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2016. október 29-i ülésükön tizenegy 

napirendi pontot tárgyalt nyílt, további né-
gyet perig zárt ülésen a balatonkenesei Kép-
viselő-testület. 

Napirenden kívül tárgyalta és fogadta el 
a testület a 2016 szeptemberében hozott, le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót. 

A napirendi pontok közül elsőként a 
2016. év III. negyedévének költségvetését 
és a költségvetési rendelet módosítását 
tárgyalták. Balatonkenese Város 2016. évi 
összköltségvetését 837.780.127.- forint be-
vételi és kiadási főösszeggel állapították 
meg. Hiányt nem terveztek, mert erre a jog-
szabály sem adott lehetőséget. A módosítás-
ra a költségvetés tervezésekor nem ismert és 
előre nem tervezhető állami támogatások 
miatt volt szükség. 

Az Önkormányzat költségvetési főösz-
szege az előző módosításhoz képest 
29.892.294.- forinttal emelkedett, melynek 
oka, hogy a közfoglalkoztatottak bérfize-
tését nem tervezték, valamint szükséges volt 
a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan állam-
háztartási előlegezés is. A lakossági ivóvíz- 
és csatornaszolgáltatás keretében önkor-
mányzatunk 17.120.500.- forint támogatást 
kapott, melyet a szolgáltatónak továbbutalt. 
Dologi kiadásként főleg szolgáltatásokat szá-
mol el az Önkormányzat, valamint a pályá-
zatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az 
ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és 
bérleti díjakat, valamint a továbbszámlázott 
ki-adásokat. Összességében az előirányzat 
54,4%-a, 92.677.233.- forint teljesült. Segé-
lyekre és szociális juttatásokra 8.758.904.- 
forintot fizettek ki. A szociális és a közokta-
tási társulásoknak nyújtott támogatások il-
letve a Balatonakarattyának átadott norma-
tíva az államháztartáson belüli működési cé-
lú támogatásnak minősül, mely a III. ne-
gyedév végére 104.235.975.- tett ki. Beru-
házásokra 15.958.462.- forintot, felújításra 
pedig 48.461.173.- forintot költött az Ön-
kormányzat. A beszedett adó összesen 
207.949.554.- forint volt. Működési bevé-
telként 46.493.280.- forintot, normatív hoz-
zájárulásként 283.826.907.- forintot, műkö-
dési célra átvett pénzösszegként 3.349.877.- 
forintot, míg felhalmozási célú támogatásként 
8.461.209.- forintot könyvelhettek el. 

1.982.000.- forinttal emelkedett a Pol-
gármesteri Hivatal költségvetési főösszege, 
mely főleg a költségvetési maradvány módo-
sításának köszönhető. A hivatalnál a dologi 
kiadások 12.391.882.- forinttal teljesültek, 
mely az éves előirányzat 52%-a. Ezek nagy 
részét a munkához szükséges szoftverek bér-
lése és a kommunikációs szolgáltatások teszik 
ki. A felhalmozási kiadások között egy laptop 
beszerzése, a hivatali székek cseréje és egy 
autóvásárlás szerepel. Bevételként – mely az 
esküvők után befizetett összegekből és a 
választásra kapott támogatásból tevődik össze 
– 1.288.615.- forintot könyvelhetett el a 
Polgármesteri Hivatal. Az irányító szervtől 
68.831.101.- forint támogatást kaptak. 

1.585.000.- forinttal emelkedett a Köz-
művelődési Intézmény és Könyvtár költség-
vetési főösszege is, mert az intézménynél elő-
re nem tervezett bevételek is adódtak, vala-
mint jelentős volt a költségvetési maradvány 
módosítása is. Az intézménynél a dologi ki-
adások jelentős részét a rendezvények lebo-
nyolítása teszi ki, melyek zöme a nyári hó-
napokra, így a II. félévre esnek. A III. ne-
gyedévre a dologi kiadások összege 
23.482.060.- forintot tett ki, mely a tervezett 
66,7%-a. A Közművelődési Intézménynek 
1.936.599.- forint bevétele volt, mely te-
rembérlet díjaiból, újsághirdetési bevételek-
ből, belépőjegyek árából és közterület-hasz-
nálati díjakból adódott össze. Az irányító 
szervtől kapott támogatás összege 
32.319.422.- forint volt. 

Szintén emelkedett a főösszeg a Város-
gondnokságnál. A 8.840.000.- forintos nö-
vekedést a nyári strandszezon vártnál jobb 
alakulása tette lehetővé. Kifizetésre került 
az éves bérkeret 63%-a, valamint a bérek u-
táni járulékok 65 %-a. Nem tervezett dologi 
kiadásként az Óvoda utca járdakialakítása 
és az iskola és az óvoda festése került az 
intézmény költségvetésének karbantartási 
költségei közé, melyekre az önkormányzat 
biztosított fedezetet. A dologi kiadások a 
tervezetthez képest kedvezőbben alakultak. 
Beruházásra 4.162.033.- forintot költött a 
Városgondnokság, melybe a strandon létesí-
tett zuhanyzók kialakítása, kerékpártárolók 
beszerzése és a kamerarendszer kialakítása 
tartozik bele. Az intézmény bevétele 
43.220.259.- forint volt, mely a tervezett 
összeg 109%-a. 

A III. negyedév végére összesen 
820.113.414.- forint  bevétel  és 
583.696.947.- forint kiadás teljesült. Az Ön-
kormányzat és intézményeinek háromne-
gyed éves gazdálkodása megfelelő, a kiadá-
sok az előirányzatokon belül, időarányos 
felhasználással történtek. 

Módosult Balatonkenese Város adóren-
delete. 2017. január 1-től az iparűzési adó 
megfizetése alól mentes az a Balatonkenese 
közigazgatási területén székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező adóalany, akinek i-
parűzési adóalapja nem haladja meg a 2 
millió forintot. A paragrafus, mely a helyi 
adórendeletben ezzel a rendelkezéssel hatá-
lyát veszti, úgy fogalmazott, hogy az az 
alany élvez adómentességet, akinek nettó 
árbevétele alacsony. A módosítás a pontosí-
tás és a félreértelmezhetőség elkerülése vé-
gett vált szükségessé. 

Rendeletet alkottak a képviselők a 2016. 
évi nevelési támogatásról. Balatonkenese 
Város Önkormányzata a gyermeknevelés a-
nyagi terheinek csökkentése érdekében egy-
szeri támogatást kíván nyújtani az életvitel-
szerűen Balatonkenesén élő bölcsődés, ó-
vodás, általános- és középiskolás, valamint 
a felsőfokú oktatási intézmények nappali ta-
gozatán tanuló gyermekek, fiatalok család-
jainak részére. A támogatás mértéke gyer-
mekenként 15.000.- forint, melyhez a kérel-
meket 2016. november 30-ig kell benyújtani. 

Kérelemmel fordult az Önkormányzat-
hoz Demkó-Szekeres Zsolt és Demkó-
Szalai Edit, melyben Balatonkenese Város 
településrendezési eszközének módosítását 
kérik, a 6032/1 hrsz. alatti ingatlan ügyében. 
Az ingatlan belterületbe vonásával a terület 
beépíthetőségét szeretnék növelni. Hivat-
kozva Balatonkenese főépítészének, Szabó 
Zoltánnak a véleményére, a Képviselő-test-
ület a kérelmet nem támogatta. Szabó Zol-
tán szakvéleményében kifejtette, hogy a 
kérelem teljesítéséhez egyrészt települési 
szintű kimutatásra lenne szükség, de ez Ba-
latonkenese és Balatonakarattya szétválásá-
nak jogerős lezárulásáig, a kialakuló köz-
igazgatási határ ingatlan-nyilvántartási be-
egyzéséig nem lehetséges. Másrészt a tele-
pülésrendezési eszközök módosítása lega-
lább településrendezési egységek szintjén 
végezhető el, ami a kérelemmel érintett in-
gatlan környezetében levő ingatlanokat is 
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érintené. A kérdéses ingatlan Balatonkenese 
kertgazdasági, tehát minimális beépítésű te-
rületén helyezkedik el, így a belterületivé nyil-
vánítás e szempontból sem lenne kedvező. 

2012-ben Balatonkenese Város Önkor-
mányzata pályázatot nyert az élhetőbb kör-
nyezet kialakítása, a településkép javítása 
tárgykörében. Ennek egyik eleme a Parti sé-
tány és Bazársor előtti közpart felújítása 
volt, melynek keretében 7 db napelemes 
közvilágítási oszlopot is elhelyeztek volna a 
területen. Mivel a pályázat megvalósítása 
során a költségek átcsoportosítása vált szük-
ségessé, végül egy oszlop kerülhetett a 
napóra mellé. Az azóta eltelt időben több 
rongálás is történt, ami részben a megfelelő 
közvilágítás hiányára vezethető vissza. A 
jelenleg hiányzó 6 oszlop megépítése a biz-
tonságos kivilágítás mellett a területen mű-
ködő térfigyelő kamerarendszer működését 
is nagyban segítené. A munka elvégzésére 
több cégtől is árajánlatot kértek be. A ren-
delkezésre álló adatok alapján a bizottságok 
nem tudtak dönteni a kérdésről. Felmerült, 
hogy lehetséges a kiépítésnél egy földkábe-
les változat kivitelezése, de előkészítést i-
gényel, hogy ezzel kapcsolatban milyen to-
vábbi költség merülhet fel. Ezért a testület a 
napirendi pontot soron következő ülésén tár-
gyalja újra. 

Rábai Dalma utcai támfalépítéssel kap-
csolatos kérelmének tárgyalását a testület a 
következő ülésre napolta. 

Szeptemberben már tárgyalta a testület 
Siófok városának kérését, mely szerint csak 
abban az esetben vállalják a hulladékszállí-
tást településünkön is ellátó SIÓKOM Non-
profit Kft. 2015-2016. I. negyedévi veszte-
ségéből származó hiányának megfizetését, 
ha a céggel közszolgáltatási szerződésben 
álló tagönkormányzatok szerződésüket 2019. 
december 31-ig meghosszabbítják. Önkor-
mányzatunk a SIÓKOM Nonprofit Kft. köz-
szolgáltatókra vonatkozó megfelelőségi vé-
leményének beszerzésétől tette függővé vá-
laszát, melyet az NHKV időközben meg-
küldött, így a szerződés módosítható. 

Megküldte 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolóját a Balaton Keleti Kapuja Tu-

risztikai Egyesület, melyet a Képviselő-
testület változatlan tartalommal fogadott el. 
A Tourinform iroda működtetése, fotó- és 
rajzpályázat szervezése és más feladatok 
végzése mellett a Turisztikai Egyesület 2016 
július és augusztus hónapjaiban 223 sze-
mély bevonásával kérdőíves kutatást végzett 
a Balatonkenesén nyaraló, pihenő vendégek 
körében. Ennek eredményeit további mun-
kájukhoz kívánják felhasználni. 

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai E-
gyesület továbbá hat pontos kérelmet nyúj-
tott be a Képviselő-testületnek, melynek 
pontjait a képviselők egyenként tárgyalták. 

Az első pont arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy nyújt-e Balatonkenese Város 
Önkormányzata a Turisztikai Egyesületnek a 
térségi „Bakony-Balaton” TDM szervezetben 
való tagsághoz tagdíjtámogatást. A Képvise-
lő-testület döntése értelmében a tagdíjtámo-
gatást nem kívánják tovább fenntartani. 

A második pont kérelme, hogy a szál-
lásadóknak az IFA befizetés után járó 
strandbelépők kiadását az Önkormányzat a 
jövőben a Turisztikai Egyesületre ruházza 
át. Elgondolásuk szerint azok a balaton-
kenesei szállásadók kapnának a befizetett 
idegenforgalmi adó után strandbelépőt, akik 
a Turisztikai Egyesületnek is a tagjai, és a 
tagdíjat rendben befizetik. A testület helyt 
adott a kérelemnek, így 2017-től a regiszt-
rált Turisztikai Egyesületi tagok számára az 
egy vendégéjszakai tartózkodás után be-
fizetett idegenforgalmi adó ellenében egy 
50%-os kedvezményt biztosító strandjegy 
jár, abban az esetben, ha a befizetésről szóló 
bizonylatot a helyi Tourinform irodában be-
mutatják. 

Harmadik pontjában az Egyesület kérte, 
hogy vizsgálják felül a Balatonkenese köz-
igazgatási területén lévő hirdetőtáblákat, s 
azok esetleges áthelyezésére javaslatot te-
gyenek. 

Megszavazta a Képviselő-testület a ne-
gyedik pontot is, így egyetértenek azzal, 
hogy a Turisztikai Egyesület a Soós-hegy 
környezetének karbantartására, megközelít-
hetőségének elősegítésére és bizonyos fel-
újításokra vonatkozóan egyeztetéseket foly-

tasson a megfelelő hatóságokkal, majd azok 
alapján az elvégzendő munkákra javaslatot 
tegyen. 

A következő ülésre napolták a képvise-
lők az Egyesület ötödik pontjának megtár-
gyalását, melyben az ez évi két fő nyári sze-
zonra felvett munkatársuk bérének és azok 
járulékainak megtérítését, a Bakony-Balaton 
Térségi TDM felé fennálló tagdíjtartozás 
átvállalását és a Balatonfűzfő-Litér Turisz-
tikai Egyesület korábbi pályázatóból vissza-
fizetendő tartozás kiegyenlítését kérték az 
Önkormányzattól. 

Helyt adott a testület a hatodik pontban 
megfogalmazott kérésnek is, miszerint hoz-
zájárul, hogy a Turisztikai Egyesület a Kul-
turális Bizottsággal összhangban vegyen 
részt a 2017. évi rendezvény programterv 
kidolgozásában és egyes programelemek 
megvalósításában. 

A Pilinszky János Általános Iskolában az 
1-6. osztályos tanulók számára a 
2016/2017-es tanévben is folytatódik az Eu-
rópai Uniós tárfinanszírozású iskolagyü-
mölcs program. Balatonkenese Város Ön-
kormányzata a 7-8. osztályosok részére is 
biztosítani kívánja a rendszeres gyümölcs-
fogyasztás lehetőségét. Ennek összege 
331.695.- forint lesz. A szállításra vonatko-
zó szerződést az Önkormányzat a Vega-Ház 
Kft-vel köti meg. 

A kormányhivatal a 2017/2018. tanévre 
is meghatározza és közzéteszi az iskolák kö-
telező felvételi körzethatárát, melyhez min-
den évben kéri a Veszprém megye területén 
található valamennyi önkormányzat vélemé-
nyét. A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonkenese teljes közigazgatási területére 
a Pilinszky János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolát jelöli ki. A javasla-
tot a Képviselő-testület elfogadta. 

A továbbiakban a képviselők zárt ülésen 
folytatták a munkát, ahol további kérdéseket 
tárgyaltak. 

További adatokat és anyagokat a 
www.balatonkenese.hu weboldalon találnak. 

 
 

– nk –

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. december 9. napján, pénteken 14 órai kezdettel közmeghallgatást tart. 

Helye: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
Napirend: 
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének helyzetéről  4. Katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás 
2. Adóztatási tevékenységről szóló beszámoló                                           5. Tájékoztató a települési környezetvédelemről 
3. Tájékoztató a pályázatokról, beruházásokról                                          6. Vegyes ügyek 
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A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 
ALKALMAI 

A REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZETBEN 

 

 
 

Balatonkenesén 
a református templomban: 

– December 5-9.: Adventi Esték hétfőtől péntekig 

17 órakor a Gyülekezeti Házban 

– December 24.: Szenteste a gyermekek 

szolgálatával, 16 órakor 

– December 25.: Karácsonyi istentisztelet 

úrvacsorával, fél 11 órakor 

– December 26.: Karácsonyi istentisztelet legátus 

szolgálatával és úrvacsorával, fél 11 órakor 

– December 26.: Evangélikus istentisztelet 

úrvacsorával, 16.30 órakor 

– December 31.: Óévi hálaadó istentisztelet         

17 órakor 

– Január 1. Újévi istentisztelet fél 11 órakor 

 

Balatonakarattyán 

a Szépkilátás klubhelyiségébe: 
– December 25. Karácsonyi istentisztelet 

úrvacsorával, 9 órakor 

– Január 1. Újévi istentisztelet 9 órakor 

 
Mindenkit szeretettel várunk 

alkalmainkra! 
 

 
 
 
 

2016. ADVENT 
 
Advent I. hete 
November 28. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor 
November 29. kedd: hajnali szentmise 6 órakor 
November 30. szerda: hajnali szentmise 6 órakor 
December 1. csütörtök: hajnali szentmise 6 órakor,  
                                                  és szentségimádás 17 órakor 
December 2. péntek: hajnali szentmise 6 órakor (első péntek!) 
December 3. szombat: vasárnapi vigília szentmise 17 órakor 
 
Advent II. hete 
December 5. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor 
December 6. kedd: hajnali szentmise  6 órakor              
December 7. szerda: hajnali szentmise 6 órakor 
December 8. csütörtök: Szeplőtelen fogantatás ünnepe,   
                                                  szentmise 17 órakor         
December 9. péntek: hajnali szentmise 6 órakor 
December 10. szombat: vasárnapi vigília szentmise 17 órakor 
 
Advent III. hete 
December 12. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor  
December 13. kedd: hajnali szentmise 6 órakor  
December 14. szerda: hajnali szentmise 6 órakor 
December 15. csütörtök: Adventi lelkigyakorlat 17 órakor 
December 16. péntek: Adventi lelkigyakorlat 17 órakor 
December 17. szombat: Adventi lelkigyakorlat 10 órakor 
                                           vasárnapi vigília szentmise 17 órakor 
 
Advent IV. hete 
December 19. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor 
December 20. kedd: hajnali szentmise 6 órakor 
December 21. szerda: hajnali szentmise 6 órakor 
December 22. csütörtök: hajnali szentmise 6 órakor 
December 23. péntek: gyermekek hajnali szentmiséje 6  
                                                  órakor 
December 24. szombat: szentmise 8 órakor 
 pásztorjáték 17 órakor 
 

KARÁCSONYI MISEREND 
BALATONKENESE 

 
December 24/25.: éjfél: éjféli szentmise 
December 25.: 10 óra: karácsonyi ünnepi miséje 
December 26.: 8 óra: szentmise 
December 27.: 8 óra: Szent János napi bor- 
                                                  megáldás szertartása 
December 28.: 8 óra: szentmise 
December 29.: 8 óra: szentmise 
December 30.: Szent Család ünnepe: 8 óra: szentmise 
December 31.: 17 óra: Év végi hálaadás 
Január 1.:Újév:                       10 óra: szentmise 
Január 2.: 8 óra: szentmise 
Január 3.: 8 óra: szentmise 
                                                  17 órakor szentségimádás 
Január 4.: 8 óra: szentmise  
Január 5.: 17 óra: vízkereszt vigíliája:  
                                                  szentmise      
Január 6.:Vízkereszt ünnepe: 17 óra: szentmise és házmegáldás 
 

BALATONAKARATTYA 
 

Szentmisék 8 órakor: 
                                  december 25-én,  január 1-jén, 6-án és 8-án 
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Még nagyon, de nagyon kisgyermekek voltunk, én és a 

kishúgom, amikor egy decemberi délután varázslatos dolgok 
történtek otthon, a kis-szobában. Az egész azzal kezdődött, 
hogy a nagymama, akivel az idő tájt együtt múlattuk az időt, 
megrakta a vaskályhát, mely a jó huzatnak köszönhetően 
azonnal duruzsolni kezdett, valahogy úgy, mint a cicánk, aki 
barátságos dorombolásával biztosította a maga számára a 
meleg szobában maradás lehetőségét. Kint már sötétedett az 
amúgy is sejtelmesen ködlő hólepte fagyos világ felett, bent 
viszont villódzó meleg fények törtek elő a kályha rostélyos 
nyílásán, csodálatos színekkel és árnyképekkel népesítve be 
alkonyodó szobánkat, a meseszerű élményekre mindig fogé-
kony lelkünk igen nagy örömére. Odakucorogtunk a nagy-
mama köré, aki a közelítő karácsonyról mesélt. Vagyis nem 
mesélt, hanem igaz történetet mondott el, de olyat, amely 
nemcsak régen esett meg, hanem ami itt és most velünk is 
meg fog történni. 

