




2016. szeptember BBalatonkenesei Hírlap 3 

BBeesszzáámmoollóó  aa  22001166..  aauugguusszzttuuss  44--éénn  mmeeggttaarrttootttt  
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Az augusztus 4-én megtartott rendkívüli képvisel -

testületi ülésen döntés született arról, hogy Balatonkenese 
Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a folyamat-
ban lév  módosítástól független, új eljárás keretében elha-
tározza településrendezési eszközeinek „egyszer sített” 
eljárás szerinti módosítását. A kérelmez k a Romantic 
Camping-et szeretnék belterületbe vonni, cserébe a szo-
kásjog alapján kialakult, a kempingen átvezet  közlekedé-
si nyomvonal Balatonkenese városáé lenne. Mindehhez 
szükséges a kemping építési övezeti paraméterei közül a 
kialakítható és beépíthet  minimális telekterület ehhez 
igazodó módosítása, a szabályozásnak megfelel  számsze-
r  meghatározása, valamint a kemping területének a köz-
ponti belterület részeként való kezelhet sége. Továbbá 
biztosítandó a kiszabályozandó közterület és a Bajcsy utca 
között kialakuló, a kempinggel már szerves egységet nem 
képez  területrész adottságainak megfelel  szabályozása. 

Ehhez kapcsolódóan tárgyalta a Képvisel -testület a 
14/2005. TNM rendelettel elfogadott vízpart rehabilitációs 
tanulmányterv módosítását is. A kiegészítés a 4836/1. és 
4836/2. helyrajzi szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos: a 
tulajdonos már többször kérte, hogy az önkormányzat az 
ingatlanok el tti vízfelületen tegye lehet vé számára kikö-
t  létesítését. Tekintve, hogy a terület állapota település-
képi szempontból rendkívül aggályos volt, az Önkor-
mányzat úgy döntött, hogy csak akkor tárgyal a kérelem 
teljesítésér l, ha a rendezetlen állapotokat a tulajdonos 
megszünteti. Mivel ez nemrég megkezd dött, a Képvisel -
testületi jelenlegi ülésén úgy szavazott, hogy a 4836/2. 
szám alatti ingatlanon tervezett idegenforgalmi fejlesztés-
hez kapcsolódóan egy 300 fér helyes vitorláskiköt  létesí-
tését engedélyezi. A TNM rendelet módosításának szán-
dékát a Képvisel -testület Balatonakarattya Község Ön-
kormányzata felé is jelzi. 

Támogatta a testület Balatonkenese Város Önkor-
mányzatának részvételét a Nemzeti Szabadid s – Egész-
ség Sportpark Programban. A fejlesztés során két, egyen-
ként 150 négyzetméter alapterület  kültéri sportpályát 
alakítanának ki a 1167/9. helyrajzi számú (Dózsa György 
út – József Attila utca közötti zöld terület) és a 5473/15. 
helyrajzi számú (Széchenyi Lakótelep, Márkó utcai játszó-
tér) területen. 

Iskolajáratot biztosít az Önkormányzat a 2016/2017-es 
tanévre a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola 
és Alapfokú M vészeti Iskola tanulói részére. Az üzemel-
tetéshez árajánlatokat kért be iskolabuszt m ködtet  vál-
lalkozóktól. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedve-
z bbet a Márió-Cargo Kereskedelmi. és Szolgáltató Bt. 
nyújtotta be, 5.231.130,- forint értékben. A járatot Bala-
tonkenese Balatonakarattya Község Önkormányzatával 
közösen üzemelteti, hiszen Balatonakarattya Önkormány-
zata a 40/2014. (XI.14.) számú határozatában kötelezett-
séget vállalt a költségek lakosságszámarányos megosztá-
sára. 

Az 1956-os forradalom emlékére emelt, jelenlegi em-
lékm  megtartása mellett, új emlékm  állítását határozta el 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel -testü-
lete. Az új emlékm  felállítására továbbá környezetének 
teljes kör  rekonstrukciójára 5.000.000,- forint keretösz-
szeget állapított meg a Képvisel -testület, az Önkormány-
zat általános költségvetési tartalékkeretének terhére. 
A Képvisel k munkájának segítésére Vanyúr István szob-
rászm vész három látványtervet készített. Az emlékm  
elkészítését nem rendelte meg az Önkormányzat a szob-
rászm vészt l, a testület szakért k és az érintettek véle-
ményét is figyelembe veszi, az emlékm  és környezetének 
kialakítása során. 

– nk –
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Balatonkenese Város polgármestereként tájékoztatom a 

tisztelt Lakosságot, hogy Balatonkenese a Balatonaka-
rattyától való sikeres és tisztességes szétválás érdekében 
2016. június 30-án bírósághoz fordult. A szétválás ügyé-
ben ez olyan mérföldk , melynek elérését l a folyamat 
letisztulását és felgyorsulását várjuk. 

Balatonkenese és Balatonakarattya közössége napjainkban 
már önálló településekben gondolkodik és él, de a háttérben 
húzódó folyamatok mégis egy köztes állapotban tartanak 
mindannyiunkat. Balatonkenesének sosem volt érdeke ezt a 
köztes állapotot fenntartani, ám sajnos a hosszú és kevés siker-
rel járó egyeztetések Balatonakarattyával sikertelenek voltak. 
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Az eredménytelenség hátterében a települések között 
kialakítandó törvényes határvonal és települések között 
megosztandó vagyon kérdése áll. 

Balatonkenese és Balatonakarattya között napjainkban 
nincs pontos határvonal, mert azt a határvonalat, amit 
Balatonakarattya egyeztetés nélkül, önhatalmúlag meghú-
zott, Balatonkenese soha nem ismerte el. A Balatonaka-
rattya által legitimálni kívánt határvonalat egyetlen jog-
szabály vagy hatóság sem ismeri el, így mi magunk sem 
teszünk másképp. 

A határvonal meghúzása volt a legfontosabb kérdés, a-
melyben egyezségre kellett volna jutnunk. A vagyonmeg-
osztás problémája is a határvonalhoz kapcsolódik: a két te-
lepülés esetében 14.329.927.000,- forint érték  az összva-
gyon. Ebb l – lakosságszámmal arányosan – Balatonaka-
rattyának jogszabály szerint 3.656.997.000,- forint jár.  
Ám az általuk önhatalmúlag meghúzott határvonal 
7.602.676.000,- forint érték  vagyont választana le Bala-
tonkeneséb l. Ezt a törekvést nem támogathatjuk, hiszen 
ezzel kárt okoznánk saját városunknak. 

Vagyonátadásról tehát megállapodást nem kötöttünk 
Balatonakarattyával, így minden terület Balatonkenese 
tulajdonában van a földhivatali tulajdoni lapok tanúsága 
szerint. Ez azonban nem jelenti azt, hogy törvényes tulaj-
donosként ne támogatnánk Balatonakarattya mindennapi 
m ködését és fejlesztési elképzeléseit. 

A két település szétválásnak elhúzódó folyamatában 
egyre több érdekellentét merült fel, melyek feloldására 
nem találtunk egyezményes megoldást. Véleményünk 
szerint Balatonakarattya követeléseit csak akkor tudnánk 
kielégíteni, ha ezzel Balatonkenesének okoznánk helyre-
hozhatatlan károkat. Érthet , ha a másik fél minderr l a 
saját érdekei szerint vélekedik. Azonban különbség van 
vélemény és törvényes igazság között. Mi az utóbbi mér-
cével szeretnénk tisztázni a helyzetet. 

Ennek érdekében 2016. június 30-án Balatonkenese 
Város Önkormányzata Képvisel -testületének jóváhagyá-
sával keresetlevél benyújtását kezdeményeztük a Veszp-
rémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felé. A bíróság 
július 12-én kelt végzése a keresetlevél benyújtásának 

formai követelményeire hivatkozva az alábbiak szerint 
utasította el keresetünket: 

„A Pp. 394/I. § /1/ bekezdésének a/ pontja szerint, ha a 
polgári perben a kapcsolattartás valamely fél részér l 
elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcso-
latot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti el , 
– amennyiben e törvény másként nem rendelkezik – a bíró-
ság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.” 

„Fentiek egybevetésével megállapítható, hogy a jogi 
képvisel  nem az el írtak szerint – nem elektronikus úton 
– terjesztette el  a keresetlevelet, erre tekintettel azt a 
bíróságnak el kellett utasítania.” 

Az elutasítás oka nem a keresetlevél tartalma – azt a 
bíróság els  körben nem vizsgálta –, hanem a benyújtás 
formája: a papír alapon benyújtott keresetlevél helyett 
ugyanis, részünkr l csak elektronikus úton benyújtott 
keresetlevelet fogadhat be a bíróság a július 1-t l érvényes 
jogszabályok szerint. 

Ezt követ en elektronikus úton ismét benyújtottuk ke-
resetlevelünket, melyet a bíróság befogadott, majd lajst-
romba vett. A továbbiakban augusztus hónapban a bíróság 
megkezdte a keresetlevél tartalmának feldolgozását és 
bekérte az abban foglaltak meger sítéséhez szükséges 
dokumentumokat, melyeket 2016. augusztus 18-án adtunk 
át a bíróságnak. Jelenleg a bíróság további intézkedéseire 
várunk. 

A bíróság bevonása a helyzet megoldásába egyfajta se-
gítségkérés is volt a részünkr l, mely szerint ki akarunk 
lépni a kudarcos egyeztetések sorozatából és a törvények 
szerint a bíróság felügyeletével és segítségével kívánjuk 
ezt megtenni. Ez nem pereskedés, egyszer en Balatonke-
nese a jogszabályoknak megfelel en és a törvény képvise-
l i el tt szeretné lezárni a folyamatot, azaz bíróság el tt 
kívánunk egyezségre jutni és szerz dést kötni. 

Ez ügyben 2016. szeptember 16-án 18.00 órai kezdettel 
lakossági fórumra hívok minden kedves érdekl d t a Kul-
túra Házába (Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.). 

Tisztelettel, 
Tömör István 

polgármester 
Balatonkenese, 2016. augusztus 25.
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AA  vvaallóóssáágg  ééss   aa  sszzaabbaaddssáágg  vváállssáággáárróóll 
avagy akkor  mir l  i s  beszé lünk? 

Gyakran el fordul, beszélget  vagy 
vitát folytató partnerek között, hogy 
amikor az egyik fél úgy gondolja, hogy 
meggy zte vitapartnerét, állítása való-
diságával, vagy új tények birtokában 
gy ztesnek gondolja magát, ünnepélye-
sen felteszi a kérdést – „akkor mir l is 
beszélünk?”. 

Megyei napilapunk, a Napló 2016. jú-
lius 30-i számában interjút közölt Bala-
tonakarattya és Balatonkenese polgár-
mestereivel, – amit mi tisztelettel meg-
köszönünk – „Jó szomszédság kellene” 
címmel. Ugyanebben a számban jelent 
meg, „Miért nincs itt békesség?” cím-
mel egy cikk, amely a balatonkenesei 
és akarattyai lakosság, és az idelátogató 
vendégek véleményére, állásfoglalására 
volt kíváncsi.  

Ezeket az írásokat el zte meg a HVG 
(Heti Világgazdaság) július 21-i szá-
mában megjelent „Álmokfutás” cím-
mel egy elemzés, Balatonakarattya  kivá-
lása, önálló községgé, illetve társköz-
séggé (Balatonf kajárral) alakulása 
után létrejött helyzetr l. 

A HVG a keneseieket „válás miatt 

sértett balatonkeneseieknek” titulálja. 
Elemzi a kialakult helyzetet és a jelenko-
ri valóságról tudósít. Az idevezet  útról 
hallgat, de talán nem is volt célja, hogy 
err l beszéljen. A kivezet  útról azon-
ban említést tesz dr. Imrédy Szabolcs, az 
akarattyai képvisel  testület pénzügyi és 
gazdasági bizottságának elnöke, aki 
elismeri „valóban mindent akarunk, ami 

a mi területünkön van, de ezért hajlan-

dóak vagyunk fizetni is”. Ezt a nyilatko-
zatot támasztja alá, korábban a Magyar 
Nemzetben, Tömör István polgár-
mesterünk állítása is, „a szomszéd min-

dent át akar venni”, és „soha semmi sem 

elég a számára” (HVG 2016. 07. 21.). 
Még akkor arról nem is beszéltünk, hogy 
a felépült ingatlanok adója és kurtaxája 
(az idegenforgalmi adó) az akarattyai 
településrész pénztárát gazdagítja. Ezek 
után feltehetjük a kérdést – akkor mir l 
is beszélünk? 

A Naplóban megjelent interjúban (07. 
30.) Balatonakarattya polgármesterasz-
szonya, Matolcsy Gyöngyi bejelentette: 
„Vagyonmegosztási pert indított 2016. 

július 4-én a balatonkenesei önkor-

mányzat a vagyonmegosztás és a belte-

rületi ingatlanok tekintetében. A kerese-

tet elutasította a bíróság… így legalább 

pont kerülhet az ügy végére.” Ugyan-
ebben az interjúban „Tömör István pol-

gármester cáfolta az általa mendemon-

dának nevezett állításokat, melyek sze-

rint a bíróság a vagyonmegosztással 

kapcsolatos beadványukat elutasította 

volna”. A per indításának egyik oka: 
„Kenesének nem volt módja a határvo-

nalba beleszólni. Az Akarattya által meg-

jelölt határvonallal a lakosság 25%-a, 

mely Akarattyán él, vinné el a terület 

43%-át, például a hat strandból né-

gyet”. Ez magyarra fordítva azt jelenti, 
hogy a keneseiek szájából kiénekelnék 
a sajtot, úgy ahogy azt gyerekkorunk-
ban a mesében hallottuk – akkor mir l 
is beszélünk? 

Akarattya polgármesterasszonya köz-
li: „a földhivatali iratokban az összes 

Balatonakarattyán lév  vagyontárgy ba-

latonkenesei tulajdonként szerepel, emi-

att Balatonakarattya nem tud önálló 

pénzügyi forrásokra pályázni, így nincs 

lehet sége fejlesztésekre sem”.  
A HVG 2016. július 21-i számának 

Álmokfutás-os írásában a következ  je-
lent meg: „Balatonakarattya fejlesztésé-

nek 2015-2020-ra szóló f  gazdasági 

elveit egy januári testületi ülésen tette 

közzé a polgármesterasszony, úgy, hogy 

„a fejlesztés pénzügyi forrásait alapve-

t en vissza nem térítend  pályázatokkal 
tervezzük megoldani”. A cikk folytatá-
sa és következtetése: „Az biztos, hogy 

mernek nagyot álmodni Balatonaka-

rattyán: csak az idei évre összesen 1,9 

milliárd forintnyi fejlesztést határoztak 

el a Balatonkenesét l alig két éve elvált 

településen”, „Az alig 850 lakosú – de 

az üdül k révén 2600 ingatlannal bíró 

– település idei költségvetése szerint

346 millió forintból gazdálkodik”, 
ezeket a szép terveket, elképzeléseket, a 
jelen valóság szülte álmokat teheti 
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„álmok futásává, tetszhalotti állapotba” 
Balatonkenese ellenállása, igazságkere-
sése – akkor mir l is beszélünk?! 

