negyven percet gimnasztiká-
zunk, függetlenül attól, tartunk-e aznap 
edzést. Délelőttönként futni szoktam, 
hétvégente Bettivel együtt futunk. 

– Az étkezésre is odafigyelünk – 
veszi át a szót Betti. – Egészségcentri-
kus konyhát vezetek, sok zöldséggel, 
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gyümölccsel. Gyakran készítek főze-
léket, télen-nyáron. Általában én te-
szem el a befőtteket, savanyúságot. Ke-
rüljük a cukrot, évente talán két-három 
kiló fogy el a háztartásunkban. Sószegé-
nyen főzök. Csirkét és fehér húsokat fo-
gyasztunk, nagyon kevés vörös húst. 
Reggelire zabpelyhet eszünk, ami lassan 
és tartósan emeli a vércukorszintet, nem 
hirtelen löki meg, mint a szénhidrátdús 
péksütemények. Nagy fordulatot jelent a 
táplálkozásban, ha valaki erre odafigyel. 
Egyébként a magyar konyhát preferálom. 

– A mérések is fontosak – folytatja 
László. – A vérnyomás- és testsúly-
mérés elsődleges: a mérleg olyan he-
lyen van a lakásunkban, hogy nem 
tudjuk kikerülni. Ha valaki havonta 
egyszer megméri magát, és elcsodál-
kozik, hogy honnan lett öt kiló súly-
feleslege, azzal nehezebb mit kezdeni, 
mint ha állandó kontroll alatt tartja a 
testsúlyát. Egy-két kilóval még köny-
nyen el lehet bánni. Ugyanígy mérni 
kell a has körfogatát. Speciális vérké-
peket is rendszeresen csináltatunk, hogy 
az állapotunkról minél részletesebb ada-
tokkal rendelkezzünk. Mindent kontrol-
láltatni kell, időben, mint egy autónál. 
Számunkra ezt jelenti a tudatos életvitel. 

– Mindennek ellenére az embernek 
lehetnek nagyon súlyos egészségügyi 
problémái, amelyek a környezeti ártal-
makból fakadnak, és amelyeket nem tud 
kivédeni – mondja Betti. – De ha mel-
lette megpróbál egészségesen élni, már 
sokkal jobb a helyzet. 

– Mit tartotok fontosnak, amivel 
több embert lehet megmozdítani, rá-
venni az aktív életre? 

– Személyes szempontból azt, 
hogy a tevékenységet a legnagyobb alá-
zattal kell végezni – feleli László. – A 
csoport, amelynek foglalkozást vezetek, 
ne azt érezze, hogy alig várom az óra vé-
gét, hanem lássa, hogy szívvel-lélekkel 

csinálom. Csak így lehet felkel-
teni és fenntartani az érdeklődést 
és megszerettetni a mozgást. 

Tágabb értelemben pedig ideje 
lenne szakpolitikai szinten rendbe 
tenni a fitnesz- és masszőr szak-
mák körül kialakult káoszt. Ha va-
laki az emberi testtel foglalkozik, 
ne tehesse képesítés nélkül! Az 
emberek a felkínált mozgási lehe-
tőségek közül nyilvánvalóan azt 
fogják választani, amelyiknek a 
legvonzóbb a reklámja, legszíne-

sebbek a szó- 
rólapjai. 

Szerencsére 
már vannak 

helyek, 
ahol csak a 
Testnevelési 
Egyetemen 

végzett taná-
rok vezethet-

nek torna-
foglalkozá-

sokat. Három 
napos gyors-

talpalón 
„képzett” tor- 

natanár egy mozgásszervi meg-
betegedésben szenvedő embernél 
több bajt okozhat, mint amennyi 
pozitív változást elér, mert nem 
mindegy, milyen izomcsoporto-
kat mozgatunk, s bizonyos prob-
lémára milyen mozgásformát al-
kalmazunk. Ha valakinek nincse-
nek meg az anatómiai alapisme-
retei, nem lenne szabad, hogy 
foglalkozásokat vezessen. Sajnos 
ma ezt is a piac határozza meg a 
józan ész helyett: a zumba már 
nem népszerű, ezért a tréner gyor-
san átnyergel valami másra, per-
sze képesítés nélkül. Ennek a 
gyakorlatnak véget kellene vetni. 

– Hol találkozhat veletek, aki 
az olvasottak hatására úgy érzi, 
elég volt a díványon ücsörgés-
ből? 

– A Magyar Nordic Walking 
Akadémia megtalálható az inter-
neten: programjainkról, az aktua-
litásokról és sok minden másról 
ott adunk hírt. 

– Aki pedig mozogni szeretne, 
azt sok szeretettel várjuk a kenesei 
Kultúra Házában kedden délutá-
nonként, gimnasztikai edzésein-
ken. 

 
Nagy Krisztina 

Gellértfiné Kazi Margit: 
Szép Balaton 

 
Szép Balaton – mélyen sóhajtott a költő! 
Bánatát elnyelni vize nem volt elég. 
Emlékszünk, bár elmúlt mér egy emberöltő, 
Balaton költőjét ünnepeltük nemrég. 
 
Emlékoszlop jelzi a Soós-hegyen a nevét, 
Ahol páratlan szép tájkép tárul elénk. 
Akarattyától Tihany két tornyáig 
Szalad a tekintet – kék vize int feléd. 
 
Vize kék bársonyát száz vitorlás szeli, 
Sétahajó úszik vidám méltósággal; 
Kis csónakban izmos fiúk – partközeli 
Nyaralókból szöknek, frisses vidámsággal. 
 
Kacagva beúsznak, messze a bólyáig, 
Karcsú fiúk, lányok – a szülők aggódva 
Nézhetnek utánuk, s szólnak: ne sokáig 
Maradjatok távol – a Balaton csalfa! 
 
Teknősbéka cammog, sőt inkább loholva 
Igyekszik víz iránt – kutyaugatástól 
Megrémülve siet a vízhez, mely otthona. 
Szúnyograj felrebben díjugró békától. 
 
Selymes hullám simul kezem alatt szendén, 
Fecske suhan, iszik csepp csőrével újra; 
Sirályok cikáznak aranyég peremén, 
Hattyú tollán vízgyöngy-csoda libeg úszva! 
 
Vadkacsamamát négy szép kicsi követi, 
Oly csendben, hogy alig mozdul a víz lágyan. 
Ezüst csillanással a víz fölé veti 
Magát kis halacska, társaival bátran. 
 
Sikló, a szájában kishal, vacsorára 
Viszi a családnak; siet tekergőzve. 
Hozzám ér, megijeszt, nézem elámulva 
Egy perc és eltűnik nádas közt libegve. 
 
Békesség közelben, béke magas parton, 
Zöld koszorú átfog – közte nagy sas szárnyal. 
Kék ég, kék víz, napfény – reszketés a nádon, 
Heves szellő verseng csónakvert hullámmal. 
 
Hűvös szél borzongat, nagy hullámokat vet; 
Sebesen fodroznak, sietünk kifelé. 
Felhőtorony tör fel, forgószél szemetet 
Kap fel – s könnyű kelmét teker nyakunk köré. 
 
Sötét felhő nyomul, fényesebb a villám, 
Újra villan, dörgés reszket égen-földön. 
Autóba gyorsan! – Harsog a Tó – hullám 
Hullám hátán rohan: a stéget feldöntöm! 
 
Szép Balaton – ejha, ilyen is tudsz lenni? 
Esőverte jónép didereg a strandon. 
Összekapkod, kiált: gyerekek, kijönni! 
Jövünk vihar után, jobb lesz addig otthon. 
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A Balatonkenesei 
Református Egyház-
község nyugalmazott 
lelkészét, Németh Gyu-
lát 85. születésnapja al-
kalmából, feleségét, 
Németh Gyuláné hitok-
tatót, 80. születésnapja 
alkalmából köszöntötte 
a gyülekezet apraja-
nagyja és a település. 
Az alkalomra a 2018. 
augusztus 19-i reformá-
tus istentiszteleten ke-
rült sor, amelyen lapunk 
szerkesztősége is részt 
vett. A nagy tiszteletnek 
örvendő kenesei prédi-
kátor a város díszpol-
gára is egyben. Lelki-
pásztori munkáját fia, 
Németh Péter és menye, Némethné Sz. 
Tóth Ildikó vette át. 

A jubiláló házaspár nevében nagy-
tiszteletű Németh Gyula a dokumentál-

tan nyolcszáz, de az is lehet, hogy ezer-
éves templom falai között ezekkel a sza-
vakkal viszonozta az őt ünneplőket: 

„Kedves testvérek! Nehéz megszó-
lalni, de aki ennyit gyakorolta a szólást, 
talán annyi rutinja még van, hogy 

valamit el tud dadogni. Ez a valami pe-
dig az, hogy köszönöm! Nem igényel-
tem, csupán sejtettem, mert annyi sze-
rető szív vesz körül, nemcsak a családom-

ban, hanem a gyülekezet-
ben is. Sőt, majdnem azt 
mondtam, hogy ebben a 
faluban is, de bocsánat, eb-
ben a városban is. Amely-
nek, amióta város lett Ke-
nese, a díszpolgára va-
gyok.  

Elsősorban köszönöm 
Istennek, aki az ő kegyel-
mével ennyi időt adott. Az 
előbb hirdette a lelkész-
nőnk, a menyem, C. Já-
nosné Takács Marikának 
az eltávozását, aki 90 esz-

tendőt élt, és én arra gondoltam, már 
csak öt év van hátra…, de megelégszem 
annyival, amennyit Isten nekem szánt. 
Ne szabjunk határt az Isten kegyelmé-
nek. Köszönettel fogadom, bármikor 
szólít haza, mert sohasem reméltem, 

hogy ennyit élek. Főleg így, gazdagon! 
Azt kell mondanom, hogy az út, 

amelyre léptem, amelyet jártam, amit 
végig küzdöttem, nem volt hiábavaló. 
Ezért is Istené a dicsőség és a hálaadás. 
Köszönöm néki feleségemet, gyermekei-
met, köszönöm a gyülekezetet, és unoká-
imat – majdnem kifelejtem őket - pedig 
hát tizenhárom unoka az már nem 
semmi! És mindazokat köszönöm, akik 
életemben csak egy szót is válthattak ve-
lem, akiknek biztatás lehettem, talán egy 
kis erő, erőforrás, arra, hogy még to-
vább tudjanak lépni. 

Adja Isten az áldását, nem csak re-
ánk, gyülekezetünkre, hanem egész né-
pünkre! Hiszen olyan szép ez most, hogy 
augusztus 20-án a mi népünket, hazán-
kat ünnepelhetjük, ilyenkor éljük át azt, 
és tapasztaljuk meg, milyen nagy kincs, 
milyen nagy ajándék a mi Urunktól a 
haza, a nép, a nemzet, amihez tartozunk. 
És ebben adja az Ő áldását mindannyi-
unkra! – Köszönöm szépen.” 

Fotók: Vasváry-Tóth Tibor 
 

Dicsőség, hála, köszönet 
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Az augusztus 18-19-i hétvégén rendezték az Oroszlány 
Rally-t. Versenyzőink, Vass Károly és Szabó Lajos ismét 
rajthoz álltak. 
 

– Mi történt Oroszlányban? 
– Hol volt, hol nem volt, Oroszlány-

ban hagyományos bányásznapi rallyt 
rendeztek. A két hosszabb verseny után, 
amelyen júniusban és júliusban jártunk, 
úgy gondoltuk, lesz egy hosszabb szüne-
tünk. Kicsit elszámoltuk magunkat, mert 
az autó sok törődést igényelt. Augusztus-
ban néhány hét arra ment rá, hogy rendbe 
tegyük, elvégezzük rajta a karbantartási 
munkákat. Szerencsésen összejött, így az 
augusztus 18-19-i hétvégén rajthoz áll-
hattunk a versenyen, melyen évek óta 
rendszeresen részt veszünk. 

– Milyen időtök volt? 
– Forró, ami mindenkinek nehezí-

tette a dolgát. Szombaton, a szokásos 
gép- és technikai átvételek zajlottak. 
Este hétkor, a rajtceremónia után tud-
tunk – volna – pihenni, de a szállásunk 
egy diszkó és egy esküvő szomszédsá-
gában volt, így a vasárnap hajnali öt órás 
kelés két óra alvás után köszöntött ránk. 
Ennek ellenére a hátsókerék-meghajtá-
súak között harmadikak lettünk, és saját 
kategóriánkban is a harmadik helyet sze-
reztük meg, így két kupával tértünk 
haza. Vasárnap éjfélre érkeztünk Kene-
sére, mert kicsit hosszúra sikerült az a 
nap is. 

– És hogy sikerült a futam? 
– Reggel fél hatkor foglaltuk el a szer-

vizparkot, és hétkor kezdődött az első 
gyorsasági szakasz. Összesen hat sza-
kaszt irányoztak elő. Nagyon meleg volt, 
de három óra körül, a negyedik szakasz 
után leszakadt az ég. A hirtelen nyári zá-
por miatt több mint másfél órát kellett áll-
nunk, mert a pálya használhatatlanná 
vált. Egy speciális pályáról beszélünk, 

amelynek a fele fehér, a másik fele fekete 
aszfalt. A technikai bizottság az eső mi-
att veszélyesnek minősítette, így a két 
utolsó gyorsasági szakasz megrendezése 
csúszott. A váratlan időjárás átrendezte 
a mezőnyt, az időeredmények kicsit ösz-
szekuszálódtak, de tudtuk teljesíteni az 
utolsó két szakaszt is. Minden jó, ha jó a 
vége – sikerrel zártuk a napot. 

– Az útviszonyok, az időjárás válto-
zatosak voltak, nem lehet okotok pa-
naszra. 

– Tipikus versenyhétvége volt, kap-
tunk mindenből. Ezért is örülünk, mert 

minden győzelemnek más az értéke. Sok 
mindennel kellett megküzdeni, de jól 
vettük az akadályokat. 

– A levezető beszélgetésre most ma-
radt időtök? 

– Természetesen most sem sikerült 
leülnünk egy sör mellé megbeszélni az 
eseményeket, csak szóban tudtuk kiérté-
kelni a hétvégét, mivel későn érkeztünk 
haza, a másnap pedig a pakolással telt. 
Év végén a baráti kö-
rünkkel mindig ral-
ly-bulit tartunk, a-
melyen nemcsak az 
azévi versenyeket, 
hanem a születés- és 
névnapokat is meg-
ünnepeljük – ott lesz 
idő és lehetőség be-
szélgetni mindenről. 

– Hogyan folytat-
játok az évadot? 

– A program most 
alakul. Ősszel van jó 
néhány futam – igyek-
szünk megcélozni azt 

a versenyt, amelyik távolságra sincs túl 
messze és jó, változatos pályát ígér. Ez 
szeptemberben körvonalazódik majd. 
Nem szeretnénk az idei lendületet meg-
törni, hiszen mindhárom versenyen, a-
hová 2018-ban eljutottunk, eredményt 
tudtunk elérni. Jó lenne a következő ver-
senyt is így folytatni. 

– Gondolom, feladatok is lesz addig… 
– Igen. Oroszlányban az egyik sza-

kaszon eltalált minket valami – avagy 
ráhajtottunk –, így lett néhány harci sé-
rülés az autón. Ezek apróságok, hátrányt 
a verseny közben nem jelentettek, de ter-
mészetesen szeretnénk, hogy az autó 
olyan állapotba kerüljön, amilyenben a 
verseny előtt volt. 

– Milyen felkészülést kíván a követ-
kező versenyre az autó? 

– Mivel jön az ősz, hidegebb időjá-
rás, más körülmények, máshogy kell 
összeállítani, néhány dolgot ismét át kell 
alakítani az autón, így készülünk a kö-
vetkező megmérettetésre, melyhez kö-
szönjük a segítséget a Vass Gumiszerviz-
nek, az Álich autószerviznek és kis csa-
patunknak, akik elkísértek minket. 

– Jó felkészülést, jó versenyzést kívá-
nunk, és várjuk a következő futam utáni 
bejelentkezést a verseny eredményével! 

– nk – 
Fotó: Hajósi Miklós „Hajóka”

Jó szerencsét hozott 
a Bányásznapi Oroszlány Rally 
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A városunk határában lévő Gulya-kút 
adott otthont a 2018. július 19-21-i hosz-
szú hétvégén megrendezett hagyomány-
őrző lovas edzőtábornak. A rendezvényt 
Filó Gergő, a siófoki Onogur Hagyo-
mányőrző Egyesület alelnöke, az Onogur 
Lovasság vezetője szervezte meg. El-
mondta, hogy a különböző fesztiválok, 
hagyományőrző rendezvények alkalmá-
val, a hasonló háttérrel rendelkező lovas-
ság sajnos csak futólag találkozik egymással. Ebből született 
meg az ötlet, hogy egy kötetlenebb esemény alkalmával legyen 
lehetőségük a korabeli lovas harcászat hagyományának ápolá-
sára, valamint az egymással való gyakorlatozások alkalmával 
a technikai tudás elmélyítésére, tökéletesítésére. 

