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Be s zá m o ló a 2 0 16 . a u gu s zt u s 4 - é n m eg ta r t o tt
rendkív üli t est ület i ülésrĘ l
Az augusztus 4-én megtartott rendkívüli képviselĘtestületi ülésen döntés született arról, hogy Balatonkenese
Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a folyamatban lévĘ módosítástól független, új eljárás keretében elhatározza településrendezési eszközeinek „egyszerĦsített”
eljárás szerinti módosítását. A kérelmezĘk a Romantic
Camping-et szeretnék belterületbe vonni, cserébe a szokásjog alapján kialakult, a kempingen átvezetĘ közlekedési nyomvonal Balatonkenese városáé lenne. Mindehhez
szükséges a kemping építési övezeti paraméterei közül a
kialakítható és beépíthetĘ minimális telekterület ehhez
igazodó módosítása, a szabályozásnak megfelelĘ számszerĦ meghatározása, valamint a kemping területének a központi belterület részeként való kezelhetĘsége. Továbbá
biztosítandó a kiszabályozandó közterület és a Bajcsy utca
között kialakuló, a kempinggel már szerves egységet nem
képezĘ területrész adottságainak megfelelĘ szabályozása.
Ehhez kapcsolódóan tárgyalta a KépviselĘ-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 elĘtti vízfelületen tegye lehetĘvé számára kikötĘ létesítését. Tekintve, hogy a terület állapota településképi szempontból rendkívül aggályos volt, az Önkormányzat úgy döntött, hogy csak akkor tárgyal a kérelem
teljesítésérĘl, ha a rendezetlen állapotokat a tulajdonos
megszünteti. Mivel ez nemrég megkezdĘdött, a KépviselĘtestületi jelenlegi ülésén úgy szavazott, hogy a 4836/2.
szám alatti ingatlanon tervezett idegenforgalmi fejlesztéshez kapcsolódóan egy 300 férĘhelyes vitorláskikötĘ létesítését engedélyezi. A TNM rendelet módosításának szándékát a KépviselĘ-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata felé is jelzi.

Támogatta a testület Balatonkenese Város Önkormányzatának részvételét a Nemzeti SzabadidĘs – Egészség Sportpark Programban. A fejlesztés során két, egyenként 150 négyzetméter alapterületĦ 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 játszótér) területen.
Iskolajáratot biztosít az Önkormányzat a 2016/2017-es
tanévre a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészeti Iskola tanulói részére. Az üzemeltetéshez árajánlatokat kért be iskolabuszt mĦködtetĘ vállalkozóktól. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezĘbbet a Márió-Cargo Kereskedelmi. és Szolgáltató Bt.
nyújtotta be, 5.231.130,- forint értékben. A járatot Balatonkenese Balatonakarattya Község Önkormányzatával
közösen üzemelteti, hiszen Balatonakarattya Önkormányzata a 40/2014. (XI.14.) számú határozatában kötelezettséget vállalt a költségek lakosságszámarányos megosztására.
Az 1956-os forradalom emlékére emelt, jelenlegi emlékmĦ megtartása mellett, új emlékmĦ állítását határozta el
Balatonkenese Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete. Az új emlékmĦ felállítására továbbá környezetének
teljes körĦ rekonstrukciójára 5.000.000,- forint keretöszszeget állapított meg a KépviselĘ-testület, az Önkormányzat általános költségvetési tartalékkeretének terhére.
A KépviselĘk munkájának segítésére Vanyúr István szobrászmĦvész három látványtervet készített. Az emlékmĦ
elkészítését nem rendelte meg az Önkormányzat a szobrászmĦvésztĘl, a testület szakértĘk és az érintettek véleményét is figyelembe veszi, az emlékmĦ és környezetének
kialakítása során.
– nk –