Tudjátok bogárkáim – 
kezdte felfedni előttünk a 
titkok titkát – a Jézuska 
már elrendelte, hogy az 
angyalkák rakják meg 
különféle ajándékkal a 
fényes aranyszekeret. El 
se tudjátok képzelni, hogy 
mi minden lesz azon...! 
Amikor azután elkészül-
nek a munkával, befognak 
a szekér elé négy gyönyö-
rű pejlovat, felül a bakra a 
legjobb kocsis, akin patyo-
latfehér ruha, prémsapka meg fehér bunda lesz, kezébe veszi 
a gyeplőt, suhint egyet az arany ostorral, s megkezdi hosszú 
útját. Mert tudjátok, a Mennyországból egy hosszú kanyargós 
úton lehet csak leereszkedni Magyarország felé, hogy elér-
kezzen hozzátok is a kis Jézuska ajándéka. Amíg a kocsis 
irányítja a lovakat, addig a sok angyalka körbejárja a vidéket, 
mert nekik az a feladatuk, hogy a jó gyermekeknek szétosz-
szák az ajándékokat. 

A nagymama elhallgatott... – Még most is érzékelem az 
akkori csendet, amelyből szinte kihallatszott a szívünk dobo-
gása és a kályha monoton duruzsolása. Közben élénk fantázi-
ánk újrateremtő ereje nagy utat járt be, hisz egy szempillantás 
alatt mi magunk is a történés szereplőinek érezhettük magun-
kat. Mit részeseinek, sokkal inkább főszereplőinek, hiszen a 
Jézuska fényes küldöttsége egyenesen hozzánk készül érkez-
ni. Izgalom vett erőt rajtunk, ezért rögtön meg is kérdeztük: 
De hát mikor fognak ideérkezni...? – S legnagyobb meglepe-
tésünkre, a nagymama már tudta: Épp most fordultak be a 
fölöttünk lévő utcába; s máris sorolta a gyermekek nevét, 

akiknek a háza előtt ezekben a percekben áll meg az arany-
szekér. Feltűnt nekünk hogy egy fiút, a Janikát, kihagyta. Hát 
vele mi lesz? – kérdeztük. Ő az idén nem kap ajándékot, mert 
csúnyán beszélt és cigizett. Mert bizony aki rosszul viselke-
dik, az kimarad az ajándékosztásból. – Megszeppentünk. 
Igaz, hogy nem cigiztünk és nem beszéltünk csúnyán, de a 
lelkiismeretünk némi rosszaságról mégis árulkodott. Nekem 
például eszembe jutatta, hogy kishúgom copfos haját néha 
meghúzogattam, meg a hokedliról akkor is leugráltam, ami-
kor nem lett volna szabad. Szóval bűneim tudatában azért 
mégis megreszkíroztam a lényeges kérdést: Mama, mi ka-
punk a Jézuskától ajándékot? Komolyan ránk nézett s csak 
annyit mondott: Hát az még kérdéses, viszont hamarosan 
elválik. Újra csend következett. Éreztük, hogy most már nem 
babra megy a játék, mert rögtön itt lesznek. Azonnal meg-
ígértük, hogy ezentúl nagyon, de nagyon jók leszünk, meg 

azután szeretnénk látni az aján-
dékokkal megrakott arany szeke-
ret, amely most már csak néhány 
háznyi távolságra lehet tőlünk. 
Jól van aranyoskáim  –  oldotta a 
feszültséget a nagymama és oda-
engedett bennünket az ablakhoz. 
Olyan kicsik voltunk, hogy csak 
az ablak legalsó pereméig értünk 
fel. Ha lábujjhegyre ágaskodtunk, 
akkor kiláttunk... Néztünk a sötét 
éjszakába, mögöttünk villódzott a 
kályha fénye, s mi láttuk a cso-
dát. Igen, határozottan tanúsítom, 
hogy pontosan úgy láttunk min-

dent, ahogy a nagymama elmondta: a pejlovakat, a kocsist, az 
aranyszekeret meg a sok-sok ajándékot, a glóriás angyalkákat. 
Mi az hogy láttuk? Nemcsak láttuk őket, hanem hallottuk az 
éneküket is. Gyönyörűen énekeltek. Az egész valami olyan 
szép volt, mint az éjféli misén a templomban; s közben az 
ajándékok is megérkeztek: pontosan úgy, ahogy a nagymama 
elmondta. Az angyalkák még bizonyítékról is gondoskodtak; 
mert a fenyőfán nálunk hagyták hófehér angyal-hajukat. 

Újra advent van. Nemrég kint jártam a temetőben a 
nagymama sírjánál; s amíg én imát mondtam érte, ő addig 
rám mosolygott odafentről, ahonnan az angyalkák útjukra 
szoktak indulni. Az én adventi történetem pedig folytatódik. 
A bölcs nagymama átlényegül; s amíg ő beszél hozzám, én 
már Izajást, Jeremiást és Malakiás prófétát hallgatom. A sötét 
éjszaka: gyarlóságainkból, gyengeségeinkből, szellemi korlá-
tainkból, betegségeinkből és magányosságunkból eredő szo-
rongás, amelyben egy angyali hang szólal meg, körülbelül 
így: Kistestvéred lesz, úgy fogják hívni, hogy Emmánuel. 
(Vö. Mt 1,23) – De hisz ez azt jelenti, hogy Velünk az Isten! 



2016. december BBalatonkenesei Hírlap 7 

Ebben a lelki találkozásban újra elámulok. Ez most na-
gyon jó. Csupa fény, ragyogás, melegség és tisztaság. Meg-
szűnt szorongásom és magányosságom. Belülről, a lelkem 
mélyéről elindul valami megmagyarázhatatlan felszabadító 
érzés, amely önkéntelenül is kibuggyan belőlem, s máris a 
glóriát éneklők seregében találom magamat. Nagy sereg, 
megszámlálni sem lehet. Boldogok, mert rátaláltak Istenre. – 
Igen, most már értem, hogy karácsony titka miért érint meg 
minden embert. Van akit csak kívülről, de aki megnyitja 
előtte lelke kapuját, az belülről is, sőt nála marad. 

Kezembe veszem az ajándékot, úgy hívják, hogy Ige, az 
Isten Szava, s kezembe veszem a kenyeret, a mindennapit, a 
föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Nézem a ke-
nyeret, s hallgatom a szót, s közben az Ige testté lényegíti át a 
kenyeret. Akik ezt értik, azok azt éneklik, hogy „hópehely 
ostya, csöpp búzakenyér, benne lásd az édes Úr, téged szom-
jaz rád borul, egy világgal ér fel”. Most már én is benne lá-
tom a betlehemi Kisdedet. Lélegzetelállító csoda a gyermek 

misztériuma; de nincs időm elmerengeni, mert egy szempil-
lantás alatt változik a kép: az ostyában a Gyermek véresen 
agonizáló Keresztre-feszítetté változik, akit valami iszonyú 
sötétség vesz körül. – Adventi vendégünk, hát te nem tudtad, 
hogy milyen fogadtatás vár itt rád...? Miért mentél bele ebbe 
a kelepcébe? – Csend. Mintha nem akarna válaszolni. Már-
már fölényesen azt hiszem, hogy „megfogtam”, de ő csak 
hallgat, s közben az ostyába rejtett kép ismét változik: meg-
dicsőült formát ölt, sőt meg is szólal. Hallom az Ige szavát: 
„Békesség nektek!” (Lk 24,36) „Ne féljetek!” (Mt 28,10) – 
Igen, én végérvényesen legyőztem a halált. 

Az én adventi történeten nem egy gyermekkori bájos me-
se némi tanulsággal, hanem élethosszig tartó lelki zarándokút 
Ahhoz és Azzal, aki végtelenül szeret engem. 

 
 

Dr. Balázs Pál 
c.apát, plébános 
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KKaarriittaasszz  FFooggaaddaalloommttéétteell  
„Némelykor nekünk is földre kell hajolnunk és megalázkodnunk, 

hogy utána bizalommal és  örömmel emelkedhessünk fel.” 
 Árpádházi Szent Erzsébet 

Hagyományosan minden év novemberében, Árpádházi 
Szent Erzsébet emléknapján tartják Balatonkenesén, a Római 
Katolikus Templomban a Karitasz tagok fogadalomtételét. 

II. András lánya  királyi  rangja ellenére a szegények és el-
esettek  pártfogója volt. A Karitasz a szentéletű Erzsébet nyom-
dokát követve igyekszik segítő kezet nyújtani a rászorulók  szá-
mára vallástól, nemtől függetlenül. Az önként, szeretetből vállalt 
tevékenység felemeli az embert és rádöbbenti arra, hogy máso-
kért élünk. A három éve újjáalakult csoport a plébánia egész 
területén jelen van. Csendesen, minden sallang nélkül tevékeny-
kednek, úgy, ahogyan ezt a nagy előd, Erzsébet is tette. 

  A fogadalomtételre Szentmise 
keretében, Dr. Balázs Pál címzetes 
apátplébános és a hívek jelenlét-
ében  került sor. 

 Az ünnepi alkalmat agapé, 
szeretetvendégség követte, ahol 
Erzsébet adakozó tevékenységét 
szimbolizálva pogácsát osztottak a 
jelenlévők részére. Lehetőség nyílt 
a csoport munkájának támogatásá-
ra is. A támogatók Szent Erzsébet 
kenyeret is hazavihettek. 

A közeljövő tennivalói között a 
csoport részt vesz az advent második vasárnapját megelőző szombat este 18 órakor tartandó városi 
gyertyagyújtáson. Ezen az estén érkezik meg a gyerekek legnagyobb örömére Szent Miklós is. A 
karácsonyi várakozás időszakában a Karitasz tagjai időseket, nehéz sorsú embereket, családokat 
látogatnak meg szerény csomag kíséretében. 

A Karitasz az idén is képviselteti magát városunk Mindenki karácsonya ünnepségén, ahol ismételten lehetőség nyílik az 
adakozásra.   

Varga Ákos 

KKaarrááccssoonnyyii  ffiinnoommssáágg  ––  BBáázzeellii  mméézzeess  sszzeelleett  

Karácsonykor mézest sütni egyenesen kötelező. Mint a jó halászlének, így a mézesnek is megvan a minden családban egyedi receptje. Az ügyesebbek akár 
még mézeskalács házikót is készítenek a kiszaggatott és megsütött darabokból. De ha csak dobozban vagy nagy befőttes üvegben puhul a mézes karácsonyig 
(már ha a család tagjai nem járnak rá, és fogy el idejekorán), akkor is sajátos hangulatot adhat az ünnepnek ízével, illatával. 
A bázeli mézes nem a mi hagyományosan megszokott mézeskalácsunkhoz hasonlít, de rendkívül finom és tipikusan karácsonyi édesség. Hozzávalói alapján 
nem kifejezetten diétás sütemény, de a karácsony nem is a koplalásról szól. Ismerkedjenek meg vele! 

Hozzávalók: 
30 dkg  1 evőkanál őrölt fahéj        
20 dkg cukor 1 kávéskanál őrölt szerecsendió 
40 dkg liszt 1 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
15 dkg durvára őrölt mandula 1 csomag sütőpor 
8 dkg apró kockára vágott cukrozott narancshéj A bevonáshoz: 
8 dkg apró kockára vágott cukrozott citromhéj 10 dkg porcukor 
2 narancs frissen kifacsart leve (van, aki meggylével készíti) narancslé (vagy meggylé, ízlés szerint) 

Egy lábosban elkezdjük melegíteni a mézet, s beleszórjuk a cukrot. Lassú tűzön, kevergetve melegítjük, amíg a cukor teljesen fel nem olvad. Ekkor beleke-
verjük a fűszereket, a fahéjat, a szerecsendiót és a szegfűszeget. Ekkor már hasonlíthatatlan illat kezdi uralni a konyhát, de még ráteszünk egy lapáttal: 
belekeverjük a mandulát és a cukrozott narancs- valamint citromhéjat és az egyik narancs levét. Aki meg tudja állni, hogy ezen a ponton ne egye meg az 
egész masszát egy nagy kanállal, szerencséje van. Keverjük össze a lisztet a sütőporral, és lassan adagolva vegyítsük el a mézes masszával, majd addig 
dolgozzuk, amíg sima tésztát nem kapunk. Nyújtsuk 3-4 cm vastagra, helyezzük a tepsibe vagy sütőlapra, és sütés előtt egy éjszakán át pihentessük. Másnap 
előmelegített sütőben (220-240 fok már megfelelő) 20-25 perc alatt készre sütjük. A porcukrot elkeverjük a másik narancs levével, és még forró állapotában 
bekenjük vele a süteményt. Ha kihűlt és a teteje is megszikkadt, hosszúkás szeletekre vágjuk. (Fogyasztás előtt néhány napig illene dobozban tárolni, hogy 
puhuljon, de édességet kedvelő családtagok között ez szinte lehetetlen.) – Kellemes karácsonyi sütögetést mindenkinek!
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Szent Miklós püspök követe érkezik … 
Amilyen kevés történeti adat van a birtokunkban Szent Miklós püspök éle-

téről, olyan sok mozgalmas történetet ismerünk a szent életű püspökről, akiről 
a hagyomány olyan tisztelettel beszél, hogy népszerűségben, bensőséges tisz-
teletben és életszerűségben alig találjuk párját a szentek között. 

Myra városa, égi jel hatására választotta meg püspökének. Úgy tűnt, a jel 
beigazolódott, Miklós püspök kiválóan teljesítette püspöki feladatait. Ekkor 
történt meg vele a következő eset: egy napon viharba került matrózok hívták 
segítségül, megjelent a hajón, kezébe ragadta a kormányt, és a szükséges 
manőver után, lecsillapítván a vihart is, biztonságban hagyta ott őket. Igazából 
megszámlálhatatlan azoknak a történeteknek a száma, amelyek a segíteni siető 
Miklós püspökről szólnak, különösen gyermekek esetében. 

Az egyik legismertebb róla szóló történet szerint: amikor megtudta, hogy 
az egyik szomszéd nagy szegénysége miatt nyilvánosházba akarja adni három 
lányát, a következőképpen segített rajtuk: éjnek idején a nyitott ablakon át 
bedobott egy erszény pénzt, és így először a legidősebb, majd hasonló, „égből 
jött” segítségek után a másik két lány is tisztességgel férjhez mehetett. 

Keleten, Myra városában és Konstantinápolyban Szent Miklós püspököt a 6. század-
ban már tisztelték. A régi Oroszországban is különleges tiszteletet tanúsítottak iránta: az 
ország fő patrónusa lett. Az ortodox egyház ma is nagyon tiszteli, az ikonosztázokon 
mindig megjelenik. A latin egyházban először a 9. században jelent meg, Rómában egy 
bazilikában és három kápolnában tisztelték. Franciaország és Anglia területére a nor-
mannok viszik a tiszteletet a 11. század végén. A késő középkor óta Szent Miklós püs-
pököt a tizennégy segítő szent közé sorolják. Számtalan katolikus templom, társulat és 
foglalkozás patrónusa (tanulók, gyermekek, leányok, hajósok, foglyok, pékek, kereske-
dők, gyógyszerészek, jogászok). 

A 11. században keletkezett az a néphagyomány, hogy Szent Miklós püspök életéből 
történeteket adnak elő a gyermekek, akiket ezért megjutalmaznak. Így alakult ki a piros 
püspöki süveget és püspöki palástot viselő, püspöki pásztorbotra támaszkodó, örök életű 
Szent Miklós követe-alak, aki időközben megöregedett, megőszült, szakállat növesztett 
és egyre nagyobb zsákkal járja az országokat, hogy megjutalmazza a jó gyerekeket és 
figyelmeztesse a követendő útra a kevésbé jól viselkedőket. A neve is egyszerűbb lett, 
sokan már csak Mikulásként emlegetik Szent Miklós mai követét, aki most is elmondja 
örök üzenetét: tegyél jót! Balatonkenesén 2016. decemberében is várjuk Szent Miklós 
követét, hogy meghallgassa a gyermekek köszöntő műsorát és minden jó gyereknek 
kioszthassa finom ajándékát.  

Teréz nővér 

2016. december 3-án, szombaton 18 órakor, 

a Városháza előtti téren, 

a Katolikus Egyház szervezésében, 

az ünnepi adventi gyertyagyújtást követően várjuk Szent Miklós követét, 

hogy minden gyermeknek kioszthassa ajándékát. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Greccio olasz városkát – 
mely Assisi és Róma között 
vadregényes hegyen épült – 
kevesen ismerik; pedig 1223 
karácsonyán olyan dolgok 
történtek ott, amelyek azóta 
minden évben az egész vilá-
gon megismétlődnek. Fran-
cesco, akit ma Assisi Szent 
Ferencnek ismer a világ, el-
határozta, hogy a karácsonyt 
ugyanolyan körülmények kö-
zött fogja megünnepelni, mint 
ahogy az Betlehemben annak 
idején megtörtént. Tervét 
megosztotta társaival, akik 
serény szervező munkába 
kezdtek. Helyszínül Greccio 
városka fölötti hegyet válasz-

tották, mely bővelkedik barlangokban, ahol hegyi pásztorok 
szokták meghúzni magukat télvíz idején. Üzenettel küldte 
társait a pásztorokhoz, megkérdezve őket, mit szólnának 
hozzá, ha szenteste vendégek érkeznének hozzájuk: Fran-
cesco és társai, hogy együtt ünnepeljék itt fönn a hegyen 
Jézus születését a barlang lakóival: a pásztorokkal, az ökör-
rel, a szamárral meg a sok kis báránykával. A pásztorok meg-
lepetésükben alig akartak hinni a fülüknek. A hosszú hideg 
éjszakák és ködös rövid nappalok nyomasztó hangulata bi-
zony már jó ideje ráült a lelkükre, amit a közelgő magányos 
karácsony tudata már-már szinte elviselhetetlené tesz szá-
mukra..., és íme, most valami csodálatos és sejtelmes ünnep 
ígérkezik, mert erről a Ferencről már igen sok érdekes dolgot  
hallottak, bár vele még sohasem találkoztak. Mindenesetre a 
hír hallatára megpezsdült az élet a hegyen. Kíváncsi érdeklő-
déssel készülődtek, minden pásztor takarított, rendezkedett, 
pedig még azt sem tudták, hogy valójában mi is fog itt tör-
ténni. 