Meghívására az Onogur Lovasságon kívül két másik lovas-
csapat utazott Balatonkenesére, a kiskunmajsai Anda Lovas 
Sport Egyesület és a kunszentmiklósi Iloncsuk Szabadcsapat. 
Az Iloncsuk Szabadcsapat a kun hagyományok, az Anda Lo-
vas Sport Egyesület az avar időszak harcászatának megőrzését 
tűzte ki célul, Az Onogur Lovasság pedig az Árpád-kori ma-
gyar lovas fegyverviselést képviseli. Gergő elmondta, hogy 
bár három időszakról van szó, a fegyvereik, technikájuk ha-
sonlóak, ezért a közös edzés is köny-
nyen megvalósítható. A három ha-
gyományőrző együttes így tizenkét 
lóval, gyalogosokkal, azaz közel öt-
ven fővel kezdte meg a táborozást. 

A szállásnak és a vendéglátásnak 
Gergő tanyája adott otthont. Mind-
egyik csapat saját táborképpel ren-
delkezett, hozták magukkal a jurtá-
kat, árnyékolókat, így egy igazi ko-
rabeli táborképet alakítottak ki. 

A X. századi harcászat gyakorlá-
sára a kora délelőtti és a késő dél-
utáni időpontok adtak lehetőséget. 
Gergő elmondta, hogy ilyenkor bi-
zony előkerültek a pajzsok, szab-
lyák, íjak, lándzsák és a fokosok is.  
Előre kiépített pályákon gyakorolták 
a fegyverhasználatot. 

Kiemelte azonban, hogy nekik legfon-
tosabb fegyverük a ló. Lovaik eurázsiai, 
közel-keleti keverék lovak (hucul, tarpán, 
arab, konyik). Ezek a lovak alacsonyab-
bak, mint a mai lovassportban használt 
fajták. Az Árpád-korban a magyarság a 
kistermetű lófajtákat részesítette előny-
ben, stabil idegrendszerük, nagyobb tűrő-
képességük miatt. 

Ahogy őseink, ők is a legnagyobb 
energiát a lovak képzésébe fektetik. Fontos, hogy minden 
kényszerítő eszköz nélkül, csupán testsúlyáthelyezéssel, érin-
téssel, valamint hangjelzéssel tudják irányítani őket. Ezáltal 
olyan kapocs alakul ki ló és lovasa között, mely nemcsak nap-
jainkban, hanem eleink idejében is lenyűgözte a külső szemlé-
lőt. Ma a különböző rendezvényeken megjelentek esnek ámu-
latba a fegyelmezettségen, de régen természetesen más okok-
ból volt fontos. A csatákban elengedhetetlen volt ez a fajta ka-

tonai rend, hogy a több száz lovas hatékonyan tudjon együtt-
működni. 

Az edzőtábor kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy ne 
csak a különböző csapatok gyakorlatozzanak az otthon a meg-
szokott módon, hanem egymással is legyen lehetőségük erre. 

Bár Gergő elmondása szerint, ha 
mindenki a megfelelő módon tud 
bánni a saját lovával, akkor már a 
nehezén túl is vannak. Természete-
sen nagyfokú koncentráció kell, 
hogy a karjelzésekre mindenki 
megfelelően reagáljon. 

Végezetül mesélt arról, hogy a 
kezdeményezésnek nagy sikere 
volt, jól érezték magukat, és termé-
szetesen legfőbb céljuk, a fegyver-
használat elmélyítése is sikerült. A 
jövőben szintén szeretné majd ösz-
szehívni a lovascsapatokat, és az 
edzőtábort hagyománnyá emelni 
Balatonkenesén. 

Szabó Tamás

Tizenkét lovas alatt dübörgött a föld k 

 

 

 Fotók: Suplicz Anna
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Igen érdekes felkérést kapott 
augusztus 10-én, pénteken a 
kenesei Tourinform iroda csa-
pata. Természetesen nagy ö-
römmel tettünk eleget a nem mindennapi „megbízatásnak”, így aznap délután Tóth Barnabás kollégámmal egy igazán 
különleges, sem a kalauzolás célját, sem az útba ejtett „nevezetességeket” tekintve nem szokványos idegenvezetést tartot-
tunk négy külföldi vendégünknek, akik egyenesen – pontosabban egy rövid görögországi kitérőt követően – Ausztráliából 
érkeztek. Ráadásul konkrét „kívánságokkal” jöttek: először arra kértek minket, hogy mutassuk meg nekik a kenesei 
iskolát, később pedig az egykori nevelőotthon épülete és parkja felé vettük az irányt… 
 

A négy rendkívül rokonszenves tu-
ristáról hamar kiderült, hogy mind a né-
gyen görög származásúak (bár a nyelvet 
nem beszélik), és hogy még érdekesebb 
legyen a történet, azt is megtudtuk, hogy 
két házaspárról van szó. És hogy miért 
vezetett az útjuk a kenguruk földjéről 
egészen a Balaton keleti kapujáig? Nos, 
a két hölgy (tehát a feleségek) szülei 
gyermekkorukban évekig Balatonkene-
sén éltek, mint a görög polgárháború 
menekültjei (A polgárháború alatt, va-
lamint a konfliktust követően 3000 – 
egyes becslések szerint 3500 – görög és 
macedón gyermek kapott menedéket 
Magyarországon, akiket vidéki gyer-
mekotthonokban, illetve családoknál he-
lyeztek el – a szerk.). 

– Sofi apukája és az én anyukám 
testvérek voltak. Először Fehérvárcsur-
góra kerültek, ahol a kastélyban kiala-
kított gyermekotthonban laktak. Ma dél-
előtt ott jártunk – magyarázta a beszéde-
sebb hölgy, és az általa elmondottak-
ból rögtön megértettük, hogy az asz-
szonyok (a két feleség) unokatestvé-
rek. Azt, hogy a férjeik pedig fivérek, 
már csak amolyan „hab a tortán”-érde-
kességként tették hozzá… 

– Anyukám és az öccse ezután ke-
rültek Balatonkenesére, ahol több évet 
töltöttek. A nevelőotthonban laktak, 
és az itteni iskolában tanultak. Mi pe-
dig most azért jöttünk ide, hogy lás-
suk, hol és hogyan éltek a szüleink az 
életüknek ebben a meghatározó szaka-
szában – folytatta a hölgy a családi tör-
ténetet. 

– A feleségem, Sofi édesapja mindig 
nagyon sokat mesélt Magyarországról, 
és rengetegszer emlegette Kenesét is – 

szólalt meg az egyik úr, útban az iskola 
felé. –  Imádta azokat az embereket, akik 
gyerekkorában itt gondoskodtak róla. Bár 
az apósom később kivándorolt Auszt-
ráliába, mégiscsak itt nőtt fel, és jó da-
rabig ezen a vidéken nevelkedett. 

– A szüleink egész életükben azt 
mondogatták, hogy nem tudják eléggé 
megköszönni a magyar állam-
nak, és nem lehetnek elég hálá-
sak Magyarországnak, amiért 
annak idején segítettek nekik/ 
rajtuk: élelmet és ruhát kaptak, 
orvosi ellátásban részesültek, 
gondoskodtak róluk, vigyáztak 
rájuk. Igazán jól és emberségen 
bántak velük, ezért is érezték 
nagyon jól magukat – fűzte 

hozzá az előbbi hölgy. 
– Az, hogy ideke-

rültek, és itt otthonra leltek, 
számunkra a túl-élést jelentette. 
Nekik szerencsésen alakult a 
sorsuk – vélekedett Sofi férje. – 
Az apósom nagyszerűen érezte 
itt magát: kimondottan szerette 
az iskolát, és sok barátra tett 
szert. 

Az éppen felújítás alatt lévő 
iskolában kedves vendégeink a „hadi-
állapotok” ellenére örömmel és szere-
tetteljes sóhajtások közepette néztek be 
több osztályterembe. Biztosra vettem, 
hogy közben azon tűnődtek: vajon me-

lyik tantermekben diákoskodhattak an-
nak idején a szülei? 

– Az itt élő görög gyerekek, köztük a 
szüleink is, mind megtanultak magyarul 
– jegyzi meg Sofi, majd az unokatest-
vérére pillant, aki befejezi a gondolatot. 

– Három nyelven beszéltek: macedó-
nul, görögül és magyarul. Sajnos mi e-
gyiket sem beszéljük, pedig én Veszp-
rémben születtem. Anyukám itt, Ma-
gyarországon ment férjhez, az apukám 
tanár volt… Hároméves koromig él-
tünk itt, azután visszamentünk Ma-
cedóniába.  

Az iskolától a kisbusszal folytattuk 
utunkat egészen a Gyógyszertár utcáig, 
ahol kiszálltunk, hogy vendégeink leg-
alább a kerítés innenső oldaláról szem-
ügyre vehessék az eredetileg Otthon 
Szállóként funkcionáló, majd a II. világ-
háborúban kórházként működő, mostan-
ra viszont megdöbbentően és lélekbe 
markolóan mostoha sorsra jutott egy-
kori nevelőotthon „kusza” parkját. Én 
pedig már-már meghatódva figyeltem, 
hogy a vendégeink milyen megillető-
dötten fotózták a kétségkívül jobb sorsra 
érdemes, de mégiscsak a szüleik szép 

emlékeit őrző hatalmas kertet. 
– Sokat jelent nekünk, hogy itt 

lehetünk – jegyezte meg csendesen 
Sofi. – Jómagam Perth-ben nőttem 
fel, és emlékszem, hogy gyerekko-
romban apukám sokat mesélt Ma-
gyarországról, az itt töltött eszten-
dőkről. Én mindig meghallgattam, 
de nem különösebben fogott meg 
ez a téma, igazából nem foglal-
koztam vele. Most, felnőtt fejjel – 
és persze ahogy egyre idősebb le-

szek (mosolyog), – már sokkal jobban 
megértem az ő kötődését, és az évek mú-
lásával egyre fontosabbá vált számomra, 
hogy a saját szememmel lássam mind-
azt, amiről édesapám mindig boldo-
gan, ragyogó tekintettel mesélt. 

„Sokat jelent nekünk, hogy itt lehetünk” 
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– Nekem pedig itt kezdődött az 
életem, Veszprémben – mondta a másik 
hölgy. – Később visszamentünk Mace-
dóniába, ahol tizennégy évig éltem, ott 
jártam iskolába. Mígnem szinte egyik 
napról a másikra Ausztráliába költöz-
tünk. Az életem tehát tele van/volt nagy 
változásokkal, fordulópontokkal, és most 
azért vagyok itt, hogy megnézzem, hol 
kezdődőtt ez az egész… 

Mivel karnyújtásnyira voltunk a 
Balatontól, Barnával felvetettük látoga-
tóinknak, hogy sétáljunk ki a tópartra. 
Az ötlet mindenkinek felettébb tetszett, 
és pár perccel később már a sétányon 
szemlélődtünk. 

– Annyira gyönyörű! – szólalt meg 
Sofi férje a „nagy víz” láttán. – Az apó-
som a Balatonról is rengeteget mesélt. 

– Apu nagyon szeretett úsz-
ni – erősítette meg Sofi a férje 
szavait. – Imádta a vizet, egy-
szerűen nem tudott betelni a 
magyar tengerrel – teszi hozzá 
könnybe lábadt szemmel. 

– Ez az utazás mindany-
nyiunknak sokat ad(ott), hiszen 
a szüleink élete, mindaz, ami 
velük történt, a múltunkhoz tar-
tozik, és az örökségünk 

szerves része – magyarázta Sofi 
férje. – Ezt megelőzően Észak-
Görögországban jártunk, ahol a 
fivérem és én a még soha nem 
látott unokatestvéreinkkel talál-
koztunk. Elmentem édesanyám 
szülőfalujába is, a szülőházá-
hoz: ott álltam abban a szobá-
ban, ahol ő született… Most 
pedig itt vagyok! Csodálatos 
érzés azon a földön sétálni, ahol 
a szüleink is. 

– A mi szüleink nagyon 
szerencsések, és kivételezett helyzetben 
voltak, amiért itt, ezen a gyönyörű vi-
déken élhettek. Anyukám már kiskorom 
óta folyton azt mondogatta, hogy soha 
nem felejti el azt a gondoskodást, ami-
ben része volt itt. Mindig hálával és 

szeretettel gondol Magyarországra, ahol 
olyan sok szép és boldog napot töltött. 
Bárcsak fiatalabb lenne, és elhozhatnám 
őt ide! De mivel bőven túl van a 
nyolcvanon, ez már nem lehetséges. 
Nekem viszont megadatott, hogy itt 
legyek, amiért én sem lehetek elég hálás 
a sorsnak. Ha holnap meghalok, akkor 
boldogan halok meg, mert jártam itt, és 
láttam mindazt, ami anyukám életének 

ehhez a meghatározó időszakához 
kötődött. Ezek után már nyugodt szívvel 
térek vissza Ausztráliába. 

 
Szűcs Anikó 

A szerző fotói

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OLVASÓPRÓBA 
Bruce Springsteen: 
Amerikában 
születtem 

Számtalan zenészé- 
letrajz látott napvilágot 
az elmúlt években, s sze- 
rencsére sok közülük már magyar nyel-
ven is elérhető. A rock műfaja iránt ér-
deklődők számára kiemelkedhet közü-
lük Bruce Springsteen története, hi-
szen A Főnök szavaira minden időben 
és minden dalban érdemes odafigyelni. 

Ha a műfaj igazán nagy hatású ame-
rikai előadóit kell számba vennünk, biz-
tos, hogy az első háromban, aki eszünk-
be jut, ott lesz Springsteen. Nemcsak 
azért, mert ő énekelte, hogy „Born In The 
USA”, hanem mert ő az amerikai hős, 
egy szál (elektromos) gitárral. „Oly kor-
ban élt” (és él), amelynek eseményei 
nagyban meghatározták mindazt, ami 
az Amerikáról bennünk élő képet for-
málta. Dalaiban az amerikai életérzést, 
a 20. század utolsó évtizedeinek hét-
köznapjait, gondolatait fogalmazta meg 
közérthető és szerethető nyelven – és 
arénákat megtöltő, tömegeket mozgató  
 

zenével. Szinte nincs, aki ne emlékez-
ne valamelyik, kissé rekedtes hangján 
előadott nótájára – na, megvan? (A 
Born In The USA nem ér!) 

A Főnök jövőre hetvenéves lesz. 
Akárhány lemez és koncert áll még 
előtte – remélhetőleg épp elég, hiszen 
két évvel ezelőtt három és fél órás 
koncerteket adott –, egy úriember i-
lyenkor számvetést készít. Ő is. Ér-
dekesen, sokatmondón, élvezetes for-
mában, a kellemetlent sem titkolva. 
Ez az a kötet. 

Aki azonban pletykákat és botrá-
nyokat vár egy rock témájú könyvtől, 
ne Springsteen életrajzát válassza. 
Szerzőnk ugyanis a pályatársairól al-
kotott véleményét is kulturáltan fogal-
mazza meg. 

 „Láttam a rock’n’roll jövőjét. 
Úgy hívják: Bruce Springsteen” – írta 
róla Jon Landau zenekritikus, későbbi 
producere, 1974-ben. A jövő közben 
ki- és beteljesedett. Most megtudhat-
juk, hogyan érezte magát közben a 
történet főhőse. 

Bruce Springsteen: 
Amerikában születtem. 

Kossuth Kiadó, Budapest, 2017 
– nk – 

Legyen 
az Ön fotója a 

Balatonkenesei Hírlap 
borítóján vagy 

oldalain! 

 
Várjuk képeit! 

 
balatonkenesehirlap@gmail.com 

 
 
 

A felhasználhatóság érdekében kérjük, 
ha lehet, fotóikat minél nagyobb 

méretben küldjék! 
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Kertay Zsuzsi, akinek tehetséges táncos tanítványait láthattuk már szerepelni városunk rendezvényein, közösségi eseményein, 
kis kihagyás után most saját csoportot szervez: szeptembertől indul az Euphoria Táncstúdió Balatonkenesén.  
 

– Igazából te most 
visszatérsz… 

– Az elmúlt év de-
cemberében született a 
kisfiam, Balázs. Most 
nyolc hónapos, jelen-
leg vele vagyok otthon. Az újrain-
duló táncos foglalkozások nekem 
is remek feltöltődést adnak, örü-
lök, hogy megint gyerekekkel fog-
lalkozhatom. A program teljes mér-
tékben összeegyeztethető Bazsi na-
pirendjével. Heti három alkalom-
mal pár óra elfoglaltságom lesz, és 
úgy gondolom, ez mindkettőnknek 
belefér. Szeretném, hogy ő is jól 
érezze magát a gyerekek között, 
mivel szeret társaságban lenni. Ráadásul 
a tánc sem ismeretlen a számára: nem 
sokkal a születése előtt még gyerekeket 
vittem fellépésre. 