Lakossági tájékoztatás Balatonakarattya leválásának helyzetérĘl
Balatonkenese Város polgármestereként tájékoztatom a
tisztelt Lakosságot, hogy Balatonkenese a Balatonakarattyától való sikeres és tisztességes szétválás érdekében
2016. június 30-án bírósághoz fordult. A szétválás ügyében ez olyan mérföldkĘ, melynek elérésétĘl 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 sikerrel 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 meghúzott, Balatonkenese soha nem ismerte el. A Balatonakarattya által legitimálni kívánt határvonalat egyetlen jogszabály vagy hatóság sem ismeri el, így mi magunk sem
teszünk másképp.
A határvonal meghúzása volt a legfontosabb kérdés, amelyben egyezségre kellett volna jutnunk. A vagyonmegosztás problémája is a határvonalhoz kapcsolódik: a két település esetében 14.329.927.000,- forint értékĦ az összvagyon. EbbĘl – lakosságszámmal arányosan – Balatonakarattyának jogszabály szerint 3.656.997.000,- forint jár.
Ám az általuk önhatalmúlag meghúzott határvonal
7.602.676.000,- forint értékĦ vagyont választana le BalatonkenesébĘl. 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 tulajdonosként ne támogatnánk Balatonakarattya mindennapi
mĦködését 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 helyrehozhatatlan károkat. ÉrthetĘ, ha a másik fél minderrĘl a
saját érdekei szerint vélekedik. Azonban különbség van
vélemény és törvényes igazság között. Mi az utóbbi mércével szeretnénk tisztázni a helyzetet.
Ennek érdekében 2016. június 30-án Balatonkenese
Város Önkormányzata KépviselĘ-testületének jóváhagyásával keresetlevél benyújtását kezdeményeztük a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felé. A bíróság
július 12-én kelt végzése a keresetlevél benyújtásának
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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 részérĘl
elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti elĘ,
– amennyiben e törvény másként nem rendelkezik – a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.”
„Fentiek egybevetésével megállapítható, hogy a jogi
képviselĘ nem az elĘírtak szerint – nem elektronikus úton
– terjesztette elĘ a keresetlevelet, erre tekintettel azt a
bíróságnak el kellett utasítania.”
Az elutasítás oka nem a keresetlevél tartalma – azt a
bíróság elsĘ körben nem vizsgálta –, hanem a benyújtás
formája: a papír alapon benyújtott keresetlevél helyett
ugyanis, részünkrĘl csak elektronikus úton benyújtott
keresetlevelet fogadhat be a bíróság a július 1-tĘl érvényes
jogszabályok szerint.
Ezt követĘen elektronikus úton ismét benyújtottuk keresetlevelünket, melyet a bíróság befogadott, majd lajstromba vett. A továbbiakban augusztus hónapban a bíróság
megkezdte a keresetlevél tartalmának feldolgozását és
bekérte az abban foglaltak megerĘsítéséhez szükséges
dokumentumokat, melyeket 2016. augusztus 18-án adtunk
át a bíróságnak. Jelenleg a bíróság további intézkedéseire
várunk.
A bíróság bevonása a helyzet megoldásába egyfajta segítségkérés is volt a részünkrĘl, mely szerint ki akarunk
lépni a kudarcos egyeztetések sorozatából és a törvények
szerint a bíróság felügyeletével és segítségével kívánjuk
ezt megtenni. Ez nem pereskedés, egyszerĦen Balatonkenese a jogszabályoknak megfelelĘen és a törvény képviselĘi elĘtt szeretné lezárni a folyamatot, azaz bíróság elĘtt
kívánunk egyezségre jutni és szerzĘdést kötni.
Ez ügyben 2016. szeptember 16-án 18.00 órai kezdettel
lakossági fórumra hívok minden kedves érdeklĘdĘt a Kultúra Házába (Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.).
Tisztelettel,
Tömör István
polgármester

Balatonkenese, 2016. augusztus 25.
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A valóság és a szabadság válságáról
avagy akkor mirĘl is beszélünk?
Gyakran elĘfordul, beszélgetĘ vagy

elég a számára” (HVG 2016. 07. 21.).

nek 2015-2020-ra szóló fĘ gazdasági

vitát folytató partnerek között, hogy

Még akkor arról nem is beszéltünk, hogy

elveit egy januári testületi ülésen tette

amikor az egyik fél úgy gondolja, hogy

a felépült ingatlanok adója és kurtaxája

közzé a polgármesterasszony, úgy, hogy

meggyĘzte vitapartnerét, állítása való-

(az idegenforgalmi adó) az akarattyai

„a fejlesztés pénzügyi forrásait alapve-

diságával, vagy új tények birtokában

településrész pénztárát gazdagítja. Ezek

tĘen vissza nem térítendĘ pályázatokkal

gyĘztesnek gondolja magát, ünnepélye-

után feltehetjük a kérdést – akkor mirĘl

tervezzük megoldani”. A cikk folytatá-

sen felteszi a kérdést – „akkor mirĘl is

is beszélünk?

sa és következtetése: „Az biztos, hogy

A Naplóban megjelent interjúban (07.

mernek nagyot álmodni Balatonaka-

Megyei napilapunk, a Napló 2016. jú-

30.) Balatonakarattya polgármesterasz-

rattyán: csak az idei évre összesen 1,9

lius 30-i számában interjút közölt Bala-

szonya, Matolcsy Gyöngyi bejelentette:

milliárd forintnyi fejlesztést határoztak

tonakarattya és Balatonkenese polgár-

„Vagyonmegosztási pert indított 2016.

el a BalatonkenesétĘl alig két éve elvált

mestereivel, – amit mi tisztelettel meg-

július 4-én a balatonkenesei önkor-

településen”, „Az alig 850 lakosú – de

köszönünk – „Jó szomszédság kellene”

mányzat a vagyonmegosztás és a belte-

az üdülĘk révén 2600 ingatlannal bíró

címmel. Ugyanebben a számban jelent

rületi ingatlanok tekintetében. A kerese-

– település idei költségvetése szerint

meg, „Miért nincs itt békesség?” cím-

tet elutasította a bíróság… így legalább

346

mel egy cikk, amely a balatonkenesei

pont kerülhet az ügy végére.” Ugyan-

ezeket a szép terveket, elképzeléseket, a

és akarattyai lakosság, és az idelátogató

ebben az interjúban „Tömör István pol-

jelen valóság szülte álmokat teheti

vendégek véleményére, állásfoglalására

gármester cáfolta az általa mendemon-

volt kíváncsi.

dának nevezett állításokat, melyek sze-

beszélünk?”.

Ezeket az írásokat elĘzte meg a HVG

rint a bíróság a vagyonmegosztással

(Heti Világgazdaság) július 21-i szá-

kapcsolatos beadványukat elutasította

mában megjelent „Álmokfutás” cím-

volna”. A per indításának egyik oka:

mel egy elemzés, Balatonakarattya kivá-

„Kenesének nem volt módja a határvo-

lása, önálló községgé, illetve társköz-

nalba beleszólni. Az Akarattya által meg-

séggé (BalatonfĘkajárral) alakulása

jelölt határvonallal a lakosság 25%-a,

után létrejött helyzetrĘl.

mely Akarattyán él, vinné el a terület

A HVG a keneseieket „válás miatt

43%-át, például a hat strandból né-

sértett balatonkeneseieknek” titulálja.