A váratlan esemény híre leszivárgott a városkába is. Sut-
togni, beszélgetni kezdtek róla az emberek, és közben a leg-
többen arra az elhatározásra jutottak, hogy bizony ebből az 
eseményből ők sem maradhatnak ki. – De hát mi is lesz ezen 
a karácsonyon? – tűnődtek el önmaguk kérdésein a városla-
kók is; és mivel választ senkitől sem kaptak, kíváncsisággal 
vegyes izgalmuk szinte tetőfokára hágott, mire szentestére 
kelve lenyugodott a téli nap a greccioi hegyek mögött. – De 
mégsem sötétedett be teljesen, mert a téli égbolt csillagos 
ragyogása visszatükröződött a frissen behavazott táj hófehér 
palástjáról. 

Csend van. Vagy talán mégsem? Kicsiny vidám csapat 
érkezik a városkába. Batyu a hátukon, vándorbot a kezükben 
és néhány lámpás.  Énekelnek; olyan magával ragadó boldog-
ság árad körükből, amelyet mindenki megérez. Az emberek 
házacskáik ablakából figyelik a városkán áthaladó csapatot; 
ők meg csak énekelnek és mendegélnek mint a zarándokok. 
Elhagyva a várost, rátérnek a behavazott, kanyargó hegyi 

ösvényre, mely a pásztorok tanyája felé vezet. Magasan jár-
nak, amikor visszapillantva észreveszik, hogy az előbb még 
csendes, sötét és mozdulatlan városka megindul utánuk. 
Lámpásaik és fáklyáik fényénél férfiak és nők, öregek és 
fiatalok sorjáznak a nyomukban. Mire a barlanghoz érnek, 
már végeláthatatlan sor kígyózik utánuk. Meghatottan fogad-
ják őket a pásztorok, de még az állatok szeméből is valami 
hálás köszönetféle sugárzik. 

Karácsony van. Külsőleg minden olyan, mint annak ide-
jén Betlehemben. Barlangistállóban vagyunk pásztorokkal és 
állatokkal, meg széna, szalma és jászol vesz bennünket körül. 
Távolról vándorok érkeztek, helyből pedig kíváncsiskodók; 
de hát valami lényeges mégis csak hiányzik: maga az isteni 
kisded, aki értelmet ad ennek a különös összejövetelnek. 

Egyszer csak elhallgat az ének és csend lesz. A jászol mel-
lett felegyenesedik egy vézna, fiúcska alkatú férfi. Ő az 
Assziszibeli Ferenc. Beszélni kezd. Mindenkit megszólít, és 
oly bensőséges szeretettel köszönt, mintha már nagyon, de 
nagyon régóta ismerné valamennyiüket. Még a báránykákhoz, 
a szamár testvérhez és az ökörhöz is van néhány személyes jó 
szava. Közben két testvér egy deszkalapot helyez a jászol 
tetejére. A batyukból fehér gyolcsterítő kerül elő, mely máris 
elfedi a gyalulatlan deszka ridegségét. Ráhelyeznek gyertyát, 
keresztet, sőt még egy aranykelyhet is. Mellé kerül egy kis 
kenyér és egy kulacs bor. Mindenki figyeli a készülődést. 
Ekkor Ferenc odalép az egyik testvérhez. Meghajol előtte és 
kéri, hogy öltse magára a miseruhát. Most derül ki, hogy a 
barátok mindenről gondoskodtak, még papot is hoztak ma-
gukkal, mert az igazi karácsonyt akarják itt most átélni, ami-
kor valóban megjelenik köztünk, emberek között az Isten Fia. 

Éjfélre jár az idő. Jelt kell adni. Megrázzák az egyik ko-
lompot, mire valamennyi bárányka megingatja fejecskéjét, s a 
sok apró csengő csilingelő hangja felülmúl minden korábbi 
harangzúgást. Greccio barlangjában kezdetét veszi az éjféli 
mise. Ferenc nem pap, hanem diákónus. Ő szolgál a pap 
mellett, felolvassa karácsony örömhírét, és átélt lelkesedéssel 
beszél Isten végtelen szeretetéről, mely az idők teljességében 
kiáradt minden emberre. Majd 
a miséző pap kezébe veszi a 
kenyeret és a bort, és elhangzik 
fölötte  Krisztus örökérvényű 
szava: ez az én testem, ez az én 
vérem, mire Greccioban, a he-
gyen, a barlangistálló jászolol-
tárán megszületik az Isten Fia. 
Greccioban Betlehem van és 
Karácsony. Greccioban a Béke 
Fejedelme valami hallatlan ö-
römmel és boldogsággal aján-
dékozta meg az odasereglett 
emberek szívét. 

1223. óta sok-sok év telt el, 
de a greccioi élmény újrate-
remti önmagát. Azóta állítanak 
az emberek Betlehemet ottho-
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naikban, templomaikban, a városok terein és utcáin, piaco-
kon, vásárcsarnokokban, kórházakban és a legkülönbözőbb 
intézményekben. Azóta tudják, hiszik, de mindenképpen 
érzik az emberek, hogy Betlehem az Üdvözítő nélkül csak 
tűnő folklór, vele azonban élő 
és éltető valóság. 

Életem során sok-sok Bet-
lehemet láttam Magyarorszá-
gon is meg a nagyvilágban is. 
Most mindenesetre egy ellesett 
pillanat élményét osztom meg 
a Kedves Olvasóval. A nyolc-
vanas évek elején két évet 
Olaszországban töltöttem. Ka-
rácsony táján a hazai környezet 
hiányát érzékenyebben reagál-
ja le az ember, mint máskor. Mindenesetre lenyűgöztek a 
gazdag fantáziával fölépített Betlehemek mini csodái. Az 

egyik alkalommal Rómában az Il Gesú templom Betleheme 
előtt álltam nagyon sok látogató között. Többnyire szülők 
hozták kisebb-nagyobb gyermekeiket. Karácsony ünnepe 
volt. Tekintetem a Betlehemről először a gyermekekre, majd 

szüleikre, főleg az édesapákra 
tévedt. Döbbenetes élmény 
volt. Érzékelhetővé vált, hogy 
gondolataik révén, a lelkük 
mélyén nagyon messze járnak, 
talán létrendeket szelnek át 
pillanatok alatt, és megérkez-
tek a kimondhatatlan határára, 
még az igazi Betlehemen is 
túlra. Hazataláltak. Tiszták, 
jók és szentek voltak. 

 
Dr. Balázs Pál 

c.apát, plébános 
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Újmisés papok Balatonkenesén 
Azt hiszem, sokan vagyunk úgy, hogy három hivatást, foglalkozást tartunk 

egy kicsit többnek, másnak, mint az összes egyéb munkaterületet. Az orvosit, a 
tanárit és a papit. Talán mert a legközvetlenebbül szolgál minket, segít, vigasz-
tal, erőt ad. Az orvosok a testi fájdalmakat gyógyítják, enyhítik, a tanárok, a jó 
tanárok, a gyermekek és a fiatalok szellemi – lelki fejlődését segítik elő, szere-
pük meghatározó. A papi-szerzetesi hivatás még e kettőtől is eltér, mert hisszük 
és feltételezzük: itt általánosan a transzcendens, isteni hívás játszik kulcsszere-
pet a döntésben. Mindháromnál nagyon fontos a készség és tehetség, a ráter-
mettség tudata és az ennek megfelelő elszántság, de a papi szolgálat választása 
alapvetően a lélekben, a Lélek által dől el. Egyértelmű és elég erős-e a hívás? 
Erre aztán lehet igent mondani vagy kivárni, esetleg elzárkózni. 

Örömmel adunk hírt arról, hogy a mi Veszprémi Egyházmegyénkben a kö-
zelmúltban négy fiatal kispap pappá szentelérése került sor. Közülük ketten, 
Fuchs Tibor és Paál Sándor Ede november 13-án, szombaton kora este mutat-
tak be szentmisét a kenesei katolikus templomban. Két tiszta tekintetű, mosoly-
gós fiatalember, akik egy életre kötelezték el magukat. Nincs ilyen vagy olyan, 
aztán majd amolyan szakirány, mint sokaknál eddig. Keressük önmagunkat, 
esetleg harmincon túl is…?! A szülők fizetik, követelmény alig, jogunk meg 
van hozzá, mint sok máshoz, aztán meg lesz valahogy. Célok, feladatok, fele-
lősség a családban és a közéletben? Ugyan! 

Ede és Tibor atya döntése évekkel korábban megszületett, és egy 
életre szól. Meghallották a hívó szót, és igent mondtak. Újmiséjükön 
ismét megtelt a kenesei templom, az alkalomhoz illően. Együtt, teljes 
összhangban zajlott a szertartás, a szentbeszédben pedig hangsúlyt 
kapott a világban folyamatos keresztényüldözés. Katolikusok ezrei 
halnak meg évente. Muszlimok üldözik a keresztényeket – mondta 
Ede atya. Még belegondolni is borzasztó. A két frissen felszentelt 
pap tudja, mit vállalt, őket is Jézus szava inti könyörtelen realitásra: 
ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. 

A szentmisét újmisés áldás követte. Időt, fáradságot nem tekintve 
osztották a hívőknek személyesen az áldást és emlékként a kis szent-
képet. Lélekemelő volt. Ők ketten pedig mindvégig figyelemmel kö-
vették Pál atya eligazítását: ezt a szentmisét olyan lélekkel, úgy tartsá-
tok, mintha az első lenne. Aztán hozzátette: mintha az utolsó lenne. 
Végül: mintha az egyetlen lenne. Így is történt, méltósággal és derűsen. 

A szentmisét agapé követte, a jelenlévő hívek teljes körének meghívásával. Hidegtálakkal, bő választékban süteményekkel, 
jó hangulatú beszélgetésekkel. 

Tibor atya Ajkán, Ede atya pedig Balatonalmádiban kezdte meg nemes szolgálatát. A Jóisten adjon nekik lelki-szellemi-
testi erőt! Kívánjuk, hogy szolgálják Istent egy életen át, és legyenek jó pásztorai a rájuk bízott katolikus közösségeknek. 

Nagy szükség van rájuk! 
T. Gy. 

A fotókat 
Teréz nővér 

készítette 
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PPeeddaaggóógguuss  eemmlléékkéérreemmmmeell  ttüünntteettttéékk  kkii  MMóórroocczz  CCssaabbáánnéé  óóvvooddaappeeddaaggóógguusstt  

Mórocz Csabáné óvodapedagógus 38 év óvodai szolgálat 
után nyugdíjba vonult. Az óvodapedagógus egész pályafutá-
sát Balatonkenesén, a helyi óvodában töltötte, generációkat 
kísérve végig. Munkájának és hivatásának elismeréseként a 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 17. születésnapján tartott ün-
nepség keretében vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet. A Pedagógus Szolgálati Emlékérem az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai 
elismerés. Azoknak a nyugál-
lományba vonuló óvodai, álta-
lános iskolai, szakiskolai, közép-
iskolai pedagógusoknak és fő-
iskolai, egyetemi oktatóknak ado-
mányozható, akik legalább 25 é-
ven keresztül a gyermekek okta-
tása-nevelése érdekében tevékeny-
kedtek, és kiemelkedő munkát vé-
geztek. 

Mórocz Csabáné óvodapeda-
gógus 1976. október 11-én léte-
sített munkaviszonyt Balaton-
kenesén a Kállai Éva Nevelőott-
honban gyermekfelügyelőként. 
1978. január 1-től dolgozott a 
Kippkopp Óvoda és Bölcsődé-
ben, ahol 1980. július 4-től ha-
tározatlan időre szóló kineve-
zést kapott. Szakmai életútja itt 
teljesedett ki. Mindig aktív tagja volt nevelőtestületnek. Óvo-
dapedagógusi diplomáját 1980. június 21-én vette át Sopron-
ban az Óvónőképző Intézetben. A Nemzeti Szakképzési köz-
pontban Budapesten 2001. június 30-án Gyógypedagógiai 
Asszisztens felsőfokú végzettséget szerzett. Gyermekgondo-
zási szabadságáról visszatérve Kerti Teréz közvetlen kollégá-

jaként délutános óvónőként dolgozott, majd 2001. szeptem-
berétől 2015. szeptemberéig 14 éven át Vargáné Dobó Kata-
linnal vezették a Csipet-Csapat csoportot, jól összeszokott, 
kiegyensúlyozott párosként. A csoportban folyó munkát 
közösen tervezték és valósították meg. Színvonalas műsoro-
kat mutattak be óvodai, városi és egyéb rendezvények alkal-
mával. Rózsika keze munkája nyomán esztétikus, igényes 
dekorációk születtek a faliújságokon, folyosón, csoportszo-

bában. Kedves, barátságos, min-
dig segítőkész, figyelmes egyéni-
ségével belopta magát a gyerekek 
szívébe, a szülőkkel közvetlen jó 
kapcsolatot alakított ki. Szakmai 
felkészültségével, tapasztalatai-
val, ötleteivel segítette a nevelő-
testület munkáját. Mindvégig 
szakszervezeti vezetőként tevé-
kenykedve képviselte az in-
tézmény dolgozóit, problémáik-
kal, kérdéseikkel bizalommal for-
dulhattak hozzá. Részt vett az ó-
voda Pedagógiai Programjának ki-
dolgozásában, minőségirányítási 
képzésben, innovatív pályázatok-
hoz tartozó továbbképzéseken, ez-
zel is segítve az óvoda jó hírének 
kialakulását. Mindig lelkesen tá-
mogatta kolléganői munkáját. A 

szakmai pályafutása során gyermekszeretetével, türelmes és 
lelkiismeretes munkájával magas színvonalon járult hozzá az 
intézmény szakmai hírnevének növeléséhez. 

Szívből gratulálunk és egészségben, örömökben gazdag 
nyugdíjas éveket kívánunk! 

– sr –

Legyen körülöttünk… 

 Legyen körülöttünk bármily  Ne taszítsd esendőn nyújtott 
 Szennyel telített e világ,  Reszketeg s bűnös kezeiket, 

 Ember – a hitünk  S mondj el velük néhány 
   Nem eladó!   Bűnbánó Imát. 
 Te küzdj érte  Segítsd a tévelygőket, akik   Te küzdj értük 

 Tovább!   Az igaz útról letértek,        Tovább! 
 S a szenny mocskába 

 A tisztességet el ne feledd,    Elmerültek.     Vezesd a bűnhődőket Isten házába, 
 S az erkölcs útjáról  Te küzdj értük  A mennyek országának Ura elé, 

    Le soha ne térj,             Tovább!       S ő feloldást ád s megbocsájt. 
 A becsület többet ér!  Küzdj értük 

 Te küzdj érte  Tovább! 
     Tovább!      Id. M.S. 
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Megemlékezés elhunyt szeretteinkre 
 
A szobaablakok üvegeiről visszatükröződnek az elhunyt 

szeretteinkért gyújtott gyertyák fényei, melyek lángjai a leg-
kisebb mozgásra is szinte mulatságos táncot járva világítanak 
a sötétben. 

Talán más alkalmakkor mosolyt is csal-
nának arcomra, ám ez alkalommal a megem-
lékezés jelképéül gyújtottuk őket. November 
havát írjuk, amelynek első napján a menny-
ország szentjeit ünnepeljük, míg a második 
napon az elhunytakra, az üdvösséget még el 
nem nyert s a tisztítótűzben szenvedő lelkek-
re emlékezünk. (Az ünnep eredete a francia-
országi Cluny bencés apátsághoz fűződik, 
amely dátumát 998-ra teszik a kutatók.) Az 
emlékezések az elhunytak iránti tisztelet ily forma kifejezése 
szerte a keresztény világban szokássá, sőt ünneppé vált. Itt 
Európában valahogy a magyar emberek lelkét érintette meg 
talán a legjobban s legmélyebben szeretteik elvesztése s em-
lékeik megőrzése. Természetesen más nem nemzetek is tarta-
nak megemlékezéseket, de korántsem övezi oly alaposság, 
szeretet s tisztelet, valamint napokig tartó előkészület, mint 
hazánkban. 

 

 
Természetesen a mi családunk tagjai is a temetőket járták 

az elmúlt napokban, hogy a távolabbi településeken elhunyt 
szeretteink sírhalmai előtt emlékezzenek, koszorúkkal s mé-
csesekkel tisztelegvén. 

Párommal együtt mindketten népes csa-
ládba születtünk, s sajnos sokukat elvesztet-
tük az elmúlt esztendők során. Bármely 
sírkertben jártunk ezekben a napokban, 
feltűnt, hogy az ott lévők szinte mindegyike 
köszöntötte egymást, legyen az ismerős, 
vagy akár ismeretlen. Többek között ez is 
azt bizonyítja, hogy a magyar emberek 
génjeiben mennyi szeretet s tisztelet lakozik 
embertársaink iránt, legyen bármily zord az 

őket körbeölelő világ. Régen látott rokonok s családtagok 
halkan köszöntötték egymást a feldíszített sírok körül, s zö-
mében távolról is jól érthetően imádkoztak az elhunytak lelki 
üdvéért. A mécsesek fényeinél jól látható volt arcukon az 
őszinte szeretet s a mélységes gyász fájdalmas jele. A kis-
gyermekek is megértették s ráéreztek, hogy ez az ünnep a 
fájdalom s szomorúság szüleik s rokonaik számára. 

Id. M.S.

 
 

 
 
 
 
 

Anya 
 
Anya!– ha a mennyek Ura odafent 

Csak egyszer megadná nekem, 
Hogy felém nyújthasd mindentől óvó, 
Drága megfáradt két kezed, 
S csókjaimmal borítanám el Neked,  
Soha nem feledvén anyai szereteted! 

 
Anya! – oly gyakran keresem az égbolton, 

A Te szeretetet sugárzó csillagod, 
Amely a fellegen áttörve is fénylőn ragyog, 
Mikor nem látszanak a többi csillagok. 
S én így akkor is könnyen rálelhetek 
Arra, kit annyira szívből szeretek. 

 
Anya! – szeretnék szólni is hozzád, de nem tudok. 