– Euphoria a stúdiód neve – mit ta-
kar a névválasztás? 

– Boldogságot, örömöt szeretnék 
hozni a csoportunkhoz csatlakozók éle-
tébe. Nálunk minden a tánc varázslatos 
erejével működik, mert amikor táncolsz, 
az lehetsz, aki vagy – és aki lenni szeret-
nél. A tánc melengeti a lelked és karban-
tartja a tested. A stúdió létrejöttének fő 
célja, hogy olyan örömforrást csem-
pésszen a mindennapokba, amely telje-
sen kikapcsol, és minden korosztály szá-
mára szórakoztató. 

– Nagyon komplex mozgásforma… 
– És nagyon hasznos. Azok a gyere-

kek, akik a kötelező tornaórákon kívül is 
rendszeresen mozognak, a tanulásban is 
sokkal jobban teljesítenek. A tánc pedig 
fejleszt, segíti az önkifejezést, a figye-
lemkoncentrációt és serkenti az agymű-
ködést. Számos betegség megelőzésére 
is szolgál. 

– Kiket vársz elsősorban? 
– Stúdiónk 6 és 99 éves kor között 

várja az érdeklődőket, mozogni vágyó-
kat. A gyerekeket csoportos foglalkozá-
son fogadjuk, különböző korosztályok-
ban. Első körben az a tervünk, hogy az 
egyik csoportunk a 6-9 éveseké, a másik 
a 9 év felettieké. Kenese és a környező 
települések gyerekeire számítok, őket 
szeretném összefogni. 

– Mire számítson, aki belép a tánc-
stúdióba? 

– Amit kínálunk: táncoktatás gyere-
keknek, tiniknek, az alapoktól a koreo-
gráfiáig. Az előző csapatban, ahol dol-
goztam, előtérben volt a versenyzés, és 

szép eredményeket is értünk el. Jelen 
pillanatban nem ez a legfőbb cél, de per-
sze most sincs kizárva; ha úgy látom, 
hogy alkalmas rá a csapat, és szívesen 
vállalkoznak rá – szüleikkel együtt, mert 
ez nagyon fontos –, akkor indulunk ver-
senyen. A későbbiekben akrobatikaok-
tatást is szeretnék majd indítani. 

– Vannak távolabbi terveid? 
– Kész programmal és komplett ko-

reográfiákkal nyári színpadi műsorokra 
szeretném vinni a gyerekeket, és szíve-
sen vennénk részt Kenese rendezvényein 
– a Mindenki karácsonyán, más közös-
ségi alkalmakon. Táncos, énekes szá-
mokkal egyaránt szívesen fellépünk. 
Olyan műsorokat szeretnék összeállí-
tani, melyeket nem csak táncolni jó, de a 
nézőket, gyerekektől a felnőttekig egy-
formán szórakoztatja. Rajzfilmslágerek, 
retro slágerek adják a blokkok, varieté-
jellegű számok zenéjét, ezekre tervezek. 

– A jelek szerint nagyban gondol-
kodsz… 

– Szeretek nagy volumenű dolgok-
ban gondolkodni, több lépést előre látni. 
Jó lenne elérni, hogy csoportom tagjai-
nak legyenek szép fellépőruháik, megfe-
lelő felszerelésük. Szeretnék állandó, al-
kalmas próbahelyiségre is szert tenni. 
Jelenleg a kenesei Kultúra Házában pró-
bálunk, amit ezúton is köszönök, de te-
kintve, hogy a kultúrháznak sokféle 
funkciót kell betöltenie, elég nehéz ösz-
szeegyeztetni a fix napokon kívüli pró-
balehetőségeket. Nagyon örülnék, ha a 
későbbiekben létre tudnék hozni a gye-
rekeknek egy megfelelő körülményeket 
biztosító, állandó termet, egyfajta bázist. 
– Mindebben elsősorban természetesen a 
szülőkre számítok, de hogy az összes te-
her ne az ő vállukat nyomja, szélesebb 

koncepciómban az e-
setleges szponzoráció 
megtalálása is szerepel. 

– A gyerekeken kí-
vül a felnőtteket is vá-
rod. Őket mivel? 

– Róluk sem feledkezünk meg, 
mivel indul a Kertay-féle Aktív Tán-
cos Torna, melyet magam fejlesz-
tettem. Mindenkinek ajánlom, aki 
egy kicsit szeret mozogni, vagy sze-
retne olyan testedzési formát ta-
lálni, ami nem arra emlékeztet, 
hogy „jaj, most tornáznom kell”. A 
mozgás legyen mindig önfeledt, és 
a rászánt idő úgy elrepül, hogy 
észre se vesszük. Tornám a latin 

tánc alapjaitól a standard táncokon át a 
swingig pezsdítő ritmusokat foglal ma-
gában. Egyórás átmozgató, alakformáló, 
zsírégető mozgásforma. Garantáltan jó 
időtöltés bármely korosztály számára, 
felső korhatár nincs. 

Meglévő csapatom szüleinek renge-
teget köszönhetek, és jó érzés hogy ma-
ximális támogatást, segítséget kapok tő-
lük. A gyerekek nagy izgalommal oszt-
ják meg másokkal ezt az új felállást, 
amiből látszik, hogy szívük-lelkük ben-
ne van a munkában. 

– Hol és hogyan lehet jelentkezni a 
foglalkozásaidra? 

– Érdeklődni vagy bővebb informá-
ciót kérni a telefonszámomon lehet: 
70/360-12-24. Mindenkit nagyon sok 
szeretettel várok! 

– Mi pedig nagyon sok sikert kívá-
nunk neked, és reméljük, csapatoddal 
együtt hamarosan láthatunk egy kenesei 
fellépésen! 

– nk –
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEgy yy OOrszágos ss FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF sz á    s  
Balatonkenesén van egy rendezvény

– áldottak legyenek, akik elindították ezt 
a hagyományt. A Lecsófesztiválon rend-
szerint egész Kenese megfordul, ha 

A falubeliek mind 
Társulnak hozzájuk a

messzi
sék saját lecsójukat. A nyár folyamán, 

ahogy jártam-keltem a faluban, sokan 
voltak azzal elfoglalva, hogy mi lesz a 
program, az éppen aktuális hétvégi ren-
dezvény vagy hétköznapi kulturális ese-
mény. Az emberek pedig csak jöttek, 

attrakció a Lecsófesztivál lesz idén is, 
mint mindig.

Mióta van Lecsófesztivál? 14
mi volt? Semmi. (Ekkora rendezvény nem.)

Nagyjából így áll a helyzet. Mit csi-

gondolunk, amikor még nem volt ez a 
fesztivál. Kenesén a 2004 és a 2000 

volt a Rózsa Diszkó, mint egyetlen szó-
rakozóhely, meg néhány étterem. Ezek 
ma már csak emlékek. Nem lehet mit 
mondani. Nem egyformán látjuk a dol-
gokat. Más-
ban sem lehet egyetérteni, hogy a Rózsa 
Diszkó elég lett volna, mert az csak egy 
éjszakai bár volt. Akik szerették, azok 

rá
korszakát fémjelzi.

Változnak az igények, változik 
minden. Az igényeket pedig ki kell 
szolgálni. Ám az igények kiszol-

fogalom. Nem jó, ha az igényeket 
csak úgy kiszolgálják. Nem elég. 
Jobb, ha az embereknek van igé-

kapják azt a maga idejében. Nehéz 
a dolguk
seknek. Mit tehetnek? Mi az, ami 

fogyasztható? Megpróbálják az embere-
ket valami jóra szoktatni, vagy a vályúba 
öntik a moslékot. Megpróbálják ki-
nyitni, kitárni az ólajtót, hátha kijönnek 
az ott lakók a friss Megesik, 
hogy nem sikerül, mert a bezártság és a 
moslék kívánatosabb.

lémás ellátni. Egy rendezvényen. Vagy 
elérni azt, hogy részt vegyenek rajta. Ha 
nincs legalább egy húzónév, egy híres 

lett messzire utazni egy kellemes estéért. 
Ha a helyi vállalkozók nem vesznek 
részt az össznépi fesztiválon, akkor va-
lami nincs rendben. Ha megnehezítjük 
számukra a jelenlétet, akkor kevesebben 
jönnek el. Eredetileg a Lecsó azon ala-
pult, hogy a falubeliek összejöttek, hogy 
együtt legyenek, és a nyár legszebb nap-
ján a Balatonparton egymás-
nak, és jól érezzék magukat. A keneseie-
ket dicséri, s az itteni vállalkozók bölcs 
hozzáállását mutatja, hogy adományaik-
kal idén is támogatták a fesztivált, annak 
ellenére, hogy esetleg nem tudtak eljönni!

tizenöt éves Lecsófesztivál
a problémás kamaszkorát éli. Természe-
tes lenne, hogy „ ” is megújuljon, túlélje 

kudarcaiba, buktatóiba. Segítenünk kell, 
ahogy önmagunkon, úgy másokon is. 

lesz a mi fiunk .
Az egyik vélemény az, hogy a Lecsó-

fesztivál jól felépített volt, de mára csak 
l. A másik vélemény az, 

hogy a Lecsófesztivál nem volt elég 
vonzó ahhoz, hogy részt vegyek rajta. 

Lecsófesztivál van, létezik, és idén is si-
keresen lezajlott.

Ezen a szép nyári napon Bognár Szil-
via

a fontos, a másikban Koczor Hubáé, aki 
a Mikulás szokott lenni télen, de Kos-
suth Lajos reformtársaságába is beáll-

mind Kenese különlegességei. Ahogyan 
beszélgetni láttam Ráday Mihály egyko-

volt pol-
gármesterasszonnyal az egyik fa árnyé-
kában. Nagy volt a tömeg, mégis meg-
hitt szigeteket alkottak a 
démia Honvéd re-

tek, félig a bográcsba temetkezve. A Yes 

idézte a Survivor Team. Nagyon pedán-
sak voltak a Pettbullosok, minden úgy 
nézett ki, mint a nagykönyvben, habár 
lecsójukba némi állateledel is keveredett 
(titkos recept alapján). A lecsókirály volt
a Lecs-Gó
szavaltak volna. A fesztivál keretében az 
Irházi Család hatalmas töke díjat nyert 
a Kenesei Kertbarát Kör szépségver-
senyén, de övék volt az Aranyfakanál
is. Nagykanál, nagytök, telebogrács, mi 
kell még a boldogsághoz? A Csilis Csül-
kök
nem ettél, ha nem kóstoltad az övékét. 

Nem sorolhatok el név
szerint mindenkit. A 
Varró Teamnél most 
nem varrtak. Az Épí-

csapata Halke-
reskedelemben uta-
zott, közvetlenül a tó-
parton vertek sátrat. A
kenesei bürokratáknak,
azaz a Polgármesteri 
Hivatal és a Városhá-
za dolgozóinak volt 
sütnivalójuk, Tömör 
István büro-kukta,
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mint született séf, fáradhatatlanul for-
gatta a kolbászokat, és mindenkit asztal-
hoz ültettek. A Malackodók sokat ma-

nek mondott lecsójuk. Szolga Szilvia 
magyar menyecske ruhában kavarta a 
kondért a Borsosh Ház és a 
Kocsmahivatal színeiben,
veszélyesen nagy fakanál-
lal. Az Ágnes optikus lá-
nyok Sasszem pörkölttel 
csábították a kopogó sze-

tesen lecsóval keverve. A 
a kenesei ke-

szegrágás legszebb hagyo-
mányait foglalták ételköl-
teménybe, egy pazar, lecsó-

megformált sültkeszeggel. 
Ekkorra már a Füredi Di-
xieland Band lendületes koncertet a-

ossal. Fellépett a 
Szivárvány népdalkör, a helyi etalon, a 
Conestoga vadnyugati tánccsoport, ter-

magam a ben minden lecsót végig 
kóstoltam. Felejthetetlen érzéseket kelt-
ve a beleimben. Miközben ügyes lányok 
járták a rock and rollt, sportból, a Kids
és a Magic Dance csoportokban, és ha 
még nem elég, volt latin táncház és 
Hello–Kids koncert. Végül pedig Budai 

Roland a maga többféle arcával. Min-
denki megérdemelné, hogy név szerint 
megemlítsem, peremartoniak, i-
ek, ösküiek, pestbudaiak, almádiak, 

bográcsok és szakácsok, 
csapatok, baráti kötelékek, szövetségek 

és egyesületek, horgászok, Citerások,
Kertészek, Torkosok és hajósok, Mari-
naport, Szalámis, Grabó, Don Pepe,
Belecsobbanók, Balatonkeneséért 
Közalapítvány és akik még nem jöttek 
el, de elfogyott a tintám.

hazafelé sétálva, még megálltunk a falu-

templom épült, leültünk egy padra, s él-

kezett be számot

Esni csak azután kezdett, amikor már 
hazaértünk.

Közös cél, hogy a saját kertünkben 
termelt paradicsomból készítsük az éte-
leket, mert az egészséges és összehason-
líthatatlanul finomabb! Szeretnénk, ha a 

helybéli horgászok által 
hajnalban kifogott, bala-
toni halat a reggeli piacon, 
a faluban, frissen meg le-
hetne vásárolni! Szeret-
nénk, ha a keszegrágás Ke-
nesén nem csak a legendák 
ködébe veszne, hanem az 
itt nyaralók velünk együtt
rághatnák a ropogós kesze-
get, utána leöblítenénk a 
kezünket a Balaton vi-

elborítana a szokásos déli 
forróság, lejönnénk a Soós-

mert annak az árnyas útnak különleges 
hangulata van, és túlvolnánk a jéghideg 
italokon és a teraszokon elfogyasztott 
kávékon, mikor csak azért tartanánk dél-

henten élvezhessük a park fái közt. Mert 
a kenesei fesztivál örök ünnep, és csak 
ránk vár.

Vasváry-Tóth Tibor

 
XIV. Országos Lecsófesztivál Balatonkenese

Nevezett 
1. Kenesei Keszegrágók
2. Ágnes Optika
3. Malackodók
4. Grabó csapata
5. Survivor Team
6. PettBull
7.
8. Szalámis Pogácsa
9.
10. Belecsobbanók
11. Lecs-Gó
12. Irházi Család
13. Csilis Csülök
14. Torkos Hodosz
15. Varró Team
16. Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége
17. Peremartoni Horgészegyesület
18.
19. Kenese Marina Port
20. Pannónia Citerazenekar

Helyezettek
Lecsókirály: Kenese Marina Port
1. helyezett: Lecs-Gó
2. helyezett: Kenesei Keszegrágók
3. helyezett: Balatoni Horgászegyesületek 

Szövetsége
Torkos HODOSZ

különdíja: Survivor Team
Legkreatívabb csapat: PettBull
Legszebb tálalás: Pannónia Citerazenekar

CSILIS Csülkök
Legjobb recept: Szalámis Pogácsa
Legjobb Lecsóinduló: Kenesei Keszegrá-

gók

Támogatók

Androméda Travel
Antikvárium Balatonkenese
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
Balcsi Íz-
Borsosh Ház
Eleven Cukrászat
Füzike virág- és ajándékbolt
Gazdabolt Balatonkenese
Globe Dental
Katica Pékség
Kocsis Bálint mesterszakács
Levendula virágbolt
Máté Ferenc
Nádas Csárda
Pörc – Magyar Delikát
Sorompó Büfé
Sümegi Pálinka
Vadkacsa Étterem
Vegyeske Könyv-, Papír-, Írószer- és Nyom-

tatványbolt
Vera Virág-Ajándéküzlet
Villker Kenese
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„Egy kevés nyugalomra 
van szükségem!”, „Csendre 
vágyom!” – hangoztatjuk, 
de igazából menekülünk a 
csendtől. Körbevesszük 
magunkat zajjal. Minden 
szabad pillanatunkat az oko-
sabbnál okosabb számítástechnikai kütyüink előtt töltjük, be-
szélünk, csevegünk, véleményezünk személyesen vagy virtu-
álisan; oly mindegy – csak ne legyünk egyedül. Lefekvés előtt 
időzítőre állítjuk a tévét, s valamilyen film duruzsolására al-
szunk el; reggel késve kelünk, rohanunk. Belevetjük magunkat 
a napba, a kocsik zajába, ismeretlen emberek pillantásaiba, ol-
csó viccek hallgatá-
sába. Mindegy, 
csak pörögjön az 
élet, csak legyen 
mit tenni. Legyünk 
őszinték: bizony 
sokszor akarva-
akaratlanul pótcse-
lekszünk. Bizony, 
sokszor mindent 
idő előtt eldöntünk, 
mindenre azonnal 
válaszokat aka-
runk, és a végletek 
között ingázunk. Hétköznapi kisebb-nagyobb döntéseinkben 
gyakran előfordul, hogy nem ismerünk s fogadunk el egyéb 
variációt, árnyalatot, mint az, igent-nemet, vagy a feketét-fe-
héret. Dolgozunk, tanulunk, harsányan nevetünk, hangos zenét 
hallgatunk… napról napra. 
Csak a zajt ismerjük, a ki-
mondott hangos szavakat; 
csak azt, ami kézzel fogható, 
vagy éppen a szemnek jól lát-
ható. Figyelmünk többre nem 
terjed ki. De mi lenne, ha Is-
tennek kedve lenne szólni hoz-
zánk? Mi van, ha szeretne va-
lamit üzenni nyughatatlan 
szívünknek, lelkünknek? Ta-
lán válogasson Ő is a mi han-
gos eszközeink közül, hogy 
észrevegyük. Csakhogy van 
itt egy kis probléma. Tudod 
mi, kedves olvasó? Isten nagy 
kedvelője a csendnek. Az 
igazi csendnek. 