gyet”. Ez magyarra fordítva azt jelenti,

Elemzi a kialakult helyzetet és a jelenko-

hogy a keneseiek szájából kiénekelnék

ri valóságról tudósít. Az idevezetĘ útról

a sajtot, úgy ahogy azt gyerekkorunk-

hallgat, de talán nem is volt célja, hogy

ban a mesében hallottuk – akkor mirĘl

errĘl beszéljen. A kivezetĘ útról azon-

is beszélünk?

ban említést tesz dr. Imrédy Szabolcs, az

Akarattya polgármesterasszonya köz-

akarattyai képviselĘ testület pénzügyi és

li: „a földhivatali iratokban az összes

gazdasági bizottságának elnöke, aki

Balatonakarattyán lévĘ vagyontárgy ba-

elismeri „valóban mindent akarunk, ami

latonkenesei tulajdonként szerepel, emi-

a mi területünkön van, de ezért hajlan-

att Balatonakarattya nem tud önálló

dóak vagyunk fizetni is”. Ezt a nyilatko-

pénzügyi forrásokra pályázni, így nincs

zatot támasztja alá, korábban a Magyar

lehetĘsége fejlesztésekre sem”.

István polgár-

A HVG 2016. július 21-i számának

mesterünk állítása is, „a szomszéd min-

Álmokfutás-os írásában a következĘ je-

dent át akar venni”, és „soha semmi sem

lent meg: „Balatonakarattya fejlesztésé-

Nemzetben, Tömör

millió

forintból

gazdálkodik”,
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„álmok futásává, tetszhalotti állapotba”

fejlĘdött, és elérte a városi rangot, amiért

– A cikk közlése és tudomása sze-

Balatonkenese ellenállása, igazságkere-

az itt élĘk és Ęseik megdolgoztak és kiér-

rint: „a vita alapján úgy tĦnik, mintha

sése – akkor mirĘl is beszélünk?!

demelték. Mikor kapnak ezekre választ az

utólag kaptak volna észbe a kenesei

A Naplóban (07. 30.) Kovács Erika

itt élĘk? Az átlagpolgárokat foglalkoztat-

képviselĘk”, hiszen „az Akarattya ön-

tollából jelent meg „Miért nincs itt bé-

ják a körülöttük zajló események, szemlé-

állóvá válásáról szóló határozatot nem

kesség?” c. írása, helyzetjelentése, mely-

lĘdnek, érdeklĘdnek, állásfoglalásukkal

támadták meg.” – írja a HVG cikke.

ben a településrészek elválásáról és a

egyedül maradnak, nem akarják a feléjük

Ezek szerint Akarattya önállósági tö-

nézetkülönbségekrĘl kérdezte a járóke-

amúgy is bĘven áramló kitalációkat, fél-

rekvéseit a testület méltányolja, megér-

lĘket, az idelátogatókat – az üdülĘtulaj-

igazságokat még szaporítani, hiszen azok-

ti, azt természetes emberi, közösségi

donosokat nem – mindkét településen,

nak valóságát úgyis csak az idĘ múlása

tulajdonságnak tartja, de a vagyon és

és közli velünk, olvasókkal: „az átlag-

fogja megmutatni. Így egymás közt

belterületi ingatlanok tekintetében tá-

emberek nem ismerik a részleteket, és

kommunikálnak mindkét település lakói.

masztott akarattyai igényeket nem tudja

azt mondták, Ęket nem is érdeklik ezek,

elfogadni; még a korábban folytatott

Ęk csak arra vágynak… legyen béke a

tárgyalások részeredményei alapján sem.

Balaton mentén”. Ismereteink alapján,

Ebben a tekintetben ragaszkodnak az

ezek szerint, csak a béke megléte a

eredeti kenesei állásponthoz „azt vigyék

fontos, hogy milyen áron valósulhat

az akarattyaiak, ami az övék, ami a

meg, nem tudják és nem foglalkoznak

nevükön van, abban még akár segéd-

vele. Az újságírónĘnek nem volt felada-

keznek is”. Visszatérve a HVG cikk

ta az idevezetĘ útról írni, csak a békét-

alcímében foglaltakra: „a válás miatt

lenség tüneteit akarta velünk közölni,

sértett Balatonkeneseiek” – nem a való-

az eredmény: legyen béke a Balaton

ságot tükrözi. A kenesei képviselĘtestü-

partján! Amivel szerintem a megkérde-

let nincs „megsértĘdve”, teszi a dolgát,

zettek és nem megkérdezettek is mesz-

nem akar olyan vagyonvesztésbe bele-

szemenĘen egyetértenek, ebben a tekin-

menni, amely veszélyezteti a térség

tetben tehát minden oké.

ezeréves településének, Kenese Vá-

Azonban az átlag keneseiek, az „át-

rosának jövĘjét. Ebben érzi és tudja,

lagemberek” is, és ezen kívül mindenki

hogy a lakosság teljes támogatását

úgy látja és tapasztalja, hogy az elvált

élvezi, a sok egyéb felmerült gond

településrész, azaz Akarattya község

ellenére is. A lakosság számára érthe-

szépen fejlĘdik, grandiózus fejlesztései-

tetlen, hogy a közös múlt, az összetar-

hez (HVG 07. 21.) a pénzforrás rendelke-

„MegsértĘdve” (HVG 2016. 07. 21.)

tozás ellenére még javaslatban sem

zésére áll és akkora támogatási háttérrel,

legföljebb egy maroknyi csoport lehet,

merült fel a közös cselekvés, vagy a

patronálókkal, szponzorokkal, befekte-

Ęk is inkább csak magukra sértĘdhetnek

kenesei vagyonvesztés kompenzációja.