Nem jönnek ki szavak az ajkamon. 
S könnyeim fátylán át csak annyit láthatok, 
Ahogy sétálsz a gyémántokkal borított Tejúton. 
Szeretlek Édesanyám, s hiányzol nagyon. 
Vigyázzanak rád az égi angyalok. 

 
Mészöly  Sándor 

 

Örök létünk 
 

Benne vagyunk a körforgásban. 
Benne vagyunk az időtlenségben, 
de az idő útjait járjuk. 
Benne vagyunk a valóságban, de 
néha mégis olyan valótlannak tűnik. 
 
Örök létünk folyamatában 
örökségünk mulandóságát éljük. 
Benne élünk a fényben, mégis 
ritkán csodálkozunk sugaraira. 
 
Mert mi is fénylények vagyunk, de 
ritkán engedjük fényét ragyogni. 
Melengető fénye benne él 
a szeretetünkben. 
 
Bennünk kibontakozik. 
Ölelő karjaink kitárja. 
Szavunkat simogatja. 
Mosolyunk kíséri. 
 
Szánkat szépre nyitja. 
Szemünk sugarát festi. 
Szárnyaink egekig repíti. 
Visszakísér forrásunkhoz. 

                                                       KG 
 



2016. december BBalatonkenesei Hírlap 15 

Ha végignézünk a 2016-os év krónikáján, sajnos láthatjuk, hány nevezetes ember hunyt el idén. Sokan a művészetek és a tudomány 
nagyjai közül mentek el. Pierre Boulez francia karmester és zeneszerző, a 20. század komolyzenei életének egyik nagy egyénisége, aki 
Anton Webern összes műveit hanglemezre rögzítette; Alan Rickman angol színész, Umberto Eco olasz író, A rózsa neve, A Foucault-inga és 
más nagyszerű könyvek szerzője; Harper Lee Pulitzer-díjas regényíró, akit a magyarul is sok kiadást megélt Ne bántsátok a feketerigót című 
műve miatt ismerünk; Sir George Martin hangmérnök, karmester és zeneszerző, aki a Beatles lemezfelvételeinek producerként az együttes 
hangzásvilágának megalkotója volt – mindannyian 2016-ban haltak meg. De említhetjük David Bowie angol zenészt, aki a 60-as évektől 
napjainkig tartó pályafutása alatt számtalan műfajban próbálta ki magát és zenészek nemzedékeire gyakorolt hatást; Keith Emersont, az 
Emerson, Lake and Palmer zenekar virtuóz zongoristáját, akit a szimfonikus rockzene megteremtőjének tartanak, vagy a költői dalszövegei-
ről és lírai dalairól ismert Leonard Cohen kanadai dalszerzőt is.  

És a sor korántsem teljes. 
Nekünk, magyaroknak is van kit, kiket gyászolni. Januárban Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőrtől, Földesi Margit történésztől, a 

nemrég nálunk is előadást tartott Szerencsés Károly feleségétől, Devich Sándor Kossuth-díjas hegedűművésztől, a Bartók vonósnégyes 
alapító tagjától. búcsúzhattunk. Nem sokkal később hunyt el Psota Irén kétszeres Kossuth-díjas színművésznő, a Nemzet Színésze, de ebben 
az évben temettük Esterházy Péter írót is. 

Az alábbiakban két kimagasló művészi nagyságra emlékezünk, akik szintén az idén hunytak el. 

IInn  mmeemmoorriiaamm  KKooccssiiss  ZZoollttáánn  
2016. november 6-án elhunyt Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-

díjas és Liszt-díjas zongoraművész, karmester, a Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar főzeneigazgatója. Hatvannégy évet élt, legalábbis a 
mi földi időszámításunk szerint. Munkásságát és hatását tekintve 
azonban legalább kilencvenet. Háromévesen kezdett zongorázni, 
tizennyolc évesen megnyerte a Magyar Rádió Beethoven-versenyét, 
három évvel később megkapta a Liszt Ferenc-díjat, s mindössze 
negyedszázad volt mögötte, amikor Kossuth-díjjal jutalmazták, amit 
2005-ben másodjára is kiérdemelt. 1983-ban Fischer Ivánnal meg-
alapította a Budapesti Fesztiválzenekart, 1997 őszétől vezette a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekart, amivel több európai országban, az 
Egyesült Államokban és Japánban is koncerte-
zett. Karmesteri pályája mellett rendszeresen 
komponált is. 1984-ben Érdemes Művész cí-
met, 1990-ben Kiváló Művész címet kapott. Szü-
letésnapi koncertjeinek bevételét minden évben 
a Gyermekmentő Szolgálatnak ajánlotta fel. 

Mesterkurzusokat tartott szerte a világban, 
magyar és külföldi muzsikusokat tanított meg 
Bartók igazi nyelvére. Pályatársai, akik végig-
kísérték – Ránki Dezső, Schiff András, Jandó 
Jenő – szintén a magyar zongoraművészet, s 
egyszersmind az egész magyar zeneélet meghatározó alakjai ma is. 

Jómagam vallom, hogy egy bizonyos szakmában dolgozó ember 
nemcsak ugyanabban a szakmában dolgozó kolléga vagy tanuló 
számára lehet csupán érdekes vagy példaértékű. Nemcsak mi, muzsi-
kusok, hangversenylátogatók, vagy ún. „zeneértők” vesztettünk renge-

teget az ő halálával. Hogy pontosan mit illetve Kit, azt a következő 
évek fogják megmutatni. 

Kocsis Zoltánt először és utoljára élőben idén, a veszprémi Auer 
Fesztiválon hallhattam, ahol Kelemen Barnabás hegedűművésszel 
léptek fel. Egy újságíró tollából később azt olvastam, hogy „nagy-
szerű koncertet” hallhattunk. Nos, sajnos tévedett. Ez a szó, hogy „nagy-
szerű”, nem alkalmas annak kifejezésére, amit ott kapott a közön-
ség. Sokkal több volt annál. Életre szóló lecke zeneértőknek és értet-
leneknek egyaránt. Miből? Hozzáállásból, precizitásból, abból, hogy ho-
gyan kell megállni egy színpadon, vagy kisétálni arra képmutatás nél-
kül. Vagy még több, megszólalni anélkül. Ki merné azt mondani, hogy 

ebből már nincs további lecké(k)re szüksége? 
És hogy miért érdekes most ez itt Kenesén 

2016-ban? Mert körülöttünk is élnek emberek, 
akik ha majd eltávoznak, gyönyörű szép meg-
emlékező szavalatok ihletői lesznek. Ámde 
megbecsüljük-e őket most? Hallgatunk-e rájuk, 
kérjük-e véleményüket? Hovatovább megfo-
gadjuk-e, vagy csak megfontoljuk-e? E nem is 
annyira költői kérdésekre mindenki válaszol-
jon maga saját magának. 

Csak ajánlani tudom, hogy egyszer egy 
alkalmas pillanatban tegyük fel Schubert B-dúr zongoraszonátájának 
második tételét Kocsis Zoltán előadásában, s hallgassuk végig. A 
hatás garantált. 

S. Cs.

EEllmmeenntt  CCssooóórrii  SSáánnddoorr  
2016. szeptember 12-én, 86 éves 

korában elhunyt Csoóri Sándor kétsze-
res Kossuth- és kétszeres József Atti-
la-díjas költő, író, a Nemzet Művésze, 
aki 1991 és 2000 között a Magyarok 
Világszövetségének elnöke volt, s e 
tisztségében a Duna Televízió létreho-
zását kezdeményezte. Versei mellett 

szociográfiát, esszéket, de gyermekverseket is írt. Legfontosabbnak 
azonban a magyarság nemzeti önismeretének megerősítését tartotta. 

„Mindig országunk jobbításán fáradozott, véleményét bátran 
kimondta, még ha problémája adódott is a kiállása miatt. Őszinte 
ember volt, a jó ügyért a hatalommal szemben is képes volt megnyi-
latkozni” – írta a mellékelt fotó mellé az azt készítő Debrecenyi 
István. 

k 
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TTuurriisszzttiikkaaii  ppaarrttnneerrttaalláállkkoozzóó  aa  BBaallaattoonn  kkeelleettii  ööbblléébbeenn  

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület közel tíz 
éve azzal a céllal alakult, hogy az itt élőket és az ide érkező 
vendégeket a Balaton keleti öblében sokrétű, magas szín-
vonalú szolgáltatásokban bővelkedő, vendégszerető települé-
sek vegyék körül. Bármely ilyen jellegű szervezet akkor tud 
jól, mindenki megelégedésére működni, ha ismeri a tagjai 
igényeit, elvárásait, s azt beépíti munkatervébe a működési 
területén lévő önkormányzatok turisztikai koncepciójával 
összhangban. Ehhez nagyon fontos a folyamatos kapcsolat-
tartás és párbeszéd a meglévő és leendő tagokkal. Remek 
példája ennek az évenkénti partnertalálkozó, melyen fehér 
asztalnál van lehetőségük a TDM tagoknak eszmét cserélni 
az elmúlt évről és a jövőre vonatkozó tervekről. 

2016. november 18-án hagyományteremtő szándékkal 
hívta „Partner Party”-ra a BKK TDM elnöksége a meglévő és 
leendő tagjait a MH Rekreációs, Kiképző és Konferencia 
Központjába. 

Az egybegyűlteket Revuczky Karion elnök köszöntötte. 
Beszédében hangsúlyozta, örömmel tölti el, hogy a szolgálta-
tók mellett, Balatonfűzfő, Balatonkenese és Balatonakarattya 
Önkormányzatának elöljárói is ilyen szép számban megtisz-
telték jelenlétükkel rendezvényünket, mely a desztináció 
összefogását és turisztikai egységét is szimbolizálja. Kiemel-
te, hogy ez az egység még jobban erősödik, illetve a kínálat 
gazdagodik további települések, például Küngös, Balaton-
főkajár, Balatonvilágos, Litér és szolgáltatói bevonásával. 
Minden résztvevőt a folyamatos együttgondolkodásra, esz-
mecserére buzdított, s biztosította az egybegyűlteket, hogy 
számunkra mindenki véleménye egyaránt fontos, egy gondo-
lat sem veszik el. Elnök úr beszéde után felkérte Piros Ottó 
ezredes urat, hogy házigazdaként köszöntse az egybegyűlte-
ket. Az MHRKKK parancsnoka összefoglalta, hogy irányítá-
sa alatt milyen eredményeket ért el az intézmény az elmúlt 
időszakban. Kiemelte, hogy – a kifogástalan működés mellett 
– fő törekvésük az volt, hogy nyissanak Balatonkenese és
Balatonakarattya felé, hosszú távú és jól működő együttmű-
ködések formájában. Remélte, hogy a MH Rekreációs, Ki-
képző és Konferencia Központja megfelelő helyszínt kínál a 
rendezvénynek, így jövőre ilyentájt ugyanitt találkozunk.  Ezt 
követően Vanyúr Blanka, az egyesület menedzsere tartott 
előadást arról, hogy mi is pontosan egy TDM egyesület, s 
miért jó egy ilyen szervezet tagjának lenni. Majd részletezte, 
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hogy konkrétan a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesü-
let mit kínál a meglévő és leendő tagjai számára.  

Az előadások és köszöntők után a vidéki vendéglátás 
minden finomságával terített svédasztalok várták a vendége-
ket.  Az ízletes falatokat Tóth Vera fergeteges koncertje kö-
vette, melyet személyes hangvételű anekdotái tettek még 

nagyobb élménnyé. Ahogy a taps az utolsó szerzeményt 
követően elült, minden asztalnál estébe nyúló, kötetlen be-
szélgetés kezdődött, ami igazolta, hogy szükség van az ilyen 
jellegű összejövetelekre.  

Kelemen Viktória 
BKK TDM
A szerző fotói 
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Visszaemlékezésemet Göncz Árpád 

volt köztársasági elnökünk által elmon-
dottakkal indítom, aki válaszolt a Bu-
dapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem hallgatóinak írásban feltett kérdése-
ire, 2001. november 6-án. 

Egy kérdésre válaszolva kifejtette: 
„Mindenkinek joga van a tulajdon élmé-
nyét önmagában megfogalmazni, vagy 
ha kívánja, a nyilvánosság előtt elmon-
dani”, leírni „a forradalom érzelmi és 
társadalmi hátteréről”. 

1956, 60. évfordulója alkalmából a 
Balatonkenesei Hírlap szerkesztősége 
mindannyiunkat megkeresett, hogy mond-
juk el, írjuk le véleményünket, emléke-
inket. A felkérést megköszönöm és meg-
próbálom az általam átélt részben gyer-
mekkori és kora ifjúságom alatt történ-
teket úgy visszaadni és leírni, hogy az a 
jelképesen a magyar forradalom által a 
pohárba öntött víz tisztulását elősegítse 
és a ma élő fiatal nemzedék számára 
elfogadhatóvá, fogyasztásra alkalmas, 
iható, tiszta forrásvízzé alakítsa. 

A környezet, ahol születtem a Ko-
márom megyei Bana községhez tartozó 
Bábolna puszta volt, annak is egy ki-
sebb települése, Farkaskút, negyvenkét 
cselédcsalád munkahelye és otthona. A 
lakosok zömét itt négy-hét családtagot 
számlált családok alkották, a nyugdíja-
zás intézményét a cselédség nem ismer-
te. A településen gép-, asztalos- és ko-
vácsműhely, traktor és gőzgép is volt. 
Farkaskút pusztán kívül Bábolnát kör-
bevéve még öt ilyen település és sok 
kisebb tanya volt, ahol lótenyésztéssel 
és állattartással foglalkoztak. 

A háború előtti gazdaság Magyar 
Királyi Állami Ménesbirtok nevet visel-
te, a háború után több névváltozáson 
esett át, végül a Bábolnai Állami Gaz-
daság nevet kapta. Ez volt 1956-ban is 
a neve. Az itt dolgozó embereket a 
háború előtt gazdasági cselédnek ne-
vezték, gyakran csak az ember önérze-
tét semmibe vevő „te” volt a nevük a 
tisztességes megszólítás helyett; a há-
ború után a gazdasági alkalmazott elne-
vezést kapták. Háború előtt a lótenyész-
tésben katonák dolgoztak, katonás rend-
ben és fegyelemben, mely az eredmé-
nyes gazdálkodásra jótékony hatással 
volt. A háború előtt és után is a gazda-
ság, időszaki mezőgazdasági munkára 

embereket fogadott és foglalkoztatott, 
ezek voltak a summások, a háború után 
pedig időszaki munkára foglalkoztatot-
tak. A nyári munkákra, aratás idején 
külön aratóbandák alakultak, s a munka 
végeztével eltávoztak Bábolnáról. Az 
állattenyésztésben egész évben tíz-
tizenkét órás munkaidő volt, a növény-
termesztésben nemritkán „látástól va-
kulásig” folyt a munka, még jóval a 
háború után is, sokáig. Anyám gazda-
sági cselédként, nyáron szakácsnőként, 
télen pedig a gazdaság pincészetében és 
tehenészetében dolgozott a háború után 
is. Tőle tudom és ismerem a magyar 
emberek karakterjellemének sebezhető-
ségét, amit később én is tapasztaltam, 
hogy az indulatok hamar tettekké vál-
nak. Kisebb és nagyobb nézetkülönbsé-
gek kialakulása, az „anyázás” bicska-
nyitogatással történő elrendezése, majd 
annak hamar elfelejtése, de végleges 
haragok kialakulása is, főleg akkor, ha 
az illetőt önérzetében úgyszólván „vé-
rig” sértették. Úgy gondolom, ez a nem-
zeti jellemvonásunk ma is él bennünk. 
És aki ezt tudja, esetleg rá is játszhat? 
Talán az 56-os események egyik moz-
gatórugója is lehetett? 

A háború után kialakult politikai 
csatározások hangulatát részben szemé-
lyesen (6-17 évesen), részben anyám és 
családtagjaim révén ismerem. A háború 
után megalakult pártok gyűlésekre hív-
ták az embereket, szimpátiájuk elnyeré-
sére, majd a Parlamentbe jutásuk, a po-
litikai hatalom megszerzése érdekében. 
A legnépesebb gyűlések a Magyar Kom-
munista Párt és a Szociáldemokrata Párt 
gyűlései voltak. Ezen pártok révén ismer-
tük meg mi, pusztai emberek és gyerekek 
is a Köztársasági induló (ami a Munkás 
Marseillaise) dallamát és szövegét:  

„Ha az elnyomók nyakára lépsz, 
Szabad lesz majd a nép” 

és az Internacionálé dallamát és szö-
vegét, „ez a harc lesz a végső”, „sem-
mik vagyunk, s minden leszünk”. A cse-
lédség szívesen énekelte, hisz úgy tűnt, 
a több évszázados sérelmeinknek most 
vége lesz. A munkáspártok célja vilá-
gos, egyszerű, érthető baloldali jelmon-
datokra épült, a francia polgári forrada-
lom hármas jelszava „szabadság, egyen-
lőség, testvériség”-re. Ki nem akart vol-
na egy szerencsétlen háború elvesztése, 

a Horthy rendszer után szabadságot, 
egyenlőséget, testvériséget? Ki ne hitte 
volna el, hogy az általuk – főleg a 
Kommunista Párt által – hirdetett új 
politikai és gazdasági rendszer – a 
szocializmus – nem ezt jelenti-e, nem 
ezt valósítja-e meg a választások meg-
nyerése után? Csak évek múltán derült 
ki aztán, hogy a megszületett valóság 
fényévnyi távolságra került a meghirde-
tett elvektől. Az egyik kommunista 
népszónokot kérdőre akarták vonni a 
barátai, hogy „nem ezt ígérted nekünk 
András”. Az ő válasza pedig az volt: „ti 
meg tapsoltatok és éljeneztetek nekem, 
akkor most ki a hibás, döntsétek el”. 
Erre aztán jókat mérgelődtek, hogy 
mennyire hiszékenyek voltak. 

A néptömegek által elfogadott, tá-
mogatott baloldali célok az egyesült 
baloldal sikerét hozták az 1948-as vá-
lasztásokon. A két munkáspárt egye-
sült, a magyar szociáldemokrata és a 
magyar kommunista párt – Magyar 
Dolgozók Pártja néven. A szűk vezetés 
aztán a Szovjetunióból hazatért mosz-
kovita szovjetbarát kommunista veze-
tők kezébe került, kiszorítva a velük 
nem egyet akaró, nem szimpatizáló erő-
ket. Sorozatban gyártották a politikai 
koncepciós pereket; sok elvbarátju-
kat halálra, sokakat pedig hosszú 
börtönbüntetésre ítéltek. Harcot hir-
dettek az egyház, az ún. klerikális re-
akció ellen is. A meghirdetett baloldali 
jelszavak új értelmezést nyertek, ennek 
alapján kezdődött meg az új szocialista 
rendszer felépítése. Majd a leendő beí-
gért kommunista társadalom megvalósí-
tása, „ahol mindenki szükségletei alap-
ján részesedhet a megtermelt javakból”. 