„És amikor elvonult az 
Úr, nagy és erős szél szag-
gatta a hegyeket, és tördelte a 
sziklákat az Úr előtt; de az Úr 
nem volt ott a szélben. A szél 
után földrengés következett; 
de az Úr nem volt ott a föld-
rengésben. A földrengés után 

tűz támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és 
szelíd hang hallatszott:” (1 Kir. 19: 11/b-12) 

Kedves Olvasó (de magamhoz is szólhatok: Kedves Lel-
kem)! Ha elfogadsz egy jó tanácsot: menj a csend irányába, 

ott hallod meg Isten hangját, a béke szavát, a nyuga-
lom hangját! Hagyd csak el egy röpke időre a töme-
get, a zajt, mellyel sokszor egyszerűen csak együtt 
sodródsz! Menj el jó messze a szélvihartól, a föld-
rengéstől, a lángolástól – menj egyenesen a szelíd 
hang irányába! A béke és öröm irányába! Feküdj 
le a friss fűbe és nézz fel az égre! Lásd meg, hogy 
a feketén és fehéren kívül mennyi szín létezik. Van 

kék, sárga, vörös és még sok-sok szín. Találd meg a Világmin-
denség Művészét, aki olyan szép egésszé alkotta ezt a világot! 
Hagyd el egy kicsit a válaszaidat, a nagyon szeretett lármás 
időtöltéseidet. Kicsit tedd félre a technikai eszközöket, és add 
át magad a csodálkozásnak! Ne gondolkodj, csak nézz! Nézd 
a csodálatos természetet; engedd, hogy ámulatba ejtsen hatal-

massága, szépsége, 
kreativitása! En-
gedd, hogy Isten 
bemutatkozzon ne-
ked, hogy szelíd 
hangja megérint-
sen, meggyógyít-
son, megújítson. 
Hagyd, hogy fel-
tárja előtted gyö-
nyörű álmát rólad 
és szeretteidről! S 
az én szerény ta-
pasztalatom az, 

hogy ha mersz elcsendesedni, mindegy miből jöttél, milyen 
kérdés, probléma zakatol a lelkedben, mert Isten a nyugalom-
mal válaszol. Ne félj a csendtől! A csend a te igazi barátod. 

Erzsébet nővér 

A csend szava… 
S miért lát kicsivel többet az ember, 
ha csöndesen ül egy percig… így… 
s behunyja a szemét?…” 

(Dsida Jenő: 
Megint csupa kérdés) 

Szeptember 21. – A hála világnapja 
 

Számoljuk meg egyszer, hány alkalommal mondjuk 
egy nap azt, hogy „köszönöm”! Jó esetben megköszön- 
jük, ha valaki maga elé enged a járdán; megköszönjük, 
ha az eladó a boltban felénk nyújtja a kért árut (ha ne- 
tán még rá is mosolygunk, valószínűleg mindkettőnk- 
nek jó napja lesz); megköszönjük, ha kérdésünkre va- 
laki válaszol. Köszönetet mondani nem nehéz, bár né- 
hányan hajlamosak elfelejteni; mások automatikusan 
mondják ki. Felmerül a kérdés: mindeközben vajon hányszor érezzük, hogy hálásak vagyunk 
azért, amit éppen kaptunk? 

Amíg a köszönet lehet csak puszta udvariassági megnyilvánulás, a hála sokkal mélyebb 
érzelem. Illetve hát a tudósok még azt sem döntötték el igazán, hogy egyáltalán érzelemmel 
van-e dolgunk. – Akár az, akár nem, érezhetjük; hálásnak lenni pedig sok dologért és sokféle-
képpen lehet. Hogy külön világnapja legyen, azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének Medi-
tációs csoportja határozta el, 1965-ben. Ajánlásuk szerint gondoljunk ezen a napon azokra, 
akiknek különösen hálásak vagyunk valamiért, és vegyük végig, mennyi minden van az éle-
tünkben, amiért hálát érezhetünk, kezdve az ivóvíztől egészen addig, hogy tető van a fejünk 
felett – mert nem kevesen vannak a Földön, akiknek ezek az alapvető dolgok sem adatnak meg. 

Van világnapja az ölelésnek és a mosolynak is – a hála napja egy újabb lehetőség és alka-
lom, hogy kifejezzük kedvességünket a körülöttünk élőknek. Mondjuk minél többször: köszö-
nöm – és ne csak szeptember 21-én! 

– nk – 
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A szabadság témája egyike a legér-
dekesebb és legéletbevágóbb pszicholó-
giai és lelkivezetési területeknek. A sza-
badságról álmodozva a legtöbben elő-
ször a gátló külső akadályokra gondo-
lunk, pedig saját életünk fel nem dolgo-
zott negatív eseményei is komoly gátak 
lehetnek. Lehetetlen felnőni kudarcok, 
fájdalmak, lelki sebek nélkül. Ahogy 
járni tanulunk, néha elesünk; ahogy be-
szélni tanulunk, néha hibázunk és figyel-
meztetnek minket; ahogy elkezdünk is-
kolába járni, pozitívan és negatívan is 
értékelnek minket; ahogy elkezdjük a 
környezetünket megismerni és barátokra 
lelni, lesznek olyanok, akik visszaélnek 
a bizalmunkkal. Ezek lelki sebekként je-
lentkeznek. Azért lelki, mert benső érzé-
seket okoznak, lényünk legmélyén hat-
nak, és azért sebek, mert ezek az érzések 
negatívak, szomorúsággal és fájdalom-
mal telítettek. De ahogy a testünkön je-
lentkező sebeket, sérüléseket is kezel-
jük, megtisztítjuk, fertőtlenítjük, bekö-
tözzük és kikíméljük a sérült testrészt, 
ugyanez a feladatunk a lelki sebekkel is. 
Amint a kezelt és gyógyult testi seb már 
nem lesz gátja az életünknek, ugyanez 
lesz a lelki sebbel. Meggyógyul, és már 
nem gátol, hanem értékes tapasztalattal 
gazdagít és erősít minket. 

Persze ahogy vannak súlyos testi ká-
rokat okozó balesetek, vannak nagy lelki 
traumákat okozó események is. De am-
ennyire lehet, kezeljük őket. 2001. 
szeptember 11-én egy sokak életét kioltó 
terrortámadás történt. A túlélőket nem-
csak poszttraumás segítségterápiában 
részesítették, hanem közülük többen 
megbocsátás-terápián is részt vettek, 
hogy a bennük dúló tehetetlenség és 
gyűlölet érzését fel tudják dolgozni. 

A lelki sebek kezelése nemcsak azért 
fontos, hogy jobban érezzük magunkat, 
hanem azért is, mert a lélek hat a testre. 

Az egészségpszichológia az a tudo-
mányág, amely ezt kutatja, és arra hívja 
fel a figyelmünket, hogy az erős érzel-
mek sejtszinten befolyá-
solják a test működését. 
Például kimutatták azt, 
hogy a fel nem dolgozott 
harag, annak újbóli és 
újbóli átélése megaka-
dályozza, hogy a szívko-
szorúerek ellazultan át-
engedjék a megfelelő 
vérmennyiséget, és en-
nek hosszú távon való 
fennmaradása szívizom-
elhalást idézhet elő. 

A pozitív pszicholó-
gia sok támpontot ad ne-
künk a megbocsátás té-
májában. Prof. Dr. Bag-
dy Emőke klinikai szakpszichológus, 
pszichoterapeuta, a pszichológiatudo-
mány kandidátusa több előadást tartott 
és könyvet jelentetett meg ebben a témá-
ban, most tőle idézném, mit nem tekin-
tünk megbocsátásnak. A megbocsátás 

nem azonos a 
megkegyelme-
zéssel, mert az a 
kegyelmet gya-
korló fölényhely-
zetéből fakad. 
„A megbocsátás 
nem azonos az 
elnézéssel, mert 
az inkább iga-
zolja a tettet. A 
megbocsátás nem 
azonos a ment-
ség keresésével, 

mert annak eredménye inkább a felmen-
tés lenne. A megbocsátás nem azonos a 
»felejtsük el« hozzáállással, ahol min-
den marad a régiben, mert akkor nem 
akarunk szembenézni a megtörtént ese-
ményekkel. A megbocsátás a bennünk 
lévő harag, indulat, fájdalom elenge-
dése, feloldása.” – Könnyű ezt így le-
írni, míg a való életben ez időt igénylő, 
komoly lelki munkát jelent. A megbo-
csátás első lépése egy akarati döntés, 
amikor elhatározom, hogy meg akarok 
bocsátani, de következik a második lé-
pés, az érzelmi hullámok és indulatok 

kezelése, amelyre érdemes bőven időt 
szánni. 

A megbocsátásról Pál Feri atya, ró-
mai katolikus pap, mentálhigiénés szak-
ember is tartott előadásokat. Az egyik 
alkalommal a megbocsátás mélységéről 
és mértékéről tanított. Pál Feri szerint a 
személyiségfejlődés első szintjén azt ta-
nulja meg az ember, hogy a rosszal sem-
mit sem lehet kezdeni, ezért a rossz ke-
rüljön el tőlem, így a másik embert vá-

dolom baj esetén. A kép fekete és fehér. 
Mint amikor a kisgyerek eltöri az asztali 
vázát és az asztalt tartja hibásnak. A má-
sik a hibás, én az ártatlan. A másik a 
rossz, én az áldozat. Ha már a személyi-
ségfejlődésben előrébb járok és lelkileg 
is erősebb vagyok, akkor a kép árnyal-
tabb lesz. Én is egyszerre vagyok jó és 
vannak rossz dolgaim, és a másik ember 
is egyszerre jó és vannak rossz dolgai. A 
személyiségfejlődés harmadik szintjén 
már képes vagyok önmagamat és mási-
kat is egyszerre látni tettesnek és áldo-
zatnak, aktív félnek az eseményekben. 
Képes vagyok arra, hogy átlássam: a 
másik ember is szenvedett el bántásokat 
élete során, amelyek hatottak rá és befo-
lyásolták a viselkedését. Talán sokkal 
több nehéz helyzeten ment át, mint 
ahogy én gondolnám. Ezért küzdök 
azért, hogy ne ítéljem el őt és küzdök 
azért is, hogy az engem ért fájdalmat el 
tudjam engedni. 

A Miatyánkban azt kérjük Istentől: 
„bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-
zőknek”. Buddha azt tanítja, „haragod a 
tenyeredben tartott parázs, téged éget, 
csak önmagadat pusztítod vele”; a népi 
mondás arra figyelmeztet, „ne menjen le 
nap a te haragoddal”. Bármelyikkel is 
értünk egyet, fogadjuk meg a tanácsot. 
Érdemes. 

M. Teréz nővér 

Életvezetés – Szabadság és megbocsátás 
 

Mottó: „Árnyék mögött fény ragyog, 
nagyobb mögött még nagyobb.  
S amerre nézek, az vagyok.” 

(Gyökössy Endre)
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Váth János (1887-1962) tanító, is-
kolaigazgató és író 1887. március 3-án 
született, Kenesén. Ősei egyszerű kisbir-
tokosok, halászemberek voltak, akik szá-
mos nemzedéken keresztül laktak a ke-
nesei partok alatt. 

A szelíd, csendes természetű gyerme-
ket szülei papnak szánták, azonban a 
szellemileg szépen fejlődő fiú hajlamai 
a nevelés problémái iránt érzékenyeb-
bek voltak, és tanító lett belőle. 

Gimnáziumi tanulmányait a veszp-
rémi piaristáknál végezte. A gimnázium 
után az egri, majd a csurgói tanítókép-
zőbe került. Már itt feltűnt eredeti írói 
vénájával. Több pályadíjat nyert, és a-
lighogy megkezdte tanítói működését, 
nevével mind gyakrabban találkoztunk a 
vidéki lapokban. Első elbeszélése 1907-
ben jelent meg. 

1908-ban Balatonvilágoson megkez-
dte népnevelői működését. Ezután Lázi 
majd Örs következett. Vindornyalakon 
hat évig volt kántortanító, majd itt is nő-
sült meg. Az I. világháború alatt Vinárra 
költözött. 1919-ben nagy megtiszteltetés 
érte: kinevezték a Balaton-környék e-
gyik legmodernebb és legszebb iskolájá-
nak, a balatonalmádi iskolának igazga-
tó-tanítójává. Ugyanez év október 13-án 
hivatalosan tagja lett a Magyar Írók Szö-
vetségének. 

A Balaton prózai költője Balatonal-
mádiban teljes visszavonultságban élt. I-
deálja az egri remete, a befelé élő ember 
volt, ihletője a nyugalom és a magányos-
ság. Elsősorban a Balatonról írt. A bala-
toni halászélet eddig fel nem fedezett 
szépségeit, tősgyökeres magyar nyelven, 
kitűnő realista meglátással, nemes esz-
mék keretében teljesen egyéni és eredeti 
színezéssel mutatta be. Balatoni embe-
rek című művében külön kötetben áldoz 

mindazok emlé-
kének, akik a 
múltban dolgoz-
tak és fáradtak a 
magyar tenger fejlesztése érdekében. 

Sokoldalú működésére felfigyelt a 
szakkritika, és nem maradt el az iro-
dalmi körök megbecsülése sem. Szer-
kesztette a szombathelyi Nemzedékek 
című irodalmi lapot, s Vidéki írók címen 
írói arcképsorozatot indított. Műveinek 
nevelő értékét a hivatalos körök is mél-
tányolták. Hamarosan az Országos Gár-
donyi Géza Irodalmi Társaság alelnö-
kévé választották. Tagja volt a Pázmány 
Egyesületnek, az Irodalomtörténeti Tár-
saságnak, a szombathelyi Faludy, a ka-
nizsai Zrínyi Miklós, a fehérvári Virág 
Benedek s a kaposvári Berzsenyi Társa-
ságnak is. Pedagógiai és irodalmi mun-
kásságáért igen sok elismerésben és 
több kitüntetésben részesült. 

A Balatoni Szövetség, fennállásának 
25 éves évfordulója alkalmával tíz kötet-
ben adta ki Váth összes műveit, melynek 

értékét csaknem minden hazai, szépiro-
dalommal és esztétikával foglalkozó lap 
méltatta. 

Termékeny író volt. Számos elbeszé-
lésén és regényén kívül több szépiro-
dalmi dolgozata, cikke és bírálata jelent 
meg különböző budapesti, aradi és ko-
lozsvári folyóiratban, pedagógiai szak-
lapban, a Veszprémben és a Veszprémi 
Hírlapban. Művei német, olasz és eszpe-
rantó nyelven is megjelentek. 

Váth János jól ismerte az ősi Kene-
sét: Árva Kenese című könyve egész if-
júkori életét végig kíséri. A község topo-
grafikus helyneveit, de különösen a Vo-
nyó neveket munkáiban is megtaláljuk. 
A Dopsa, Klétás, Csikerrét, Macsatto-
rok, Fehérhabittyó, Papnádorr, Liba-
déllő és Vonyó nevek eredetét és jelen-
tőségét folkloristák magyarázták, de a 
nagyközönség számára egyszerű, ked-
ves és szórakoztató formában csak Váth 
tudta lefesteni. 

Váth Jánost 1962. április 6-án temet-
ték el a kis káptalanfüredi erdei kápolna 
maga álmodta kriptafalába. Az írók ne-
vében Kunszery Gyula, a balatoni ide-
genforgalom küldötteként Dr. Zákonyi 
Ferenc, barátai és osztálytársai nevében 
pedig Fónay Tibor vett végső búcsút a 
Balaton fejlesztéséért oly sokat dolgozó 
írótól és kollégától. 

Forrás: Kiss András: Az 1000 é-
ves Kenese. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1990 

Pulai Istvánné 
A Balatonkenesei Értéktár Bizottság 

elnöke

 
 
 
 
 
 
 

Hátha valaki nem ismeri… 
Váth János 
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Korábban egyszerűen rokkantnak ne-
vezte a köztudat mindazokat, akik valami-
lyen sérülés, vele született rendellenesség 
folytán nem, vagy csak részben végezhet-
tek munkát. Ezen ellátottak nyugdíj címén 
kapták meg a havi ellátmányukat. 