tĘkkel rendelkezik, mely biztosíthatja

meg, azok, akik, ki tudja miért, milyen

Az újságokban megjelentek segítséget

számára az elképzelések megvalósulását

szándékkal (talán, hogy mindkét telepü-

nyújtanak az eligazodásban, de mindkét

és önálló üdülĘparadicsommá válhat. Az

lés önállóan dönthessen a fejlesztések te-

településrészben információéhség van –

átlagember és ezen felül senki sem érti,

kintetében), talán egyéb elgondolások-

akkor mirĘl is beszélünk?

miért lett Kenese rossz fiú, miért kell

ból (egyet nem értés, személyi ellenté-

Balatonkenese az idelátogatóknak, ü-

Kenesének valós vagy vélt igazáért pe-

tek, vagy az állandósuló viták elkerülé-

dülĘtulajdonosoknak, telekvásárlóknak,

reskedni, miért kell többek között például

se érdekében), melléálltak a város szét-

állandó lakosoknak, az elválás után is

a lakosságarányos vagyonmegosztásért

válása ügyének és véghezvitték azt. Ám

megmarad a település végtelen nyugal-

pereskednie. Miért kellett Kenese vá-

annak megtörténte után már csak külsĘ

mával, és „vad” békét árasztó hangula-

rosát szétválasztani, hiszen mindkét

szemlélĘi lettek, és maradtak, a lezajlott

tával, ami alapján joggal „imádják” vá-

településrész az adott gazdasági és politi-

szétválásnak, és most gondolkodhatnak

rosunkat (utaljunk itt a Balatonkenesei

kai környezetben szépen és egyenletesen

rajta: ezt akarták-e?
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iban olvasható, Csíkvári Gábor irodal-

pénz és befektetĘk, gesztorok kellené-

05. 30, III. évfolyam 22. szám), „a ma-

márral és Valentini Zsuzsa íróval készült

nek, ami jelenleg nincs, és sajnos eddig

gyar negyedik út által kínált megoldást”

interjúkra). Annak ellenére is így van,

sem volt meg. Ennek ellenére az elmúlt

alkalmazni. Ez a felfogás a szabadság

hogy a legszebb településrészek az

években az új gazdasági és politikai

elérése érdekében, elĘtérbe helyezi „a

elválás után is ugyanúgy nehezen meg-

hatásra Kkv-k (kis és középvállalkozá-

nemzet, család, munka, tudás, jóllét és

közelíthetĘk lesznek egy-egy nagyobb

sok) alakultak, melybĘl jelenleg a Kati-

összetartozás értékeit”.

csapadék lehullása esetén; az idevezetĘ

ca pékség, Globe-dentál, Hydrodyna-

És mi a szabadság? – a szükségsze-

utak minĘsége legfeljebb turista utak-

mic Kft. emelkedik ki. A lakosság

rĦségek alapján kiválasztott cselekvés,

nak felelnek meg, és inkább indián

létszámához

az

lehetĘség arra, hogy megtehessünk

harci ösvényekre és Ęserdei nyiladékok-

egyéni vállalkozók száma, akik foglal-

valamit, amely nem más, mint az össze-

ra emlékeztetnek. Akár gyalogosan,

kozásuk és munkájuk alapján nem sze-

tartozáson alapuló megegyezés a két

akár jármĦvel, szlalomozás és rodeózás

retik a parttalan vitákat, nem szeretnek

településrész nézetkülönbségében; ami

ismeretek nélkül nehéz rajtuk közle-

már kuruckodni (Kuti Csaba szólásával

pedig a jelen valósága. Ezért, ennek

kedni. Bármelyik településrészt ide so-

élve), azt azonban jogosan elvárják

szellemében pedig még az alku is meg-

rolhatnánk, ezek az állapotok általánosak:

választott képviselĘiktĘl, bízva bennük,

engedett, járható út, és megoldás lehet.

Soós hegy, Berek hegy, Tiker-völgy,

hogy a közös cél érdekében tegyék

Öreghegy stb. stb.

viszonyítva

magas

És mi a valóság? – A Magyar Értel-

meg azokat a lépéseket, amelyek bizto-

mezĘ Kéziszótár meghatározása sze-

Balatonakarattya hegy- és vízrajzi

sítják és alapot adnak Balatonkenese

rint: „az, ami létezik, s ami a létezĘ

helyzete teljesen hasonló, utak, járdák

város további békés fejlĘdéséhez. –

világban végbemegy”; másik definíció-

tekintetében olyan mintha Kenesén

Akkor ugye mégis volna mirĘl be-

ja: „való helyzet, tényállás”.

járnánk, de a szétválás után Kenesének

szélni, kérdezni és tájékoztatni az

még csak esélye sincs ezen állapotok

akarattyai és kenesei embereket?

Ezt a valós tényállást kellene jó
szándékú

bábáskodással,

akár

a

megszüntetésére. A város nem tudja ki

Ismerve a magyar virtuskodást, a „ki-

nemzeti, akár a közös múlt, akár a

használni a turizmus adta lehetĘségeit

vagyiságot” (Veress Péter után), elĘfor-

közös jövĘ, az összetartozás szelle-

sem – ez alatt azt kell érteni, hogy üre-

dulhat, hogy mivel Kenese jogosan pert

mében mindenkinek segíteni, a meg-

sen áll Magyarország egyetlen, emele-

indított Akarattya község ellen, valami-

egyezést létrehozni, a jelen válságát

tes mĦemlék Zsindelyes csárdája, nem

lyen formában Akarattya is próbálkoz-

megoldani, és akkor a vitatkozó felek

látogatható az Arborétum, nehezen

hat majd Balatonkenese igazságkeresése

megkérdezhetnék egymástól,

látogatható az Árpád-forrás, a Margit-

ellenében.