A társadalom jelentős részét kezd-
ték megfosztani az addig létfenntartását 
biztosító termelési eszközeitől és mód-
jaitól, a parasztságnál erőszakosan, ter-
melőszövetkezeti csoportok szervezése 
kezdődött, az iparosoknál, kereskedők-
nél szövetkezetek (ún. KTSZ-ek) alapí-
tása, az értelmiségieknél közös állami 
alkotó táborok létesítése, művészeknek 
munkaközösségeket szerveztek, a könyv- 
és újságkiadók állami ellenőrzésbe vé-
tele elkezdődött, az államhatalom teljes 
átalakítása mellett. A termelés piaci el-
lenőrző és értékmérő szerepét a tervuta-
sításos rendszer vette át, mindezt arra 
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hivatkozva tették, hogy ez a meghirde-
tett ígéretek megvalósítása érdekében 
történik, a proletárdiktatúra szellemében, 
a jobb, igazságosabb élet érdekében. Pél-
daként a Szovjetunió szocializmusépí-
tését hozták fel, nem tudták, hogy ezzel 
csak növelik a szovjetellenességet és a 
kialakuló rendszer gyűlöletét segítik elő. 

A termelési eszközöktől, az önálló 
cselekvéstől, az önálló alkotástól meg-
fosztott szabad emberek elvesztették füg-
getlenségüket, egyenlőek lettek, az egy-
személyi akaratot megvalósító rend-
szerben, melyben a nemzeti érdekek is 
a testvéri, a proletár internacionalizmus-
ban valósulnak majd meg. A rendszer 
szovjet, sztálini mintára épült fel, telje-
sen figyelmen kívül hagyva az ezer-
éves magyar hagyományokat. Már 
látszódott, hogy az emberek számára 
elfogadhatatlan, megvalósíthatatlan ígé-
reteken nyugszik. A pártállam vezetői 
Sztálin halála (1953) után próbálkoztak 
a kialakult helyzeten javítani, de a ki-
alakított hibás gazdaság és társadalom-
politika az adott helyzetben, az adott a-
lapokkal módosíthatatlan, megreformál-
hatatlan volt. Erre majd csak a gorba-
csovi peresztrojka adott lehetőséget az 
1980-as évektől. A beígért szocialista 
rendszer megvalósítása a magyarság szá-
mára a mai szóhasználattal élve „táj-
idegen” lett. 

Az 50-es évek elején (1953-ban), a 
kivezető út megtalálása, kijelölése cél-
jából a magyarországi párt- és kor-
mányvezetés meghívására szovjet párt 
és állami küldöttség érkezett Magyaror-
szágra. A helyzet tanulmányozása során 
a szovjet küldöttség vezetője azt mond-
ta Rákosi Mátyásnak, az akkori MDP 
(Magyar Dolgozók Pártja) főtitkárának, 
hogy „magát a magyar emberek villa-
hegyre fogják hányni”. Megállapítása 
pontosan érzékelte és értékelte az akko-
ri magyarországi helyzetet. 

Nővérem férjhezmenése után, 1953 
nyarán, nyolctagú családunkból csak hár-
man maradtunk odahaza, Anyám, hú-
gom és én. 1954 szeptemberében, a 8 
általános elvégzése után a tatai mező-
gazdasági technikum elsőéves tanulója 
voltam, a második évfolyam első félé-
vének befejezése után, 1956 január ele-
jén, Anyám betegsége miatt a Bábolnai 
Állami Gazdaság állandó dolgozója let-
tem, családfenntartóként. Először a gép-
műhelyben dolgoztam, majd a tavaszi 
mezei munkák beindulásával segéd trak-
torvezető lettem, nyárom az arató-csép-

lőgépek mellé lettem beosztva. Az őszi 
munkát már mint felelős traktorvezető 
kezdtem el, s már mellém osztottak be 
segédvezetőket. 

A forradalom hírét a Bábolnához 
tartozó Ölbőpusztán, őszi talajelőké-
szítő munka során hallottuk először. 
Reggelente a Bábolnáról kijövő szerelő 
hozta a hírt, hogy baj van Budapesten, a 
Rádiót megrohamozták a tüntetők és 
puskalövések hangzanak a rádióban. 
Mivel mást már nem mondott, s utasí-
tást sem kapott, folytattuk a munkát. 
Délben a gépcsoport vezetője jött és azt 
mondta, a gazdaság vezetősége úgy dön-
tött, menjen mindenki haza telephelyére, 
erőgépével és lakókocsijával együtt, ott 
várjuk ki a fejleményeket. 

Hazaérkeztünk után másnap (októ-
ber 25-én) nagy hóesés volt, így beáll-
tunk egy tetővel ellátott kocsiszín alá, 
aznap már nem dolgoztunk. Másnap 
munkaelosztás után mentünk traktorja-
inkhoz, és láttuk, hogy a traktorok hom-
lokfalán levő vörös csillag emblémát 
leverték, mindenki csak elcsodálkozott, 
senki sem vállalta magára a tettet, s az 
később sem derült ki. Az is igaz, tud-
tommal később sem kereste senki az 
elkövetőt. Mindenki várt valamit, min-
denki tartott valamitől, mindenki mon-
dott valamit, folyt a találgatás. Tudo-
másunkra jutott, hogy Bábolnán, a köz-
pontban, szimpátiatüntetés volt. A zász-
lóvivője egy 19-es vörös katona, a szo-
cialista rendszer ünnepeltje, egy másik 
ismert résztvevője Rákosi Mátyás ko-
mája volt (a fiának a keresztapja és név-
adója Rákosi Mátyás MDP-főtitkár volt). 
Hallottunk a budapesti utcán folyó lin-
cselésekről, ostromokról, a Győrben és 
Mosonmagyaróváron történtekről. A hí-
reket az elbocsájtott katonák és a nem 
dolgozó gyárak alkalmazottai hozták. 
Elmondták, hogy Komáromban a tünte-
tés után nyugalom van, a szovjet tisztek 
feleségeit nem szolgálták ki a boltok-
ban (tejért, kenyérért mentek a család-
juknak). Ezért a szovjet parancsnokság 
tárgyalásba kezdett a tüntetés szervező-
ivel, és megállapodás született. Mások 
szerint a magyar katonákat lefegyverez-
ték az oroszok, és átvitték őket a Duna 
hídon csehszlovák oldalra. Onnét pedig 
a Szovjetunióba internálták őket. 

Kezdett eluralkodni a félelem, de a 
bizakodás is, hiszen tudtuk, új magyar 
kormány alakult a Moszkva-barát kom-
munista Nagy Imre vezetésével; honvé-
delmi miniszter az a Maléter Pál lett, 

aki partizánként harcolt a második vi-
lágháborúban a szovjetek oldalán. Az 
orosz csapatok megkezdték a kivonu-
lást Budapestről, tehát lesz és van meg-
egyezés, nem lesz lincselés, testvérhá-
ború. Ennyit tudott a Nagy Imre-féle 
nemzeti kormány elérni. A szovjet csa-
patok bejövetelét, a forradalom leveré-
sét már nem tudták megakadályozni, 
később ők is, a jelenleg kutatható té-
nyek alapján, az áruló és konszolidáló-
dó Kádár-rendszer áldozatai – magyar-
ságuk, hazaszeretetük, kommunista hit-
vallásuk – mártírjai lettek. Örökre. Kitö-
rölhetetlenül. Helytállásuk, tettük nagy-
ságát Márai Sándor írónk gondolataival 
kívánom érzékeltetni: „aki a hazát sze-
reti, egy végzetet szeret”. Figyelmeztető 
gondolata pedig így hangzik: „gondolj 
erre, mikor hörögsz a dobogókon és 
melled vered” (Népszava, Szép Szó kult. 
melléklet, Koronaeszme és nemzettudat 
címszó alatt, 2016. 08. 19-i szám).  

Mindeközben a Szabad Európa rá-
dióból és az Amerika Hangja rádióból 
biztató, támogató és segítő szándékú ígér-
getések hangzottak el a tüntetés, majd 
fegyveres felkelés és a forradalom mel-
lett, valahogy így: „Tartsatok ki, veletek 
vagyunk, megyünk és segíteni fogunk”. 
Állításuk szerint több ezer felfegyverzett 
magyar és külföldi állampolgár és ön-
kéntes, és az ENSZ-csapatok ugrásra 
készen, csak a jelet várják. Hogy kinek a 
jelét, azóta sem tudtuk meg. 

Amíg folyt a magyarok biztatása az 
ellenállásra, azalatt angol, francia és 
izraeli csapatok szálltak partra a Szuezi 
csatornánál. Megtámadva a szovjet segít-
séggel függetlenné vált Egyiptomot, 
hogy visszaszerezzék az egyiptomi ál-
lami tulajdonba kerülő javaikat és a csa-
torna feletti ellenőrzést. Úgy gondolták, 
szabad a vásár, amíg a szovjet el van 
foglalva a magyarokkal, ők végrehajt-
hatják céljaikat. Intervenciójuk csak a 
Szovjetunió erőteljes felszólítására, és 
az Egyedült Államok halogató állásfog-
lalásának köszönhetően fejeződött be. 
(Az USA-ban elnökválasztás volt.) A nyu-
gati hatalmak nem avatkoztak be a ná-
lunk zajló eseményekbe, hiszen a jaltai 
konferencián, a tárgyalóasztal alatt és 
felett,  papír-fecnik tologatásával eldön-
tötték, hogy a győztes háború után Ma-
gyarország a szovjet hatalmi érdekszfé-
rába fog tartozni. A szovjetellenes fel-
lazító, uszító politikájukkal elősegítet-
ték a magyarországi forradalom és sza-
badságharc kialakulását, majd bukását, 
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s ezzel sokat ártottak a magyarságnak.  
A szabadságharc leverésének elíté-

lésében a Szovjetunió megbüntetésében 
nem a „dádá” játszotta a szerepet, ha-
nem csak az ejnye-bejnye kifejezésig 
jutottak el. Vörös Attila tanár a Tria-
non utóélete című könyvben a követ-
kezőket írja: „Nagyon kiábrándultam a 
nyugati politikából, több okból is. Nem 
érdekli őket semmi. Nagy nemzeteknek 
ritkán van érzékük a kis nemzetek igaz-
sága iránt”. Punktum. 

November 4-én a rádiót hallgatva 
értesültünk a szovjet hadsereg bevonu-
lásáról, Nagy Imre miniszterelnök beje-
lentette, hogy „Csapataink harcban 
állnak!”. Egy másik rádióállomáson Ká-
dár János mondta, hogy megalakult az 
új magyar munkás-paraszt kormány. Ha 
eddig csend volt és félelem, az még 
nagyobb lett, az új hatalom kialakulása, 
annak megszilárdítása hosszú hónapo-
kat, éveket vett igénybe – áldozatokat, 
vértanúkat és veszteségeket okozva.  

A Kádár-kormány által meghirdetett 
„megbonthatatlan szovjet-magyar barát-
ság” sem hozta el, és nem valósította 
meg a beígért „szabadság, egyenlőség, 
testvériség” elvén működő szocialista 
jóléti társadalmat. Az a 80-as évek vé-
gére, az a két létező társadalmi rendszer 
(kapitalizmus/szocializmus) versenyében 
elbukott, és a történelem süllyesztőjébe 
került. 

Akárhogyan is alakult a helyzet, és 
végződött az 56-os forradalom, a ma-
gyarság ezzel a tettével beírta magát a 
világtörténelembe. Annak ellenére is így 
van, hogy a történet először nem a szo-
cializmus ellen, hanem annak megre-
formálásáért indult, „és végül a forra-
dalmat odavetették martalékul a szovje-
teknek” – idézhetjük Göncz Árpádtól (a 
Magyar Köztársaság volt elnökétől), a-
melyben egyértelművé tette, hogy az 
akkori pártvezetés (MDP) magatartása 
okozta a kialakult tüntetéssorozat elfa-
julását, mivel „Gerő Ernő fasiszta cső-
cseléknek nevezte a Rádió elé vonult 
tömeget”. Utána már másnap hiába szólí-
totta meg a tüntető tömeget Nagy Imre 
miniszterelnök, hogy „Elvtársak!”, a tö-
meg ezt kikérte magának, és hangos be-
kiabálással fejezte ki nemtetszését. A 
történet folytatása során akarva akarat-
lanul születtek ellenállók, hősök, áldo-
zatok és mártírok, akik az ereje teljében 
levő világhatalom marxista eszmerend-
szerét tetteikkel megkérdőjelezték, s ez-
zel belerúgtak a Nagy Medve totalitári-

us rendszerének hatalmába. 
A forradalom alatt és után a puszta 

népe végig dolgozott, mi a szántófölde-
ken traktorainkkal vetőágyat készítet-
tünk a búza alá. Maradandó és szomorú 
élményként éltük meg a hazájukat el-
hagyó, disszidáló magyarok nyugatra 
történő vonulását. Előfordult, hogy a 
szántóföldeket szegélyező mezővédő 
erdősávokból léptek elő – frászt hozva 
ránk – és érdeklődtek, hogy nyugat, 
illetve Győr felé jó irányba mennek-e? 
Ilyenkor mi megálltunk, és a traktor-
ülésből kiszállva, félelemből, kalapá-
csot vagy nagy villáskulcsot kézbe véve 
adtunk útbaigazítást. 

A levert Szabadságharc után a hely-
zet nehezen tért vissza a normális min-
dennapokba. Számtalan ellenőrizhetetlen 
hír keringett, fegyveres ellenálló csopor-
tok létezéséről és mozgásáról. Beszél-
ték, hogy a Vértes és Bakony hegység-
ben bujkálnak – mindkét hegység Bá-
bolnához közel van. Talán erre vála-
szul, hogy mindenki kijózanodjon, az 
egyik novemberi este irtózatos robba-
násokra rohantunk ki a házakból. A 
robbanások akár Komárom, akár Tata 
felől is jöhettek, mivel a torkolattüzeket 
nem láttuk, a hang irányát pontosan 
nem tudtuk megállapítani és azt sem, 
hogy tüzérség vagy harckocsik okoz-
ták-e. Sosem tudtuk meg, hogy kik lőt-
tek és mivel, feltételezhető, hogy a kö-
zel negyedórás „műsort” a megszálló 
szovjet hadsereg szolgáltatta, jelezve, 
hogy itt vannak és a „nagy testvér” fi-
gyelemmel kíséri a fejleményeket. 

Az én ’56-om ilyen, főleg befeje-
zetlen, részben befejezett történetekből, 
történésekből áll össze. 

Ezek ismeretében lettem, lettünk 33 
éven át „hűséges és kollaboráns” együtt-
működője, résztvevője, a proletár inter-
nacionalizmusra hivatkozó, és az általa 
megvalósuló „munkás-paraszt” Kádár-
kormány megtorlást és konszolidációt 
létrehozó „emberarcú” diktatúrájának 
és a szocializmusnak, több millió em-
bertársammal együtt. Azokkal is, akik 
szerencséjüknél vagy egyéb oknál fog-
va „alá tudtak merülni”, visszavonulni, 
és akár látszat vagy akár valós együtt-
működést mímelve szolgálták a regnáló 
hatalmat, akár magas beosztásban is. 
Azokkal is, akik a rendszer által ismé-
telten és újonnan meghirdetett és be-
ígért szebb jövő reményében naponta 
helytálltak, alkottak, és új értékeket te-
remtettek mindenki számára. Feltételez-

hető és valószínűsíthető, hogy tetteiket, 
tetteinket egy tudat alatti dolog moti-
válta, hittünk abban, hogy van és lesz 
értelme, közös nevezője, közös több-
szöröse, jövője a magyarságnak. 

Így következett be az 1990-es rend-
szerváltás ideje, „a történelmileg így 
alakult ki” (Kádár János) szovjet meg-
szállás megszűnt, és vártuk a költő sza-
vaival élve „az új magyar csodákat” 
(Ady) – ami egyszer már életünkben 
1956-ban bekövetkezett és rövid ideig 
működött is – sorsfordulónkat és abból 
fakadó sorskérdéseinket. Amik tulaj-
donképpen végigkísérték magyarsá-
gunkat az egész elmúlt 20. században. 
Amit Ady Endre költőnk a század ele-
jén a Magyar jakobinus dala című ver-
sében oly szépen megfogalmazott: 

„Mikor fogunk már összefogni? 
Mikor mondunk már egy nagyot” – 
kérdezi a költő, és folytatása a gondo-
latmenetének: „Dunának, Oltnak egy a 
hangja”, de amíg nem mondunk egy 
nagyot: „Mi, Magyarok és nem-magya-
rok”, ez a hang „Morajos, halk halotti 
hang” marad, nem sok jót ígérve a 
következő nemzedékeknek.  

Úgy néz ki, úgy tapasztalom, tapasz-
taljuk, naponta a médiát olvasva és hall-
gatva, hogy nincs közös nevező, gyakran 
a közös akarat, a cél, egymás tisztelete 
helyett csak egymás megvezetése, ellen-
ségkép keresése folyik, közben a mun-
kaképes lakosság egy része – aki a legér-
tékesebb, aki a legmagasabb hozzáadott 
értéket lenne képes előállítani, külföldre 
vándorol, és egy része ott is marad. Ami 
egy kicsit talán javítja a helyzetünket, 
megítélésünket, külföldön és belföldön 
egyaránt, hogy folytatva több évszáza-
dos hagyományainkat, – mivel kelet és 
nyugat ütközőzónájában telepítettek le 
bennünket őseink – ismét Európa határát 
őrizzük és szervezzük, és nem eltúlozva 
ismét egy kicsit Európa védőbástyája 
lettünk. Annak az Európának, aki meg-
tépázta nemzeti büszkeségünket és ado-
mányozta részünkre a trianoni határo-
kat, hogy lesz-e elismerés, vagy újabb 
feddés, ez a jövő kérdése, a történelem 
fog rá választ adni. Majd. 

Végkövetkeztetésül az elmondottak-
ra, ismét feltehetjük a kérdést a kihívá-
sokra és magunknak: mikor fogunk már 
összefogni, mikor mondunk már egy 
nagyot, életmódunktól és pártállásunk-
tól függetlenül, mi magyarok. 

Gyurica István 
a Balatonkenese Baráti Kör alapító tagja és 

titkára
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Lisszabon és a Kanári-szigetek 
 
A hölgyet Ilonának hívják, s bár 22 tonnát nyom, karcsúnak mondható. Természetesen vitorlás hajóról van szó, amely marok-
nyi legénységével nekivágott a világ tengereinek. A hajó a Bristol Channel Pilot Cutter tervei alapján készült. Az old timer 
stílusú vitorlás folyami úton jutott el Hollandiába, átszelte a La Manche-csatornát, elidőzött a bretagne-i partoknál, majd 
Spanyolországban horgonyzott le néhány napra. Innen Lisszabonba indultak. 
 