Mára ez teljesen megváltozott. Ponto-
sabban 2012. január 1. napjától a baleseti rokkantsági, rend-
szeres szociális járadék, átmeneti ellátás, rokkantsági nyugdíj 
ellátástípus megszűnt. 

Helyettük, új ellátási for-
mák kerültek bevezetésre:  

– rokkantsági ellátás: a re-
habilitációra, foglalkoztatásra 
nem javasolt személyek jöve-
delempótló ellátása; 

– rehabilitációs ellátás: re-
habilitációra, foglalkozásra ja-
vasolt személyek jövedelem-
pótló ellátása. 

Új fogalommal is meg kel-
lett barátkozni, ami nem más, 
mint a komplex minősítés, me-
lyet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI 
rendelet szabályoz. Elsődle-
gesen az egészségi állapotot vizsgálják, ezen belül a beteg 
mentális, fizikai, továbbá szociális jóllétét; betegségén az eset-
leges sérülés után veleszületett, illetve sérülés útján kialakult, 
végleges vagy tartós kedvezőtlen változásait értik. 

A komplex vizsgálat során a rehabilitációs hatóság meg-
állapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy reha-
bilitálható-e. Amennyiben foglalkoztathatósága rehabilitáció-
val helyreállítható, továbbá egészségi állapota 51-60% között 
van, a B1 kategóriába sorolják. 

Amennyiben az egyén tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel, és egészségi állapota 31-50% között van, kategóriabe-
sorolása C1. 

További kategóriák: 
– az egyén egészségi állapota egyértelművé teszi, hogy 

foglalkoztathatósága rehabilitációval korrigálható, azaz hely-
reállítható. Viszont ha a komplex minősítés szakmai szabálya-
inak rendelkezése alapján egyéb körülményei miatt a foglal-
koztathatóság nem javasolt, és az egészségi állapot 51-60% 
közötti, az egyén a B2 kategóriába esik; 

– egészségi állapota alapján az egyén tartós foglalkozási 
rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai 
szabályairól szóló rendeletben meghatározott más körülmé-
nyei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, valamint 
egészségi állapota 31-50% között van, a C2 kategóriába tarto-
zik; 

– kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, és 
egészségi állapota 1-30% között van; orvosszakmai szem-
pontból önellátásra képes. Ez esetben kategóriabesorolá-
sa D; 

– egészségkárosodása jelentős és ön-
ellátásra nem, vagy csak segítséggel ké-
pes, egészségi állapota 1-30% között 
van. Ekkora kategóriabesorolása E. 

 
A megváltozott munkaképességű 

személyek ellátása 
A megváltozott munkaképességű sze-

mélyek ellátására jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. élet-
évét betöltött személy, akinek egészségi állapota a rehabilitá-
ciós hatóság komplex minősítése alapján 60%-os, vagy kisebb 
mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőzően: 

– 5 éven belül legalább 1095 napon át, 
– 10 éven belül legalább 2555 napon át, 
– 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, 
keresőtevékenységet nem végez és rendszeres pénzellátás-

ban nem részesül. 
A biztosítási időbe beszá-

mítható: 
– a rokkantsági nyugdíj, 

baleseti rokkantási nyugdíj, re-
habilitációs járadék, egészség-
károsodott személyek szociális 
járadékai és a kivételes rok-
kantsági ellátás kivételével a 
megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásának folyósí-
tása, valamint a nyugellátásra 
jogosító szolgálati idő és nyug-
díjalapot képező jövedelem 
szerzése céljából kötött megál-
lapodás alapján megszerzett 
szolgálati idő, abban az eset-

ben, ha a megállapodást 2011. december 31-ig megkötötték. 
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Összeállította: Varga Ákos 
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátása – 1. rész 
 

Kedves Olvasóink! 
 
A Balatonkenesei Hírlap júliusi számában tévesen jelent meg 
az igénybe vehető családi adókedvezmények összege. Kö-
szönjük az ezzel kapcsolatos észrevételüket! A közölt adatok 
tájékoztató jellegűek, a családi adókedvezmények igénybe-
vételénél további érdeklődés szükséges a munkáltatónál, 
könyvelőnél, vagy az adóhatóságnál (NAV). 

Varga Ákos 

Kedvezmények, táblázatba összefoglalva 

 Adóalap- 
kedvezmény 

(Ft) 

A fizetendő adót, 
járulékot 

csökkentő összeg 
(Ft) 

1 gyermek után 66.670 10.000 
2 gyermek után 116.670 17.500 
Legalább 
három eltartott 
esetén 

220.000 33.000 

Forrás: zsebremegy.hu 
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Szeptember elseje, Egyed napja: ha esik, gyenge lesz a tél, 
bő lesz a kukoricatermés. Ha viszont szép az idő, a bor jó ízű, 
ízletes lesz. Szeptember 5., Lőrinc napja: ha süt a nap, az ősz 
további része is derűs lesz. A modern termesztési technológi-
áknak, az új fajtáknak köszönhetően még a dinnye is „lőrinc-
mentes” maradhat. Szeptember 8., Fecskehajtó Kisasszony 
napja: ha hűvös az idő, nem indulnak útra a fecskék, mert 
hosszú, meleg ősz következik. Ha bugyborékosan esik az eső, 
csapadékmentes időszak következik. Szeptember 17., Lambert 
napja: ha még itt találja a fecskéket, újévig nem érkezik meg a 
hideg. Ha mennydörgéssel, villámlással jön, szép lesz az ősz, 
az indiánnyár, de kemény télre számíthatunk. Szeptember 21., 
Máté napja: ha ekkor tiszta az idő, jó lesz a bortermés. Szept-
ember 29., Mihály napja: megszakad a fű gyökere, megszűnik 
a mézelés és a halak a víz fenekére húzódnak. Mennydörgés 
szép őszt, de kemény telet jelent. 

Ebben az időszakban a gazdálkodó, kertbarát summázhatja 
az esztendőt; elgondolkodhat, mit kellett volna másképpen 
tenni, mi vezetett volna jobb eredményre. Ehhez az elmélyü-
léshez néhány gondolat a növények táplálkozásáról. – Bizo-
nyára sokan emlékszünk iskolai tanulmányainkból, hogy a te-
remtmények nagy rendszerében a növények nem az úgyneve-
zett fogyasztókhoz tartoznak. Egyedül bennük van meg az a 
csodálatos képesség, hogy önmaguk fenntartásához szervetlen 
ásványi anyagokból szerves anyagot állítanak elő, és mindeh-
hez, ha egyszerűen fogalmazunk, csak a levegő széndioxidjára 
s a napfény energiájára van szükségük. A növények adját a 
tápláléklánc legelső szemét. Az állatok és mi, emberek csak 
kész építőkövekből tudjuk felépíteni testünket. Ezek az építő-
kövek, amelyeket táplálékkal veszünk magunkhoz, állatok, il-
letve növények testét alkotó szerves anyagok. A növények 
alapvető fontosságú tápanyagai a szén, az oxigén és a hidro-
gén, amelyeket a talajból s a levegőből szerez-
nek be. Pótlásra szoruló tápanyagaik közül a há-
rom legfontosabb a nitrogén (N), foszfor (P) és 
a kálium (K). Vegyjelük után NPK-trágyának is 
nevezzük őket. A növényeknek a zavartalan fej-
lődéshez a három alapvető tápanyagon kívül fel-
tétlenül szükségük van bizonyos mennyiségű 
kalciumra, azaz mészre és magnéziumra (Mg), 
valamint nyomelemekre, mint a vas, réz, bór, 
cink és molibdén. (A nyomelemeket csak el-
enyészően kis mennyiségben fogyasztják a nö-
vények, de hiányuk zavarokat okoz a fejlődés 
során, és jellegzetes elváltozásokban mutatko-
zik meg.) 

A nitrogén a növekedést serkenti. Ha növény 
nitrogénhiányban szenved, gyenge lesz, fejlődé-
sében elmarad, sápadt, sárgászöld. Ha túl sok a 
nitrogén, a növény természetellenesen buja nö-
vekedésű, sötétzöld színű lesz; virágait, termé-
sét elrúgja, vagy egyáltalán nem is virágzik. 

A foszfor a termésképződésben játszik fon-
tos szerepet, és a növény betegségekkel szem-
beni ellenállóságát növeli. A foszforhiányos nö-
vények gyengén fejlettek, gyökérzetük gyér, 

lombjuk sötétzöld, vöröses vagy lilásbarna foltos. 
Termésük kevés. A túladagolt foszfor (véleményem 
szerint jelenleg a leggyakoribb probléma) felborítja 
a növények anyagcseréjét és gátolja más elemek fel-
szívódását, ami fejlődési rendellenességeket okoz. 

A kálium a növényekben termelődő cukrok és 
más szárazanyag képződését segíti elő. Javítja a növények víz-
gazdálkodását, ezzel fokozza a szárazság- illetve fagytűrésü-
ket. A káliumhiánytól szenvedő növényeknek lankadtak a le-
veleik. (Mindig előbb az idősebbek) a szélüktől a közepük felé 
megbarnulnak, majd elszáradnak. Különösen fontos tápanyag 
a kálium a gumót képző növények számára, mint amilyen a bur-
gonya. A túl sok kálium magnéziumhiányt és mészszegénysé-
get okoz a talajban. 

A mész fontos alkotóeleme a növények belső vázának, és 
szerepet játszik más létfontosságú anyagcserefolyamatokban. 
A mészhiányos talajban gyengén fejlődik a növény gyökere. A 
túl sok mész erősen lúgossá teszi a talajt, amit a növények leg-
többje nem kedvel. Ezen kívül elnyomja a káliumot, vasat, 
amely szintén zavart okoz. A talaj mésztartalma serkenti a ta-
lajéletet és stabilizálja a morzsás szerkezetet. 

A magnézium a zöld növények egyik legfontosabb alkotó-
elemének, a klorofillnak a képződését befolyásolja, a talajban 
pedig a foszfor oldódását segíti elő. Hiányára utaló tünetek a 
levelek betegesen kiemelkedő erei, a levélszélek jellegzetes 
befordulása.  

A nyomelemek közül a vas az, aminek hiánya az úgyneve-
zett klorózist okozza. Az egyöntetűen halványsárga leveleken 
ilyenkor csak a levélerek zöldek. Vashiány főleg magas mész-
tartalmú talajokon lép fel. – Ugyancsak a levelek zöld színét 
hivatott védeni a réz is. 

A növények az ásványi anyagok szinte teljes egészét a víz 
közvetítésével, a talajból veszik fel. Ez a talaj és a víz fizikai 
és kémiai tulajdonságaiból, a növény e célt szolgáló, fantasz-
tikus képességéből, valamint a talajlakó mikroorganizmusok 
együttműködéséből összeálló rendszer bonyolultságában is 
csodálatos. A talaj és a növények kapcsolatának zavartalan-
sága a háborítatlan természetben nyilvánvaló. Az erdők, 

Tündérkert D i B 
Szent Mihály hava, Őszelő, Földanya hava, Mérleg hava 

Paraszt ember regulái az idők változásáról 
Királyhegyi Müller János, 

Müller Regiomontanus Csíziója nyomán 
Időjárási megfigyelések a régi időkből – Szeptember 

Ha a madarak tisztítják a tollaikat, esőt jelent. 
Ha száraz az ősz eleje, a köles igen megdrágul. 
Ebnek, ha korog a hasa, esőnek jele. 
A kakas, ha este idején kukorikol, időváltozást jelent. 
A fülemüle, midőn erősen énekel és keservesen, hamar tél lesz. 
Ősz ha tiszta, a tél háborgó. 

A megfigyelések és jelen korunk között több mint ötszáz év telt el. Sok megfigyelés még 
ma is megállja a helyét, de egyesek megítélésénél mindenképpen figyelembe kell ven-
nünk az időjárásnak ezen időszak alatt természetes módon, valamint az emberi tevé-
kenység miatt bekövetkezett változásait. 

Felhasznált forrás: Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. 
Reprint kiadás Borsa Gedeon gondozásában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986 
(Magyarra fordította Heltai Gáspár 1575-ben.) – Az írásmódban (így a helyesírásban) 
megtartottuk a szerző eredeti formáit. 

Összeállította: – nk – 
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mezők szigorú önszabályozó törvényei egyformán érvényesek 
a születésre és a pusztulásra, a lebomlásra és az épülésre. Nincs 
pazarlás. Nincsenek kivételezettek. A vadon tenyésző növé-
nyek nem halnak éhen ott, ahol megtelepszenek. Hiszen azért 
képesek megtelepedni, mert a talaj adottságai éppen szemé-
lyükre szabottak. A versengés ezek között a néma teremtmé-
nyek között a több vízért, napfényért és tápanyagokért, ha nem 

is olyan látványos, mint az állatvilágban, azért ugyanolyan vé-
resen komoly élet-halál harc. A természet nem pátyolgatja a 
gyengéket, az életképteleneket – pusztul, aminek pusztulni 
kell, hogy anyagai visszafordíthatók legyenek az egészséges, 
új generációk javára. Nincsenek hasznos és káros élőlények: a 
rendszer egyensúlyát szolgálják valamennyien. 

Bollók Ferenc
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Ő készítette egyik kedvenc Hírlap-borítómat, a 2017. márciusit, a nemzetiszín zászlóval, amin átsüt a nap. És más képeit is 
láthattuk már a Balatonkenesei Hírlap borítóján, oldalain. Újabb fotós mutatkozik be Önöknek: ismerjék meg Papp Katalint! 
 

– Beszélnél nekünk egy 
kicsit magadról? 

– Hogyne! 1987. március 
13-án születtem Budapesten, 
s azóta is ott élek. 

– Mióta fotózol? Már 
gyerekkorodban is volt fény-
képezőgéped? 

– Igen. Iskolás koromban, osztályki-
rándulásokon sok képet készítettem. 
Apuék mindig vettek egy tekercs 24 
kockás filmet, én meg azon izgultam, 
hogy elég lesz-e a huszonnégy kép öt 
napra. Aztán ott volt a következő prob-
léma, hogy a filmet elő is kellett hí-
vatni… Ma már el se tudjuk képzelni. 
Ott kezdődött el a fényképezés iránti lel-
kesedésem. Az élményeket nagyon sze-
rettem megörökíteni, szerettem volna tö-
kéletesen átadni a képeimen. 

Sokat jártam énekkaros táborba. Az 
énektanárnőnk végtelenül jó ember, 
tiszta lelkű hölgy, aki szeretettel volt 
mindenki felé, de tanított és nevelt is 
minket – nagyon szerettem. Amikor ép-
pen nem énekeltünk vagy gyakoroltunk, 
kreatív programokat talált ki nekünk. Az 
egyik ilyen – meg is találtam a fotókat a 
régi albumokban – az volt, hogy három-
perces produkciót kellett előadnunk, 
szavak nélkül, csak a testünkkel. A tár-
saimmal tornászokat alakítottunk – és 
azt fotóztam le. Az a kép nagyon meg-
maradt bennem. – Persze azt is úgy, 
hogy tudtam, még van három nap a tá-
borból, és van a gépemen hét kocka, mi 
lesz így velem?… 

– Ma huszonnégy kattintást egy perc 
alatt elintézünk a digitális gépeinkkel, 
telefonjainkkal… 

– Itt köszön vissza, hogy mennyire 
nem értékeljük azt, amit a kor, amelyben 
élünk, adni képes: milyen lehetőség állt 
akkor a rendelkezésünkre, és milyen 
most? A dolgoknak ma nincs tétje. Nem 
sikerült egy kép? Megrántom a vállam, 
és törlöm. De ezzel szerintem az ember 
felelősségérzete is csorbul. 

Fényképek iránti szeretetemet fo-
kozta, hogy nagymamáméknál nagyon 
sok fotó volt. Nővéremmel ott feküd-
tünk a mama mellett az ágyban, albumo-
kat nézegettünk, ő pedig mesélt, hogy 
kik láthatók a fényképeken. A falakon is 
sok kép lógott: papa katona korában, 
édesanyám és a testvérei gyerekkoruk-
ban… 
 

tóval, motorral járta be Európát, diákon 
örökítette meg, amerre járt. A nővérem 
nemrég digitalizálta valamennyit – nagy 
munka volt. 

– Sok természetfotót küldtél már ne-
künk. 

– A vidék iránti szeretetem régi, és 
nagyon nagy részben a szüleimnek kö-
szönhetem. Amíg a nagyszüleink éltek, 
a nővéremmel sokat voltunk náluk. 
Nyári szünetben édesapám, aki taxis 
volt, mindig vitt magával, akárhová 
ment. Édesanyámnak két testvére van, 
így sok unokatestvérrel, nagy családban 
élünk. Dömsödön, a Duna partján volt 
családi nyaralónk, rengeteg időt töltöt-
tünk ott. Előfordult, olyan sokan jöttünk 
össze, hogy katonai sátorban aludtunk. 