– akkor mirĘl is beszélünk?

forrás és környéke szinte megközelíthe-

Megoldást jelentene talán, a már tel-

tetlen, nem használjuk ki a bor-út adta

jesen kialakult és elfogadott gazdaság-

lehetĘségeket.

politikai szemléletet (Heti Válasz, 2003.

Mindehhez

rengeteg

Gyurica István
a Balatonkeneséért Baráti Kör titkára

8

Balatonkenesei Hírlap

2016. szeptember

Interjú SzecsĘdi Melindával
– Az élettörténetedet ismerve helyénvalónak érzed-e a
megállapítást, hogy édesanyád korai halála miatt hamar
önállósodnod kellett? Emlékeidben hogyan maradt meg ez az
idĘszak?
– Nem volt könnyĦ az az idĘszak, 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. Valamilyen 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 célratörĘ, eléri, amit szeretne.
– Iskolás éveidre hogyan gondolsz vissza?
– Nagyon szerettem a balatonkenesei iskolában töltött
éveimet, jó visszagondolni rájuk. Mostanában sokszor beszélek is róla a kislányomnak, hiszen jövĘre Ę is itt kezdi az elsĘ
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 Várszínházban is, ami egy teljesen más jellegĦ fodrászat, mint
amit a szalonban használunk. Kihívás volt számomra, nagyon
szerettem. Majd több szalonban is dogoztam, aminek kifejezetten örülök, mert mindenhol tanultam valami hasznosat.
– Hogyan élsz jelenleg, hol dolgozol, mivel foglalkozol?
– Balatonkenesén dolgozom, vállalkozóként, egy fodrászüzletben.

– 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 legjobban szeretnek. Én nagyon szeretem a szakmámat – semmiért
sem adnám fel. Lehet, hogy a Jóisten korán elvette tĘlem 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 megvalósítani.
– Barátok, szabadidĘ, hobbi?
– A hobbim a szakmám, ha tehetem, továbbképzésre járok. A szabadidĘmet a családommal szeretem tölteni.
– További elképzeléseid, terveid, céljaid?
– Szerencsésnek tartom magam, hogy egy ilyen szép helyen, a Balatonnál, Balatonkenesén élhetek. Az egyik álmom
az, hogy egyszer egy kis kertes házban élhessek a családommal. A másik pedig, ami egy gyerekkori álmom, hogy egy
saját szépségszalonom legyen.
– Ha lenne egy varázspálcád, miket varázsolnál vele a
családi életedben és szĦkebb-tágabb környezetedben?
– Ha lenne egy varázspálcám, az elsĘ dolog az lenne, hogy
törölném a betegséget a családomból. Egy másik, hogy mindenkinek 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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Hegyek a távolból, hegyek a táborból
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 11én kezdĘdĘ egyhetes táborra összesen tizenhat kalandra éhes
gyermek gyĦlt össze.
Az óriási bĘröndök betuszkolása után megkezdtük utazásunkat, amely igazán hangosra és vidámra sikeredett – ezúton
is köszönjük a
kitartó sofĘröknek.
Ideiglenes lakóhelyünk mindenki
tetszését
elnyerte, hiszen
volt ott focipálya,
tĦzrakó hely, és a
szépen felújított
szobákért szinte
azonnal elkezdĘdött a stipi-stopi.
Péter bácsi és
Ildikó néni még a
készülĘdĘ „háború” elĘtt elosztották a szobákat és
a csapatokat, és
megbeszéltük a
napi teendĘket, majd a naposokat is beosztottuk.
A tapasztalt hittantáborozók már alig várták, hogy kiderüljön, ki kinek az angyalkája lesz – mindez sorshúzással dĘlt
el. Angyalkának lenni annyit jelent, hogy több figyelmet illik
fordítani a szerencsés/kevésbé szerencsés társra. Mindezt
természetesen titokban kell(ene) tartani (lehetĘleg az utolsó
napig). Az elsĘ napokban igen ötletes és kreatív ajándékok
kerültek rejtélyes módon egyik ágyról a másikra, késĘbb
ezeket az egyszerĦség kedvéért inkább csokik és hasonló
finomságok követték.
Általában az idĘjárás határozta meg a napi programjainkat, de a csapatjátékok és a délelĘtti áhítatok, melyeken Péter

bácsi gitárkíséretével énekeltünk, sosem hiányozhattak. Délutánonként pedig egy kis csendes pihenĘ 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 délelĘtti játékos feladatok, melyeket Ildikó
néni vezetett. Délutánonként, ha tehettük, kirándultunk. Túráztunk a nem
túl közeli hegyekbe
(pl.
HegyestĦ), és a
látottakból,
hallottakból
késĘbb kvízjátékokon versengtek csapataink.
Ebédelni a
faluba jártunk le,
a többi étkezéseinket, a reggeliket, vacsorákat
pedig a magunk
által hozott és
készített
étel
tette ki.
Mindennapjainkat gyakran
(szinte mindig) megkeserítették az álnok legyek, amiktĘl
versengve igyekeztünk megszabadulni a szivárvány minden
színével rendelkezĘ légycsapóinkkal…!
Sajnos a jégesĘ okozta izgalmakat mi is átéltük, páran a
zuhanyzó épületében (amely külön volt építve a háztól) ragadva 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 jövĘre is!
Varga Véta
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MEGHÍVÓ!
2016. szeptember 9-én pénteken 17 órakor
vendégünk lesz