2001. szeptember 15. – október 24. 
 

Az éjszaka közepém kötünk ki 
Cascais-ban, Lisszabon külvárosában. 
Reggelre új hajó állt mellénk, bretagne-
i zászlóval. Egy kétgyermekes család és 
még egy férfi tartózkodik rajta. Hosszú 
hajú, szakállas, tagbaszakadt bretagne-i 
legények, jelentősen elütnek a helyi 
vasalt inges vitorlázó közönségtől. 

Rendkívül barátságos emberek, áthív-
nak a hajójukra és itallal kínálnak. A 
kabin inkább angol kocsmára emlékez-
tet, mint hajóbelsőre. Ők nem beszél-
nek angolul, mi nem beszélünk franciá-
ul, mégis órákon át folyik a társalgás. 
Fred elmeséli, hogy a mézbor, amit 
éppen iszunk, bretagne specialitás. 
Csak keveset szabad inni belőle, nem 
mintha annyira erős lenne, hanem mert 
van benne egy speciális anyag, amely 
úgy hat az idegrendszerre, hogy kikap-
csolja az egyensúly-érzékelést, és az 
ember egyik pillanatról a másikra ha-
nyatt vágódik tőle. Ennek elkerülésére a 

bretagne-i kocsmákban a férfiak a bár-
pultba akasztják be a nadrágszíjukat, 
így aztán nem fenyeget az elvágódás 
veszélye. 

Másik szomszédunk egy amerikai 
hajó. A kapitány, Tim egyetemi oktató 
Bostonból. Legénysége egy ír diáklány, 
Cara. Ő vízi stoppal jutott el Írország-
ból Portugáliába, s itt kéredzkedett fel 
Tim hajójára. Lehet, hogy együtt szelik 

át az óceánt. Cara szerint a stoppolás 
rendkívül mulatságos és főképp költ-
ségtakarékos módja a tengeri utazás-
nak. Azon a hajón, ahol éppen tartóz-
kodik, kiveszi a részét a hajózással 
kapcsolatos teendőkből (kormányzás, 
navigáció, hajókarbantartás stb.), és 
ezenfelül bizonyos háztartási munkákat 
is elvégez. Ha egy hajóról tovább akar 
állni, mert például más az útiránya, 
egyszerűen körbeérdeklődik a kikötő-
ben, s ahol van hely számára, oda felké-
redzkedik. Egy ilyen váltáskor az a 
leghatékonyabb, ha az előző kapitánya 
is ajánlja a következő hajóra. Bizonyos 

biztonsági óvintézkedéseket is kell 
tennie a tengeri stopposnak, hiszen nem 
tudhatja, miféle ember az új kapitány. 
Cara ezért minden hajóváltáskor haza-
telefonál, bemondja a hajó nevét és a 
következő várost, ahol kikötnek. 
 
Szárazföldi kitérő 
 

No de bármennyire is élvezzük a vi-
lág minden tájáról ideverődött tengeri 
vándorok társaságát, mégsem kuksolha-
tunk örökké a kikötőben. Irány Lissza-
bon, turistáskodjunk egy kicsit! 

A várossal való ismerkedést érde-
mes a tengerészeti múzeummal kezde-
ni. A Museo de Marinha a Belem nevű 
városrészben található, ahol elsősorban 
a felfedezések korának tengerészeti 
emlékei tekinthetők meg. Karavellák, 
galeonok, sorhajók, fregattok, barkok 
és briggek makettjei állítanak emléket a 
portugál történelem dicső pillanatainak. 
Megtudjuk, hogy Lisszabonból indultak 
el 1494-ben Vasco de Gama parancs-
noksága alatt a Sao Raphael és Sao 
Gabriel nevű karakkok és a Berio nevű 
karavella, hogy Afrika partjai mellett 
hajózva eljussanak Kalkuttába. Ők 
kerülték meg elsőként a Jóreménység 
fokát. A Sao Raphael nem tért vissza 
Portugáliába, mert a skorbut által meg-
tizedelt legénység már csak két hajó 
kormányzását tudta ellátni. Nagy érdek-
lődéssel szemléljük a korabeli navigá-
ciós eszközöket, a Jákob botot, az 
asztrolábiumot, az oktánst. Számomra a 
legérdekesebb, hogy milyen erős ka-
landvágy vagy becsvágy hajtotta ezeket 
az embereket, hogy kezdetleges eszkö-
zeikkel, pontatlan térképeikkel nekivág-
janak az ismeretlennek. Minden tiszte-
letem az övék. 

Cascaistól északra található Sintra, 
amely szintén közkedvelt kiránduló-
hely. A busz a falu központjában tesz 

4. rÉsz 

 
 

Egy bretagne-i legény Cascais-ból 
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le, innen jó órás gyalogtúra visz fel a 
hegyre. Az út meseszép eukaliptuszer-
dőn át vezet. A hegy tetején áll Castelo 
Mouros büszke vára, a mór vár. A IX. 
században építették, majd ahogyan 
folyamatosan visszaszorították a móro-
kat, egyre veszített stratégiai jelentősé-
géből. A XIX. században újította fel II. 
Alfredo portugál király, nem kis üdvére 
a későbbi idegenforgalomnak. 

Sintrától utam újra a tengerpartra 
vezet, Európa legnyugatibb pontját, 
Cabo de Rocát keresem fel. A száraz-
földet a tengertől száz méter magas 
sziklafal választja el, a mélységből a 
hullámok morajlása hallatszik. A ha-
talmas kövek hol aranysárga, hol ezüs-
tös színben pompáznak. Leülök egy 
sziklára, és órákon át bámulom a ter-
mészet alkotta tökéletes formákat. Le-
nyűgöző látvány! 
 
2001. október 25. – november 1. 
 

Miután bebarangoltuk Lisszabont és 
környékét, újra vitorlát bontunk. Elrúg-
juk magunkat az öreg kontinenstől, és 
utunkat délkeleti irányba, a Kanári-
szigetek felé vesszük. Hátunk mögül fúj 
a szél, 5-6 csomós sebességgel hala-
dunk. 
 
Holdbéli Lanzarote 
 

A mindennapok egyhangúságát egy-
egy tengeri állat felbukkanása szakítja 
meg. Először egy kismadár száll a fe-
délzetre, akkora, mint a tenyerem. Nem 
tudom, mit keres itt, több száz mérföld-
re a szárazföldtől. Biztosan eltévedt. 
Mindent elkövetünk, hogy ne zavarjuk 
meg, hátha elutazik velünk a Kanári-
szigetekre, ahol újra biztonságban érez-
heti magát. Néhány órás pihenés után 
azonban továbbáll, sok szerencsét kívá-
nunk neki. Kis idő elteltével egy csapat 
delfin szegődik mellénk. Bukdácsolnak 
a hajó körül, átúsznak alatta, majd újra 
ugranak egy kecseset. Valahol azt hal-
lottam, hogy a delfin az egyetlen élő-
lény, amely életének 95 százalékát 
játékkal és szeretkezéssel tölti, a többi 
időt táplálkozásra és egyéb haszontalan 
ügyekre vesztegeti. Nem tudom, igaz-e, 
mindenesetre szimpatikus időbeosztás. 
Következő útitársunk egy jókora tek-
nős, lehet vagy egy méter átmérőjű. Az 
esti szürkületben keresztezi utunkat. 

Kitartóan tapossa a vizet, keleti irányba 
haladva. 

A Kanári-szigetek nyugat-kelet 
irányban sorakoznak egymás mellett, 
sorrendben La Palma, Hierro, Gomera, 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura 
és Lanzarote. Az uralkodó szélirány a 
szigetsorra merőleges, északi. A szél a 
szigetek közötti átjárókban felgyorsul, 
ahol magas hegyek tornyosulnak, ott 
akár 25 csomóval is erősebben fúj. 
Hasonló ez a tihanyi csőben megszo-
kott dűznihatáshoz, csak még erőteljes-
ebben jelentkezik. 

Lanzarote déli részén körünk ki, a 
Porto Calero nevű helyen. Itt még érde-
kesebb jelenséget figyelhetünk meg. A 
Szahara felől fújó szél, a harmattan 
sivatagi homokot szállít magával, ami-

vel aztán mindent beborít. Reggelre a 
decket, a köteleket, a vásznakat és a 
hajó minden porcikáját vöröses por 
fedi. Rettentő munkás elfoglaltság 
napról napra lesuvickolni ezt a homo-
kot, ezért aztán nem is túl népszerű a 
harmattan errefelé. 

Lanzarote vulkanikus sziget, tulaj-
donképpen nincs is itt más, csak meg-
szilárdult láva és vulkáni hamu, elvétve 
egy-egy kaktusz, illetve pálmafa. Első 
hangzásra nem tűnik túl izgalmasnak, 
persze ízlés kérdése, nekem például 
nagyon tetszenek a vörösesbarnás kö-
vek, az érdekes sziklaalakzatok. Hold-
béli táj. A sziget közepén található a 
Timanfaya Nemzeti Park. Az itt lévő 
vulkánokat gyalogosan vagy akár teve-
háton is bebarangolhatjuk. Mi az utób-
bit választjuk. Felejthetetlen élmény a 
vulkánok között tevegelni. Perzsel a 
nap, forró szél fújja az arcomat. Körü-
löttem olyan táj, amihez hasonlót még 
sohasem láttam. 

A kétnapos lanzarote-i villámlátoga-
tás után újra vízre szállunk. Irány Las 
Palmas, Gran Canaria és az egész szi-
getcsoport fővárosa. Ott gyülekezik az 
ARC (Atlantic Rally for Cruisers) me-
zőnye. Még egy nap a tengeren, és 
csatlakozunk hozzájuk. Ebből a város-
ból indult el annak idején Kolumbusz 
Kristóf hosszú útjára, hogy aztán kö-
vesse őt még számtalan bátor tengerész, 
aki átkelt a nagy vízen. E hosszú sor 
végén ott toporgunk mi is. Hogy milyen 
sikerrel, az majd a következő részből 
kiderül. 

Somogyi Gyula

 
 

A szerző a mór erődben 
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Kalendárium – December 
 

December az év tizenkettedik hónapja. Neve a latin decem, azaz tíz szóból származtatható, mert a római naptárban eredetileg ez volt a ti-
zedik hónap. A népi kalendáriumban Télelő, Karácsony hava, Álom hava, Istenfiak hava név alatt is találkozhatunk vele. A nyelvújítás korá-
ban, amikor szinte mindennek új nevet igyekeztek adni, a fagyláros kifejezést vélték a legtalálóbbnak a hónap nevéül, mellyel nem is cáfol rá 
mivoltára: december 1-én veszi kezdetét a meteorológiai, 21-én pedig a csillagászati tél. Utóbbi az év legrövidebb napja: eddig minden nap-
pal rövidült a nappali órák hossza, innentől viszont jön a fordulat. A Föld északi felén idáig a Nap északról dél felé haladt, mostantól délről 
észak felé kezd mozogni, ezzel növelve a fényt, a nappali órák számát, mely folyamat a nyári napfordulón, június 21-én tetőzik majd. Miként 
a nyári napfordulóhoz is sok ősi népszokás kapcsolódik (lásd: Szent Iván-éj), így van ez a téli napforduló esetében is. Ezek többnyire a fény 
dicséretét, a fénybe vetett hit megújulását hirdetik. Az ókori kultúrákban az újjászülető fény ünnepe a Napisten születésnapja és az év kezde-
te. Nem véletlenül van a karácsony, Jézus, a Fény születésének ünnepe is éppen ilyenkor. 

A Nap a Nyilas jegyéből a Bakba lép. A természet már alszik, pihen, készül a tavaszi megújulásra. A hónap időjárását sok felhő, köd jel-
lemzi, de általában nem ez a leghidegebb téli hónap. A történeti adatok szerint az 1600-as évek során egész Európában kemény telek követ-
ték egymást. A törökkel vívott háborúk során rengeteg katona fagyott meg a különböző csatatereken. A folyók és tavak gyakran olyan vastag 
jeget eresztettek, hogy egész seregeket elbírtak. A nagy hideg néha teljesen váratlanul állt be, mint például 1685 telén, amikor Debrecenben 
egyetlen éjszakán százötven ember fagyott meg. Feljegyezték, hogy Angliában különösen az 1670-80-as évek telei voltak a legkeményeb-
bek: 1683-84-ban a föld nagyjából egy méter mélyen átfagyott, a Temze vastag jegén pedig több alkalommal vásárokat rendeztek. 

A hónap jeles napjai közül kiemelkedik a 6-i Miklós nap, Luca napja 13-án, valamint természetesen a karácsony és az év utolsó napja, 
Szilveszter. 
 

December 1. 
Az AIDS elleni nemzetközi világnap, 

valamint a magyar rádiózás napja, annak 
emlékére, hogy 1925-ben ezen a napon 
kezdődtek meg hazánkban a rendszeres 
rádióadások. A Magyar Rádió az 546 méte-
res középhullámon sugározta adását. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Müller Péter (1936) József Attila-díjas író, 
dramaturg, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztjének birtokosa, akinek 
spirituális témákkal foglalkozó könyvei 
számtalan olvasót vonzanak. 

December 2. 
1915-ben Albert Einstein ezen a napon 

tette közzé relativitáselméletét. 
Ezen a napon született Maria Callas 

(Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropulos) 
görög származású amerikai operaénekesnő 
(1923-1977). 

December 3. 
1992 óta a baleset, betegség, katasztrófa 

következtében fogyatékossá vált emberek 
világnapja. 

E nap szülötte Joseph Conrad (Józef Teo-
dor Konrad Korzeniowski) (1857-1924) len-
gyel születésű angol regényíró, aki tengerész-
ként az egész Földet bejárta, s műveit később 
ezekből az élményeiből, a sokféle ember 
megismerése általi tapasztalataiból írta. 

December 4. 
A bányászok nemzetközi napja, mivel 

ez Szent Borbálának, a bányászok védő-
szentjének emléknapja is. 

Ezen a napon született Gérard Philipe 
francia színész, az 1950-es évek kedvelt 
sztárja (1922-1959). 

December 5. 
Az önkéntes munka, az önkéntesség 

nemzetközi napja. 
Ezen a napon született Toma András 

(1925-2004), az utolsó magyar hadifogoly. 
A II. világháborúban az I. magyar hadsereg 
katonájaként esett orosz fogságba. A Szov-
jetunióba hurcolták, ahol a fogolytáborból 
először kórházba, majd egy pszichiátriai 

intézetbe került. Mivel az ilyen személyeket 
törölték a hadifoglyok névsorából, kikerült a 
hatóságok látóköréből. 1945-ös fogságba 
esése után 55 évvel, 2000 augusztusában 
térhetett haza. Négy évvel később családja 
körében hunyt el. 

December 6. 
Szent Miklós püspök emléknapja. 1956-

ban ezen a napon volt a melbourne-i vérfür-
dő néven elhíresült olimpiai vízilabda-
mérkőzés, melyet a magyar válogatott a 
Szovjetunió csapata ellen vívott. Tekintve a 
nemrégen lezajlott magyar forradalmat és 
annak szovjetek általi leverését, az indula-
tok nagyon hamar elszabadultak. A meccset 
a magyar csapat nyerte, de a szovjetek 
rendkívül durván és sportszerűtlenül játszot-
tak, ezért – és természetesen a forradalom 
leveréséért is – a közvélemény teljes mér-
tékben ellenük fordult. 

A nap szülötte Dave Brubeck (David 
Warren Brubeck) (1920-2012) amerikai jazz 
zongorista, zeneszerző. 

December 7. 
A polgári repülés nemzetközi napja, a 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO 
– International Civil Aviation Organization) 
1944-es megalakulása alkalmából. 

Ezen a napon született Szántó Piroska 
(1913-1998) Kossuth-díjas grafikus és festő, 
Vas István költő felesége. 

December 8. 
A katolikus egyházban Szűz Mária 

szeplőtelen fogantatásának ünnepe. 
Ezen a napon született Tandori Dezső 

(1938) József Attila- és Kossuth-díjas költő, 
író, műfordító, valamint Jim Morrison 
(1943-1971) a Doors együttes énekese is. 

December 9. 
Korrupcióellenes világnap. 2005-ben 

lépett hatályba az ENSZ Korrupció Elleni 
Egyezménye, melynek célja, hogy a világ 
közvéleményének figyelmét minél inkább 
felhívják az államok és a társadalmak stabi-
litását veszélyeztető korrupcióra, valamint 
az az elleni küzdelemre, illetve a köztulaj-

don és a közügyek helyes kezelésének 
fontosságára. 

E napon született Garas (Grósz) Dezső 
(1934-2011) kétszeres Jászai Mari- és Kos-
suth-díjas színművész, a Nemzet Színésze. 

December 10. 
Az emberi jogok világnapja. 1948-ban 

ezen a napon fogadta el az ENSZ közgyűlése 
Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. 

Ezen a napon látta meg a napvilágot 
Melville Dewey (teljes nevén: Melville 
Louis Kossuth Dewey) (1851-1931) ameri-
kai könyvtáros, a könyvtári besorolásra 
szolgáló, az ismereteket tíz fő osztályba 
soroló decimális rendszer megalkotója. 
Érdekes középső nevét azért kapta, mert az 
1850-51-ben amerikai körutat tevő és a 
magyar ügy érdekében felszólaló Kossuth 
Lajos személye annyira lenyűgözte szüleit, 
hogy tiszteletből akkor születő fiuknak is 
ezt a nevet választották. 

December 11. 
A hegyek nemzetközi napja. Az ENSZ 

2002, a hegyek nemzetközi éve után nyilvá-
nította ezt a napot a hegyek napjának, fel-
hívva a figyelmet a hegyek, természeti 
kincseink és védelmük, a Föld klímájában 
betöltött szerepük fontosságára. A hegyvi-
dékek nagy része szerencsére még érintet-
len, a környezeti ártalmaktól részben mentes 
terület. A hegyek az emberi kultúrtörténet-
ben is nagy szerepet játszanak. 

Ezen a napon született báró Wesselényi 
Miklós (1750-1809), erdélyi főúr, politikus, 
katona és drámaíró, a „zsibói bölény”, 
Wesselényi Miklósnak, az „árvízi hajós”-
nak édesapja. 

December 12. 
2012 óta a hard rock és a heavy metal 

zene nemzetközi napja. Célja e zenei műfaj-
ra irányítani a figyelmet, elérve, hogy a 
rádióállomások többet játsszák előadói 
felvételeit. 

Ezen a napon született Seregi (eredeti-
leg Széplaki) László (1929-2012) Kossuth-
díjas táncos, koreográfus, a Magyar Állami 
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Operaház művésze, a Halhatatlanok Társu-
latának örökös tagja, Primo Primissima 
díjas.  