– És hogyan került a képbe Balaton-
kenese?  

– Néhány évvel ezelőtt a szüleink 
megkérdeztek engem és a nővéremet, mi 
az a hely, ahová szívesen elmennénk 
őket meglátogatni, ha már nyugdíjasok 
lesznek. Egymástól függetlenül kérdez-
tek, nem tudtunk róla, mit mond a má-
sik, de mindketten azt mondtuk, hogy 
Dömsöd. Sajnos ez nem valósulhatott 
meg, amit rettenetesen sajnálunk, mert 
nagyon sokat jelentett nekünk az a hely.  

tak. Addig kerestek-ku-
tattak, hogy végül 2013-
ban házat vettek itt, Ke-
nesén, azzal a szándék-
kal, hogy a nyugdíjas 
éveiket itt szeretnék el-
tölteni. 

– Azok közé a képet 
küldő kedves olvasóink közé tartozol, 
akiknek a fotóin rögtön látszik, hogy 
nem csak úgy simán elkattintották a gé-
püket, hanem a megörökített tárgyba 
vagy jelenetbe sikerült több tartalmat is 
vinniük. Hogyan alakult ki ez a látásmó-
dod? 

– Nem igazán találok rá magyaráza-
tot. Szerintem így születtem. Sokszor az 
érzelmeken keresztül nézem az életet, és 
szeretek a dolgok mélyére látni. Gondol-
tam, hogy fogunk erről beszélni, és pör-
gettem visszafelé az emlékeimet, de 
nem tudok rá jobb magyarázatot.  

– Hobbid a fotózás? 
– Igen. 
– Csak és kizárólag, vagy van más 

is? 
– Ugyanilyen szenvedélyem még az 

olvasás. A fotózásban vannak témák, 
amelyeket folyamatosan nyomon köve-
tek. Például az irodám ablakából egy ha-
talmas fára látok, amelyen egy galamb-
pár lakik. Gyakran fotózom őket, ha ész-
reveszem, hogy ott vannak. 

– Ha dolgozol, mivel foglalkozol? 
– Egy endoszkópos kiegészítőket 

forgalmazó cégnél vagyok kereskedelmi 
asszisztens. Közgazdászként végeztem, 
turizmus szakon. Protokoll-ügyintéző 
végzettségem is van, korábban egy or-
voskonferenciákat szervező cég rendez-
vényszervezője voltam. 

– Mivel fényképezel? 
– Elsősorban telefonnal, egy Sam-

sung Galaxy-val. A legnagyobb felbon-
tásúra van állítva és jó nagy a memória-
kártyája. Az volt a lényeg, amikor vet-
tem, hogy sok hely legyen rajta a fotók-
nak. Emellett van egy kisebb kompakt 
Sony gépem, de azt nem viszem mindig 
magammal, hiszen ott van a telefon. 

Mindig úgy indulok el sétálni Kene-
sén, hogy megyek, amerre visz az út. 
Rengeteg gyönyörű hely van itt, amire 
annyiszor csodálkozom rá, ahányszor lá-
tom. 

– Köszönjük az eddigi képeket, és 
légy szíves, ez után is gondolj a Balaton-
kenesei Hírlapra sokszor, ha fotózol! 

Nagy Krisztina

FOTÓSAINK 
Papp Katalin 

Fotózás iránti érdeklődésem harma-
dik ága édesapám diagyűjteménye. Au- Édesanyámék ekkor a Balatonra gondol- 
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata 

                        VERŐFÉNYES SZICÍLIA             5. RÉSZ 
 

 

 

2007. július 7 – 14. 

 
 

 

 

Hol lakik a szelek Istene? – A természet ajándékai – 
Iszapfürdő Vulcanon – Egészségügyi tanácsok – Va-
csora Stromboli lábainál – Miért van ez így? – Scülla 
és Chalübdis – Szicília jelképe: Taormina – Szicília 
igazi arca 

 
 
Szicíliától északra hét vulkanikus 

sziget meredezik a tengerből (Vulcano, 
Lipari, Salina, Alicudi, Filicudi, Pana-
rea, Stromboli), mindegyikőjük UNES-
CO világörökség alá tartozik. A Lipari 
szigeteket másként Eoli szigeteknek is 
nevezik, a szelek Istenéről: Aeolus-ról 
elnevezve. Ő volt az, aki Odüsseusnak 
dobozba zárt veszélyes szeleket adott. A 
kíváncsi legénység azonban Ithaca kö-
zelében kibontotta a dobozt, abban re-
ménykedve, hogy kincset talál benne. A 
kiszabaduló szelek messze sodorták 
Odüsseus hajóját otthonától. Talán az 
sem véletlen, hogy a szelek Istenének la-
kóhelye itt található. Számtalan tenge-
résztörténet szól a szigetek közt lecsapó, 
soha előre nem jelzett, hirtelen viharok-
ról. Már az ókori hajósok is úgy tartot-
ták, hogy sose hajózz ide azzal az esze-
veszett Ödüsseus-szal. 

 
Gyenge negyedszélben poroszká-

lunk Vulcano felé. A Tirrén tenger indi-
gókék vize lágyan ringatja hajónkat. 
Mögöttünk a szicíliai Portorosa kikötője 
egyre távolabbi homályba vész. Féltu-
catnyi vitorlás igyekszik (igyekezne, ha 
az erőtlen szél engedné) elérni a sziget 
valamelyik védett öblét. Ahogy a Nap a 
látóhatár felé közelít, egyre többen mo-
torra kapcsolnak, mi továbbra is vitorlá-
zunk. A természet végül bőségesen 
megajándékozza türelmünket: először 
egy csapat delfin szegődik mellénk, 
bukdácsolnak hajónk körül, majd tovább 
úsznak. A második hihetetlen élmény, 
ahogy a Vulcano és Lipari közötti kes-
keny szoroson hajózunk át, szemben a 

horizont mögé bukó Nap halványuló ko-
rongja egy tengerből kiálló, valószerűt-
lenül magas, vékony, hegyes sziklasüve-
get vörösre fest. Újra kattognak a fény-
képezőgépek. 

Még a teljes sötétség beállta előtt be-
csúszunk Vulcano észak-nyugati öb-
lébe. Többszöri próbálkozás, forgolódás 
után –így járnak a későn jövők- találunk 
horgonyzóhelyet, a hajókkal telezsúfolt 
öbölben.  

Vulcano szigete a pöfékelő kénforrá-
sokról és iszapfürdőjéről messze-földön 
híres, rengeteg gyógyulni, szépülni vá-
gyó látogat ide. Reggel a legénység 

egyik fele úszva, mások gumicsónakkal 
partra evickélnek. A strand fekete ho-
mokja tulajdonképpen nagyon finom 
szemcséjű vulkáni hamu. Néhány perces 
gyaloglás után rátalálunk az iszapfür-
dőre. A kráterben összegyűlt szürke, 
iszapos víz szinte forró. Egymást kene-
getjük a meleg, bűzös iszappal. A kör-
nyező sziklahasadékokból kénes gáz tör 
elő, amely hol élénksárgára, hol vörösre 
színezi a köveket. 

A wellnes programot követően fel-
szedjük horgonyunkat, és a Világ legré-
gebbi „világítótornya”: a mai napig füs-
tölgő Stromboli felé vesszük utunkat. A 
távoli sziget hatalmas hegyként emelke-
dik ki a tengerből, csúcsa felhőkbe bur-
kolódzik. 

 
Vulcano és Stromboli közötti 25 

mérföldes utunkon a szél időnként leáll, 
majd újra fújni kezd. A Nap magasan 
jár, szinte elviselhetetlen a hőség, sehol 
egy zsebkendői árnyék sem. 

Ilyen forróságban kötelező a kalap, 
napszemüveg, könnyű ing, és napolaj 
használata. Folyamatosan inni kell, ter-
mészetesen nem a grappa (helyi törköly-
pálinka) készlet pusztítására gondolok. 

Elvitorlázunk Panarea szigete mel-
lett, amely egy ie. 400 körül elsüllyedt 
bronzkori hajóroncsról nevezetes. Ezen 
a vidéken szigorúan tilos búvárkodni, 
karabinierik őrzik a víz alatti kincseket. 

Újra beköszönt a szélcsend, lógnak a 
vitorlák, a tengert kivasalták. Fejeseket 
ugrálunk a hűsítő habokba. Lallert meg-
csípi egy medúza, a válla felhólyagoso-
dik. Lemossuk édesvízzel, utána ecetes 
ruhával borogatjuk. Az égető érzés egy-
előre nem szűnik, de reméljük nem lesz 
komolyabb probléma. 

Stromboli alá érkezve a vulkán pöfé-
kel egyet a tiszteletünkre, szürkés-barna 
porfelhőt ereget a feje fölé, ami fokoza-
tosan eloszlik a lengedező szélben. 

 
A sziget észak-keleti csücskében fe-

hér falu házak kúsznak fel a meredek 
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hegyoldalon. A faluval szemben egy óri-
ási zátony függőleges sziklafalai mere-
deznek, tetején világítótoronnyal. A 
strand előtt engedjük le a horgonyt 8m-
es vízmélységnél. A horgonyzóhelyünk 
a legnagyobb jóakarattal sem nevezhető 
öbölnek, nem is vagyok elégedett, de 
nem találtunk ennél jobbat, ezt dobta a 
gép. Mindenesetre a horgony tart, a pa-
noráma pedig felülmúlhatatlan: egyfelől 
a valószerűtlenül ágaskodó szikla a vilá-
gítótoronnyal; másik irányban a falu, fö-
lötte a pipázgató óriás (Zsu szerint lánc-
dohányos). A lányok megterítenek a 
cockpitben. Előkerül a konyhából a fris-
sen főtt gnocchi, paradicsomos, gombás 
szósszal nyakon öntve, kevés parmezán 
sajttal megbolondítva, és Donna Fugata 
típusú borral leöblítve. Desszertként a 
mi aszúnkra hasonlító Malvasia bort 
kóstolgatjuk. 

 
A reggeli készülődést nem kapkod-

juk el, ugyanis teljes szélcsend uralko-
dik. Körbevitorlázzuk a vulkánt, majd 
hajónk orrát Lipari felé fordítjuk. Né-
hány órás vitorlázás után kikötünk a szi-
getcsoport fővárosában. Vizet vétele-
zünk, töltjük az aksikat; WC, tusoló 
nincs, a mólón slagból lehet zuhanyozni. 

Egy magyar lobogójú vitorlás köt ki. 
Odacsászkálok néhány szót váltani. 
Merről jöttek? Hova tartanak? Milyen 
szelük volt? Kérdéseimre kelletlen, rö-
vid válaszokat kapok. Ők fel sem teszik 
a hajósok által mindig feltett kérdéseket. 
Felfüggesztem az egyoldalú kommuni-
kációt, és visszacsoszogok a hajóra. Fe-
dezzük fel Liparit! 

A város habkő és obszidián bányá-
szatáról híres. Ezek a kövek a strand ho-
mokjában is nagy számban fordulnak 
elő. A promenádon éttermek, bárok, 
cukrászdák, sorakoznak. Robogós helyi 
fiatalok kerülgetik a bámészkodó turis-
tákat. Betérünk egy árnyékos kávézóba. 
A mellettem ülő szicíliai öregúr moso-
lyogva fordul hozzám: humoros, muto-
gat, színesen gesztikulál, érdeklődő, el-
meséli fiatalkori kivándorlását a tenge-
ren túlra, végül éttermet javasol nekünk. 

Ezek az esetek nem egyedülállóak 
utazásaim során. Számtalanszor meges-
tek velem. 

Egész napos láblógatás, városnézés, 
strandolás, habkő és obszidián gyűjtöge-
tés után, naplemente előtt hagyjuk el 
Lipari kikötőjét. A hajót 100º-ra kor-
mányzom, csak a génua van fönn, ame-
lyet Beaufort skála szerinti 5-ös erős-
ségű északi szél dagaszt. A csillagokat 
helyenként felhő takarja. A hajóforga-
lom nem jelentős. A hajnali Nap első su-
garai a Messinai szoros bejáratánál talál-
nak bennünket. 

Az Odüsseia leírása szerint Scülla 12 
lábú, 6 fejű szörny volt, aki egy szirten 
ücsörögve kapdosta össze az arra járó 
hajókról a tengerészeket. Kollégája: 
Chalübdis egy óriás, aki a víz alá szip-
pantotta a hajókat. Az ókor óta keringe-
nek tengerésztörténetek a szoros áramla-
tairól, zátonyairól, és örvényeiről. 

Az öböl bejáratánál megtörnek a hul-
lámok. A szél tovább erősödik, 30 cso-
mós pöfföket (Beaufort 6-os) mutat a 
műszer. Reffelünk. Kis vitorlafelülettel 
is 7-8 csomós sebességgel suhanunk. 
Egy kiscsónakos halász keresztezi utun-
kat, ahelyett, hogy továbbhaladna, lelas-
sít előttünk. Nem elég, hogy a záto-
nyokra, örvényekre kell figyelnem, még 
az öreg is itt kavar a hajó orra előtt, 
mindennek tetejében elsőbbségünk is 
van (vitorlával haladunk). Csekély olasz 
tudásomat összeszedve, nemzetközi kar-
jelzésekkel kiegészítve förmedek az 
öregre. Cifra nyelvezettemmel biztosan 
nem indulhatnék egy Salvatore Quasi-
modo dalversenyen, de végül sikerül a 
csónakot elhessegetni. 

Előfordulhat, hogy a szoros antik 
időkig visszanyúló rosszhíre mára azért 
változott meg, mert egy 1783-as föld-
rengés topográfiailag átrendezte a ten-
gerfeneket, ezzel befolyásolva az örvé-
nyeket és áramlatokat. Scülla és Chalü-
bdis mára megszelídült. 

A szoros kardhalvadászatról is híres. 
A hagyományos kardhalvadász hajó ár-
bocának tetején lévő kosárból figyelik a 

napközben a felszínen sütkérező, alvó 
kardhalakat. A hajó orrsudara hosszabb, 
mint maga a hajó, ennek végéből szigo-
nyozzák meg a gyanútlan állatokat. Nem 
túl sportszerű mesterség! 

 
Tizenhárom órányi álomvitorlázás 

után engedjük le a horgonyt a Taormina 
öbölben. A csapat nem fáradt, egymást 
váltva mindenkinek sikerült néhány órát 
aludni. Meg aztán én úgy vagyok vele, 
hogyha új helyre érkezem, akkor lánccal 
sem lehetne az ágyhoz kötni. Alig vá-
rom, hogy Taormina kővel burkolt utcáit 
tapossam… 

Az öböltől meredek ösvény vezet fel 
a városig. A Nap magasan fenn jár, for-
róság, szuszogás, izzadás. Időnként 
meg-megállok, visszatekintek az öböl 
világoskék vizére, amelyen a horgonyzó 
hajók egyre apróbbá törpülnek. 

Szűk sikátorokon kanyargok, míg el-
érem a főteret, innen indul a széles, üz-
letekkel szegélyezett sétáló utca, ahol 
turisták hada hömpölyög. Kis időre el-
vegyülök a szájtátik között, de sokáig 
nem lelem örömöm az ilyen időtöltés-
ben, inkább a Görög Színház (Teatro 
Greco) romjai felé veszem az utam. A 
színház vörös kövei, háttérben a lemenő 
Nap, a Ión tenger, és az Etna hófödte 
csúcsa méltán ihlette meg Csontváryt és 
még számos festőt. Az ember alkotta 
épület és a természet páratlan harmóni-
ája ez. Órákon át ücsörgök az ókori kö-
veken. 

 
Másnap visszaindulunk a szoros irá-

nyába. Friss szembeszél fúj, a szicíliai 
partok mentén vitorlázunk. Mellettünk 
hosszú, kavicsos strandok, festői citrom 
ültetvények haladnak el. Ezen a tájon 
forgatták a Keresztapa című filmet. 
Némi fantáziával ide képzelhetők a fe-
héringes, kalapos, rövidcsövű puskás 
férfiak, a szamárháton közlekedő asszo-
nyok, az utca porában játszó gyerekhad. 
Szicíliának ezen arca rejtve maradt előt-
tünk. De visszatérünk még! A történet itt 
nem ért véget… 

Somogyi Gyula
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A közlekedés ve-
szélyes üzem! Szinte 
már a csapból is ez fo-
lyik. Egyre több a 
közlekedő jármű – a kerékpár is az – az 
utakon, és mégis azt tapasztaljuk mi, 
rendőrök, hogy ez valahogy nem tudato-
sul a közlekedőkben. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén 2018. első 7 
hónapjában 36 sérüléssel járó 
baleset történt. Ebből 1 halál-
lal végződött, amikor is a ke-
rékpáros az esés következté-
ben szerzett sérüléseibe a kór-
házban belehalt. A balesetek 
következtében 9 esetben sú-
lyos, míg 26 esetben könnyű 
sérülés keletkezett. 