A Naplóban (07. 30.) Kovács Erika 
tollából jelent meg „Miért nincs itt bé-
kesség?” c. írása, helyzetjelentése, mely-
ben a településrészek elválásáról és a 
nézetkülönbségekr l kérdezte a járóke-
l ket, az idelátogatókat – az üdül tulaj-
donosokat nem – mindkét településen, 
és közli velünk, olvasókkal: „az átlag-

emberek nem ismerik a részleteket, és 

azt mondták, ket nem is érdeklik ezek, 

k csak arra vágynak… legyen béke a 

Balaton mentén”. Ismereteink alapján, 
ezek szerint, csak a béke megléte a 
fontos, hogy milyen áron valósulhat 
meg, nem tudják és nem foglalkoznak 
vele. Az újságírón nek nem volt felada-
ta az idevezet  útról írni, csak a békét-
lenség tüneteit akarta velünk közölni, 
az eredmény: legyen béke a Balaton 
partján! Amivel szerintem a megkérde-
zettek és nem megkérdezettek is mesz-
szemen en egyetértenek, ebben a tekin-
tetben tehát minden oké. 

Azonban az átlag keneseiek, az „át-
lagemberek” is, és ezen kívül mindenki 
úgy látja és tapasztalja, hogy az elvált 
településrész, azaz Akarattya község 
szépen fejl dik, grandiózus fejlesztései-
hez (HVG 07. 21.) a pénzforrás rendelke-
zésére áll és akkora támogatási háttérrel, 
patronálókkal, szponzorokkal, befekte-
t kkel rendelkezik, mely biztosíthatja 
számára az elképzelések megvalósulását 
és önálló üdül paradicsommá válhat.  Az 
átlagember és  ezen felül senki sem érti, 
miért lett Kenese rossz fiú, miért kell 
Kenesének valós vagy vélt igazáért pe-
reskedni, miért kell többek között például 
a lakosságarányos vagyonmegosztásért 
pereskednie. Miért kellett Kenese vá-
rosát szétválasztani, hiszen mindkét 
településrész az adott gazdasági és politi-
kai környezetben szépen és egyenletesen 

fejl dött, és elérte a városi rangot, amiért 
az itt él k és seik megdolgoztak és kiér-
demelték. Mikor kapnak ezekre választ az 
itt él k? Az átlagpolgárokat foglalkoztat-
ják a körülöttük zajló események, szemlé-
l dnek, érdekl dnek, állásfoglalásukkal 
egyedül maradnak, nem akarják a feléjük 
amúgy is b ven áramló kitalációkat, fél-
igazságokat még szaporítani, hiszen azok-
nak valóságát úgyis csak az id  múlása 
fogja megmutatni. Így egymás közt 
kommunikálnak mindkét település lakói. 

„Megsért dve” (HVG 2016. 07. 21.) 
legföljebb egy maroknyi csoport lehet, 

k is inkább csak magukra sért dhetnek 
meg, azok, akik, ki tudja miért, milyen 
szándékkal (talán, hogy mindkét telepü-
lés önállóan dönthessen a fejlesztések te-
kintetében), talán egyéb elgondolások-
ból (egyet nem értés, személyi ellenté-
tek, vagy az állandósuló viták elkerülé-
se érdekében), melléálltak a város szét-
válása ügyének és véghezvitték azt. Ám 
annak megtörténte után már csak küls  
szemlél i lettek, és maradtak, a lezajlott 
szétválásnak, és most gondolkodhatnak 
rajta: ezt akarták-e?  

– A cikk közlése és tudomása sze-
rint: „a vita alapján úgy t nik, mintha 
utólag kaptak volna észbe a kenesei 
képvisel k”, hiszen „az Akarattya ön-
állóvá válásáról szóló határozatot nem 
támadták meg.” – írja a HVG cikke. 
Ezek szerint Akarattya önállósági tö-
rekvéseit a testület méltányolja, megér-
ti, azt természetes emberi, közösségi 
tulajdonságnak tartja, de a vagyon és 
belterületi ingatlanok tekintetében tá-
masztott akarattyai igényeket nem tudja 
elfogadni; még a korábban folytatott 
tárgyalások részeredményei alapján sem. 
Ebben a tekintetben ragaszkodnak az 
eredeti kenesei állásponthoz „azt vigyék 
az akarattyaiak, ami az övék, ami a 
nevükön van, abban még akár segéd-
keznek is”. Visszatérve a HVG cikk 
alcímében foglaltakra: „a válás miatt 
sértett Balatonkeneseiek” – nem a való-
ságot tükrözi. A kenesei képvisel testü-
let nincs „megsért dve”, teszi a dolgát, 
nem akar olyan vagyonvesztésbe bele-
menni, amely veszélyezteti a térség 
ezeréves településének, Kenese Vá-
rosának jöv jét. Ebben érzi és tudja, 
hogy a lakosság teljes támogatását 
élvezi, a sok egyéb felmerült gond 
ellenére is. A lakosság számára érthe-
tetlen, hogy a közös múlt, az összetar-
tozás ellenére még javaslatban sem 
merült fel a közös cselekvés, vagy a 
kenesei vagyonvesztés kompenzációja. 
Az újságokban megjelentek segítséget 
nyújtanak az eligazodásban, de mindkét 
településrészben információéhség van – 
akkor mir l is beszélünk? 

Balatonkenese az idelátogatóknak, ü-
dül tulajdonosoknak, telekvásárlóknak, 
állandó lakosoknak, az elválás után is 
megmarad a település végtelen nyugal-
mával, és „vad” békét árasztó hangula-
tával, ami alapján joggal „imádják” vá-
rosunkat (utaljunk itt a Balatonkenesei 

Hírlap 2016. júliusi és augusztusi száma-
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iban olvasható, Csíkvári Gábor irodal-

márral és Valentini Zsuzsa íróval készült 

interjúkra). Annak ellenére is így van, 
hogy a legszebb településrészek az 
elválás után is ugyanúgy nehezen meg-
közelíthet k lesznek egy-egy nagyobb 
csapadék lehullása esetén; az idevezet  
utak min sége legfeljebb turista utak-
nak felelnek meg, és inkább indián 
harci ösvényekre és serdei nyiladékok-
ra emlékeztetnek. Akár gyalogosan, 
akár járm vel, szlalomozás és rodeózás 
ismeretek nélkül nehéz rajtuk közle-
kedni. Bármelyik településrészt ide so-
rolhatnánk, ezek az állapotok általánosak: 
Soós hegy, Berek hegy, Tiker-völgy, 
Öreghegy stb. stb.  

Balatonakarattya hegy- és vízrajzi 
helyzete teljesen hasonló, utak, járdák 
tekintetében olyan mintha Kenesén 
járnánk, de a szétválás után Kenesének 

még csak esélye sincs ezen állapotok 

megszüntetésére. A város nem tudja ki 
használni a turizmus adta lehet ségeit 
sem – ez alatt azt kell érteni, hogy üre-
sen áll Magyarország egyetlen, emele-
tes m emlék Zsindelyes csárdája, nem 
látogatható az Arborétum, nehezen 
látogatható az Árpád-forrás, a Margit-
forrás és környéke szinte megközelíthe-
tetlen, nem használjuk ki a bor-út adta 
lehet ségeket. Mindehhez rengeteg 

pénz és befektet k, gesztorok kellené-
nek, ami jelenleg nincs, és sajnos eddig 
sem volt meg. Ennek ellenére az elmúlt 
években az új gazdasági és politikai 
hatásra Kkv-k (kis és középvállalkozá-
sok) alakultak, melyb l jelenleg a Kati-
ca pékség, Globe-dentál, Hydrodyna-
mic Kft. emelkedik ki. A lakosság 
létszámához viszonyítva magas az 
egyéni vállalkozók száma, akik foglal-
kozásuk és munkájuk alapján nem sze-
retik a parttalan vitákat, nem szeretnek 
már kuruckodni (Kuti Csaba szólásával 

élve), azt azonban jogosan elvárják 
választott képvisel ikt l, bízva bennük, 
hogy a közös cél érdekében tegyék 
meg azokat a lépéseket, amelyek bizto-
sítják és alapot adnak Balatonkenese 
város további békés fejl déséhez. – 
Akkor ugye mégis volna mir l be-
szélni, kérdezni és tájékoztatni az 
akarattyai és kenesei embereket? 

Ismerve a magyar virtuskodást, a „ki-
vagyiságot” (Veress Péter után), el for-
dulhat, hogy mivel Kenese jogosan pert 
indított Akarattya község ellen, valami-
lyen formában Akarattya is próbálkoz-
hat majd Balatonkenese igazságkeresése 
ellenében.  

Megoldást jelentene talán, a már tel-
jesen kialakult és elfogadott gazdaság-
politikai szemléletet (Heti Válasz, 2003. 

05. 30, III. évfolyam 22. szám), „a ma-
gyar negyedik út által kínált megoldást” 
alkalmazni. Ez a felfogás a szabadság 
elérése érdekében, el térbe helyezi „a 
nemzet, család, munka, tudás, jóllét és 
összetartozás értékeit”. 

És mi a szabadság? – a szükségsze-
r ségek alapján kiválasztott cselekvés, 
lehet ség arra, hogy megtehessünk 
valamit, amely nem más, mint az össze-
tartozáson alapuló megegyezés a két 
településrész nézetkülönbségében; ami 
pedig a jelen valósága. Ezért, ennek 
szellemében pedig még az alku is meg-
engedett, járható út, és megoldás lehet. 

És mi a valóság? – A Magyar Értel-
mez  Kéziszótár meghatározása sze-
rint: „az, ami létezik, s ami a létez  
világban végbemegy”; másik definíció-
ja: „való helyzet, tényállás”. 

Ezt a valós tényállást kellene jó 
szándékú bábáskodással, akár a 
nemzeti, akár a közös múlt, akár a 
közös jöv , az összetartozás szelle-
mében mindenkinek segíteni, a meg-
egyezést létrehozni, a jelen válságát 
megoldani, és akkor a vitatkozó felek 
megkérdezhetnék egymástól,   
– akkor mir l is beszélünk?

Gyurica István 
a Balatonkeneséért Baráti Kör titkára 
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– Az élettörténetedet ismerve helyénvalónak érzed-e a 
megállapítást, hogy édesanyád korai halála miatt hamar 
önállósodnod kellett? Emlékeidben hogyan maradt meg ez az 
id szak? 

– Nem volt könny  az az id szak, nagyon nem, de én azt 
vallom, hogy semmi nem történik véletlenül, mindennek 
megvan a miértje. Biztosan annak is, hogy nagyon fiatalon 
Édesanya nélkül maradtam és boldogulnom kellett. Valami-
lyen szinten önállónak kellett lennem, de azért volt egy nagy 
segítségem, a párom, aki mindvégig mellettem volt és van, 
jelenleg is. 

– Milyen nehézségekkel kellett szembenézned? 
– A legnagyobb nehézséget az anyagiak okozták, de ha az 

ember kitartó és célratör , eléri, amit szeretne. 
– Iskolás éveidre hogyan gondolsz vissza? 
– Nagyon szerettem a balatonkenesei iskolában töltött 

éveimet, jó visszagondolni rájuk. Mostanában sokszor beszé-
lek is róla a kislányomnak, hiszen jöv re  is itt kezdi az els  
osztályt. A nyolcadik osztály után Veszprémben, a Táncsics 
Mihály Szakközépiskolában tanultam ki a fodrász szakmát. 
Oda  is szerettem járni, hiszen két éves korom óta fodrász 
szerettem volna lenni! 

– Milyen „állomások” következtek iskolás éveid után? 
– Az iskolás éveim után a fodrászaton belül több területen 

kipróbáltam magam. Többek közt a Veszprémi Pannon Vár-
színházban is, ami egy teljesen más jelleg  fodrászat, mint 
amit a szalonban használunk. Kihívás volt számomra, nagyon 
szerettem. Majd több szalonban is dogoztam, aminek kifeje-
zetten örülök, mert mindenhol tanultam valami hasznosat. 

– Hogyan élsz jelenleg, hol dolgozol, mivel foglalkozol? 
– Balatonkenesén dolgozom, vállalkozóként, egy fodrász-

üzletben. 

– Mi az, ami örömet okoz és mi az, ami elszomorít? 
– Örömet okoz többek között az, hogy azon szerencsés 

emberek közé tartozom, akik azt csinálhatják, amit a legjob-
ban szeretnek. Én nagyon szeretem a szakmámat – semmiért 
sem adnám fel. Lehet, hogy a Jóisten korán elvette t lem az 
Édesanyámat, de küldött nekem egy angyalt, a kislányomat, 
aki a legnagyobb boldogságom. 

– Vannak-e példaképeid? Kik és milyen tulajdonságaik 
miatt? 

– Példaképem nincs, saját magamat szeretném megvalósí-
tani. 

– Barátok, szabadid , hobbi? 
– A hobbim a szakmám, ha tehetem, továbbképzésre já-

rok. A szabadid met a családommal szeretem tölteni. 
– További elképzeléseid, terveid, céljaid? 
– Szerencsésnek tartom magam, hogy egy ilyen szép he-

lyen, a Balatonnál, Balatonkenesén élhetek. Az egyik  álmom 
az, hogy egyszer egy kis kertes házban élhessek a családom-
mal. A másik pedig, ami egy gyerekkori álmom, hogy egy 
saját szépségszalonom legyen. 

– Ha lenne egy varázspálcád, miket varázsolnál vele a 
családi életedben és sz kebb-tágabb környezetedben? 

– Ha lenne egy varázspálcám, az els  dolog az lenne, hogy 
törölném a betegséget a családomból. Egy másik, hogy min-
denkinek biztosítanék három kívánságot, ami teljesülne is. 

– Köszönöm az interjút, nagyon nemes gondolatok ezek az 
utóbbiak is. Azt kívánom, hogy teljesülnek álmaid, s hogy 
megérjem még, hogy meghívsz egy limonádéra a kis kertes 
házad udvarába. Kinek dobod tovább a labdát? 

– Feketéné Váróczi Zsanettre gondoltam. 
Sörédi Györgyné
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HHeeggyyeekk  aa  ttáávvoollbbóóll,,  hheeggyyeekk  aa  ttáábboorrbbóóll  
Hittantábor Köveskál – 2016 

 
Az idei református hittantábornak a nemrég felújított 

köveskáli iskola adott helyet, amely a Balaton-felvidéken, 
egészen pontosan a Káli medencében található. A július 11-
én kezd d  egyhetes táborra összesen tizenhat kalandra éhes 
gyermek gy lt össze. 

Az óriási b röndök betuszkolása után megkezdtük utazá-
sunkat, amely igazán hangosra és vidámra sikeredett – ezúton 
is köszönjük a 
kitartó sof rök-
nek. 

Ideiglenes la-
kóhelyünk min-
denki tetszését 
elnyerte, hiszen 
volt ott focipálya, 
t zrakó hely, és a 
szépen felújított 
szobákért szinte 
azonnal elkezd -
dött a stipi-stopi. 
Péter bácsi és 
Ildikó néni még a 
készül d  „hábo-
rú” el tt elosztot-
ták a szobákat és 
a csapatokat, és 
megbeszéltük a 
napi teend ket, majd a naposokat is beosztottuk. 