December 13. 
Szent Luca (Lúcia) napja, melyhez a 

magyar néphitben is számtalan népszokás 
kapcsolódik. Ez a Nobel-ünnepségek záró-
napja is, az új Nobel-díjas köszöntésével. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Magyar Zoltán (1953) kétszeres olimpiai 
bajnok tornász és sportvezető, a Nemzet 
Sportolója, aki először mutatta be a róla 
elnevezett Magyar-vándor nevű technikai 
elemet. 

December 14. 
A hűség napja Magyarországon: az 

1921-es népszavazáson a soproniak ekkor 
döntötték el, hogy a Trianonban meg-
csonkított Magyarország része kívánnak 
lenni, nem akarnak az osztrák állam része 
lenni. 

E napon született Szepes Mária 
(Scherbák Magdolna) (1908-2007) írónő, 
akinek az ezoterikus témákat felvonultató 
könyvei mellett – ilyen A Vörös Oroszlán – 
többek között a Pöttyös Panni sorozatot is 
köszönhetjük. 

December 15. 
1946-ban az ENSZ Közgyűlése elfogad-

ta a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet 
alapokmányát. 

A nap szülötte Bolyai János (1802-
1860) matematikus és hadmérnök, Bolyai 
Farkas fia, aki 1831-es Appendix című 
művében megalkotta a nemeuklidészi geo-
metriát. Egy évszázaddal Einstein előtt már 
leírta a gravitációértelmezés alapjait. 

December 16. 
1933-ban elindult Magyarország első 

trolibusz járata, Óbudán. 
A nap bővelkedik híres szülöttekben. E 

napon látta meg a napvilágot Ludwig van 
Beethoven (1770-1827) német zeneszerző, a 
bécsi klasszika nagy alakja és Kodály Zol-
tán (1882-1967) háromszoros Kossuth-díjas 
zenetudós, zeneszerző, a hazai népzenegyűj-
tés és zenepedagógia kiemelkedő alakja. De 
ezen a napon ünnepelte születésnapját Jane 
Austen (1775-1817) angol írónő, az Értelem 
és érzelem szerzője, Kós (eredetileg Kosch) 
Károly (1883-1977) építész, író, szerkesztő, 
az erdélyi magyarság kulturális életének 
szervezője, a művelődéstörténet egyik 
legkiemelkedőbb alakja, valamint Lotz 
Károly (1833-1904) festőművész, többek 
között a Parlament, a budapesti Operaház és 
a Pesti Vigadó nagyszabású falfestményei-
nek megalkotója is. 

December 17. 
1903-ban a Wright fivérek (Orville és 

Wilbur) először emelkedtek a levegőbe 
motor hajtotta repülőgépükkel, melyhez egy 
bicikliláncot használtak. 

A nap szülötte Ferenc pápa (Jorge 
Mario Bergoglio) (1936) argentin teológus, 
pap, Buenos Aires korábbi érseke, a katoli-
kus egyház jelenlegi vezetője. 

December 18. 
1892-ben e napon mutatták be először 

Csajkovszkij Diótörő című balettjét 
Szentpétervárott. 

Ezen a napon született Zelk Zoltán 
(1906-1981) Baumgarten-, József Attila- és 
Kossuth-díjas költő, író. 

December 19. 
1895-ben ezen a napon kelt az a rende-

let, amely lehetővé tette, hogy az egyetemek 
orvosi és bölcsészettudományi karának női 
hallgatói is lehessenek. 

A nap szülötte Edith Piaf (Édith 
Giovanna Gassion) (1915-1963) francia 
sanzonénekesnő. 

December 20. 
Az emberi szolidaritás nemzetközi 

napja. 
Ezen a napon született Than Károly 

(1834-1908) kémikus, egyetemi tanár, aki 
az első magyar gyógyszerkönyv egyik 
kidolgozója, a Kémiai Intézet alapítója, 
aki az egyetemi kémiaoktatást is megre-
formálta. 

A téli napforduló napja. 1913-ban ezen 
a napon jelent meg az első keresztrejtvény a 
New York World című lapban. 

Ezen a napon látta meg a napvilágot 
Für Lajos (1930-2013) történész, politi-
kus, az MDF alapító tagja, az Antall-, 
majd a Boross-kormány honvédelmi mi-
nisztere. 

December 22. 
1947-ben a Bell laboratóriumban Wil-

liam Bradford Shockley, Walter Brattain és 
John Bardeen létrehozta az első tranzisztort, 
a modern elektronika egyik alapelemét. 

Giacomo Puccini (1858-1924) népszerű 
olasz operaszerző születésének napja. 

December 23. 
1922-ben e napon nyílt meg a Fővárosi 

Operettszínház Budapesten. 
E napon ünnepli 100. születésnapját 

Oloffson Placid (Oloffson Károly) (1916) 
svéd származású bencés szerzetespap és 
tanár, akit 1946-ban a szovjet katonai bíró-

ság koncepciós perben terrorcselekmények 
végrehajtásának vádjával bűnösnek talált, 
tíz év börtönre ítélt, majd a Gulágra hurcol-
ták. 1955-ben térhetett haza Magyarország-
ra, ahol mivel tanárként és papként sem 
működhetett, először egy ládagyárban dol-
gozott fizikai munkásként, majd az ORFI-
kórházban betegszállítónak. Végül, mint a 
Korányi szanatórium mosodavezetője ment 
nyugdíjba. 2016-ban Magyar Becsületrend-
del tüntették ki. 

December 24. 
Karácsony előestéje, szenteste. 
Ezen a napon született Erzsébet osztrák 

császárné és magyar királyné (1837-1898), 
Ferenc József felesége, a sokak által kedvelt 
Sissy – teljes nevén Elisabeth Eugenie 
Amalie von Wittelsbach bajor hercegnő. 

December 25. 
Karácsony napja, a keresztény egyhá-

zakban Jézus születésének ünnepe. A kö-
zépkorban innentől számították az új év 
kezdetét. 

Ezen a napon született egyebek mellett 
Isaac Newton (1642-1727) angol fizikus és 
matematikus, az egyetemes tömegvonzás 
törvényének felfedezője, a mechanika tu-
dományának megalapozója; Liszt Ferenc 
lánya, Cosima (1837-1930), aki később 
Richard Wagner felesége lett; Humphrey 
Bogart (Humphrey DeForest Bogart) (1899-
1957) Oscar-díjas amerikai színész, a film-
történet egyik legkiemelkedőbb alakja. De 
ezen a napon ünnepli születésnapját Annie 
Lennox (1954) Grammy-, Golden Globe- és 
Oscar-díjas skót énekesnő és zeneszerző is, 
aki korábban a Eurythmics együttes tagja 
volt. 

December 26. 
Karácsony második napja, a katolikus 

egyházban Szent István vértanú ünnepe. 
Ezen a napon látta meg a napvilágot 

Charles Babbage (1791-1871) angol mate-
matikus, aki elsőként állt elő a programoz-
ható számítógép ötletével. Az általa diffe-
renciálgépnek elnevezett fejlesztésében 
alkalmazott működési elvek sokban hasonlí-
tanak a mai számítógépekére. Ezen a napon 
született Róth Miksa (1865-1944) üvegfestő 
és mozaikművész is, akinek csodálatos 
szecessziós és art deco stílusú alkotásai sok 
magyarországi épületet díszítenek, így a 
Parlamentet, a Gresham-palotát, a Zeneaka-
démiát és a Széchenyi-fürdőt is. De dolgo-
zott külföldön is, így Hágában, Velencében 
és Mexikóvárosban is. 

December 27. 
A katolikus egyházban Szent János 

apostol, evangélista ünnepe. 1236-ban Ju-
lianus barát ezen a napon érkezett vissza 
keleti útjáról, melynek célja az ott élő ma-
gyarok felkutatása volt, és ekkor hozta a 
mongolok közeledtének hírét. 

A nap szülötte Szervánszky Endre 
(1911-1977) Kossuth-díjas zeneszerző és ze-
nepedagógus, valamint Marlene Dietrich (ere-
detileg Marie Magdalene Dietrich) (1901-
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1992) német színésznő, aki többek között a 
Kék angyal című filmben nyújtott felejthe-
tetlen alakítást és a két háború közti időszak 
egyik emblematikus színésznője és énekes-
nője volt. 

December 28. 
Aprószentek napja a katolikus egyház-

ban, melyhez több népszokás is kapcsoló-
dik. A Jézus születése után Heródes által 
elrendelt, két éven aluli fiúgyermekek lemé-
szárlásának napján szokás egyebek mellett a 
betegségeket elűző, jelképes korbácsolás 
vagy vesszőzés. 

December 29. 
Szent Tamás canterburyi érsek emléknap-

ja. Thomas  Edison 1891-ben e napon  jelentett  

be szabadalmat a rádióra, mint elektronikus 
jelátvitelt lehetővé tevő készülékre. 

Ezen a napon született Pablo Casals (Pau 
Carles Salvador Casals i Defilló) (1876-
1973) katalán csellista és zeneszerző, a XX. 
század egyik kiemelkedő hangszeres művé-
sze, aki 91 évesen még koncerten muzsikált 
és 94 évesen még saját művét vezényelte. 

December 30. 
1953-ban az amerikai üzletekben ekkor 

kezdték árusítani az első színes televíziókat. 
Ezen a napon született ifjabb Wesselé-

nyi Miklós (1796-1850) báró, a reformkor 
egyik nagy alakja, aki az 1838-as nagy pesti 
árvíz idején számtalan embert mentett meg, 
mely által az emlékezet „árvízi hajós”-ként 
is számon tartja. 

December 31. 
Az év utolsó napja. Angliában 1695-ben 

ablakadót vezettek be ezzel a nappal. Nem 
sokkal korábban törölték el a füstadót, ami 
után újabb bevételre volt szükség. A több 
ablakkal, így nagyobb házzal rendelkezőket 
ezért nagyobb adóval terhelték, melynek 
következménye számtalan ablak befalazása 
lett. Végül 1851-ben szüntették meg, szere-
pét a lakásadó vette át. 

Ezen a napon született Henri Matisse 
(1869-1954) francia festőművész, a XX. 
századi modern festészet nagy hatású alko-
tója és Ruttkai (Russ) Éva (1927-1986) 
Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas 
színművésznő. 

– nk –

EEzztt  eemméésszzdd  mmeegg!!  
A mezei katáng segítő hatásáról 

Jön a karácsony és az év vége, a nagy családi összejövetelek, a kellemesen együtt töltött órák időszaka. S ezzel együtt a nagy 
közös vacsorák és ebédek, délutáni tea (vagy kávé) és sütemény melletti beszélgetések sokak által már nagyon várt ideje. Ám a 
nagy lakomák sokszor megterhelik a szervezetünket, s utána szeretnénk kicsit átmosni, megtisztítani szervezetünket. Ilyenkor a 
gyógynövények segíthetnek nekünk. Nem is gondolnánk, de az egyik leghasznosabb köztük a mezei katáng. 

Ki gondolná erről a réte-
ken és mezőkön, utak mellett 
és parlagon növő, jellegtelen 
kis kék virágról, hogy hasz-
nos? Ránézésre mindenkinek 
ismerős lehet a mesékben is 
szereplő, hazánkban őshonos, 
az őszirózsafélék családjába tar-
tozó, vadcikória néven is is-
mert növény. Nemesített vál-

tozata a cikória, mely főleg kávépótló alapanyagként terjedt 
el a köztudatban. Virága a kék mellett lehet fehér vagy rózsa-
szín is, mely a talaj összetételétől függ. Szervezetünkre gya-
korolt jótékony hatásai kevésbé ismertek, de annál haszno-
sabbak. Fogyaszthatjuk teaként és cseppenként adagolható 
formában is. 

Salaktalanításra, méregtelenítésre kiválóak a gyógynö-
vénytea-kúrák. A mezei katáng igen jó hatással van gyom-
runkra, emésztésünkre. És még mást is tud! 

Szerepe az emésztésben – és más felhasználási módjai 
Szerényen bájos virágunk régies neve: naputánjáró-

fű. Gyökerét és levelét az ókorban is használták gyógyításra. 
A népi gyógyításban régóta ismert drog, s ugyancsak a gyö-
kerét, vékonyabb szárhajtásait és tőleveleit használják első-
sorban. A növény keserűanyagokat, inulint, fruktózt és kolint 
is tartalmaz. Ennek köszönhetően nemcsak segít az emésztési 
problémák – így felfúvódás, bélgáz-képződés – esetén, de 
étvágyat is csinál, az epetermelést pedig serkenti. Nem vélet-
len, hogy a gyomorfekély, de a máj és a vese működési zava-
rainak kezelésére is alkalmas. Vízhajtó hatása csökkenti a 
koleszterinszintet. Kiegészítő kezelésként bőrbetegségekre 

használják, de hasznos segítség lehet a köszvényben szenve-
dők számára is. 

Gyökeréből a régóta készítenek enyhén kesernyés, kelle-
mes ízű kávét. A vadon növő mezei katángból nemesített 
cikória gyökeréből készül a cikóriakávé, melyet csökkent 
koffeintartalma miatt valódi kávékhoz is előszeretettel kever-
nek. A gyökér kivonata alkoholmentes italokat is ízesít. A téli 
időszakban hasznos vitamin- és ásványianyag-forrás lehet, 
mert például foszfort, meszet és jódot is tartalmaz. A-
vitaminforrásként a sárgarépával vetekszik. Az instant cikória 
az utóbbi időkben sajnos eltűnt az üzletek polcairól bár nem 
olyan régen bizonyos nagyobb áruházláncokban lehetett 
kapni. Ennek ellenére ha hozzájutunk, érdemes kipróbálni.  

Ha friss változatával találkozunk – erre a legnagyobb esé-
lyünk a piacokon van –, elsősorban saláta formájában fo-
gyaszthatjuk. Többeknek ismerős lehet endívia néven: a 
salátagatángnak  is  nevezett,  levélzöldségként  termesztett 
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cikóriafajta íze a fejes salátáétól csak annyiban tér el, hogy 
kissé kesernyésebb. 
 
Cikóriasaláta készítése: 

Hozzávalók: 
2 fej cikória 
1 csomó piros retek 
1/4 csomó metélőhagyma 
1 pohár joghurt 
1/2 citrom 
só 
A cikóriát alaposan megmossuk és lecsepegtetjük, majd 

kisebb levelekre szedjük. A retket megtisztítjuk, felszeletel-
jük. A metélőhagymát apróra vágjuk. A hozzávalókat össze-
keverjük, kevés sóval megszórjuk. Tálaláskor simára kevert 

joghurttal meglocsoljuk, meghintjük metélőhagymával és 
citromgerezdekkel díszítjük. 
 
Katángtea 

Az étvágy- és emésztést serkentő hatás érdekében 2 dl 
vízben felforralunk egy szárított, apróra vágott katánggyöke-
ret. A forrástól számított 3-4 percig főzzük, majd szűrjük le. 
Mézzel édesíthetjük. Naponta 2-3 csészényit fogyaszthatunk 
belőle. 
 
Kinek nem ajánlott? 

A mezei katángnak nincs mérgező hatása. Epeköves bete-
gek azonban csak kellő óvatossággal fogyasszák! 

Bátran biztatok mindenkit, fedezzék fel a mezei katángot! 
Fazekas Andrásné

 
 

 
 

Tisztelt Olvasók! Tudomásom van róla, hogy sokan figyelemmel 
kísérik egyesületünk eseményeit s szívesen tájékozódnak azokról, 
városunk újságának tolmácsolásában. Ismételten köszöntöm Önöket! 

Június hónapban végre átvették s véglegesítették az egyesületünk 
megrendelésére készült keleti hullámtörő partvédelmünket. Ez a 
hullámtörő fontos része kikötőnknek, hisz így védelmet nyújt a jég-
károk s a területünk eliszaposodása ellen. Meg kell említenem, hogy 
az engedélyeztetés, terveztetés s az átvételi költségek felülmúlták a 
kivitelezés költségeit. 

Október 14-én meghívásunkra a kikötőnkben üdvözölhettük a he-
lyi Kelet-Balatoni Borrend s a csókakői Szent Donát Borrend tagjait. 
Tóth Csaba egyesületi elnökünk köszöntő szavait követően Polgár 
Tibor László vezetőségi tagunk az általa sütött friss balatoni keszeg-
gel kínálta vendégeinket. S mivel a hal úszni kíván, a borrendek 
tagjai sűrűn töltögették a vendéglátók s természetesen önmaguk 
poharait is. A mintegy háromórás együttlét után vendégeink elkö-
szöntek, mondván, bíznak abban, e friss barátság kötésének a jövő-
ben is lesz folytatása. Természetesen mi partnerek vagyunk minden politikamentes civil szervezettel a jó kapcsolatok fenntar-
tására, legyen helyi, vagy akár más településen működő egyesület. 

Vöröskő partvédelmünket is megerősítettük s szinte újjáépítettük, mintegy 120 tonna kő felhasználásával. A munkálatok 
október 3-án kezdődtek, s október 18-án az utolsó kövek is beépítésre kerültek. Sok utánajárásnak s ésszerű szervezésnek kö-
szönhetően a komplett kivitelezés elvégzése az eredeti bekerülés költségének egyharmadába került. 

Október 21-én délután s 22-én délelőtt került megrendezésre a Jancski Jenő horgásztársunkról elnevezett egyesületi süllő-
fogó versenyünk. Sajnos mindössze két méretes hal került horogvégre. A verseny első helyezettje Sziráki Sándor horgásztár-
sunk lett. A díjakat Jancski Zsolt, névadónk fia adta át a nyertesnek. Valószínűnek tartjuk, hogy a süllőkupa megrendezésének 
dátumát a jövőben november hónapra tűzzük ki. Tapasztalataink szerint az időjárás változása nagyban befolyásolja a kapáso-
kat, mivel a süllők későbbi időben „bandáznak” össze, mikor a víz hőfoka kellően lehűl. 

A verseny alkalmából ismét közös ebédre került sor, amely elfogyasztása után asztalainkra kerültek a horgászfeleségek re-
mekművei, azaz a sütemények. Halk zeneszó melletti beszélgetések s a kellemes időjárás tette még szebbé sokunk számára az 
együtt töltött időt. 

Kívánok minden kedves olvasónak békés hétköznapokat s jó egészséget! 
 

Id.M.S. 
a Balatonkenesei H.E. 

alelnöke 
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ÉÉvv  vvééggéérree  kkéésszzüüllőőddvvee……  
 
Talán nemcsak én érzem, hogy az idő mintha felgyorsult volna, 

repülnek a napok, hetek, hónapok, és máris itt van ismét Advent 
időszaka. 

Az év végi ünnepekre készülődés bizony jó alkalom a vásárlások-
kal kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsok adására. Az ajándékok, az 
ünnepi asztalra valók megvásárlása nem kis feladat, és nem kis költ-
ség. Éppen ezért tanácsos meggondolni, mit és hol veszünk meg! 