Érdemes vizsgálni a bale-
setek bekövetkezésének okait 
is! 

Kiemelkedik a „haladás az 
úton” szabályainak 12 esetben 
történt megszegése; 

● az elsőbbségi szabályok be nem tar-
tása 7 esetben; 

● a kanyarodási szabályok megsze-
gése 6 esetben; 

● 3-szor az előzés volt szabálytalan, 4 
esetben nem tartották be a követési tá-
volságot; 

● 2 esetben elalvás történt a volánnál. 
A balesetek zöme 12 és 18 óra között 

történt, okozója elsősorban személygép-
kocsi volt (27 esetben), csupán 2 te-

hergépkocsi, de 3 kerékpáros és 1 gyalo-
gos is érintett volt. A közúti ellenőrzések 
kiemelt célja az ittas vezetők, mint po-
tenciális balesetokozók kiszűrése mel-
lett a veszélyes magatartások megelő-
zése. 

Ezek mellett meg kell említeni még 
a sérüléssel nem, csupán anyagi kárral 
járó eseményeket. Ebből 54 történt, köz-
tük úgynevezett koccanás, vagyis ráfu-
tásos baleset, és ide tartozik a gépkocsik 
„meghúzása” is. 

Hogy miért a balesetekről írok így a 
nyár vége előtt? Mert hamarosan kez-
dődik a tanítás. Megnő a gyalogosan 
közlekedő gyereke száma a lakott terü-
leteken, és főleg megnő az őket szállító, 

szülők által vezetett 
gépkocsik száma az 
utakon és az intéz-
mények környékén. 

Az oktatási intézményekben nem-
csak a tananyag része lehet a közlekedés-
biztonság, hanem igény esetén az isko-
larendőrök is tudnak ebben a témakör-
ben foglalkozásokat tartani. 

De a legfontosabb gyermekeink éle-
tében a környezetükben élő 
felnőttek magatartásmintája. 
Mert amikor a gyerekek el-
mondják, hogy a szülők csak 
a rendőr láttán kapcsolják be 
a biztonsági övet, bizony 
rossz példa, még akkor is, 
ha gyermekeiket gyermek-
biztonsági rendszerrel védik. 

A fegyelmezettség, a sza-
bályok betartása nem azért 
szükséges, hogy a rend-
őröknek ne legyen mun-
kája! Egy közösség, a közle-
kedők közössége tagjának 

lenni felelősség! Felelősség a saját csa-
ládtagjaink iránt, a barátaink iránt, a 
szomszédok iránt, embertársaink iránt! 

Egy másnak okozott baleset, még ha 
nem is mi vagyunk jog szerint a felelő-
sek, egy életre nyomot hagy lelkünkben! 

 
Stanka Mária r. őrnagy 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 
 
 
 
Szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégára emlékeztek a bala- 
tonalmádi rendőrök. 
 

Gamauf János rendőr főtörzsőrmester, a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság balesethelyszínelője, megbízott motoros 
járőrvezetője 2010. augusztus 4-én Alsóörsön szolgálatteljesí-
tés közben vesztette életét. 

A balatonalmádi rendőrök ebben az évben is néma fejhatás-
sal és gyertyagyújtással emlékeztek a tragikus eseményre el-
hunyt kollégájukra a Kapitányság emléktáblájánál és sírjánál 
Balatonalmádiban. 

A megemlékezésen részt vett és koszsorút helyezett el 
Hebling Zsolt polgármester Alsóörs képviseletében. 

c Egész évben közlekedünk… b 

Gamauf János emlékére 

 



2018. szeptember Balatonkenesei Hírlap 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
„A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed  
őszinte, a te tested is világos lesz; ha pedig a te  
szemed gonosz, a tested is sötét.” 
Lukács evangéliuma 11. fejezet 34. vers 

Tisztelt Olvasók! 

Akik rendszeresen megtisztelnek írásaim olvasásával, 
bizonyára érzik, hogy nem véletlen a fenti sorokban leírt idé-
zet. A magam részéről úgy érzem: mindazoknak, akik írása-
ikon át kívánják megszólítani embertársaikat, s feléjük bizo-
nyos üzenetet szándékoznak közvetíteni, vigyázniuk kell, 
hogy mondanivalójuk valósághű legyen. Természetesen 
nem a hivatalos közlemények tartalmára gondolok, hanem 
úgymond alkalmi írogató barátainkra. Nem lehet hasra ütve 
féligazságokat tényként közölni, miközben hiányosak az 
összehasonlításhoz szükséges adatok. A Balatonkenesei 
Hírlap nem pusztán egy sajtótermék a sok közül, hanem szó 
szerinti polgári lap, egy közösség lapja, amely elsődlegesen 
településünk lakóinak tájékoztatását, esetleg véleményük ki-
fejtésének lehetőségét szolgálja. Ne feledjük: ma leírt mon-
datainkat esztendők, de akár évtizedek múltával is elolvas-
hatják utódaink, s véleményezhetik azok igazságtartalmát, 
sorok között megbúvó mondanivalóját, valamint azok írói-
nak jellemét. A magam részéről azt vallom, a mai olvasók 
ráéreznek a féligazságok hamisságára – mindez roppant kel-
lemetlen érzéseket okozhat számukra. Óvakodjunk az alap-
vető hibáktól, hogy amikor településünk lakóival, ismerőse-
inkkel, barátainkkal találkozunk, ne kelljen szemlesütve kö-
szönteni őket. (Megjegyzem, mindez lelkiismereti kérdés.) 
„Az emberi szem tükör, csak tudni kell olvasni benne” – írja 
egy helyütt Wass Albert. Minden alkalmi cikkírónak vigyáz-
nia kell, hogy írása ne felkészületlenségről tegyen tanúbi-
zonyságot. 

Ha netán valakit, valakiket akaratlanul megbántottam 
volna ezen írásommal, azt véletlenül tettem, s azoktól bocsá-
natot kérek. Nem állt szándékomban, mindössze arra szeret-
tem volna rávilágítani, hogy az olvasókkal szembeni tiszte-
let s a valóságírás becsülete mindenki számára kötelező, 
nem lehet iskolai végzettség kérdése sem. 

A félreértések elkerülése végett szeretném hangsúlyozni: 
én magam is örömmel veszem kezembe a Balatonkenesei 
Hírlapot, amely mind küllemében, mind tartalmának szer-
kesztésében bátran vetélkedhet az országosan közismert új-
ságokkal. Óvjuk közösen lapunk elért színvonalát, s vele 
együtt tiszteljük meg olvasóit alkalmi írásaink valóságtartal-
mának hitelességével. 

Tisztelettel: 
Id. M.S. 

A TAKARÍTÁS VILÁGNAPJA 
„Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!” 

                             A szeptember 20-ához legköze- 
                             lebb eső hétvégén tartjuk a ta-                        
                             karítás világnapját. Ötlete Ian  
                           Kiernan ausztrál vitorlásverseny- 
                             zőtől ered, akit már az 1980-as  
                             évek végén megdöbbentett a vi-
lág tengerein és óceánjain úszó, több millió tonna 
szemét látványa. (És azóta a helyzet csak romlott.) 
Kezdeményezésére első alkalommal legalább negy-
venezer (!) ember mozdult meg, hogy közös munká-
jával megtisztítsa Sydney kikötőjét. Az eseményre 
1989-ben került sor, s belőle alakult a „Clean up 
Australia” mozgalom, mellyel a környezetükért fele-
lősséget érző emberek fogtak össze, hogy települése-
iken csoportokká szerveződve rendbe tegyék közvet-
len lakóhelyüket. 

Az ENSZ 1992-ben figyelt fel az akcióra, s Környe-
zetvédelmi Programja (UNEP) terjesztette világmére-
tűvé a megmozdulást, „Clean up the World” néven. 
Sajnos akárhány, a szemetelésre, környezetvéde-
lemre, szűkebb értelemben lakóhelyünk tisztán tar-
tására felhívó világnap létezik a naptárban, azt ta-
pasztaljuk, semmi sem elég. Hiszen ahogy aktivis-
ták, önkéntesek megtisztítanak egy-egy területet, 
„gondos kezek” rövid időn belül újra hulladékkal teli 
tereppé „varázsolják” azt. Ez nemcsak itt, Balaton-
kenesén, hanem a világ minden részén meglevő 
probléma, amit sehol sem vesznek félvállról. Ma-
gyarországon a „Te szedd!” mozgalom keretében 
számtalan város és falu rendszerető lakosai állnak 
csapatokba a szemétszedés érdekében, melyhez ná-
lunk is rendszeresen csatlakoznak polgárőreink és 
a velük együtt dolgozó önkéntesek. 

Hogy a környezettudatosságot tovább erősítsék, 
egyes csoportok e nap kapcsán hívják fel a figyelmet 
a takarításhoz használt szerek kezelésének fontos-
ságára: támogatják a természetes, a környezetet 
nem terhelő tisztítószerek használatát. 

Sok lehetőségünk van, hogy magunk is csatlakoz-
zunk a takarítási mozgalomhoz – még csak világnap 
sem kell hozzá. 

Gondoljunk lakóhelyünkre szeptember harmadik 
hétvégéjén! 
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Majláth Mikes László                                                                     Kenesei Kabarészínpad 
 
RÓZSI: Szervusz, Józsikám! Nem láttalak július 
végén a Pannonia Citerazenekar előadásán, pedig 
tudom, hogy te odavagy a citeráért. 
JÓZSI: Valóban imádom a citerazenét, de akkor nyomtam az 

ágyat, előjött a lumbágóm. 
RÓZSI: Pedig Herczku Ági és a Banda is jól nyomta a citerá-

sok után. 
JÓZSI: Nagyon sajnálom, Ágit is kedvelem. 
RÓZSI: De a református templomban sem láttalak, sem a 

győri fuvolások koncertjén, se Füredi Veronika hegedűmű-
vész és Horváth Alina zongorista előadásán. Azt már tutira 
vettem, hogy Gerencsér Zoltán hegedűművész és Németh 
Sándor orgonaművész hangversenyén és Kővári Péter or-
gonaművész koncertjén és Rohmann Ditta csellóművész és 
Fassang László orgonista kiváló előadásán sem teszed tisz-
teletedet. 

JÓZSI: Sokat gyengélkedtem a nyáron, ez már az öregség. 
RÓZSI: Hány éves is vagy, Józsikám? 
JÓZSI: Lélekben 20 éves vagyok, a valóságban 60, de úgy 

nézek ki, mintha 80 lennék. 
RÓZSI: Sokat tütükézel. 
JÓZSI: Egy ideje már keveset, remeg a kezem és mindig ki-

lötykölöm a pálinkát. 
RÓZSI: Persze nem láttalak Hűvösvölgyi Ildikó Weöres-est-

jén sem! Pedig fergeteges volt, a NeoFolk duó is kitett ma-
gáért. 

JÓZSI: Képzeld, ebben a kánikulában csúnyán megfáztam, 
38,6 fokos lett a lázam. Elaludtam az óriásventillátorunk 
előtt, akkor kaphattam be a náthát. 

RÓZSI: Isteni volt a Széchenyi parkban az ír est; az Eclectika 
Worldmusic Group koncertjén és az azt követő táncházon 
mindenki táncra perdült, még egy begipszelt lábú német 

pasas is ropta. De azt azért megkérdezem, 
hogy a Mydros együttes koncertjét és a 
táncházat miért hagytad ki? 

JÓZSI: Őszintén? Ment a hasam. Az asz-
szony háromnapos tojásos nokedlit ete-
tett velem. 

RÓZSI: De augusztus 20-án se láttalak egész nap, pedig kis-
millió program volt. Nem is beszélve a tűzijátékról. 

JÓZSI: Pollenallergiás lettem. Egész nap tüsszögtem, folyt az 
orrom, könnyeztem. 

RÓZSI: Józsikám, nem vagy te egy kicsit hipochonder? 
JÓZSI: Hipochonderekkel vannak tele a temetők. 
RÓZSI: Na és a Lecsófesztivál? Tudtommal imádod a lecsót. 
JÓZSI: Fel kellett mennem Pestre, az angyalföldi cukros hú-

gom bekómált. 
RÓZSI: Én se komállak téged. 
JÓZSI: De egy mentségem azért van, a kisunokámat elvittem 

gyöngyfűzésre a Tájházba. Én is fűztem. 
RÓZSI: Gyöngyöt? 
JÓZSI: Nem, egy kikapós szlovák nőt. De nem jött be a dolog. 
RÓZSI: Bezzeg a nőkön mindig jár az eszed. 
JÓZSI: Nem mindig, Sali Réka és Tahin-Röszler Judit könyv-

bemutatóján sem voltam ott. Kibicsaklott a bal lábam, ami-
kor kijöttem a Fregattból. 

RÓZSI: Mindig csak a pia! Pedig nagy kultúrélmény volt a 
Könyvtári Matinén a viselet- és fegyverbemutató is. 

JÓZSI: De a Szent Mihály-napi Sokadalomra tuti, hogy me-
gyek! Szüreti felvonulás is lesz. 

RÓZSI: Szóval a bor miatt leszel ott… 
JÓZSI: Én szeretek minden a-val kezdődő italt. 
RÓZSI: Milyen ital kezdődik a-val? 
JÓZSI: A bor, a sör, a pálinka! 

 
  Majláth Mikes  
  László – Tónió    
               rajza 

 

Én? Ott se voltam! 
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A „palóc” szó rokon a „polovec” népnévvel, mely a Magyarország területére a középkorban szórványo-

san betelepülő kunokat jelentette. A palóc népnév később gúnyos értelmet kapott: az Alföldön gyakran rá-
csodálkoztak a Mátra túlfeléről érkezett telepesek, idénymunkások és vásározó parasztok sajátságos nyelv-
járására. 

A palócok népszerűségét Mikszáth Kálmán regényei és írásai növelték. 
Palócföldön a hímzett textilek az ország más területeihez hasonlóan elsősorban viseleti darabok: köté-

nyek, női-férfi ingek (főleg ezek kézelője, gallérja), 
kendők (fejre, vállra, kézbe valók), pruszlikok, valamint a szemruha, 
mellyel a csecsemők arcát védték a rontástól. A háztartási textíliák közül 
hímzettek lehettek a lepedők, abroszok, dísztörölközők. A minták előraj-
zolásához ütőfát, nyomódúcot, a szegényebbek papírsablont használtak. 

Alapanyagaik között ott találjuk a házivásznat, a klottot (fekete), a 
kékfestő anyagot és a pamutvásznat (gyolcs). 

A fonalak, színek, öltések és motívumok bővebb leírását előző havi 
lapszámunkban megtalálják. 

Palócföld több megyére is kiterjed. A 
Nógrád megyei hímzések piros-kékkel díszí-
tenek, míg a hevesi és Galga-menti (Pest me-
gye) területekre inkább a fehérhímzés jel-
lemző, kevés piros használatával. Itt alkalmazzák előszeretettel a lyukhímzést is. 

Következő Kézimunkasarkunk témája terveink szerint a sárközi hímzés lesz. 
A tizenkét éve működő, újra nyolc tagot számláló Balatonkenesei Gobelin- és Hímzőkör szep-

temberben megkezdi 2018-19-es évadát. Szeretettel várja a hímezni, kézimunkázni vágyókat a szokott időben, hétfőn délután 
három órakor, a kenesei Kultúra Házában.  

Németh Sándorné Jucika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
                 

P Kézimunkasarok  P Palóc lapos- és lyukhímzés 

Kezdődik az iskola 
1. …-zene, dalos foglalkozás 
2. Fizikai jólétünket biztosítja ez az óra. 
3. Világnyelv 
4. Iskolánkban Vér Irénke néni tanította az alsó-

soknak 
5. Kenesén Mecseki Lajos tanár úr tantárgya volt 
6. Iskolánkban „józan paraszti ész” kellett hozzá, 

Bán Ferenc igazgató úr szerint (is) 
7. Kedves emlékű tanárunk oktatta e fontos tan-

tárgyat (felesége „Katinka-fotó”, fényképész 
volt) 

 

 

Mit gondolnak, kik vélték úgy, hogy világnappal kell üdvözölni a kávéfogyasztást? Nem, nem a világ legjobb kávéit készítő 
olaszok, de még csak nem is a legnagyobb kávétermelő országok polgárai, hanem a japánok. A kávé pozitív hatásairól nap 
mint nap olvashatunk, melytől nyugodt lélekkel nyúlunk rögtön kávékészítő gépezetünk vagy vízforraló edényünk után. 
Noha elsősorban fáradságűző, élénkítő hatása miatt isszuk, tanulmányok hosszú sora szól arról, hogy mértékletes kávéfo-

gyasztás mellett kisebb eséllyel kapunk agyvérzést vagy szívrohamot, és csökken a májmegbetegedésekre való hajlam, akár-
csak a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának és a vese megbetegedéseinek kockázata is. – Nem a legigazabb barátja azon-

ban a gyomornak, főleg, ha ébredés után, étkezés helyett azonnal legurítunk egy csészével. Szervezetünk mellett a kávé jót 
tesz a társasági életünknek is: kávézni többesben a legalkalmasabb. 