A tapasztalt hittantáborozók már alig várták, hogy kide-
rüljön, ki kinek az angyalkája lesz – mindez sorshúzással d lt 
el. Angyalkának lenni annyit jelent, hogy több figyelmet illik 
fordítani a szerencsés/kevésbé szerencsés társra. Mindezt 
természetesen titokban kell(ene) tartani (lehet leg az utolsó 
napig). Az els  napokban igen ötletes és kreatív ajándékok 
kerültek rejtélyes módon egyik ágyról a másikra, kés bb 
ezeket az egyszer ség kedvéért inkább csokik és hasonló 
finomságok követték. 

Általában az id járás határozta meg a napi programjain-
kat, de a csapatjátékok és a délel tti áhítatok, melyeken Péter 

bácsi gitárkíséretével énekeltünk, sosem hiányozhattak. Dél-
utánonként pedig egy kis csendes pihen  után kirándulás, és 
még több csapatjáték, foci volt. 

A hét témáját bibliai hegyek adták, úgymint az Ararát, a 
Sínai, a Kármel és Tábór hegyek. Ezekhez kapcsolódtak az 
áhítatok is, és a délel tti játékos feladatok, melyeket Ildikó 
néni vezetett. Délutánonként, ha tehettük, kirándultunk. Tú-

ráztunk a nem 
túl közeli he-
gyekbe (pl. 
Hegyest ), és a 

látottakból, 
hallottakból 

kés bb kvízjáté-
kokon verseng-
tek csapataink. 

Ebédelni a 
faluba jártunk le, 
a többi étkezése-
inket, a reggeli-
ket, vacsorákat 
pedig a magunk 
által hozott és 
készített étel 
tette ki. 

Mindennap-
jainkat gyakran 

(szinte mindig) megkeserítették az álnok legyek, amikt l 
versengve igyekeztünk megszabadulni a szivárvány minden 
színével rendelkez  légycsapóinkkal…! 

Sajnos a jéges  okozta izgalmakat mi is átéltük, páran a 
zuhanyzó épületében (amely külön volt építve a háztól) ra-
gadva vártuk a vihar végét, és aggódva figyeltük a kocsikra 
pattogó hatalmas jégdarabokat. 

Köszönjük Ildikó néni és Péter bácsi türelmét, kitartását, 
és azt is, hogy egy igazán szuper tábort szerveztek nekünk! 

Találkozzunk jöv re is! 
 

Varga Véta
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Boros Imre közgazdász, politikus. A Zala megyei Csödén született 
1947. július 18-án. Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Pénzügyi Szakán végezte. 1970 és 1981 között a Magyar Nemzeti 
Bank el adója, 1981 és 1988 között a devizagazdálkodási osztály vezet je 
lett. 1988-tól 1990-ig a Magyar Hitelbank vezérigazgató-helyettese. 1993-
94-ben az Állami Privatizációs és Vagyonkezel  Rt. bankügyekért felel s 
ügyvezet  igazgatója. 

1995-ben a Független Kisgazdapárt tagja lett. Az 1998-as választásokon 
országgy lési képvisel vé választották. A megalakuló els  Orbán-kor-
mányban az Európai Uniós csatlakozást el készít  PHARE-program koordinációjáért felel s tárca nélküli miniszterré nevezték 
ki. 2001-ben kilépett az FKGP-b l és a parlamenti frakcióból is, és tevékenységét függetlenként folytatta. 

Közgazdasággal kapcsolatos szakért ként gyakori vendég a televíziókban. 2006-tól kezd d en a Hír TV-n és az Echo TV-n 
gazdasági és politikai m sorok állandó szerepl je. Az írott sajtóban is rendszeresen jelennek meg publikációi, els sorban a 
Magyar Hírlapban. 

(Az életrajz forrása: Wikipédia lexikon) 

MEGHÍVÓ! 
 

2016. szeptember 9-én pénteken 17 órakor  
vendégünk lesz  

Dr. Boros Imre  
országosan ismert közgazdász, m sorvezet . 

 
A beszélgetés témája: gazdaság, vállalkozás, foglalkoztatás, bérek 

 
Helyszín: Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 24., a Kultúra Háza emelete 

 
Pódiumbeszélgetés a világgazdaság, 

valamint a magyar gazdaság helyzetér l és kilátásairól, 
a vidéki élet gazdálkodási lehet ségeir l. 

 
Moderátor: dr. Tábori György közgazdász, 

 a helyi önkormányzat kulturális bizottságának elnöke. 
 

A beszélgetést követ en néz i kérdések és el adói válaszok. 
Érdekes és tanulságos lesz!  

Mindenkit szeretettel várunk! 
További információ: 

Közm vel dési Intézmény 06-88/594-500 
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– avagy egy nagy siker  kenesei kiállítás margójára 
 

Amikor a nyár derekán megtudtam, hogy idén 
augusztusban újra lesz Gyöngyhalászat-kiállítás a 
Kultúra Házában, nagyon megörültem a jó hírnek. Az 
elmúlt években ugyanis többször hallottam már err l 
az immár hagyományosnak számító kenesei tárlatról, 
de ez idáig a sors valahogy mindig úgy hozta, hogy 
minden alkalommal lemaradtam róla... Így amikor a 
Kultúra Háza megbízott vezet je, Riskó Annamária 
felkért, hogy nyissam meg az idei kiállítást, naná, hogy 
örömmel vállaltam a megtisztel  feladatot. 

Leginkább azért mondtam boldogan igent a 
felkérésre, mert bár t sgyökeres budapesti vagyok, 
gyerekkorom óta nagyon er sen köt döm Keneséhez, 
és ennélfogva minden, ami kenesei, ami Kenesér l 
szól, és az ott él  emberekhez kapcsolódik, felettébb 
kedves a szívemnek. Márpedig ha valami, a 

Gyöngyhalászat-kiállítás ilyen szempontból is igazi 
„helyi csemege” számomra, hiszen kenesei és 
akarattyai amat r m vészek alkotásaiból mutat be egy 
igen figyelemre méltó gy jteményt. 

A Kultúra Háza nagytermébe lépve a szép, 
igényes, ötletes és érezhet en szívvel-lélekkel készített 
munkák láttán az els  gondolatom az volt: lám, 
sokadszorra is bebizonyosodik, hogy a tehetség 
milyen hihetetlenül sokszín ! Szó szerint és átvitt 
értelemben is. 

Festmények, origami-csodák, patchwork 
remekm vek, hímzések, gobelin képek, varrott 
tárgyak, hímzések, újrahaszno-sított anyagokból 
készült „mindenfélék”, emlékplakettek dísze-legnek a 
falon, a székeken, az asztalokon, és miközben 
gyönyörködöm a szebbnél szebb darabokban, 

megállapítom: ha a kreativitás és az alkotókedv 
kézügyességgel és nem utolsósorban sok-sok 
türelemmel párosul – ez utóbbi nélkülözhetetlen 
„hozzávaló” a gobelin képek kapcsán jutott 
eszembe –, akkor abból igazán értékes és mutatós 
„gyöngyszemek” születhetnek – a gyerekek és a 
feln ttek nagy-nagy örömére. 

Számomra pedig igazán szívet melenget , 
hogy ilyen sok tehetséges és profi m vészeket 
meghazudtolóan elhivatott alkotó ember él a 
kedvenc városomban. 

Sz cs Anikó 
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Korlátok és határok. 
Korlátoznak a határaim. 
Magam állítok magamnak korlátokat, 
de más is elém rakja. 
A korlátok, mint falak tornyosulnak 
elém, elénk. 
Bedobozolnak, akadályoznak. 
Kijelölik a határokat, hogy 
eddig, eddig lehet. 
Beleütközöm, nem hiszem el, nem létezik, 
hogy csak addig mehetek. 
Nem létezik, mikor én tovább 
nézek, tovább látok. 
Megbénítanak, ha hagyom. 
Tovább kell lépni, nem belenyugodni. 
Le kell bontani minden falat, 
le kell rombolni minden korlátot, 
akadályt, mi torlaszt képez el ttünk. 
Ha el is esünk, fel kell állni, cselekedni kell! 
Végére kell járni, hogy magam is 
milyen falakat építek és miért? 
Mit nem akarok megtenni, ha 
inkább falakat építek magam elé. 
Kényelmesebb beletör dni, eltespedni, dagonyázni. 
Ne hagyjuk, hogy megbénítsanak a saját falaink, 
és azok se, melyeket mások építgetnek nekünk. 
Ne hagyjuk, hogy életterünket elvegyék 
Ne hagyjuk, hogy energiánkat, 
er nket elszipkázzák. 
Védjük meg magunkat! 
Ne hagyjuk, hogy korlátok, 
falak közé kényszerítsenek. 
                                                        KG 
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Testvértelepülésünk, látogatóban 
 
A XII. Lecsófesztiválhoz kapcsolódóan, 2016. augusztus 27-én tartottuk testvértelepülésünk, Nagykér napját. A felvidéki 

település képvisel i megtiszteltek minket a jelenlétükkel, s alkalom nyílt rá, hogy a programban be is mutatkozzanak. A bemu-
tatkozás része volt az a településtörténeti kiállítás is, melyb l az érdekl d k Nagykér történetér l tájékozódhattak. Ennek 
anyagából olvashatnak most néhány részletet. 

 
Nagykér története 
Az Érsekújvári járás északi peremén lév  Nagykér község 

a történelmi Borostyánk  úton fekszik. A falu a Nyitra folyó 
két partján terül el. 

A honfoglalás idején Nyitra és környéke a maitól sokban 
eltér  képet mutatott. Sok erd , számos mocsaras terület volt 
a folyóvölgyek közelében. 

A község földesura régi id kt l fogva az esztergomi ér-
sekség volt A Nyitra vonzáskörébe tartozó területek igazgatá-
sát a XI. és XII. században az Esztergomi egyházmegye 
nyitrai f esperessége végezte. 

A község els  írásos emléke Könyves Kálmán királytól 
származik: Kér nevét el ször egy 1113-ban kelt oklevelében 
említette, melyben a települést a zoboralji bencésrendi apát-
ságnak adományozta. A település azonban már jóval 1113 
el tt is Kér néven létezett. Aterület a honfoglaló magyarok 
Kér nemzetségének lehetett az els  szálláshelye. 

A XV-XVI. században Kér mez városi rangot nyert, amit 
egy 1671-b l fennmaradt pecsétnyomó bizonyít. 

1942. július l-jét l Nyitranagykér és Nyitrakiskér kisköz-
ségek a magyar királyi belügyminiszter 1222853/1941. III. b 
szá-mú rendeletével nagyközséggé egyesültek. A nagyközség 
ideiglenes neve Nyitrakér lett. Az addigi Kiskérnek továbbra 
is volt községi bírája, de az adminisztratív ügyeket 
Nyitranagykér végezte. Kiskér belügyeit a községi bíró intéz-
te a kisbíró segítségével. 

1945. május 22-t l a bejegyzésekben Vel'ky Kyr szerepel. 
1948. június 11-én a község nevét Milanovcére vál-

toztatták. 
1992. augusztus l-t l a község újra a Nagykér – Vel'ky 

Kyr nevet használja. 

A török hódoltság 
ideje után a terület 
fejl désnek indult. 
Igaz, a háborúk-nak 
ezzel még nem volt 
vége: a kuruc kor 
harcaiban a Nyitra 
vidéke fontos szere-
pet játszott. Rákóczi 
legendás hadvezére, 
Bercsényi Miklós 
1704. augusztus 24-
én foglalta el Nyitra 
várát, november 16-
án pedig Érsekújvárt. 
1705 januárjában Ber-

csényi csapatszemlét tartott a Nyitra és Surány közt táborozó 
csapatai felett. Rákóczi ekkor adta ki rendeletét a reguláris 
hadsereg szervezésére, amely alapján jobbágyok is beállhat-
tak seregébe. Bercsényi e szemle során Kéren is megállott, és 
az érseki fogadóban találkozott a falu vezet ivel. A látogatás 
során több kéri fiatal állott Rákóczi seregébe. 

Az elkövetkez  évtizedekben, évszázadokban Kér tovább 
járta a fejl dés útját. Az 1800-as évek elejét l m ködött a 
településen iskola, habár az iskolába járás az 1868-as kötele-
z  oktatás bevezetése után vált általánossá. 1836-ra elkészült 
a Nyitrát Érsekújvárral összeköt  köves országút, 1876-ban 
pedig megépült a falun átvezet  vasút is. 1883-ban postai 
kirendeltséget nyitottak. 

A falu történetében az I. világháború s annak következ-
ményei mindig érezhet  törést okoztak. A háborút lezáró 
trianoni békediktátum értelmében 1920. június 4-én Nagykért 
Csehszlovákiához csatolták. A 95%-ban magyar lakosságú 
Kér számára ez a változás mindmáig érezhet  következmé-
nyekkel járt. Ám ha nehezen is, de újra megindult az élet. A 
falu a két háború között megtartotta magyarságát. 1938 szén 
a bécsi döntés a falut visszaadta Magyarországnak. De 1939-
ben kitört a II. világháború, melynek veszteségei és szenve-
dései sokszorosan felülmúlták az I. világégését. A háborút a 
magyar lakosság számára a teljes jogfosztottság, a kitelepíté-
sek, deportálások hosszú id szaka követte. A helyzet csak 
nehezen és nagy áldozatok árán lett jobb. Hosszas el készíté-
sek után valamelyest rendez dtek a nemzeti kisebbségek 
jogai, s Kéren is megindulhatott a magyar iskolai oktatás. 
Megalakult a Csemadok, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók 
Kultúregyesülete, melynek a nemzetiségi kultúra ápolása 

 
A kultúrház és a templom egy régi képeslapon

Pecsétlenyomat 1773-ból
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mellett egyik f  feladata a magyarok bekapcsolása volt a 
közügyek intézésébe és az ország építésébe. 

A II. világháborút követ  években kezd dött Nagykér pa-
raszti arculatának és egész településszerkezetének radikális 
megváltozása. A fejl dés új házsorokat emelt, utcákat épített 
és megszüntette a község belterületén tátongó beépítetlen 
hézagokat; aszfaltozta az utakat, járdákat épített, új középüle-
teket emelt. Megkezd dött Kér egyfajta városiasodása, amit 
leginkább az új mutatós középületek és az emeletes lakóhá-
zak jeleztek. 

 
A nagykéri viselet 
A Nagykért is magában foglaló néprajzi területnek, 

Zobovidéknek gazdag hagyományai vannak mind népzené-
ben, mind néptáncban. A régió népszokásait jelent s részben 
feltárták. A terület f bb kutatói Czövek Judit és Virt István, 
de járt ezen a vidéken népdalt gy jteni Bartók Béla és Kodály 
Zoltán is. Ma a Kárpát-medence legészakabbra található, még 
egybefügg  magyar nyelvszigete. 