Dr. Boros Imre
országosan ismert közgazdász, mĦsorvezetĘ.
A beszélgetés témája: gazdaság, vállalkozás, foglalkoztatás, bérek
Helyszín: Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 24., a Kultúra Háza emelete
Pódiumbeszélgetés a világgazdaság,
valamint a magyar gazdaság helyzetérĘl és kilátásairól,
a vidéki élet gazdálkodási lehetĘségeirĘl.
Moderátor: dr. Tábori György közgazdász,
a helyi önkormányzat kulturális bizottságának elnöke.
A beszélgetést követĘen nézĘi kérdések és elĘadói válaszok.
Érdekes és tanulságos lesz!
Mindenkit szeretettel várunk!
További információ:
KözmĦvelĘdési Intézmény 06-88/594-500

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 elĘadója, 1981 és 1988 között a devizagazdálkodási osztály vezetĘje
lett. 1988-tól 1990-ig a Magyar Hitelbank vezérigazgató-helyettese. 199394-ben az Állami Privatizációs és VagyonkezelĘ Rt. bankügyekért felelĘs
ügyvezetĘ igazgatója.
1995-ben a Független Kisgazdapárt tagja lett. Az 1998-as választásokon
országgyĦlési képviselĘvé választották. A megalakuló elsĘ Orbán-kormányban az Európai Uniós csatlakozást elĘkészítĘ PHARE-program koordinációjáért felelĘs tárca nélküli miniszterré nevezték
ki. 2001-ben kilépett az FKGP-bĘl és a parlamenti frakcióból is, és tevékenységét függetlenként folytatta.
Közgazdasággal kapcsolatos szakértĘként gyakori vendég a televíziókban. 2006-tól kezdĘdĘen a Hír TV-n és az Echo TV-n
gazdasági és politikai mĦsorok állandó szereplĘje. Az írott sajtóban is rendszeresen jelennek meg publikációi, elsĘsorban a
Magyar Hírlapban.
(Az életrajz forrása: Wikipédia lexikon)
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– avagy egy nagy sikerĦ 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 errĘl
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 vezetĘje, Riskó Annamária
felkért, hogy nyissam meg az idei kiállítást, naná, hogy
örömmel vállaltam a megtisztelĘ feladatot.
Leginkább azért mondtam boldogan igent a
felkérésre, mert bár tĘsgyökeres budapesti vagyok,
gyerekkorom óta nagyon erĘsen kötĘdöm Keneséhez,
és ennélfogva minden, ami kenesei, ami KenesérĘl
szól, és az ott élĘ emberekhez kapcsolódik, felettébb
kedves a szívemnek. Márpedig ha valami, a
Gyöngyhalászat-kiállítás ilyen szempontból is igazi
„helyi csemege” számomra, hiszen kenesei és
akarattyai amatĘr mĦvészek alkotásaiból mutat be egy
igen figyelemre méltó gyĦjteményt.
A Kultúra Háza nagytermébe lépve a szép,
igényes, ötletes és érezhetĘen szívvel-lélekkel készített
munkák láttán az elsĘ gondolatom az volt: lám,
sokadszorra is bebizonyosodik, hogy a tehetség
milyen hihetetlenül sokszínĦ! Szó szerint és átvitt
értelemben is.
Festmények,
origami-csodák,
patchwork
remekmĦvek, 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
felnĘttek nagy-nagy örömére.
Számomra pedig igazán szívet melengetĘ,
hogy ilyen sok tehetséges és profi mĦvészeket
meghazudtolóan elhivatott alkotó ember él a
kedvenc városomban.
SzĦcs 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 elĘttünk.
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 beletörĘdni, 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,
erĘnket 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 képviselĘi megtiszteltek minket a jelenlétükkel, s alkalom nyílt rá, hogy a programban be is mutatkozzanak. A bemutatkozás része volt az a településtörténeti kiállítás is, melybĘl az érdeklĘdĘk Nagykér történetérĘl tájékozódhattak. Ennek
anyagából olvashatnak most néhány részletet.
Nagykér története
Az Érsekújvári járás északi peremén lévĘ Nagykér község
a történelmi BorostyánkĘ úton fekszik. A falu a Nyitra folyó
két partján terül el.
A honfoglalás idején Nyitra és környéke a maitól sokban
eltérĘ képet mutatott. Sok erdĘ, számos mocsaras terület volt
a folyóvölgyek közelében.
A község földesura régi idĘktĘl fogva az esztergomi érsekség volt A Nyitra vonzáskörébe tartozó területek igazgatását a XI. és XII. században az Esztergomi egyházmegye
nyitrai fĘesperessége végezte.
A község elsĘ írásos emléke Könyves Kálmán királytól
származik: Kér nevét elĘször egy 1113-ban kelt oklevelében
említette, melyben a települést a zoboralji bencésrendi apátságnak adományozta. A település azonban már jóval 1113
elĘtt is Kér néven létezett. Aterület a honfoglaló magyarok
Kér nemzetségének lehetett az elsĘ szálláshelye.
A XV-XVI. században Kér mezĘvárosi rangot nyert, amit
egy 1671-bĘl fennmaradt pecsétnyomó bizonyít.
1942. július l-jétĘl Nyitranagykér és Nyitrakiskér kisközségek 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 intézte a kisbíró segítségével.
1945. május 22-tĘl a bejegyzésekben Vel'ky Kyr szerepel.
1948. június 11-én a község nevét Milanovcére változtatták.
1992. augusztus l-tĘl a község újra a Nagykér – Vel'ky
Kyr nevet használja.