Természetesen a kávéivást is lehet túlzásba vinni, melynek kellemetlen következményei lesznek.  Az azonnal jelentkező tü-
netek – szapora szívverés, szédülés, émelygés – mellet a túlzott koffeinbevitel hosszú távon csontritkulást, szívproblémákat 

és egyéb egészségügyi zűröket is okozhat. 
A magyarok komoly kávéfogyasztók: egy, az utóbbi években készült felmérés szerint a 15 éven felüli lakosság 70%-a napi 
rendszerességgel nyúl a kávésbögréje után. A magyarok emellett is letették névjegyüket a kávézóasztalra: gondolták volna, 
hogy a világszerte ismert, kitűnő olasz Illy kávémárkát hazánk fiának, llly Ferenc (1892-1956) feltalálónak és üzletembernek 

köszönhetjük? A temesvári asztalos fia, aki az első világháború után Triesztben telepedett le, kiterjedt kutatásokat folytatott a 
kávé témakörében, melynek során nem csak a pörkölt kávé aromáját megőrző vákuumcsomagolást sikerült felfedeznie, de 

övé az automata eszpresszó kávégép szabadalma is, amelyet 1935-ben védetett le. 
Valószínű, hogy idén is több kávézó is készül a szeptember 29-i világnapra: ilyenkor kóstolókkal, kedvezményes finomsá-

gokkal várják a vendégeket. Figyeljék kedvenc kávézójukat! 
 



38 Balatonkenesei Hírlap 2018. szeptember 

Balatonkenese népének egy részét nem kell biztatni, hogy 
környezete szépítéséért tegyen. Nemrég beszámoltunk róla, 
hogy Vass Károlyné Ica rózsákat adományozott az orvosi 
rendelő előtti területre. Homályos Ottó és felesége, Marika 

most a 71-es út melletti, a régi Sirály Ktsz-nél levő virágágyást fogadta örökbe. Az Önkormányzat segítségével jóvoltukból 
kedves látvánnyá vált a korábban kopár sziget, s arra is van idejük, hogy naponta locsolják is a beültetett növényeket. Minden 
kenesei és településünkön átutazó nevében nagyon köszönjük! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virágok a Sirálynál 

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
ezúton köszöni a Levendula virágüzlet felajánlását, 

a mini virágcserepeket, 
amelyeket a Tájházi Szerdák 

gyöngyfűző alkalmain használt. 

Aki keres, 
az talál! 

A labdarúgó világbajnok-
ság kapcsán lapunkban a 
nyáron labdakereső játékot
tartottunk, melynek ráadá-
sában Török-Kuruc Sára 
a Balatonkenesei Antik-
várium ajándékát, egy ál-
tala választott kézműves
ékszert vihetett haza. 

(Képünkön)

FÜRGE UJJAK KLUB 
A 2018. július 3-án alakult balatonkenesei 

Fürge Ujjak Klub örömmel tudatja, hogy tagsága 
további három fővel bővült: körükben üdvözlik 
Boda Juditot, Pulai Istvánné Irénkét és Zon-
gorné Mátrai Piroskát. A létszám így már tizen-
három lelkes fő. 

Foglalkozásaikat hetente csütörtökönként, 14 
és 16 óra között tartják, a Kultúra Házában. Min-
den érdeklődőt sok szeretettel várnak! 

Megú j u l  
a  k a t o l i k u s  t emp l om 

o rg o ná j a  Nagy jubileumra 
készül a balatonkenesei 
katolikus templom: 2019-
ben lesz építésének 
200. évfordulója. Erre a 
jeles alkalomra szeret-
nénk, ha újra megszó-
lalna a templom orgo-
nája. Sokak régi vágya 
fog teljesülni, amikor 
újra hallani fogják a ke-
nesei katolikus temp-
lom orgonájának mu-
zsikáját! Már elkészül-
tek a tervek és üteme-
zések, és megkezdődött 
az orgona felújítása is. 
Az orgonaszekrény 
Szombati István restau-
rátor munkája során 
már teljesen megújult, 
de még sok feladat van 
hátra. 
 

Ha Ön szeretné 
anyagilag támogatni 

ezt a beruházást, 
akkor megteheti 

a következő formában: 
Balatonkenese Városért 

Közalapítvány 
72900013-10501447 

Katolikus templom orgonájára 
Illetve anyagi támogatást személyesen is le-

het átadni Pércsi Valériának, az alapítvány 
pénztárosának (Balatonkenese, Fő utca 6.). 

Minden anyagi támogatást és imádságot 
előre is tisztelettel köszönök! 

Dr. Balázs Pál c. apát, plébános 
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1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
               

Őszi betakarítási munka 

1. Őszi gyümölcsünk talajból kiemelkedő, vaskos, fás szár-
részének neve 

2. Móri …, fehér borszőlőnk 
3. A sok-sok szemből álló szőlőtermés neve 
4. Szőlővel betelepített bortermő táj, hazánkban 22 van be-

lőle 
5. A tannin másik neve 
6. … aszú (világhírű borkülönlegességünk) 

REJTVÉNY 
Készítette: Pulai Istvánné és Pulai Anna 

B
B
B
B 

Balatonkenese Magazin 
Péntekenként, a Balaton TV műsorán, 

18:00 órakor. 
Hírek, tudósítások, beszámolók 

és programajánló. 
 

Minden, ami Kenesén történik. 
Az adás ismétlése vasárnap, 

14:10-kor. 
 

Új adással kéthetente jelentkezünk. 
 

OLVASÓPRÓBA 
Bruce Dickinson: 
Mire való ez a gomb? 
– Önéletrajz 

Még egy zenészéletrajz er- 
re a hónapra, és nem másé, 
mint Bruce Dickinsoné, az Iron Maiden éne-
keséé. 

Úgy sejtem, a Balatonkenesei Hírlap hasáb-
jain még nem sűrűn esett szó az Iron Maiden-ről, 
a brit heavy metal irányzat egyik legismertebb 
zenekaráról, amely Magyarországon fennállása 
kezdetétől óriási népszerűségnek örvend – leg-
utóbb az idei soproni Volt Fesztiválon tombolt 
nekik egy teltháznyi közönség. A heavy metal 
irányzatot, időnként valóban elrettentő külsősé-
gei után gyakran bélyegzik meg nem túl hízelgő 
jelzőkkel, melyekből több rajongóinak és műve-
lőinek intellektusát is meglehetősen alulértékeli. 
Ám sosem szabad hinni csupán a külsőségeknek. 
Ha van „reneszánsz ember” a rockban – és van 
több is –, Bruce Dickinson biztos, hogy az. Nem 
elég a képzett hang, a fickó nem állt meg ott, 
hogy legfőbb keresőtevékenységében, az ének-
lésben sajátos technikájával tökélyre fejlesztette 
a képességeit, és milliós nagyságrendben keltek 
el a lemezei. Vív, de nem amatőr szinten, ezen 
kívül írt már regényt (nem is rosszat), vezetett 
rádióműsort – és Boeing 757-es repülőt. Két tur-
né és lemezfelvétel között gyakran vállal munkát 
(persze nyilvánvalóan nem anyagi megfontolás-
ból) kereskedelmi pilótaként, az Astraeus légi-
társaságnál, és szállította már saját zenekarát is 
egyik koncerthelyszínről a másikra. Nem szok-
ványos életút. És ha tudjuk, hogy Dickinson né-
hány héttel ezelőtt töltötte be a 60. évét, még a 
könyv kézbevétele előtt eltöprengünk rajta, hogy 
a felsoroltakon kívül vajon még mihez ért még, 
mit próbált? 

Már csak ezért is érdemes elolvasni önélet-
rajzát, és nem csak a rajongóinak. 

Bruce Dickinson: 
Mire való ez a gomb? – Önéletrajz. 

Trubadúr Kiadó, 2018 
– nk – 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos 

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

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, 
szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési 
díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűj-
tőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. 
A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszú-
ságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

A szolgáltató kizárólag 
a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el! 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 

Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

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

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

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

Lomtalanítás 
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek esetén lehet: 
– Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére 

(március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hó-
nap 15-ik napjáig, a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / 
szállítás. 

– A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg. 
– Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal 
– Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, 

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

gatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó 

az ingatlanon keletkezett települési hulladék-
ból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, to-
vábbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható 
hulladékokat, és a közszolgáltató által ingye-
nesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló 
jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a köz-
szolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pó-
tolja. A nagyobb papírhulladékot az ingatlan-
használó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kila-
pítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladékot 
havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, 
az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás 
napján, kizárólag az ingatlan előtti közterü-
letre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a 
fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jel-
legű hulladék is található, a közszolgáltató a hul-
ladék elszállítását megtagadja. 

 

 
Szállítás napja A hulladék típusa 

Szeptember 4. (kedd) Kommunális 
Szeptember 11. (kedd) Kommunális 

Zöldhulladék 
Szeptember 18. (kedd) Kommunális 
Szeptember 24. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Szeptember 25. (kedd) Kommunális 

Lomtalanítás 
  

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Szeptember 2. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 9. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 11. (kedd) Zöldhulladék 
Szeptember 16. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 23. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 24. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Szeptember 25. (kedd) Lomtalanítás 
  

 

Zsákos szemétszállítással érintett területek 
Soós-hegy: a 447/3. hrsz-tól és a Szép Juhászné utcától északra. – Átvételi helyszín: 
Bajcsy-Zsilinszky utca. 
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti terület, a Tiker utcával 
határolva. – Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca. 

SIÓKOM NONPROFIT KFT. 
Elérhetőségek 

Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3. 
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010 
E-mail: siokom@siokom.hu 

 



2018. szeptember Balatonkenesei Hírlap 41 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

I 
IVARTALANTÁSI 

AKCIÓ 

Patrónus 2006 
Balatonkenesei- 

Balaton- 
akarattyai 
Állatvédő 
Egyesület 

H 
Tegyenek 

háziállataik 
érdekében! 

30/292-99-54 

I 

 

A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

LAKÁS 
 Balatonkenesén családnak három szoba 

összkomfortos albérlet, külön bejárattal, 
hosszútávra kiadó. Tel.: 30/378-63-27 

 Hosszútávra kiadó Balatonkenesén 45 nm-
es kertes házrész, a Játékvár közelében. 

    Tel.: 20/921-99-20 

ADÁS / VÉTEL 
 Eladó két használt kerékpár. Az egyik 

egyenes kormányos, férfi váltós bringa, 
márkája Kelly’s. A másik régebbi, használt, 
összecsukható női Camping bicikli, egyik 
gumija lyukas. Ár megegyezés szerint, a 
kettő 8-10.000 Ft körül. Lázár Sándor: 
30/777-93-83 

 ELADÓ Whirlpool fagyasztó szekrény, 5 fi-
ókos AFG8170 újszerű állapotban: 42.000 
Ft; Zanussi Lehel 160 L hűtőszekrény: 
15.000 Ft; Kerékpár, férfi, alumíniumvázas 
28-as, elöl tárcsafék, 24 sebességes: 
55.000 Ft; kerti kapálógép, Bricoline 1365 
W: 15.000 Ft; Candy CFU 195 E A+ fa-
gyasztó, 85 L, 4 fiókos: 22.000 Ft; gáztűz-
hely, 3 égős: 12.000 Ft; Kőváriné: 06-
70/271-7852 

 ELADÓ 2 db fenyő ágy+betét, 1 db fenyő 
emeletes ágy+betét, 1 álló fa fogas, 1 
ebédlő asztal 4 db székkel, Tel.: 06-88-481-
692 

 Csónakos horgászok! Féláron eladó egy 
SENTIAL AT 66 elektromos csónakmotor, 
amit csónakhely hiányában nem tudtam 
vízre vinni. Ezen kívül 2 db, eddig szintén 
nem használt mentőmellény, 2 db faragott 
evező, 1 db farevező, vasutas akkus lámpa, 
2 db horgony, csónakos fenekező botok és 
orsók stb. Érdeklődők elérhetnek a 06-
20/926-33-23 mobiltelefonon. 

 ELADÓ 1 db fotelágy, 1 db gyerek heverő 
párnákkal, Tel.: 06-20-250-49-23 

 Felújított antik szekrények, ónémet szalon-
asztal, kovácsoltvas tükör, új, 10-es húsda-
ráló, 30 nm-ben új burkolólap 1000 Ft/nm 
áron, tehát féláron, 1 db 6KW-os kisméretű 
kályha eladók.  Érdeklődni lehet: Balatonke-
nese, Kossuth út 38/A 

SZOLGÁLTATÁS 
 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek 

fodrászat, kozmetika. Melegollós hajvágás. 
Pedikűr, manikűr, gél lakk. Hotel Marina 
Port. Igény szerint házhoz megyek. Tel.: 06 
20/363-57-80, 20/241-54-95 

 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, 
külső-belső felújítási munkák. 

    Tel.: +36 30/286-07-20 

 

Borlovagrendünk 
nagymestere, 
Győrfi Károly 

Arany-minősítéssel 
tért haza 

a 48. 
Koloni Borkóstolóról. 

Az elismerést 
Zsombi borával 

érdemelte ki. 

ltftl 

A 
Kenesei Kertbarát Kör 

által 
a XIV. Lecsófesztivál 

napjára 
meghirdetett 

terményversenyen 
díjban részesült 

Bakos Imre 
tiszakécskei termelő 

(Városvédők), 
az Irházi Család 
és Tóth István. 
A seregszemle 

legszebb és legnagyobb 
(kabak)tökét 

az Irházi Család 
mutatta be. 
A nyertesek 

a Flora virágbolt  
és a 

Balatonkenesei 
Antikvárium 

által felajánlott 
vásárlási utalvánnyal 
lettek gazdagabbak. 

Gratulálunk! 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
 

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

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8.00-15.30 

Péntek: 8.00-12.00 
Pénztári órák időpontja: 

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00-12.00 
A Jegyző ügyfélfogadási ideje 

(előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00-12.00 
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONFŰZFŐ 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7.00-17.00 

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:7.00-17.00 

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

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30 

Péntek: 8.00-13.00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

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

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

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7. 
88/584-970; 584-971 

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

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

a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
minden nap 7.00 órától 22.00 óráig hív-
ható: 06 30/225-94-45 
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE 
Gajdos Béla: 8.00-18.00 óráig 
Telefon: 06 30/849-07-92 
E-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu 
Fényforrás Kft. 
Telefon: 06 70/408-69-08 
E-mail: fenyforraskft@gmail.com 
https://kozvilhiba.hu/ 

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

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
Dr. Saáry István Egészségház – 

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

Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30-16.00 

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

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

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

Szerda: 14.00-16.00 
Csütörtök: 12.00-14.00 

Péntek: 10.30-12.00 
GYERMEKORVOSI KÖRZET 

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

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

Tanácsadás: 
Kedd, csütörtök: 12.00-13.00 

FOGORVOSI KÖRZET 
Előzetes bejelentkezés alapján 
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
                           06 70/211-56-78 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 11.00-17.00 

Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.30 
ÁLLATORVOS 

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

Rendelési idő: 
Hétfő: 18.00-19.00 

Kedd-péntek: 17.00-19.00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

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

Nyitvatartás: 
június 1. – augusztus 31. között: 

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

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

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

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

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

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

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

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

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

DRV Zrt. 
Telefon munkanapokon 7.30-15.30, 
csütörtökön 7.30-20.00: 06-80-240-240 
Fax: 06 84/501-299 
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu 
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888 
Ügyfélszolgálat: 
8600 Siófok, Fő u. 39/A. 

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

Csütörtök: 8.00-20.00 
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20. 
88/482-943 

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

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

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

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. 
88/574-802 
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS IS-

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

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

KULTÚRA HÁZA 
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Telefon: 88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

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

Nyitvatartás: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00 

Péntek: 10.00-17.00 
Szombat: 9.00-11.00 

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

Nyitvatartás: 
Június 16 – augusztus 31.: 

Kedd – csütörtök: 10.00-16.00 
Péntek – szombat: 10.00-18.00 

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

Nyitvatartás: 
Hétfő-péntek: 9.00-16.00 

 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

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

Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087 
www.balatonkenese.hu/balatonkenesei-hirlap/  
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53 

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

A BORÍTÓN KENESEI PRÉSHÁZ, LÁZÁR SÁNDOR FELVÉTELE  

 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: SZEPTEMBER 15. 

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

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingye-
nes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) fe-
lelnek. 

Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség 
a változtatás jogát fenntartja. 
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