A Nyitra-környéki magyar falvak viselete sajátos jegyeket 
mutat. Nem a paraszti rétegek szerint differenciálódik, hanem 
falvak szerint, a falvakon belül pedig életkorok szerint. A 
sokszín  viseletkultúra egészen az 1950-es évekig szinte 
érintetlenül megmaradt. 

Férfiaknál a vászongatya szára a rámás csizmába volt be-
t rve. A fehér vászoningre az elmaradhatatlan lajbit vették, 
amelyet fényes pitykegombok díszítettek. 

A lányok viselete díszes és szép volt. Hajukat kétfelé vá-
lasztották, s a két oldalon „sokasiba” fonták, hogy a hajfonat 

a fület eltakarja. A többi haj szalaggal „hármasiba” volt fon-
va, melynek végére a leány csíp jéig ér  széles szalagmaslit 
er sítettek. Fodros, csipkés ingük, a pruszlik hátul nagy, 
ezüst és aranyos pikkelyekkel záródott. Nyakukban még 
nyáron is rojtos kend t hordtak, amelyet hátul deréktájon 
megkötöttek. Öt, hat, s t néha több vasalt szoknyát hordtak 
egyszerre – a cél az volt, hogy a szoknya minél szélesebb 
legyen, minél nagyobb kilengéssel. A szoknyát, hogy le ne 
csússzon, a pruszlikba varrt két kis párna, a „bufány” tartotta. 
Általában kordovánb rb l készült csizmát hordtak, amely 
sárga cérnával volt kivarrva. Sarka faragott, rajta sárgaréz 
patkóval. A kérget, illetve a sarkat sárga gombbal díszítették. 
Sokáig híres volt a nagykéri csizma, melyet még az 50-es 
években is készítettek, bár a faluban már nem is viselték. A 
faluban a XIX. század végét l inkább „topánt” hordtak, 
amelynek szára hosszú volt, orrán és szárán fekete „lakkos” 
b rrel díszítve. Szerették a csikorgós lábbelit, ezért a suszter 
minden cip be és a csizmába csikorgót tett. Nyáron keveset 
hordták a lábbelit: a kattogós papucson kívül leginkább me-
zítláb jártak. 

A menyecskék abban különböztek a lányoktól, hogy „fej-
köt t” hordtak. A fejköt be sokágas, széles szalagot kötöttek, 
és „atlasz”- vagy „zsali”-kend t tettek a fejükre. Télen 
„kacit” hordtak és melegebb szoknyát. Az id sebb asszonyok 
és férfiak télen „ködmönt” és halinacsizmát viseltek. 

A lányok, menyecskék, s t az id sebb asszonyok is „szé-
lesen” öltözködtek. Az alsószoknya vászonból volt, amelyet 
maguk sz ttek. 

 
Földm velés, állattartás és népszokások 
Valamikor a Nyitra környéki falvak f  jövedelmi forrását 

a mez gazdaság képezte. A termények között a búzától kezd-
ve minden gabonafélével találkozunk. Igen nagy súlyt he-
lyeztek a sz l  m velésére is. Sz l ket gyakran említenek az 
oklevelek, hiszen kiváló termett Suránytól Kérig. A talajm -
vel  eszközök azonban még a XX. század elején is nagyon 
primitívek voltak. Fagerendás ekével és házilag készített 
boronával m velték meg földjeiket. A vet magot kézzel 
szórták a földbe, magágyas vetéssel. Istállótrágya hiányában 
a földeket ugaroltatták. 

A marhákat, lovakat legel re hajtották, melyek akkoriban 
szikes talajúak voltak. A falunak volt egy tehénpásztora, aki a 
csordát rizte tavasztól kés  szig. Járandósága az rzésért 
minden darab jószág után egy véka gabona és egy kenyér 
volt. Korán reggel ostorcsattogással és trombitálással járta be 
az utcákat és összeterelte a jószágot a „dél ”-n. Volt a falu-
nak disznópásztora, kanásza is, akik a falu sertéseit rizték. 
Kora reggel k is megfújták a dudát. 

Karácsony el tt a tehénpásztor és a kanász is orgonavesz-
sz t szedtek egy-két nyalábbal, és Ádám-Éva napján meg-
kezd dött a falujárás. Minden gazdához betértek, akinek 
disznója vagy marhája volt. Beköszönt nek elmondták jókí-
vánságukat, majd a gazda kihúzott a köteg vessz b l egyet, 
azon iparkodva, hogy minél több ágból álló legyen, hiszen 
így reméltek a következ  esztend ben több malacot vagy a 
borjút. A kihúzott vessz vel párszor végigsuhintotta a pász-
torgyereket. Aztán a gazda megkínálta ket itókával, a gazd-
asszony pedig kaláccsal, szalonnával, kolbásszal ajándékozta 

N i viselet
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meg. Mire bejárták a falut, megtelt a zsák elemózsiával, de a 
fejük is borral és pálinkával. 

A nagykéri malomba vezet  út mellett valamikor szögle-
tesre ásott gabonás vermek húzódtak. Itt helyezték el a 
„dézsmát”, az állam részére kiszabott gabonaadót, ezért 
„dézsmakert”-nek is nevezték. Sz l k aljában és szilvások-
ban a lakosságnak is voltak gabonás vermeik, ahová a télire 
való meg rlend  gabonájukat rakták. A vermeket használat 
el tt kiszárították, jól kitapasztották és belegyújtott szalmával 

kifüstölték, hogy a téli hónapok alatt megóvják a gabonát a 
zsizsikekt l meg a nyirkosságtól. 
 

Forrás: Gyurcsekné Kisucki Ili: Nagykéri hagyományok, 
népi szokások. KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárom, 2005 

Száraz Pál: Falu a madárdalos fák alatt. Csemadok M ve-
l dési Intézete, Dunaszerdahely, 2008 

Sz ke József: Nagykér – monográfia. Nap Kiadó, 
Dunaszerdahely, 1993 

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

Bretagne-i barangolások 

A hölgyet Ilonának hívják, s bár 22 tonnát nyom, karcsúnak mondható. Természetesen vitorlás hajóról van szó, amely marok-
nyi legénységével nekivágott a világ tengereinek, és kezdetét vette az utóbbi id k talán legizgalmasabb vállalkozása. A hajó a 
Bristol Channel Pilot Cutter tervei alapján készült, s 2000 szén került a vízre. A csodaszép, old timer stílusú vitorlás a Duná-
ról folyami úton jutott el Hollandiába, majd a La Manche-csatornát szelte át, s érte el tulajdonképpeni kiindulási pontját, azt a 
bretagnei-i kiköt t, amely a legendás Eric Taberleynek is állomáshelye volt. 

La Trinite, 
Eric Taberly kiköt je 

Június 26-28. 

Guernseyt magunk mögött hagyva 
újra a partoktól távol, nyílt vízen vitor-
lázunk. Remek tempóban siklunk a 
vízen egy áramlat segítségével. Hogy 
milyen er s is az, akkor észleljük, ami-
kor egy bója mellett haladunk el. Körü-
lötte fortyog, habzik a víz. Olyan érzéki 
csalódásban van részünk, mintha a víz 
állnak (hiszen mi együtt haladunk vele), 
és a bója irdatlan sebességgel száguld el 
mellettünk. Sohasem láttam még ilyet! 

A La Manche-csatorna és az Atlan-
ti-óceán találkozásánál partközelben 
hajózunk. Épp napkelte van, tisztán 
kivehet  a szárazföld a hajnali fényben. 
Itt is egy érdekes természeti jelenségre 
leszek figyelmes. Kétméteres hullámok 
táncolnak körülöttünk, pedig a 2-3-as 
er sség  szélben ez egyáltalán nem 
indokolt, s t rendkívül furcsa. A kis 

szélben teli taklival haladunk, azaz 
haladnánk, mert a hullámok egy-egy 
pofon formájában mindig megállítják a 
hajót. Jónak látom bekapcsolni a mo-
tort, és miel bb elhagyni ezt a veszé-
lyes, zátonyos partszakaszt. 

Elérjük La Trinite-et, amely tipikus 
bretagne-i kisváros, Lorient-t l délre 
fekszik. Legf bb nevezetessége vitor-
láskiköt je, amely az egyik legnagyobb 
az atlanti partvidéken. A híres francia 
vitorlázó, Eric Tabarly is itt állomásoz-
tatta a hajóját, s errefelé valóságos 
nemzeti h snek tekintik. Számos nagy 
verseny gy ztese, legemlékezetesebb 
tetteként 1964-ben egy szóló 
transzatlanti versenyen legy zte az 
angolok félistenként kezelt vitorlázóját, 
sir Francis Chichestert. 

Tabarlynak nem csak élete volt le-
gendás, hanem halála is. A walesi par-
toknál vitorlázott többedmagával Pen 
Duick nev  hajóján, amikor éjszakára 
viharossá er södött a szél. Eric a fedél-

zeten tartózkodott, éppen reffelt, ami-
kor a baum derékba találta, s a vízbe 
zuhant. Hatvanhat éves volt. 

si legendák nyomán 

Július 20. 

A La Trinite-et és Carnacot össze-
köt  úton érdekes jelenségre lehet fi-
gyelmes az utazó. Az országút mellett, 
azaz párhuzamosan, egymástól 4-5 
méteres távolságra hatalmas kövek 
sorakoznak. Méretük egyre nagyobb 
lesz, mígnem ember nagyságúak lesz-
nek. Mindannyiunknak Stonehenge és a 
máltai kultikus sziklák jutnak az 
eszünkbe. De ki és milyen célból hordta 
sorba ezeket a k óriásokat? Milyen 
eszközzel szállították ket ide? Hogyan 
állították fel a helyenként többtonnás 
sziklákat? A kérdésekre még ma sincs 
válasz. Id közben megtudjuk, hogy a 
mintegy háromezer darab k  egy négy-

Somogyi Gyula és a hajó

2. rÉsz 
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ezer éves kultúra hagyatéka, valószín -
leg temetkezési helyül szolgált a neoli-
tikus embere számára. 

Egy ri bretagne legenda szerint 
Szent Kornélt üldözték a római legioná-
riusok, aki az óceán partjára érve, kilá-
tástalan helyzetében imádkozni kezdett. 
Imáját az Úr meghallgatta, és a legioná-
riusok k vé változtak. 

A kirándulásról kés n érünk haza. 
Zárva a szupermarket, és a hajóh t  is 
üres. Ilyenkor az ember maga gondos-
kodik vacsorájáról. Az esti apály idején 
gy jtöget  körútra indulok. Az árapály-
zóna szárazra kerül, s csak úgy nyüzsög 
az élett l: fekete kagyló, osztriga, ta-
risznyarák mindenütt. Sajnos az ugyan-
csak ízletes Szent Jakab-kagyló a mé-
lyebb rétegeket kedveli. Felszerelésem 
nejlonzacskó és egy bot, amellyel a 
kagylókat kipiszkálom az iszapból. 
Egyórányi kutakodás után teli zacskó 
osztrigával térek vissza a hajóhoz. 

Elfogyasztásának pikáns procedúrá-
ja van. El ször gyökérkefe segítségével 
meg kell tisztítani ket, majd egy nehe-
zebb m velet következik, az osztriga 
kinyitása. Ehhez vékony pengéj , de 
viszonylag masszív késre (pl. svájci 
bicska) van szükségünk. Utóbbival 
fogjuk az osztrigát, s hegyesebbik vé-
génél bedugjuk a kés hegyét, s körbe-

forgatva elvágjuk a két héjat összeköt  
izmokat. Ez után az osztriga szétnyitha-
tó és megehet . A bekebelezés techni-
kája már gyakorlat és gusztus dolga, 
mindenesetre a citromcseppeken és 
éhségen kívül némi elszántság is szük-
ségeltetik hozzá. 

A maradék osztrigát fokhagyma tár-
saságában felteszem a t zhelyre, és 
végül megbolondítom egy kis citrom-
mal. A végeredmény ehet , bár sok 
kenyeret kíván maga mellé, s semmi-
képpen sem lehet egy lapon említeni a 
csirkepaprikással, de talán még a tökf -
zelékkel szemben is alulmaradnak. 

Augusztus 10. 

A bretagne-i partoknál a legna-
gyobb sziget Belle Ile, helyi barátaink 
tanácsára ismerkedünk meg vele. Per-
sze nem is Bretagne-ban lennénk, ha 
nem kapcsolódnak számos legenda 
ehhez a szigethez. Íme a legkedve-
sebb… A gonosz ki zte a breton félszi-
getr l a jó tündéreket, akik bánatukban 
sírtak-ríttak, s könnyeikb l keletkezett 
az óceán. Aztán beledobták virágkoszo-
rúikat a tengerbe, és csodák csodája, a 
koszorúk szigetté váltak. Közülük a 
legszebb – természetesen – Belle Ile. A 
sziget kétszáz évvel ezel tt népesült be, 

amikor a mai szigetlakók sei Kanadá-
ból üldöztetve visszatelepültek. Ma az 
itteniek els sorban halászatból és tu-
rizmusból élnek. 

Belle Ile-r l hazafelé megállunk 
Quiberon városában, ahol éppen kon-
certet ad egy francia banda. Jó ritmusú 
muzsikát játszik a zenekar, er s kelta 
beütéssel, fúvós hangszerrel, gitárral és 
harmonikával. A közönség táncra per-
dül a színpad el tti homokos strandon, 
s hamarosan mi is csatlakozunk. A 
táncosok kört alkotnak, de nem fogják 
egymás kezét, csupán kisujjukat érintik 
össze. Kett t lépnek balra a zene ritmu-
sára, majd két apró ugrás következik, s 
annak pillanatában kisujjukat az égnek 
emelik. Nem is olyan bonyolult… Egy 
lényeges dologra azonban fölöttébb 
figyelni kell, mégpedig arra, melyik 
ponton csatlakozunk a körhöz. Aki 
ügyes, kifoghatja, hogy mindkét kisuj-
ját csinos lányéhoz illesztheti. 

Miután bebarangoltuk a környéket, 
megismerkedtünk Bretagne nevezetes-
ségeivel, s t a francia konyha rejtelme-
ibe is bepillantást nyerhettünk, ideje 
továbbállnunk. Keserédes búcsút ve-
szünk La Trinite-t l, hajónk orra már 
Spanyolország, La Coruna felé mutat. 
De ez már egy másik történet. 

Somogyi Gyula
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Kinek ne mondana valamit gyermekkora emlékeib l az a név, hogy Benedek Elek? Kinek ne f z dnének kellemes emlékei az 
Arany, az Ezüst, a Piros vagy a Kék mesekönyvhöz? 

Szeptember 30-án született Benedek 
Elek. 2005 óta, a Magyar Olvasás-
társaság javaslatára születésnapja ha-
zánkban egyben a népmese napja. 
„ seinkt l kincsekkel teli tarisznyát 
kaptunk örökségbe, de mintha egyre 
gyakrabban tétlenül néznénk ennek 
háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük 
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra 
és adjuk tovább az eleinkt k kapott, 
élethosszig érvényes, értékes, unokáink 
számára is feltétlenül meg rzend , 
mesebeli kincseket!” – állt a 2005-ös 
felhívásban. 