Ez az időszak a tolvajok, a trükkös tolvajok, a csaló árusok, az 
internetes csalók számára valódi szezon. A sikereik alapja, hogy 
csalogatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak mondott 
termékeket, amelyekkel örömmel lepnénk meg magunkat vagy 
szeretteinket. A valóság azonban az, hogy ezek nagyon gyakran 
ócska, az elfogadható minőségen aluli kivitelű, nem megfelelő 
műszaki állapotú, az elvárásoknak egyáltalán nem megfelelő árucik-
kek. Ami persze csak az utolérhetetlen eladó távozása után derül ki. 

Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, ha: 
 a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgya-

kat eladni, 
 telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágne-

ses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vá-
sárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra, 

 egy idegen mindenáron be akar jutni az otthonunkba árucik-
kek megmutatásával, 

 valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan beteg fel-
nőtt vagy gyermek nevében pénztámogatást gyűjt. 

A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő, „rá-
menős” árusítást jogszabályban szigorították, ezzel talán csökken az 
utólag meggondolt vásárlások száma. 

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkez-
zünk meg arról, hogy – az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel – 

útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselek-
mény áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha: 
 mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen 

hozzáférhető, 
 a bankkártya pin kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kár-

tya mellett, 
 a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi 

utasterét a csomagtartóban történő pakolás idejére is zárva tartjuk. 
A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamáció-

nak, a garancia érvényesítésének! 
Az óraátállítás is jelzi, hogy az év végéhez közeledve egyre rö-

videbbek a nappalok, sötétben indulunk reggel és érkezünk haza 
este. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a kevésbé jól kivilágított utcá-
kon, helyeken nagyobb figyelemmel közlekedjünk, hiszen a sötét 
ruhában, a féktávolságon belül a járdáról lelépő vagy az úttest szélén 
közlekedő gyalogos maga is közreműködhet egy balesetveszélyes 
helyzet kialakulásában. A KRESZ nem kötelezi lakott területen 
belül láthatósági mellény viselésére a gyalogost és kerékpárost, 
pedig a baleseti tapasztalatok bizony indokolnák ezt. 

A jól láthatóság és a jó látás alapfeltétele a balesetmentes köz-
lekedésnek, ezért is támogatja a rendőrség a közlekedésbiztonságra 
felhívó kampányokat, és fordít nagy figyelmet a gyermekek közle-
kedési szabályismeretének fejlesztésére. A közlekedésben minden 
fél egyenrangú résztvevő, és egyaránt felelős a balesetveszélyes 
helyzetek kialakulásának megelőzésében. 

Békés, örömteli, és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket 
kívánok a balatonalmádi rendőrök nevében! 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karácsonyi harangszó 
 
Messziről jött szél hozta: bimm-bamm! – Angyalszárnyán, 
Mennyből jött Gábriel – köszönti Máriát. 
Szent tiszta ifjú nő, ámul, fontolgatván 
Mi lehet ez? – s fény ragyogja be a szobát. 
Kegyelmet találtál Mária Istennél, 
Te hozod világra az ígért Messiást. 
Zúgjatok harangok, csodás ígéretnél 
Csodásabb valóság: Téged választ, nem mást. 
Jézus legyen a neve, mert Isten Fia! 
Csodálatos Tanácsos és Erős Isten 
Békesség fejedelme és örök Atya 
Lejött karácsonykor közénk szeretetben. 
Hófödte hegyeken juhok, pásztorokkal 
Hirtelen ámulva néztek az égre fel. 
Dicsőítő kórus zengett angyalokkal: 
Áldott az Út – békesség az emberekkel. 
Békesség idelent minden kis családnak! 
Arany csengettyűk csilingelnek gyerekek, 
Figyeljetek, mert a szép karácsonyfának 
Van más üzenete – jósága Istennek. 
Emberi alakban küldte le szent Fiát. 
Istállóban kapott helyet – ott született. 
Jászolban töltötte az első éjszakát, 
S a pásztorok megnézték a kisgyermeket. 
Hatalmas harangszó – jöttek napkeletről 
A három királyok, térdelve imádták. 
Kis harangok zengenek: akik teljes szívből 
Áldják Jézus Krisztust, nem hiába várták. 
                                                   Gellértfiné Kazi Margit 
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Újabb szép sikert könyvelhetett el az Úrkúti Csillagászati Klub, benne a balatonkenesei Ivanics Ferenc. Legutóbbi veszp-
rémi bemutatójukra a Magyar Televízió stábja is ellátogatott, és programjuk szerepelt a csatorna híradójának élő közvetítésé-
ben. 

A klub vezetője, Feri egyáltalán nem jött zavarba a kihívástól. Profikat megszégyenítő magabiztossággal mutatta be a nála 
levő meteoritot. Ő és felesége, Ivanics-Rieger Klaudia már többször tartottak ismeretterjesztő előadásokat nálunk is, melyeken 
nem szigorú értelemben csak a csillagászatról, hanem a tudományról általában is szó esett. A sokoldalú és nagy tudású fiatal 
pár mindkét tagjának köze van a pedagógiához, és ez nagyon meglátszik azon, ahogyan főleg gyerekközönségüknek átadják a 
hasznos ismereteket. Felnőtt csoportoknak és érdeklődőknek szintén tartanak előadásokat, melyek mindig élményszámba men-
nek. Kívánunk nekik még sok értelmes és hasznos összejövetelt, amit remélünk, Balatonkenesén is újra élvezhetünk. 

Az alábbiakban Ivanics Ferenc beszámolóját olvashatják. 
 

Nagy öröm volt számunkra, hogy az ÚCsK első veszp-
rémi programja sikerrel zárult. Szép számmal érkeztek ven-
dégek az elsősorban benti programnak meghirdetett rendez-
vényünkre. A főszerepben, mint ahogy többször, úgy most is 
a meteoritok álltak. Klubunk 2-3 havonta megújuló gyűjte-
ménye garantálta, hogy a résztvevők ne csak a meteoritokról 
szóló vetítéses előadást láthassák, hanem – kozmikus szilánk-
jainknak hála – testközelbe hoztuk számukra ezt a távoli, 
éteri világot. 

Vendégeink nagy izgalommal vették kézbe a klub kollek-
ciójának legújabb tagját, egy 1,5 kg-os vasmeteoritot, többen 
még szelfiztek is vele… A meteoritok nézegetése közben a 
mikroszkópjaink is sokakat vonzottak. Még a terem másik 

végében is hallani lehetett a műszerekbe pillantók „wow”, 
„ez durva”, „hihetetlen” felkiáltásait. Mobiltelefonjaikkal 
többen készítettek felvételeket a mikroszkópok okulárjain 
keresztül, melyeket azután elégedetten mutattak meg társaik-
nak. 

A borús idő ellenére csillagászati távcsöveket is vittünk 
magunkkal. E szerkezeteket leginkább a gyerekek tanulmá-
nyozták aktív kíváncsisággal. Klubtagjaink által a távcsövek 
szakszerű bemutatása sem maradhatott el. 

Milyen ÚCsK program lenne az olyan, ahol az igazán ér-
deklődőket nem ajándékoznánk meg? Így egy totó kitöltése 
után három csomag kis meteoritdarabot sorsoltunk ki vendé-
geink között, azok legnagyobb meglepetésére és örömére. 

A programon résztvevők nem mentek haza üres kézzel, 
ugyanis az ÚCsK ajándékos asztalán bárki választhatott kré-
takori ammonitesz kövületet vagy Meteor csillagászati folyó-
iratot magának emlékbe. 

A program derekán nagy meglepetésünkre még a Magyar 
Televízió M1 csatornájának munkatársai is meglátogatták 
első veszprémi programunkat. Egy 3 perces élő közvetítésben 
jelentkeztek be a helyszínről, az Új Élet Közösségi Térből a 
televízió híradójában. Hálásak voltunk, hogy tevékenysé-
günkről, programunkról tudósítottak. 

Szeretnénk néhány szóban a veszprémi Kossuth Lajos 
Általános Iskola megjelent tanulóiról is szólni. Az intéz-
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mény diákjaival most találkoztunk másodszor. Első találko-
zásunk egy erdei iskolában történt, ahol hamar szembetűnt 
a diákok élénk érdeklődése a természettudományok iránt. 
Mostani programunkon szintén feltűntek az iskola tanulói. 
Nagy örömmel fogadtuk őket, hiszen érdeklődésükkel is-
mét hamar magukra vonták figyelmünket. Gratulálunk az 
intézmény pedagógusainak ahhoz, hogy értelmes és érdek-
lődő fiatalokat nevelnek ki az újabb generációkból. 

Ivanics Ferenc

 
 

 
 

 
  

SSeeggííttssééggeett  kkéérr  aa  BBaallaattoonnkkeenneesseeii  ÁÁllllaattvvééddőő  EEggyyeessüülleett  
 

Bobi kutya gazdát keres 
 

Bobi 5 éves ivartalanított kan kutya. Szomorú előélete van, kicsi korában olyan helyre 
került, ahol egy tyúkólban tartották. Előző gazdája hagyta kiszökni és csavarogni. Sajnos 
bekövetkezett a legrosszabb: Bobit elütötte egy autó. 

Napokig feküdt egy bokor alatt, amikor jóakaratú állatbarátok rátaláltak és az egyesü-
lethez fordultak. Az egyesület állatorvosa nem tudott segíteni, így Bobi egy budapesti ren-
delőbe került, egy orthopédiára szakosodott állatorvoshoz. 
A combcsontja három helyen volt eltörve, medencecsontja 
zúzódott és ki is akadt. A műtét sikerült, díját, 120.000.- 
forintot az Állatvédő Egyesület nem kis erőfeszítések árán 
kifizette. 

Jelenleg egy kedves állatbarát fogadta be ideiglenesen, 
de neki már eredetileg is négy kutyája volt, Bobi pedig 
sajnos nem csapatjátékos. A körülbelül 40 cm magas és 
70 cm hosszú, barna, selymes szőrű eb csak egy kutyának 
alkalmas, mert előéletéből fakadóan nagyon nagy a szere-
tetigénye és egyelőre a viselkedése is hagy némi kívánni-

valót maga után – sok, türelmes foglalkozásra és tanításra szorul. Egyébként szobatiszta, kint 
és bent megosztva tartható. 

Sürgősen szerető, jó gazdát keres, aki felelősséget érez iránta, tud és akar is foglalkozni 
vele, s esetleges problémáit is felvállalja. 

Bobi az egészhez csak annyit fűzne hozzá: Kalandorok kíméljenek! 
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Bevásárolunk! 
 

 
Zuba Péter egy kis családi vállalko-

zást vezet 2006 óta. Házhozszállítással 
foglalkoznak, két gyermeket nevelnek. 

– Honnan jött az ötlet? 
– Egy ismerősünk, aki tejet szállí-

tott, megkeresett, hogy lenne-e kedvünk 
a vállalkozásának egy részét átvenni. 
Egy kicsit kinőtte magát, viszont nem 
szeretné az ügyfeleket elhanyagolni. 
Erre mi rövid gondolkodási időt kér-
tünk. Egy óra múlva igent mondtunk. A 
tehenészet adott volt, Borzaváron. Jó 
minőségű tejet is termeltek. Hitelt vet-
tünk fel és vásároltunk egy használt kis 
áruszállítót. 

– Merre szállítottatok először? 
– Az első pár évben Balatonfüred-

Balatonalmádi volt a célterület. 
 

– Hogy lett ebből több település és 
több termék? 

– Imádok sportolni. A gyermeke-
inkkel bringáztunk, és amikor nagyob-
bak lettek, elvittem őket karatézni. 
Egy mesterem említette, hogy van egy 
szuper rendezvény Szigetszentmikló-
son, a Karate Maraton. Ez 30000 tech-
nikát – ütés, védés, rúgás – jelent. Fel-
vettük a kapcsolatot Szappanos Zoltán 
2. danos Kyokushin mesterrel, a Karate 
Maraton kitalálójával. Ezen a rendez-
vényen rengeteg sportembert és csalá-
dot ismertünk meg. Ettől kezdve szállí-
tottunk tökmagolajat Győrbe, glutén-
mentes lisztet Pécsre, mákolajat Duna-
harasztiba. Megkerestek termelők, és 
ettől kezdve szerencsére nem volt meg-
állás. Most már – amit  lehet – futár-
szolgálattal küldünk ki. Mi megmarad-
tunk a Balaton melletti kiszállításnál. 
Siófoktól Zánkáig mi visszük ki a ter-
mékeket. Ha Budapestről jönnek nya-
ralni, elég csak megrendelni a terméke-
ket és mi egy megbeszélt helyen átad-
juk. Nincs idegeskedés, sorban állás, 
így a nyaralás tényleg nyaralás! 

 

– És hogy jött a bevásárlás? 
– Ilonka néni Fűzfőn megkérdezte, 

hogy ha legközelebb visszük a tojást, 
nem vásárolnánk-e be neki? Kaptunk 
egy kis listát: cukor, liszt, étolaj és még 
egy-két apróság szerepelt rajta. Mivel 
Almádiba az óvodába is bevásároltunk 
– zöldséget és gluténmentes tésztát –, egy 
füst alatt ezt is megcsináltuk. Mikor 
kivittük a kért termékeket, egy újabb 
lista várt, de az már a szomszédé volt. 
Így szép lassan elindult és egy 
webáruházzal kiegészült a megrendelés 
lehetősége. 

Beszélgetésünk alatt Péter kapott 
egy pár megrendelést. Öröm volt vele 
beszélgetni és látni a fiatalos lendületet, 
ami napról napra előreviszi. Hazafelé 
autózva eldöntöttem, hogy a rendszeres 
bevásárlásokat, a hétvégi zöldségeket 
és főleg az ünnepi nagybevásárlást 
biztos rájuk bízom. 

Elérhetőségeik: 
telefonon: 06/30-216-1207, 
emil: tejfutar@gmail.com, 
web: www. bevásárolunk.hu. 

(X)                                             K.Á. 

Tisztelt Földtulajdonos! 
Haszonbérlet! 

Csak a gondok jutnak eszébe? Nem kell így lennie! 
 
 

                       
 

Az Ön tulajdonában olyan földterület van, amelynek haszonbérleti jogviszonya nem tisztázott, vagy hamarosan 
lejár a haszonbérleti szerződése és megbízható haszonbérlőt keres, aki a haszonbérleti díj esetében a jelenlegi piaci 
árakat maximálisan figyelembe veszi? 

Ne keressen tovább! Cégünk megoldást kínál problémájára. 
Olyan földtulajdonosok érdeklődését várjuk, akik Vilonya, Királyszentistván, Sóly, Papkeszi, Litér, Balatonke-

nese térségében külterületi szántó vagy legelő művelési ágú területtel rendelkeznek. Cégünk megbízható, stabil 
alapokkal, kiváló szakmai háttérrel rendelkezik, amit a mezőgazdasági szférában eltöltött sikeres, több évtizedes 
tevékenység igazol. 

Ha felkeltettük érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 
Telefonszám: 06 88 599-220, 06 88 599-240 
E-mail: balatonfoi@invitel.hu 

Apát-Agro Mezőgazdasági  és Szolgáltató Bt. 
Cégjegyzékszám: 19-06-505324 

8164 Balatonfőkajár, Ady E. u. 1. 
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Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap  borítóján! 

Várjuk balatonkenesei témájú vagy természettel kapcsolatos képeit!  
balatonkenesehirlap@gmail.com 
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CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 

 
 Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház 

eladó! Tel.: 20/550-04-75 
 Eladó 5100 m2 összterületű építési terület, 

az „Öcsi udvar”. Városközponttól csupán pár 
méterre, jól megközelíthető, közművesített 
és körbekerített. A telek egy része jelenleg 
beépített. 

    Érd.: +36/70-238-8030; +36/70-555-8786 
 

 
 
 
 
 
 

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

kályha jó állapotban. 2 db heverő, 2 égős 
camping gázfőző, palackkal, felújított antik 
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap, va-
lamint hordozható MP3-as és DVD lejátszó 
hordtáskában, újszerű állapotban, olcsón 
eladó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth 
u. 38/A 

 Hűtőszekrény olcsón eladó! Érdeklődni: 
06-30/244-00-00 

 Eladó fehér színű konyhabútor  (alsó, felső 
rész 2,40 m hosszú, plusz egy 90 cm-es mo-
sogató és egy 90 cm-es alsó szekrény). 

 Érdeklődni: 06-20/220-71-83 
 
 

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 
 
 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek 

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

 Németországból nemrég hazatért német 
nyelvtanár nyelvórákat ad Balatonkenesén 
gyerekeknek, de felnőtteknek is. Telefon:  
06-70/622-74-36 

 A Generali Biztosító Nyugdíjbiztosítása 
20% állami támogatással, és lakásbiztosítá-
sa 50% kedvezménnyel 2017-ben továbbra 
is igénybe vehető. Jelentkezni lehet Rézmű-
ves Károly főtanácsadónál. 

    Tel.: 06-20/9-618-473 

 

 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

Múlt havi lapszámunkban tévesen 
jelent meg a 10-12. oldalon közölt 
fotók készítőjének neve. Mint 
kiderült, a Töknap fényképeit nem 
Pap Zsuzsanna, hanem Gondán 
József készítette. 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
 

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

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8.00-15.30 

Péntek: 8.00-12.00 
Pénztári órák időpontja: 

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

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

A Polgármester ügyfélfogadási ideje  
(előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00-12.00 
A Jegyző ügyfélfogadási ideje 

(előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00-12.00 

BALATONALMÁDI JÁRÁSI 
HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONFŰZFŐ 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7.00-17.00 

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

BALATONALMÁDI JÁRÁSI 
HIVATAL 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
BALATONALMÁDI 

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:7.00-17.00 

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

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

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30 

Péntek: 8.00-13.00 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

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

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

Péntek: 8:00-12:00 
VÁROSGONDNOKSÁG 

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

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

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

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

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSE 

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

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

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

Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30-16.00 

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

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

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

Szerda: 14.00-16.00 
Csütörtök: 12.00-14.00 

Péntek: 10.30-12.00 
GYERMEKORVOSI KÖRZET 

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

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

Tanácsadás: 
Kedd, csütörtök: 12.00-13.00 

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

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00-18.00 

Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.00 
ÁLLATORVOS 

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

Rendelési idő: 
Hétfő: 18.00-19.00 

Kedd-péntek: 17.00-19.00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

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

Nyitvatartás: 
június 1. – augusztus 31. között: 

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

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

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

Csütörtök: 8.00-20.00 
TERÜLETI SZOCIÁLIS 

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

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

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

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

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

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

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

SPORTCSARNOK 
06 30/275-93-59 

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

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

Nyitvatartás: 
Hétfő-csütörtök: 10.00-16.00 

Péntek: 10.00-17.00 
Szombat: 9.00-11.00 

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

Nyitvatartás: 
Kedd-szombat: 10.00-16.00 
TOURINFORM IRODA 

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

Nyitvatartás: 
Hétfő-péntek: 9.00-16.00 

 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

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

 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA DECEMBER  9. 
 

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

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

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

változtatás jogát fenntartja. 
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