A kultúrház és a templom egy régi képeslapon

A török hódoltság
ideje után a terület
fejlĘdésnek
indult.
Igaz, a háborúk-nak
ezzel még nem volt
vége: a kuruc kor
harcaiban a Nyitra
vidéke fontos szerepet játszott. Rákóczi
legendás hadvezére,
Bercsényi Miklós
1704. augusztus 24én foglalta el Nyitra
várát, november 16Pecsétlenyomat 1773-ból
án pedig Érsekújvárt.
1705 januárjában Bercsényi csapatszemlét tartott a Nyitra és Surány közt táborozó
csapatai felett. Rákóczi ekkor adta ki rendeletét a reguláris
hadsereg szervezésére, amely alapján jobbágyok is beállhattak seregébe. Bercsényi e szemle során Kéren is megállott, és
az érseki fogadóban találkozott a falu vezetĘivel. A látogatás
során több kéri fiatal állott Rákóczi seregébe.
Az elkövetkezĘ évtizedekben, évszázadokban Kér tovább
járta a fejlĘdés útját. Az 1800-as évek elejétĘl mĦködött a
településen iskola, habár az iskolába járás az 1868-as kötelezĘ oktatás bevezetése után vált általánossá. 1836-ra elkészült
a Nyitrát Érsekújvárral összekötĘ köves országút, 1876-ban
pedig megépült a falun átvezetĘ vasút is. 1883-ban postai
kirendeltséget nyitottak.
A falu történetében az I. világháború s annak következményei mindig érezhetĘ 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 érezhetĘ következményekkel járt. Ám ha nehezen is, de újra megindult az élet. A
falu a két háború között megtartotta magyarságát. 1938 Ęszén
a bécsi döntés a falut visszaadta Magyarországnak. De 1939ben kitört a II. világháború, melynek veszteségei és szenvedései sokszorosan felülmúlták az I. világégését. A háborút a
magyar lakosság számára a teljes jogfosztottság, a kitelepítések, deportálások hosszú idĘszaka követte. A helyzet csak
nehezen és nagy áldozatok árán lett jobb. Hosszas elĘkészítések után valamelyest rendezĘdtek 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
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mellett egyik fĘ feladata a magyarok bekapcsolása volt a
közügyek intézésébe és az ország építésébe.
A II. világháborút követĘ években kezdĘdött Nagykér paraszti arculatának és egész településszerkezetének radikális
megváltozása. A fejlĘdés új házsorokat emelt, utcákat épített
és megszüntette a község belterületén tátongó beépítetlen
hézagokat; aszfaltozta az utakat, járdákat épített, új középületeket emelt. MegkezdĘdött Kér egyfajta városiasodása, amit
leginkább az új mutatós középületek és az emeletes lakóházak jeleztek.
A nagykéri viselet
A Nagykért is magában foglaló néprajzi területnek,
Zobovidéknek gazdag hagyományai vannak mind népzenében, mind néptáncban. A régió népszokásait jelentĘs részben
feltárták. A terület fĘbb kutatói Czövek Judit és Virt István,
de járt ezen a vidéken népdalt gyĦjteni Bartók Béla és Kodály
Zoltán is. Ma a Kárpát-medence legészakabbra található, még
egybefüggĘ magyar nyelvszigete.