A magyar népmesekincs hatalmas 
örökségünk. Köszönhet en néprajzku-
tatóinknak, alaposan feltérképezve 
maradt ránk. A régi falusi társadalom-
ban a nép-mese fontos eszköz volt, 
hogy általa az egyén a közösségbe 
tagozódjon: ezen keresztül is megis-
merhette a szokásokat, az együttélés 
törvényeit, az életet mozgató és átható 
ismereteket, a hagyományokat. 

A mese a régebbi korokban nem ki-
zárólag a gyerekek m faja volt. Mesél-
ni egyben közösséget is jelentett. Els -
sorban mesemondó és hallgató közös-
ségét, tá-gabb értelemben pedig azt a 
közösséget, amelyben a mese tovább-
örökl dött és fennmaradt. 

A népmesekutatás a néprajztudo-
mány egyik igen kiterjedt ága. A nép-
mesegy jtés igazán fontossá és elter-
jedtté az 1700-1800-as évek fordulóján 
vált. A német Grimm testvérek, Jacob 
és Wilhelm Grimm volt az els , akik 
tudatosan kezdtek foglalkozni a népme-
sekincs vizsgálatával és lejegyzésével. 
Az els , aki magyar nyelvterületen 
meséket gy jtött, a pozsonyi születés  
Gaal György író, m fordító és könyvtá-
ros volt. t követte a néprajztudomány 
néhány nagynev  és jeles képvisel je, 
köztük Erdélyi János, Ipolyi Arnold, 
Kriza János és Arany János fia, Arany 
László. A tudományos igény  népme-
segy jtés a mesék lejegyzése és közlése 
mellett azok elemzését és rendszerezé-
sét is jelentette. Kutatóink ebben is élen 
jártak. A magyar mesekatalógus elké-
szítése Berze Nagy János folklorista é-
letének f  m ve volt. A népmesegy jtés 
az 1800-as évek második felét l egy-re 
nagyobb hatással lett az irodalomra is. 

Ebben a korban, ebben a közegben 
született és élt Benedek Elek. Az erdé-
lyi Sepsiszentgyörgy melletti Kisba-
conban született 1859. szeptember 30-
án. Gazdálkodó székely katonacsalád-
ból származott, apai nagyapja huszár-
ként vett részt a francia háborúkban. 

Elek a kiegyezés évében, 1867-ben, 
nyolc éves korában lett a székelyud-
varhelyi református kollégium tanulója. 
Itt érettségizett, majd 1877-ben a buda-
pesti egyetem bölcsészkarán tanult to-
vább, magyar-német szakon. Diákévei 
alatt egyre inkább az újságírói pálya felé 
fordult, ugyanakkor vonzotta az iroda-
lom és a kutatás is. Diáktársával, Sebesi 
Jóbbal néprajzi gy jt útra indult: e tö-
rekvései sorában ez volt az els  ilyen 
állomás. 

Hamarosan mint a Budapesti Hírlap 
munkatársát látjuk viszont. 1886-tól az 
Ország-Világ cím  szépirodalmi lap 
szerkeszt je, ahol többek között Bródy 
Sándor, és az irodalmunkban a modern 
nagyvárosi létet els ként ábrázoló Amb-
rus Zoltán a munkatársa. A politikába 
is belekóstolt: 1887 és 1892 között a 
Tisza Kálmán vezette Szabadelv  Párt 
tagjaként a nagyajtai kerületet képvisel-
te az országgy lésben. 

1894-ben Nemzeti Iskola címen 
közoktatási folyóiratot indított, mely 
hosszú id n át az oktatás-nevelés kér-
déseit tárgyaló pedagógiai szakemberek 
egyik f  fóruma lett. Lapszerkeszt i te-
vékenysége itt nem fejez dött be: az ál-
tala indított Magyar Kritika cím  újság 
az ért  irodalmi bírálat m faját volt 
hivatva megalapozni Magyarországon. 

Benedek Elek ezekben az években 
fáradhatatlan. Regényei jelennek meg, 
szerkeszt i tevékenysége mellett to-
vábbi lapokban is publikál, és rendsze-
rezi a saját maga által összegy jtött 
népmeseanyagot. 1896-ig öt kötetet 
jelentet meg Magyar mese és mondavi-
lág címmel, mely népmesegy jtéseit 
tartalmazza. De gy jtései helyet kaptak 
az 1882-ben az Athenaeumnál megje-
lent Székelyföldi gy jtés cím  kötetben 
is, mely a Magyar Népköltési Gy jte-
mény sorozat harmadik darabja. 

Más népek meséi iránt is érdekl -
dik, azokat is kutatja. A sok kiadást 
megélt Kék, Piros, Arany és Ezüst 
mesekönyv a világ meseterméséb l, 
Benedek Elek által szerkesztett népsze-
r  válogatás, mely az új század tízes 
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éveinek elején jelenik majd meg, s 
indul „országhódító” útjára. Nemzedé-
kek n nek fel rajta, s máig töretlen 
népszer ségüket mi sem mutatja job-
ban, mint hogy még korunkban is újra 
meg újra megjelentetik a kiadók. 

Az 1889. év jelent s dátum a hazai 
gyermekirodalom történetében. Benedek 
Elek, Pósa Lajossal közösen gyerme-
keknek szánt újságot indít. Ez Az én 
újságom, az els  magyar nyelv  ifjúsági 
lap. Korábban a gyerekek számára csak 
a feln tteknek szóló lapok gyermekmel-
léklete szolgált, önálló folyóirat mindez-
idáig nem létezett. Az újság hatása igen 
nagy: irányt szab a következ  évtizedek 
hasonló kezdeményezéseinek is. Mely-
nek a folytatásban  maga is részese 
volt: 1909-t l Seb k Zsigmonddal a Jó 
Pajtást szerkeszti, 1923-ban pedig a 
Cimbora cím  lapot. 

1896-tól 
kezdett építke-
zésbe szül fa-
lujában, Kis-
baconban, az-
zal a nem titkolt 
tervvel, hogy 
hamarosan vég-
leg ott teleped-
hessen le. A 
házat nagy kedv-
vel a lakí tgat -

ta ,  mindig szem el tt tartva felesége, 
Fischer Mária kívánságait. Benedek 
Elek 1884-ben vette feleségül az akkor 
19 éves lányt, akivel házassága aztán 45 
éven át tartott. Kapcsolatuk szeretetteli 
és er s volt: hat gyermekük született, s 
ha tehették, egy napot sem töltöttek 
egymás nélkül. Ha erre mégis sor került, 
minden nap írtak egymásnak. 

A hazaköltözés aztán Benedek Elek 
igen kiterjedt tevékenysége, számtalan 
elfoglaltsága miatt rendre elodázódott – 
1907-ben Apponyi Albert kultuszmi-
niszter felkérésére még a Néptanítók 
Lapjának szerkesztését is elvállalta –, s 
végül egy rendkívüli, a magyarság 
számára tragikus történelmi helyzetben 
valósult meg. Az I. világháborút lezáró 
trianoni békediktátum 1920-as aláírása 
után az újonnan meghúzott határokon 
kívül szorult magyarságnak újra kellett 
értelmeznie önmagát a kisebbségi lét-
ben. Mindenkire szükség volt, aki m -
veltségét hajlandó volt a közélet, a 

magyarság megmaradásának szolgála-
tába állítani. Benedek Elek 1921-ben 
tért haza végleg Kisbaconba, hogy 
tudásával és élettapasztalatával ezt a 
sokszor meglehet sen nehéz és kilátás-
talan helyzetet segítse. Az erdélyi nem-
zettest talpraállását, kulturális szerepé-
nek újjáéledését rajta kívül olyanok 
segítették, mint az 1921-t l megjelen  
Pásztort z cím  irodalmi-m vészeti 
folyóirat f szerkesztését elvállaló 
Reményik Sándor költ , vagy az az 
erdélyi írók önálló könyvkiadóját, az 
Erdélyi Szépmíves Céhet 1924-ben 
megalapító Kós Károly. A lassan újjá-
szervez d  erdélyi magyar irodalmi 
életb l Benedek Elek is kivette részét. 
Bekapcsolódott a Kaláka Társaság 
munkájába, s a körülötte kialakult népi 
írói mozgalom a kalákások néven vált 

közismert-
té irodal-
munkban. 

1923-
tól a Cim-
bora cím  
gyermek-
lapot szer-
kesztette. 
Nehéz fel-
tételek, sz -
kös anyagi 
keretek kö-

zött tartotta életben a lapot, melyben a 
magyar mellett a román és az egyete-
mes gyermekirodalom szerepl i is 
helyet kaptak. A Cimborát Benedek 
Elek szerkeszt i személyisége a gyer-
mekeknek szánt irodalmi és ismeretter-
jeszt  újságok modern vonulatának 
sorába emelte. 

1929-re az újság az ellehetetlenülés 
szélére került. Benedek Elek minden 
követ megmozgatott, hogy a kiadáshoz 
támogatókat találjon, ám a helyzet 
reménytelen volt. Fáradtan, kényszer-
helyzetben, kilátástalanul küzdött. Au-
gusztus 17-én levélírás közben agyvér-
zést kapott. A mondat, amelynél a toll 
kiesett a kezéb l, ez volt: „…f , hogy 
dolgozzanak”. A mondattöredék, mint 
egy mementó, az egész életét összefog-
lalta. 

A 69 éves korában elhunyt írót au-
gusztus 20-án temették a kisbaconi 
temet ben – feleségével együtt. Élete 
társa, Fischer Mária önként követte a 

halálba; férje nélkül az élet már soha 
többé nem lehetett számára ugyanaz. 

A Bene-
dek család 
magyar kul-
túrtörténet-
re gyakorolt 
ha-tása azon-
ban nem sza-
kadt meg Be-
nedek Elek-
kel. Fia, Be-
nedek Mar-
cell író, iroda-

lomtörténész 
és m fordító, aki egyebek mellett az 
1963-65 között megjelent háromkötetes 
Magyar irodalmi lexikon f szerkeszt je 
volt. Élete során kétszáznál is több szép-
irodalmi m vet fordított magyarra – 
Anatole France, Maupassant, Dickens 
és Victor Hugo írásainak avatott magyar 
nyelv  tolmácsolója volt. Munkássága 
elismeréseként 1944-ben Baumgarten-
díjjal, 1963-ban Kossuth-díjjal tüntették 
ki. 

Benedek Elek unokája, Marcell fia, 
Benedek István els sorban orvos, 
ugyanakkor m vel déstörténész és író 
is volt. Els  publikációi még gyerekko-
rában, a nagyapja szerkesztette Cimbo-
ra cím  lapban jelentek meg, majd 
pszichiátriai tevékenysége nyomán több 
regényt is írt: Aranyketrec cím  m ve 
több kiadást is megélt. Orvostörténeti 
kutatásainak keretében els dlegesen 
Semmelweis Ignác életm vét kutatta, 
feltárva bel le számtalan addig ismeret-
len részletét. Több területen magas 
színvonalú tevékenységet fejtett ki – 
nagyapjához hasonlóan polihisztor volt. 
Munkássága elismeréseként 1992-ben 
Szent-Györgyi Albert-díjat kapott, s 
ugyanebben az esztend ben a tudomá-
nyos ismeretterjesztés terén elért ered-
ményeiért Széchenyi-díjjal is jutalmazták. 

Benedek Elek az emberek többsé-
gének tudatában meseíróként marad 
meg. Életútja alapján azonban több 
ennél: sokoldalú tudósember, polihisz-
tor. Ha gondolunk rá szeptember 30-án, 
születése és egyben a népmese napján, 
így tegyük. 

Lehet leg kezünkben mondjuk az 
Ezüst mesekönyvvel. 

– nk –
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AAzz  iittttaass  vveezzeett kk  kkiisszz rrééssee  aa  ccééll  
 
 A Balatonalmádi Rend rkapitányság az idegenforgalmi szezonban célzott közlekedésrendészeti ellen rzéseket folytat az ittas 
vezet k kisz rése érdekében. 

 
Vádemelési javaslattal zárult a napokban három, ittas vezetés miatt indított eljárás a Balatonalmádi Rend rkapitányságon. 
A nyári idegenforgalmi id szakban a kapitányság területén megemelkedett az ittas vezet k száma. Ez a tendencia már 

évekre visszamen leg tapasztalható volt, ezért is helyeztek hangsúlyt a közúti ellen rzések során a baleset-megel zési szem-
pontból veszélyes magatartás kisz résére. Az ellen rzéseket a rendezvényeket elhagyó járm vezet kre is kiterjesztették. A 
Balatonalmádi Rend rkapitányság illetékességi területén 2016. január – május hónapokban összesen 12 alkalommal jelzett az 
intézkedés alá vont gépjárm vezet knél alkoholfogyasztást a szonda, 2016. június 1. és augusztus 10. között már 29 sof r ellen 
indult eljárás. A rend rség kampányt folytat a „bulisof r” beszervezése mellett, amellyel megel zhet  az ittas vezet k által 
okozott balesetek jelent s része. 

Balatonalmádi Rend rkapitányság 
 

 
 

ÚÚjjrraa  iisskkoolláárraa  kkéésszzüüllvvee  
 
Úgy gondolom, nemcsak az én véleményem, hogy ez a 

nyár a maga széls séges id járásával igazán próbára tett 
mindnyájunkat. Volt részünk éget  kánikulában és fákat 
döntöget  viharban. Azonban lassan közeledik az sz, és az 
iskolakezdés is – némelyik diák legnagyobb bánatára. 

A rend rségen a megel zési munka kiemelt területe a 
gyermek- és ifjúságvédelem, amely kapcsán természetesen az 
iskolai életnek is részesei vagyunk. A több évre visszanyúló – 
2008-ban indult – Iskola Rend re program tapasztalataival 
felvértezve vágunk bele az új tanévbe. Az iskolákban a már 
ismert arcokkal találkoznak majd a tanárok és a diákok a 
tanévnyitókon és a tanév során. 

Az iskolarend r feladata és célja a Rend rség tanintéz-
ményekben végzett b n- és baleset-megel zési tevékenysé-
gének összefogása. A megel zési tevékenység célja gyerme-
kek és fiatalok jogkövet  magatartásra nevelésének támoga-
tása, a rend r, mint segít , tanácsadó közrem ködése. 

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rend re,  az 
„Iskola Rend re”, aki:  

• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz 
a különböz  hivatalos és szabadid s programokon; 

• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szül i értekez-
leteken; 

• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és 
szül knek az iskolában el forduló er szakos, pedagógi-
ai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhet , ese-
tekkel kapcsolatban; 

• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel 
kapcsolatban felmerül  problémáit, észrevételeket, 
amelyek a Rend rség ifjúságvédelmi tevékenységével 
kapcsolatba hozhatók; 

• az Iskola Rend rét l, illetve rajta keresztül a megel zé-
si el adótól is kérhetik el adások, foglalkozások tartá-
sát az intézményekben közlekedési, baleset-megel zési, 
gyermek- és fiatalkori b nelkövetéssel, áldozattá válás-
sal, gyermekvédelemmel kapcsolatban. Az el adások 

kiemelt témája a drogfogyasztás és az in-
ternethasználat veszélyei. 

Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szül k észrevételeit, 
minden olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a program 
hasznosabbá, eredményesebbé tehet . Erre szolgálnak az 
iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK is. 

Az iskolai élet rendszeressége hatással van a családok éle-
tére is. A napi rutin könnyen óvatlanná tesz bennünket, nem 
mindig gondoljuk át a dolgokat, csak a pillanat hevében dön-
tünk. Rányomja ez a bélyegét a közlekedésre, a vásárlásaink-
ra, kapcsolatainkra, az együtt él k közti odafigyelésre. 

Minden nagyobb váltás, mint például az iskolai nyári szü-
net kezdete vagy vége, hatással van a közlekedésre, a közte-
rületeken tapasztalható forgalomra, a mindennapok esemé-
nyeire.  

A közlekedésben kialakulnak a csúcsforgalmi id szakok, 
az autóbuszokon megn  a felügyelet nélkül utazó gyermekek, 
fiatalok száma, akik a nyári hangulatot még meg rizve han-
gosabbak, figyelmetlenebbek, és bizony gyakran udvariatla-
nok is. 

A nevelés felel sség. Els sorban a család, a szül k, a 
közvetlen környezet felel ssége, de részese az oktatási in-
tézmény és minden feln tt a példamutatásával, aki a gyer-
mekek, fiatalok éltében szerepet játszik. Minden generáció 
más, követi a világ változását; elég, ha csak a m szaki infor-
matikai eszközöket nézzük, amely nekünk, feln tteknek néha 
már szinte követhetetlenek. Rend rként ezért is tartom fon-
tosnak, hogy a rossz példákkal szemben az értelmes, hasznos 
elfoglaltságot biztosítva, a gyermekek és fiatalok fejl dését, 
az együttélés szabályainak elsajátítását szolgáló mintával, 
szeretettel, megértéssel, de nem a „mindent megengedünk, 
ráhagyunk” magatartással tudunk hatással lenni rájuk, mert a 
jöv  generációinak nevelése a jöv nk záloga! 

 
Stanka Mária r. rnagy 

Balatonalmádi Rend rkapitányság
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ÚÚjj  kkoollllééggáávvaall  bb vvüülltt  
aa  BBaallaattoonnaallmmááddii  RReenndd rrkkaappiittáánnyyssáágg  áálllloommáánnyyaa  

 
2016. augusztus 1-jével a Balatonalmádi Rend rkapitányság, Balatonkenese Rend r rs állományában kezdte meg 
szolgálatát Urán, a frissen levizsgázott jár rkutya. 

 
Július végén tettek sikeres vizsgát Geri Márk r. rmester, 
jár r és Urán nev  ordas németjuhász kutyája, akik augusztus 
hónapban szolgálatba is álltak. A 4,5 hónapos képzés során 
kialakult jó összhangnak köszönhet en kutyavezet  és kutya 
hatékony támogatása lehet a közterületi állománynak. 

Az új jár rtárs általános rend rkutyaként a jár rfeladatokban, 
nyomkövetésben fogja segíteni a rend rök munkáját. 
 

Balatonalmádi Rend rkapitányság

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legyen az Ön fotója 

a Balatonkenesei Hírlap borítóján! 

Várjuk balatonkenesei témájú vagy természettel kapcsolatos képeit!  

balatonkenesehirlap@gmail.com 
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Kalendárium – Szeptember 
 

Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból ered melynek jelentése hét, 
mivel szeptember eredetileg az év hetedik hónapja volt a római naptárban. A népnyelv nevezi szel nek, Mérték havának, Szent Mihály 
havának, Földanya havának, Almaszüret havának is. A népi id járással kapcsolatos megfigyelések szerint ha szeptemberben megdördül az 
ég, nem lehetetlen, hogy hosszú és meleg lesz az sz; akár annyira, hogy a fák újra virágozhatnak. Ilyen például az akác. Viszont ha korán 
elkezd dik a levélhullás és a gólyák valamint a fecskék hamar útra kelnek, akkor rövidesen megérkezik a hideg id . 

1845-ben Magyarországon viszonylag nagyon hamar megérkezett az sz: egy augusztus eleji leh lés után a nyár már nem tudott vissza-
térni. 1848-ban viszont elég kés n következett be az évszakváltás. A szeptember 29-én vívott pákozdi csata idején 24-25 fokos meleg volt. 
Az 1860-as évek idején a hosszú és meleg sz nem volt ritka. Feljegyezték például, hogy 1868 szeptemberében 20-25 napon át nyári meleg 
volt. Október els  napjaiban még ezt is megtetézte az id járás: kicsit kés n, de egy h hullám érte el az országot, s okozott néhány napig tartó 
valódi kánikulát, 30-32 fokos csúcsh mérsékletekkel. 

 
További szeptemberi események: 

 
Szeptember 1. 
1872-ben Budapesten megalakították a 

Magyar Iparm vészeti Múzeumot. 
E napon született Diósy Ödönné Brüll 

Adél, aki Léda néven, Ady Endre múzsája-
ként vonult be a magyar irodalomtörténetbe 
(1872-1934). 

Szeptember 2. 
1686-ban Buda felszabadult a 145 évig 

tartó török uralom alól. 
E napon ünnepli születésnapját Keanu 

Reeves angol-kanadai színész (1964). 
Szeptember 3. 
1857-ben e napon nyitották meg a Mis-

kolci Nemzeti Színházat. 
E nap szülötte báró Eötvös József író, 

jogász, a Batthyány-, majd az Andrássy-
kormány vallás- és közoktatásügyi miniszte-
re, akinek m vei között ott találjuk A 
karthausi és A falu jegyz je cím  regényt is. 

Szeptember 4. 
1837-ben a New York-i egyetemen 

Samuel Morse bemutatta távíróját. 
E napon született Vásárhelyi László 

táncos, koreográfus, az egykori Ki mit tud? 
vetélked k népszer  zs ritagja (1925-2002). 

Szeptember 5. 
1698-ban e napon jelent meg Nagy Pé-

ter orosz cár rendelete, mellyel adót vetett ki 
szakállt visel  honfitársaira. 

E napon született Freddie Mercury, a 
Queen együttes egykori énekese (1946-1991). 

Szeptember 6. 
1959-ben a Mattel játékgyár e napon 

dobta piacra az els  Barbie babát. 
A nap szülötte Roger Waters brit rock-

zenész, a Pink Floyd egyik alapítótagja (1943). 
Szeptember 7. 
1901-ben Budapesten megnyílt a Fészek 

klub, Magyarország és Európa egyik legjel-
legzetesebb m vészklubja. 

E napon született Buddy Holly (Charles 
Hardin Holley) amerikai énekes, dalszerz , 
a rock'n'roll egyik úttör je (1936-1959). 

Szeptember 8. 
1566-ban ezen a napon tört ki Zrínyi 

Miklós a török által ostromlott szigetvári 
várból. A bán h si halált halt, a vár török 
kézre jutott. 

E napon ünnepli születésnapját Ránki 
Dezs  kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas zongoram vész (1951). 

Szeptember 9. 
1928-ban e napon szállt fel az els  kí-

sérleti helikopter, Asbóth Oszkár mérnök 
fejlesztése. 

E napon született Latinovits Zoltán 
Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas 
színész (1931-1976). 

Szeptember 10. 
Nemzeti ünnep Gibraltárban: 1967-ben, 

a választások alkalmával a lakosság Spa-
nyolország helyett a Nagy-Britanniához 
való csatlakozás mellett döntött. 

E napon született Colin Firth angol szí-
nész (1960). 

Szeptember 11. 
1609-ben Henry Hudson felfedezte 

Manhattan szigetét. 
E napon született Brian De Palma 

amerikai filmrendez , egyebek mellett A 
sebhelyesarcú és az Aki legy zte Al Capo-
nét készít je (1940). 

Szeptember 12. 
John Fitzgerald Kennedy amerikai el-

nök egy beszédében kijelenti, hogy az USA 
öt éven belül embert fog küldeni a Holdra. 

E napon született Tersánszky Józsi Jen  
Kossuth-díjas magyar író (1888-1969). 

Szeptember 13. 
1898-ban Hannibal Williston Goodwin 

szabadalmat jelentett be a celluloid alapú 
fotófilmre. 

Ezen a napon született Bárczi (eredeti-
leg Kratina) Gusztáv Kossuth-díjas orvos, 
gyógypedagógus, akadémikus, aki rengete-
get tett a fogyatékosok gyógyító nevelésé-
nek és a gyógypedagógus-képzésnek az ér-
dekében (1898-1964). 

Szeptember 14. 
1861-ben a Lánchíd budai hídf jénél 

megnyílt a Budai Népszínház. 
E napon született Czakó Gábor 

Kossuth-díjas író, kritikus, Beavatás cím  
televíziós esszésorozat készít je (1942). 

Szeptember 15. 
A mozdonyvezet k napja. 1971-ben 

ezen a napon alapították a Greenpeace-t, a 

világ legnagyobb természet- és környezet-
védelmi szervezetét. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Tommy Lee Jones, Oscar-díjas amerikai 
színész (1946). 

Szeptember 16. 
Az ózon világnapja: 1987-ben 46 ország 

képvisel i ezen a napon írták alá az ózonká-
rosító gázok betiltásáról, s ezzel a Föld 
körüli ózonréteg védelmér l szóló montreali 
jegyz könyvet. 

E napon született Peter Falk Golden 
Globe- és Emmy-díjas amerikai színész, 
filmrendez , Columbo hadnagy alakjának 
megformálója (1927-2011). 

Szeptember 17. 
1908-ban Csiky Gergely Nagymama 

cím  vígjátékának el adásával megnyílt a 
Veszprémi Nemzeti Színház. 

Ezen a napon született Ken Kesey 
amerikai író, a Száll a kakukk fészkére 
szerz je (1935-2001). 

Szeptember 18. 
A takarítás világnapja, melyre szemét-

szedési akciókkal és a környezet rendbetéte-
lével hívják fel a figyelmet. Ugyancsak ez 
az illetlenség világnapja is, melynek meg-
tartásával éppen az ill  viselkedésre igyek-
szünk ráirányítani a figyelmet. 

E nap szülötte Simándy (Schulder) Jó-
zsef Kossuth-díjas operaénekes, érdemes és 
kiváló m vész, akinek neve szinte összefor-
rott Erkel Ferenc Bánk bán cím  operájának 
címszerepével (1916-1997). 

Szeptember 19. 
A New York-i A Central Parkban ren-

dezett ingyenes koncerten 400 ezren hall-
gatták Simon and Garfunkelt. 

Ezen a napon látta meg a napvilágot 
Mika Waltari finn filozófus és író, a 
Szinuhe és Az ország titka, illetve számta-
lan más történelmi és vallási témájú regény 
szerz je (1908-1979). Jó kapcsolatot ápolt 
Magyarországgal, jelent s összeggel támo-
gatta a fóti gyermekvárost. 

Szeptember 20. 
Az UNICEF kezdeményezésére 1954 

óta ez a nap a Gyermekek Világnapja. 
E napon született Tamási Áron Kossuth-

díjas erdélyi magyar író, akadémikus, aki-



24 BBalatonkenesei Hírlap 2016. szeptember 

nek egyik legismertebb m ve az Ábel-
trilógia (1897-1966). 

Szeptember 21. 
Több világnapról is megemlékezünk: a 

béke nemzetközi napja és az Alzheimer-kór 
elleni küzdelem napja is ezen a napon van. 
Egyben Európa-szerte autómentes napot 
tartanak. Nekünk külön ünnepünk, mert ez a 
magyar dráma napja: 1883. szeptember 21-
én tartották a Nemzeti Színházban Madách 
Imre: Az ember tragédiája cím  drámai 
költeményének els  bemutatóját. 

E napon született Sinkovits Imre Kos-
suth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színm -
vész, a Nemzet Színésze (1928-2001), 
valamint Stephen King amerikai író (1947). 

Szeptember 22. 
Az orrszarvúak világnapja. Az orrszar-

vúakat a vadászat és természetes él helyük 
pusztulása miatt a kihalás fenyegeti. Ez a 
nap a védelmükre igyekszik irányítani az 
emberek figyelmét. 1869-ben e napon mu-
tatták be Münchenben Richard Wagner 
operáját, A Rajna kincsét. 

E napon született Andrea Bocelli olasz 
operaénekes (1958). 

Szeptember 23. 
Nemzetközi hulladékgy jt  nap, amely 

újabban a szelektív hulladékgy jtés fontos-
ságára igyekszik koncentrálni. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Bruce Springsteen (1949) amerikai énekes, 
zeneszerz  és gitáros, aki pályafutása során 
csaknem 190 millió lemezt adott el világ-
szerte, és huszonegy Grammy-díjat, két 

Golden Globe-díjat és egy Oscar-díjat is 
gy jtött. 

Szeptember 24. 
A szív világnapja. E napon kiemelten 

figyelünk a szív- és érrendszeri megbetege-
dések kiemelked  gyakoriságára, valamint 
arra, hogy hogyan tudjuk ezeket megel zni 
a mindennapi életben. 

A nap szülötte F. Scott Fitzgerald ame-
rikai író, A nagy Gatsby és más regények 
szerz je (1896-1940). 

Szeptember 25. 
A dicséret világnapja: e napon gondol-

junk legalább egyszer arra, hogy embertár-
sainkkal való kapcsolatunkban milyen 
fontos a pozitív meger sítés. 

1926-ban autógyárában Henry Ford be-
vezette a napi nyolc órás és heti ötnapos 
munkaid t. 

E napon született Michael Douglas 
Oscar-díjas amerikai színész, rendez  és 
producer, Kirk Douglas fia, akinek ismer-
tebb filmjei közé tartozik az Elemi ösztön, a 
Végzetes vonzer , a Zaklatás, A smaragd 
románca és A Nílus gyöngye (1944). 

Szeptember 26. 
Nem lehet eleget beszélni és f leg tenni 

természeti környezetünk tisztaságáért, vé-
delméért. Újabb fontos környezetvédelmi 
világnapot tartunk dátuma ez a nap: a tiszta 
hegyek napja. 

E napon született George Gershwin 
amerikai zongorista, zeneszerz , a Kék 
rapszódia és az Egy amerikai Párizsban 
komponistája (1898-1937). 

Szeptember 27. 
1980 óta a turizmus fejl dését segít  

idegenforgalmi világnap. 
E nap szülötte Amerigo Tot (Tóth Im-

re), magyar szobrászm vész (1909-1984). 
Szeptember 28. 
A hallássérültek nemzetközi világnapja. 
E napon látta meg a napvilágot 

Marcello Mastroianni (Marcello Vincenzo 
Domenico Mastrojanni), kivételes tehetség  
és sokoldalú olasz színész (1924-1996). 

Szeptember 29. 
Szent Mihály napja. A honvédelem nap-

ja Magyarországon, a pákozdi csata emléké-
re. 

1849-ben ezen a napon használták el -
ször a máig ismert, egységes figurákat 
felvonultató Staunton sakk-készletet. A 
sakkfigurák kinézetében el tte nem volt 
standard szabályozás, amely megnehezítette 
felismerésüket. 

E napon született Jerry Lee Lewis ame-
rikai zongorista, énekes, dalszövegíró és 
zeneszerz , a rock and roll nagy alakja 
(1935). 

Szeptember 30. 
Benedek Elek (1859-1929) magyar író 

és népmesegy jt  születésnapja miatt Ma-
gyarországon a népmese napja. 

E nap szülötte még Rolla János 
Kossuth-díjas heged m vész, a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar koncertmestere (1944). 

– nk –

MMiikkllóóss  MMeelliinnddaa  kkiiáállllííttáássaa  
Július végén ismét egy fiatal alkotó mutatkozhatott be a balatonkene-
sei könyvtárban. Miklós Melinda m veib l nyílt kiállítás, amely nagy 
sikert aratott a könyvtárba látogatók körében. 
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SSaajjttookk  mmiinnddeenn  mmeennnnyyiissééggbbeenn  
 
Könyvek és kaják 
 
 

A camembert sajt meghódítása 
 

Két nemes lelk  pisztoly-
h s találkozik a vad nyuga-
ton, a Vadnyugaton, az 1800-
as évek közepén. Mindketten 
a világ jobbá tételén fáradoz-
nak, és hogy az angol gazem-
berek ne tudják kihallgatni ez 
irányú terveiket, anyanyel-
vükre, németre váltanak! 

Nem tudom, ki hogy van 
vele, én Karl May-on n ttem 
fel. És most újra a kezemben 
Az Ezüst-tó kincse, 2012-es 
kiadása. De  a fülszöveg va-
lami mást, igazi különleges-
séget ígér: „Winnetou régen – 

az ifjúság számára átdolgozva...; Winnetou ma – eredetiben, 
feln tteknek is!” A fent idézett jelenet err l megnyugtatóan 
bizonyosságot is tesz, és így most már tudom, hogy nem 
véletlenül vált Amerika a világ leggazdagabb országává, 
hiszen német precizitással hódították meg! Mit nekünk Pat 
Garrett, meg Wyatt Earp, amikor Old Shatterhand, meg Old 
Death! Ezek után már csak egy apró észrevétel: Old Firehand 
nyugodtan maradhatott volna akár Alte Feuerhand is... 

Elhatároztam, hogy mostantól én is mindent német preci-
zitással fogok meghódítani, például a camembert sajtot is. 
 

Olívaolajban precízen érlelt 
f szeres camembert sajt: 

A legolcsóbb camembert sajtot  szigorú pontosság-
gal kettévágjuk, mint egy zsemlét, majd rendszeret en bef -
szerezzük, elvágólag beillesztjük egy kis edénybe, megfelel -

en kimért olívaolajjal felöntjük, hogy éppen ellepje, az-
tán önsanyargató türelemmel várunk néhány napig, és kész. 

A f szerezés-
nek csak a fantázi-
átlanságunk szab-
hat határt. El ször 
egy grill f szerke-
veréket használ-
tam, másodszor a 
spájzban található 
zöldf szerekkel 
szórtam be, de 
bármivel ki lehet 
próbálni. Aztán 
már csak néhány 
szelet pirítós, pár szem paradicsom, egy pohár könny  bor 
kell, és uzsonnaid ben máris Provence-ban érezhetjük ma-
gunkat! 
 

Könny , mediterrán vacsora – 
olívaolajban érlelt sajtok, zöldf szerekkel 

 
Nagyon egyszer  recept, és még a h t ben száradó mara-

dék sajtoktól is meg tudunk szabadulni. 
A sajtokat felkockázzuk (többféle sajt, füstölt is lehet köz-

te, ízlés szerint), vágunk hozzá kevés zöldpaprikát, vörös-
hagymát. Beletesszük egy pont jó méret  csavaros tetej  
üvegbe, meghintjük zöldf szerekkel (oregano, bazsalikom, 
rozmaring…) és felöntjük olívaolajjal. Két nap múlva fok-
hagymás pirítóssal, könny , félédes fehérborral tálaljuk, 
gyertyát gyújtunk, és feltesszük az O solemio-t Mario 
Lanzával… 

Ajánlott bor: könny  muskotály, a csavaros kupak alatt 
egy nyári délutáni séta egy frissen kaszált szér n, vadvirá-
gokkal, és alkonyi szell vel. 

Sarkadi Péter
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ÖÖ rr ee gg ss éé gg   
 
(Fiataloknak és id seknek) 
 

Alkonyodik. A lenyugvó nap utolsó sugarai különös fény-
nyel pásztázzák a fák lombjait. Ülök a kedves kis kertemben, 
csend és békesség vesz körül s egyszerre csak arra gondolok, 
hogy hát bizony… én sem vagyok kivétel: megöregedtem. A 
borotválkozótükrömbe vetett rövid pillantás, avagy lelki 
szemeim vizsgálódása sem mutatna mást. Ilyenkor az ember 
óhatatlanul visszagondol a múltra: miben hibázott, mit tenne 
másként és Isten kegyelme miben engedte helyesen cselekedni. 

Vagy tíz éve, „fiata-
lon”, úgy hetvenévesen 
az egyik gyülekezet 
megbízásából alkal-
mam volt öregeket 
látogatni. Szinte látom, 
ahogy nyílnak a külvá-
rosi kis kapuk, bizal-
matlan pillantások 
méregetnek, aztán 
hogyan tárulnak ki a 
szívek, hogyan gyúl a 
Szeretet fénye a sze-
rény kis szobákban. 
Mennyi emlék, mennyi 
öröm és mennyi bánat tör torlódva utat magának, és szinte 
tapintható, hogy milyen jó megkönnyebbülni – és beszélni, 
beszélni, hiszen ritkán nyitja rájuk bárki is az ajtót. Nehéz 
megbirkózni a Magánnyal, a feleslegesség kínzó érzésével, a 
betegséggel, az emelked  gyógyszer-, élelmiszerárakkal, 
közterhekkel, a Közönnyel. Avval, hogy a régi barátok lassan 
mind elköszönnek, a fiatalabb családtagok saját gondjaikkal 
futnak versenyt és nincs id  egy-egy látogatásra, szeret , 
szíves szóra… 

Azután ismét magamra gondolok. Arra, hogy az apró 
gondolatok mellett Isten szeret  gondoskodása kicsiny és 
végleges életem egét igazán felh tlenné teszi, egészségem 
viszonylagosan jó, és feleségemmel, h  és igaz társammal 
szerényen, de biztos alapokon élünk. Barátaink ugyan fogy-
nak, de még vannak. – Hogy hiányzik gyermekeink, unoká-
ink gyakoribb érdekl dése? Hát mi tagadás, ez igaz, de 
megért eknek kell lennünk. 

Végül mit is mondhatnék fiatalabb és id sebb testvéreim-
nek? 

Kedves Fiatalok! Napi gondjaitok, a tanulás, a fárasztó 
munka mellett keressétek a család és a gyülekezet öregjeit, a 
magányosokat, a betegeket, beosztva és rendszeresen. Egy kis 
segítség, takarítás és bevásárlás, jó szó és beszélgetés – talán 
nem is hiszitek: milyen sokat jelent s milyen tanulságos lehet. 

És Ti, id sebb Testvéreim! Ne gondoljátok, hogy immá-
ron feleslegesek vagytok. Ti is gyakorolhatjátok a cselekv  
szeretetet családotokkal, szomszédaitokkal, barátaitokkal ls 

gyülekezetbéli testvérei-
tekkel szemben. Éljetek 
a kis dolgok m vészeté-
vel, a megért  megbo-
csátás lehet ségével! És 
ne feledjétek, hogy a 
rendszeres imádság 
beszélgetés a mi Meny-
nyei Atyánkkal, s ennek 
során mennyi kérnivaló 
akad másokért, a világ 
éhez iért, a szenved -
kért, hajléktalanokért, az 
esztelen háborúk sebe-
sültjeiért, el zöttjeiért és 

még annyi mindenért, amit talán fel sem tudnék sorolni. 
Szívünk, lelkünk békéje, az Örökkévalóságba vetett 

mélységes hit, a már említett szeretet és megbocsátás, az 
alázat – mint-mind a mi fegyverünk! 

Este van már. A hold kíváncsian tekint le rám és szikráz-
va ragyognak a csillagok. Ülök a kertemben, szemem a Vég-
telenbe réved és egy angolból fordított vers kedves sorai 
jutnak eszembe: 

„A legf bb m vészet tudod mi? 
Derült szívvel megöregedni. 
Pihenni ott, hol tenni vágyol, 
Hallgatni, ha van, aki vádol. 
Nem lenni bús, reménye vesztett, 
Csendben viselni a keresztet. 
De ezt a békét honnan vesszük? 
Onnan, hogy ha er sen hisszük, 
Hogy a teher, mit vinni kell, 
Az Égi honra készít el…” 

 
Bayer Emil
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Kis András: Az 1000 éves Kenese 
 

– Szemelvények Balatonkenese monográfiájából (1.) – 
 
Több mint harminc esztend vel ezel tt, 1990-ben jelent meg Balatonkenese történetének máig legteljesebb monográfiája, Kis 
András: Az 1000 éves Kenese cím  könyve. Benne minden, amit településünk kialakulásáról s történetér l tudni lehetett és 
érdemes. A kötet, mely mind tartalmában, mind megjelenésében méltó városunk múltjához és jelenéhez, ma már szinte teljes-
séggel beszerezhetetlen, antikváriumokban is csak ritkán bukkan fel. Ugyan tájházunkban megtekinthet , s a balatonkenesei 
könyvtárban is található bel le egy, helyben olvasható példány, mégis sokan keresik. Az érdekl d k számára ennek anyagából 
közlünk majd terveink szerint ezután folyamatosan részleteket, el ször is a településnév kialakulásával kapcsolatos els  fejezetb l. 
 
Balatonkenese nevének kialakulása 

 

 
Kenese település helyneve az id k folyamán többször 

változott. A település nevével el ször 990-ben, Géza fejede-
lem görög nyelv  adománylevelében találkozunk. Ekkor 
ajándékozta a fejedelem több más faluval együtt Kenesét is a 
veszprémvölgyi apácáknak. Az adománylevélben Kenese a 
negyedik helyen,  = Knésa néven szerepel. 

A Kenese helynév ismert alakjában el ször 1297-ben je-
lenik meg. Mai alakja tehát csaknem 700 éves múltra tekint 
vissza. Az, hogy a falu nevének 1297 el tt és után, a maitól 
eltér  más alakja is volt, nem a település lakosainak cserél -
dése folytán bekövetkezett névváltozás, hanem a magyar 
nyelv fejl dése törvényszer  folyamatának a következménye. 

Melich János alapvet  kutatásai óta világos el ttünk, 
hogy a Kenese név ugyanabból a szóból származik, mint a 

Kanizsa név. Ez a szó a knéz-knézs, kenéz-kenézs szó, 
amelynek valószín  jelentése: fejedelem, vezér, úr. 

A Kenese helynév minden változata – az id k folyamán – 
a vagy e végz dést kapott. A szó végén lev  a vagy e hang 
egy esetleges melléknévképz  jelenlétére mutat, tehát a Ke-
nese szó ennek a képz nek a segítségével azt jelenti: fejedel-
mi, vezéri, úri (föld, falu, hely stb.). A helynév eredeti alak-
jában a melléknév n nem  knezsa alakját találjuk, amely 
gyakran szerepel különböz  szláv népek hely- és vízneveiben 
is. 

Az alapító oklevél Knésa alakja – a többi alakokból kö-
vetkeztetve – a legnagyobb valószín ség szerint egy Knisa 
ejtés  magyar alakot tüntet fel. Ez a szó els  szótagvégi i-
jével példa az ómagyar é-i váltakozásra. 

Érdekes mozzanatra utal az a körülmény, hogy a Kenese 
helynévben – a Kanizsa alakú nevekt l eltér en – a szláv zs 
megfelel jeként magyar sz-s hangot találunk. Kniezsa István 
kolozsvári egyetemi tanár szerint ennek az az oka, hogy a X. 
században, amikor a helynév átkerült a magyarba, a magyar 
hangrendszerben nem volt meg a zs hang, s így azt a magyar 
ejtés az sz-szel helyettesítette. 

A görög oklevél megújításában szerepl  Kinessa ejtés  
alak a szóeleji Kn hangtorlódást i-vel feloldó változat, azon-
kívül olyan magánhangzóközi ss ikerít dés mutatkozik ben-
ne, amilyennel a Kenese alakban találkozunk. 

A Kensa alak nyelvészeti szempontból annyiban esik lat-
ba, hogy Kensa olvasással egy Kenesa formának az elválto-
zása lehet, amely a második nyílt szótag rövid, zárt e-jének 
kiesésével keletkezett. 

A Kenese szó nyelvészeti magyarázatával a legtöbbet 
Pais Dezs , a Budapesti Tudományegyetem nagy tekintély  
tudós tanára foglalkozott. Fejtegetéseib l a település nevére 
vonatkozóan a következ k sz rhet k le: 

– Kenese fejedelmi, királyi birtok volt; 
– a magyarok akkori idetelepedése idején Kenese népe jó-

részt itt talált, valamilyen szláv nyelv  slakosság lehetett. 
A település régi nevének mai alakja azt jelenti, hogy a 

magyar mindig szívesen olvasztott magába minden olyan 
népet, néptöredéket, m veltségbeli hatást – neveket is –, 
amelyeket vonzónak, színesnek, érdekesnek tartott. 
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Máma a görög oklevél felsorolásában az apácák második 
birtoka. Az adománylevélben szerepl   = Máma helynév 
az id k folyamán gyakorlatilag nem változott. 

Pais szerint a Máma helynév az „anya” jelentés  mama 
szóhoz kapcsolható, mégpedig úgy, hogy eredetileg vízre, 
forrásra vonatkozott, s err l ment át a víz, forrás mellett fek-
v  helyre. 

Máma község a XVII. század végén, vagy a XVIII. szá-
zad elején elpusztult. Nevét 1985-ig az elpusztult község 
közelében lév  Máma-puszta rizte. A puszta épületeit 1985-
ben elbontották. Napjainkban Mámára csupán egy kenesei 
határrész neve emlékeztet. 

Sándor a görög oklevél felsorolásában az apácák harma-
dik birtoka. Az oklevélben szerepl   = Sandru hely-
név mai alakjáig sok változáson ment keresztül. A helynév 
eredetét illet en találgatásokra vagyunk utalva. 

Melich szerint nem valószín , hogy a veszprémi 1109-i 
oklevélben szerepl  Scondur, Sondur Sándor-puszta volna, s 
az Alexanderb l eredne. 

A feltételezések egyike szerint a Sandru helynév úgy kelet-
kezett, hogy a török sandyr, sandur ige az -y-u képz vel san-
dyry, sanduru alakot vette fel, illet leg a második szótagbeli 
magánhangzó kiejtésével a sandry, sandru alakká lett. Máig 
sem tisztázott azonban, hogy milyen jelentésben válhatott hely-
névvé a török deverbalis (igéb l képzett) sandy vagy sandru 
névszó. Személynévre vezethet -e vissza vagy valamilyen más 
természet  indíték áll mögötte? A san igenévszóval és tartozé-
kaival egy sor jelentésváltozat alapján megérthet  lenne a 
sandry vagy sandru származéknak személynévként való alkal-
mazása és ebb l kifolyólag helynévvé válása. Más feltételezé-
sek szerint azonban más indítékból is származhatott a helynév. 

A Kálmán-féle renováció Scondur, a hamisítvány Sondur 
néven említi Sándort. A hamisítványban Kenese, Máma, Sán-
dor és Csittény falukat – mint az apácák szabad rendelkezés  
tulajdonát – összefoglalóan Akaratja kifejezéssel jelölték meg, 
és ezzel megkülönböztették Szárberényt l, amelyet a Kálmán-
féle renováció és Csánki szerint az apácák földközösségben 
birtokoltak. (Az Akarattya név az apácák engedélyével és akara-
tával „voluntate” keletkezett kés bbi összefoglaló területnév.) 

Azt hihetjük, hogy efféle jogi vonatkozású „akarat, szán-
dék” értelmében vált helynévvé a sandry vagy sandru alaku-
lat, mely olyan szállást vagy települést jelölhetett, amely már 
a területet birtokló apácák hozzájárulásával odaköltözött 
népelemb l állott. 

Mások a Sandru helynév eredetét a XI-XIII. században, a 
magyarság körében használatos, magyar eredet  Sandru, 
Sandur személynévvel magyarázzák. 

Többen a Sándor helynévvel kapcsolatban a XIII. század-
ban divatban volt Alexander nevet is említik. A magyar név 
az idegen nyelv  kiejtésekben átformálódott. A Ják nemnek 
egyik tagját egy 1272-i oklevélben Alexandro-nak említik. 
Kés bb az Aleksandur név alakkal találkozunk, melynek 
második fele összecsengett a magyar eredet  Sandur névvel. 

Ebben az játszhatott közre, hogy az Alexander név eredeti 
magyar megfelel je Szentúr, Sandur és végül a Sándor név 
lett. 

Csittény a görög oklevél birtoknév-felsorolásában az ötö-
dik helyet foglalja el. Neve   = Tü Tcsitüm. 

A Csittény helynév eredete a török it igének –im képz s 
névi itim alakjára vezethet  vissza. A itim szó fonadék, 
szövedék, fonással készült kunyhó, fonással készült kerítés, 
sövény, gyep , szél, határ, oldal fogalmakat jelöl. 

A görög oklevélbeli  elején a  minden valószín -
ség szerint a cs hangnak a jele. A második szótag -ja ü-nek 
olvasható. Az így nyert Csitüm név lehet magyar fejlemény a 
korábbi Csitim-b l. A Csitim pedig megfelelhet a Citim szónak. 

A renovációbeli citum alak kezd  ci jelkapcsolata az ó-
magyar latin bet s helyesírásnak ebben a korai szakában 
bizonyára csi szótagot képvisel, amit az 1290-1295 körül 
keletkezett okirathamisítvány és a többi kés bbi adat chi-vel 
vagy chy-vel ír. A latin u bet nek ü a hangértéke. A görögül 
leírt névalak szóvégi m-je helyén lev  n lehet a magyar m>n 
változás eredménye. E megjegyzések alapján a citun szó 
csitün-nek olvasható. 

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen jelentésváltozatban lett 
helynek a megjelöl jévé a török itim vagy itin szó. Való-
szín leg „kerítés, sövény, gyep ” jelentésben. Úgy t nik, 
hogy a név nem az illet  szállást vagy települést óvó kerítésre 
vonatkozott, hanem olyanra, amelynek az országrész védel-
mében volt szerepe. A Balaton déli partja felé haladó „ha-
dút”-tal kapcsolatos országvédelmi berendezéseket kereshe-
tünk itt az északkeleti Balaton-szöglet mellékén, s ezek közé 
számíthatjuk a törökül Citim-nek nevezett kerítést is. 

Pais fejtegetéseinek igazolásához helyi adalékok is f zhe-
t k. A kenesei református egyház levéltárában található egy 
régi irat, mely Kenese évszázadokon keresztül húzódó határ-
pereiben valamelyik alkalommal a tanúk kikérdezésére szol-
gáló kérdéssorozatot foglalja magában. Az utolsó, 10. kérdés 
szó szerint a következ : „Vallja meg hiti szerint azt is a Tanú. 
Az igaz Királyi méveket, mellyrül Csajághiak emlékeznek, 
hol és mellyik határhoz, avagy kihez tartozandónak tudgya 
lenni?” A „Királyi mévek” elmosódó emléke csak az a gye-
p , vagy gyep sor lehet, amelynek egykori létét Pais feltéte-
lezi. A 7. kérdés pedig ez: „Vallja meg azt is azon hiti szerint 
Csitteny és Csajágh között hol kezd dik és hol végz dik a 
Régi határ és micsoda névvel nevezend  határ helyeken 
megyen el bb el bb?” A 3. kérdésben szerepel többek között, 
hogy „az igaz katona utatt határoknak nevezték-e?”. 

Mindezek igazolják, hogy a Csittény névvel kapcsolatos 
Pais-féle fejtegetéseket a történettudomány okleveles adatok-
kal, pontos helymeghatározással is igazolhatja, ha a jelzett 
határperek anyagait felkutatja és áttanulmányozza. 

Kenese és a társközségek helyneve az id k folyamán sok 
változáson ment keresztül. A településekre utaló helység- 
vagy határnevek mai alakjukat csak a XX. század els  évti-
zedében nyerték el.                                                 •
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Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, 
hogy a Balatonkenese, Dózsa György utcában található Hulladékudvar 

technikai okok miatt továbbra is folyamatosan 
ZÁRVA tart. 

 
Legközelebbi lerakóhelyek: 

BALKOM Kft. – Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. alatt (06-88-438-688) 
VERTIKÁL Zrt. – Polgárdi K hegy lerakóhely (06-22-366-029) 

Beszállítható hulladékok: 
Zöld hulladék, elektronikai hulladék, építési törmelék, gumiabroncs. 

   
BBB aaa lll aaa ttt ooo nnn kkk eee nnn eee sss eee    VVV ááá rrr ooo sss    

ÖÖÖ nnn kkk ooo rrr mmm ááá nnn yyy zzz aaa ttt aaa  

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. 
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 
Telefon: (+36-88) 481 087 
Telefax: (+36-88) 481 741 
Honlap: www.balatonkenese.hu  
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 

LLaakkoossssáággii  ttáájjéékkoozzttaattááss  aa  22001166--ooss  lloommttaallaannííttáássrróóll  
 
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2016. szeptember 26-án hétf n lomtalanítást végzünk 
Balatonkenesén a Siókom Nonprofit Kft. közrem ködésével. 
A lomtalanítás el készítése érdekében kérünk mindenkit, hogy a lomtalanításra szánt tárgyakat el z  nap, 
azaz 2016. szeptember 25-én vasárnap helyezzék ki a saját ingatlanuk el tti közterületre. A lomok 
elszállítását 2016. szeptember 26-án várhatóan már reggel 6.00 órakor megkezdi a szolgáltató, ezért 
különösen fontos, hogy azokat már az el z  nap el készítsék. 
 
A lomok kihelyezésének id pontja: 2016. szeptember 25. vasárnap 
A lomok elszállításának id pontja: 2016. szeptember 26. hétf  
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti id szakon kívül elhelyezett lomok kihelyezése tilos, illetve 
intézkedést von maga után a közterület illetéktelen használata. 
 
A lomok el késztésekor ügyeljenek rá, hogy azok közé NE HELYEZZENEK KI: 

• Veszélyes hulladékot (pl. autóakkumulátort) 
• Építési törmeléket 
• Gépjárm  gumiabroncsot 
• Háztartási hulladékot 

Amennyiben kérdésük van a lomtalanítással kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal Balatonkenese
Város Önkormányzatának M szaki Irodájához telefonon a 06-88/481-087 telefonszám 11-es mellékén 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal – Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. – épületében. 
 

Balatonkenese, 2016. augusztus 29. 
Tisztelettel, 

Balatonkenese Város Önkormányzata
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 Ez is lehet az Ön hirdetésének helye! Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban!  
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL 

 
 Alkalmankénti megbízásra takarítón t 

keresek. Érdekl dni a bauge.julie@gmail.com 
címen lehet. 

 
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 

TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 
 
 Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház 

eladó! Tel.: 20/550-04-75 
 

ADÁS / VÉTEL 
 
 Electrolux kerámialapos villanyt zhely, 

légkeveréses süt vel, újszer  állapotban el-
adó. Érdekl dni: 30/940-83-71. 

 Eladó 1 db 26-os holland nosztalgia n i 
kerékpár újszer  állapotban és 1 db össze-
csukható háromsebességes campingkerék-
pár. Tel.: 70/37-222-35. 

 Keresünk! Jó állapotban lév  kisebb mére-
t  h t szekrény (60l) örömet szerezne egy 
id s nyugdíjas házaspárnak. Tel.: 06/88-
481-302 vagy 30/479-07-22 Tisztelettel: Né-
meth Gyuláné. 

 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelés  
kályha jó állapotban. 2 db hever , 2 ég s 
camping gázf z , palackkal, felújított antik 
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap ol-
csón eladó. Érdekl dni: Balatonkenese, 
Kossuth u 38/A 

 

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 
 
 Német és angol nyelv  általános és szak-

szövegek fordítását, valamint tolmácsolást 
vállalok. 30/941-47-63. 

 Zimmermann Szilvia férfi, n i, gyermek 
fodrászat. Melegollós hajvágás. Pedik r, 
manik r, géllakk. Hotel Marina Port. Igény 
szerint házhoz megyek. Tel.: 20/363-57-80; 
20/241-54-95 

 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás, 
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese, 
Mikes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.00-
18.00, Sz: 8.00-14.00. Tel.: 06-88/491-153; 
0630/323-10-74. 

 
 

 

1 0 0  f o r i n t o s  h i r d e t é s e k  
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KÖZÉRDEK  INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY 

BALATONKENESE 
TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHET SÉGEKEN 
TEHETIK MEG: 
GAJDOS BÉLA 

TELEFON: 06 30/849-07-92 
8.00 – 18.00 ÓRÁIG 

E-MAIL: gajdos.bela@balatonkenese.hu 
FÉNYFORRÁS KFT. 

TELEFON: 06 70/408-69-08 
INTERNET: https://kozvilhiba.hu/ 
E-MAIL: fenyforraskft@gmail.com 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Pet fi Sándor u. 2-4. 

TELEFON: 88/412-104 

Református Lelkészi Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13. 

88/481-348 
Római Katolikus Plébánia Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10. 

88/481-146

Fogorvosi körzet 
El zetes bejelentkezés alapján 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gy r s Ervin 
Rendel  száma: 88/491-683 
Rendelési id : 
Hétf , csütörtök: 13.00 – 18.00 
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00 

Háziorvosi ellátás 
Balatonkenese, Dózsa Gy. út 1. 

1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor 
06 30/432-16-55 
Rendel  száma: 88/481-340 
Rendelési id : 
Hétf , 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 id : 
Hétf : 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: 
Balatonkenese, Óvoda u.8. 

Dr. Meláth Viola 
06 70/315-79-65 
Hétf : 10.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 15.00 
Szerda: 10.00 – 12.00 
Csütörtök: 13.00 – 15.00 
Péntek: 10.00 – 12.00 
Tanácsadás: 
Kedd: 12.00 – 13.00 
Csütörtök: 12.00 – 13.00 

Állatorvos 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 

Dr. Zoltán Levente 
06 70/436-50-79 
Rendelési id : Hétf : 18.00 – 19.00 
Kedd – péntek: 17.00 – 19.00 

Tátorján Gyógyszertár 
Balatonkenese, F  u. 23. 

88/481-283 
Nyitva tartás: 

június 1 – augusztus 31. között: 
Hétf  – vasárnap: 8.00 –19.00 
szeptember 1 – május 31. között: 
Hétf  – péntek: 8.00 – 18.00 

POLGÁR RSÉG 
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 

REND RSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 

88/584-970; 584-971 
VÍZIREND RSÉG 
Siófok, 84/310-712 

A Polgármesteri Hivatal címe: 
8174 Balatonkenese, 

Béri Balogh Ádám tér 1. 
www.balatonkenese.hu 

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
Tel.: 88/481-088, 88/481-087 

Fax: 88/481-741 
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport 

ügyfélfogadási ideje: 
Hétf , szerda: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 

A Pénzügyi csoport 
pénztári óráinak id pontja: 

Hétf , szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00 
A M szaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

Hétf , péntek: 8.00 – 12.00 
Szerda: 8.00 – 15.30 

A Polgármester 
ügyfélfogadási ideje (el zetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00 – 12.00 
A Jegyz  

ügyfélfogadási ideje (el zetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00 – 12.00 

Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, F  u. 43. 

88/481-650 és 06 30/320-51-02 

Posta 
Balatonkenese, 
Balatoni út 65. 

88/481-300 

EON 
Veszprém, Kossuth u. 1-2. 

06 40/444-000 
Általános hibabejelentés, 
Észak-dunántúli régió: 

06 80/533-533 

DRV Zrt. 
Ügyfélszolgálat 

 
Siófok, Tanácsház u. 7. 

84/501-000 
06 40/240-240 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
             Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 
Alapító szerkeszt k: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkeszt ség: Közm vel dési Intézmény és Könyvtár 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24. 
        Telefon/fax: 88/594-500 

E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
www.balatonkenese.hu 

Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyz je 
Szerkeszt : Nagy Krisztina 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonf zf -gyártelep 

KÖVETKEZ  SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: 
szeptember 15. 

Tourinform Iroda 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 24. 
88/594-645 

balatonkenese@tourinform.hu 
Nyitva tartás: 

Hétf  – péntek: 
9.00 – 16.00

Tájház 
Balatonkenese, 
Kossuth u. 6. 
30/837-18-53 

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitva tartás: 

Kedd – szombat: 
10.00 – 16.00

Kultúra Háza 
Balatonkenese, Táncsics u. 24. 

88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

Könyvtár 
Balatonkenese, Táncsics u. 22. 

88/574-980 
konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Hétf  – csütörtök: 10.00 – 16.00 

Péntek: 10.00 – 17.00 
Szombat: 9.00 – 11.00 

Szerda: Zárva

Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú 
M vészeti Iskola 

Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 
88/481-844 

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  

titkar@kenisk.sulinet.hu 
Sportcsarnok 

06 30/275-93-59 

Id sek Klubja: 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 
Nyitva tartás: 

Hétf  – péntek: 7.30 – 16.00 

Szakápolói Szolgálat 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 16. 

06 20/950-88-05 
06 70/379-04-29 

Területi Szociális Szolgáltató 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 

A borítón a Sér-hegyi geodéziai mér torony 

Kippkopp Óvoda és 
Bölcs de 

Balatonkenese, 
Balatoni út 63. 

88/574-802 
Vasútállomás 

(akarattyai 
vonatközlekedésr l is 

információ): 
88/481-017 

Hajóállomás 
Balatonkenese, 

Kiköt  
88/482-100 