NĘi viselet

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
sokszínĦ viseletkultúra egészen az 1950-es évekig szinte
érintetlenül megmaradt.
Férfiaknál a vászongatya szára a rámás csizmába volt betĦrve. A fehér vászoningre az elmaradhatatlan lajbit vették,
amelyet fényes pitykegombok díszítettek.
A lányok viselete díszes és szép volt. Hajukat kétfelé választották, s a két oldalon „sokasiba” fonták, hogy a hajfonat
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a fület eltakarja. A többi haj szalaggal „hármasiba” volt fonva, melynek végére a leány csípĘjéig érĘ széles szalagmaslit
erĘsítettek. Fodros, csipkés ingük, a pruszlik hátul nagy,
ezüst és aranyos pikkelyekkel záródott. Nyakukban még
nyáron is rojtos kendĘt hordtak, amelyet hátul deréktájon
megkötöttek. Öt, hat, sĘt 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 kordovánbĘrbĘl 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 végétĘl inkább „topánt” hordtak,
amelynek szára hosszú volt, orrán és szárán fekete „lakkos”
bĘrrel díszítve. Szerették a csikorgós lábbelit, ezért a suszter
minden cipĘbe és a csizmába csikorgót tett. Nyáron keveset
hordták a lábbelit: a kattogós papucson kívül leginkább mezítláb jártak.
A menyecskék abban különböztek a lányoktól, hogy „fejkötĘt” hordtak. A fejkötĘbe sokágas, széles szalagot kötöttek,
és „atlasz”- vagy „zsali”-kendĘt tettek a fejükre. Télen
„kacit” hordtak és melegebb szoknyát. Az idĘsebb asszonyok
és férfiak télen „ködmönt” és halinacsizmát viseltek.
A lányok, menyecskék, sĘt az idĘsebb asszonyok is „szélesen” öltözködtek. Az alsószoknya vászonból volt, amelyet
maguk szĘttek.
FöldmĦvelés, állattartás és népszokások
Valamikor a Nyitra környéki falvak fĘ jövedelmi forrását
a mezĘgazdaság képezte. A termények között a búzától kezdve minden gabonafélével találkozunk. Igen nagy súlyt helyeztek a szĘlĘ mĦvelésére is. SzĘlĘket gyakran említenek az
oklevelek, hiszen kiváló termett Suránytól Kérig. A talajmĦvelĘ eszközök azonban még a XX. század elején is nagyon
primitívek voltak. Fagerendás ekével és házilag készített
boronával mĦvelték meg földjeiket. A vetĘmagot kézzel
szórták a földbe, magágyas vetéssel. Istállótrágya hiányában
a földeket ugaroltatták.
A marhákat, lovakat legelĘre hajtották, melyek akkoriban
szikes talajúak voltak. A falunak volt egy tehénpásztora, aki a
csordát Ęrizte tavasztól késĘ Ęszig. Járandósága az Ęrzésért
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 „délĘ”-n. Volt a falunak disznópásztora, kanásza is, akik a falu sertéseit Ęrizték.
Kora reggel Ęk is megfújták a dudát.
Karácsony elĘtt a tehénpásztor és a kanász is orgonaveszszĘt szedtek egy-két nyalábbal, és Ádám-Éva napján megkezdĘdött a falujárás. Minden gazdához betértek, akinek
disznója vagy marhája volt. BeköszöntĘnek elmondták jókívánságukat, majd a gazda kihúzott a köteg vesszĘbĘl egyet,
azon iparkodva, hogy minél több ágból álló legyen, hiszen
így reméltek a következĘ esztendĘben több malacot vagy a
borjút. A kihúzott vesszĘvel párszor végigsuhintotta a pásztorgyereket. Aztán a gazda megkínálta Ęket itókával, a gazdasszony pedig kaláccsal, szalonnával, kolbásszal ajándékozta
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meg. Mire bejárták a falut, megtelt a zsák elemózsiával, de a
fejük is borral és pálinkával.
A nagykéri malomba vezetĘ út mellett valamikor szögletesre ásott gabonás vermek húzódtak. Itt helyezték el a
„dézsmát”, az állam részére kiszabott gabonaadót, ezért
„dézsmakert”-nek is nevezték. SzĘlĘk aljában és szilvásokban a lakosságnak is voltak gabonás vermeik, ahová a télire
való megĘrlendĘ gabonájukat rakták. A vermeket használat
elĘtt kiszárították, jól kitapasztották és belegyújtott szalmával
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kifüstölték, hogy a téli hónapok alatt megóvják a gabonát a
zsizsikektĘl 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 MĦvelĘdési Intézete, Dunaszerdahely, 2008
SzĘke József: Nagykér – monográfia. Nap Kiadó,
Dunaszerdahely, 1993
– nk –
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Bretagne-i barangolások
A hölgyet Ilonának hívják, s bár 22 tonnát nyom, karcsúnak mondható. Természetesen vitorlás hajóról van szó, amely maroknyi legénységével nekivágott a világ tengereinek, és kezdetét vette az utóbbi idĘk talán legizgalmasabb vállalkozása. A hajó a
Bristol Channel Pilot Cutter tervei alapján készült, s 2000 Ęszén került a vízre. A csodaszép, old timer stílusú vitorlás a Dunáról folyami úton jutott el Hollandiába, majd a La Manche-csatornát szelte át, s érte el tulajdonképpeni kiindulási pontját, azt a
bretagnei-i kikötĘt, amely a legendás Eric Taberleynek is állomáshelye volt.

La Trinite,
Eric Taberly kikötĘje

Somogyi Gyula és a hajó

Június 26-28.
Guernseyt magunk mögött hagyva
újra a partoktól távol, nyílt vízen vitorlázunk. Remek tempóban siklunk a
vízen egy áramlat segítségével. Hogy
milyen erĘs is az, akkor észleljük, amikor egy bója mellett haladunk el. Körülötte 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 Atlanti-óceán találkozásánál partközelben
hajózunk. Épp napkelte van, tisztán
kivehetĘ a szárazföld a hajnali fényben.
Itt is egy érdekes természeti jelenségre
leszek figyelmes. Kétméteres hullámok
táncolnak körülöttünk, pedig a 2-3-as
erĘsségĦ szélben ez egyáltalán nem
indokolt, sĘt 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 motort, és mielĘbb elhagyni ezt a veszélyes, zátonyos partszakaszt.
Elérjük La Trinite-et, amely tipikus
bretagne-i kisváros, Lorient-tĘl délre
fekszik. LegfĘbb nevezetessége vitorláskikötĘje, amely az egyik legnagyobb
az atlanti partvidéken. A híres francia
vitorlázó, Eric Tabarly is itt állomásoztatta a hajóját, s errefelé valóságos
nemzeti hĘsnek tekintik. Számos nagy
verseny gyĘztese, legemlékezetesebb
tetteként
1964-ben
egy
szóló
transzatlanti versenyen legyĘzte az
angolok félistenként kezelt vitorlázóját,
sir Francis Chichestert.
Tabarlynak nem csak élete volt legendás, hanem halála is. A walesi partoknál vitorlázott többedmagával Pen
Duick nevĦ hajóján, amikor éjszakára
viharossá erĘsödött a szél. Eric a fedél-

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

ėsi legendák nyomán
Július 20.
A La Trinite-et és Carnacot összekötĘ úton érdekes jelenségre lehet figyelmes az utazó. Az országút mellett,
azaz párhuzamosan, egymástól 4-5
méteres távolságra hatalmas kövek
sorakoznak. Méretük egyre nagyobb
lesz, mígnem ember nagyságúak lesznek. Mindannyiunknak Stonehenge és a
máltai kultikus sziklák jutnak az
eszünkbe. De ki és milyen célból hordta
sorba ezeket a kĘóriásokat? Milyen
eszközzel szállították Ęket ide? Hogyan
állították fel a helyenként többtonnás
sziklákat? A kérdésekre még ma sincs
válasz. IdĘközben megtudjuk, hogy a
mintegy háromezer darab kĘ egy négy-
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ezer éves kultúra hagyatéka, valószínĦleg temetkezési helyül szolgált a neolitikus embere számára.
Egy Ęri bretagne legenda szerint
Szent Kornélt üldözték a római legionáriusok, aki az óceán partjára érve, kilátástalan helyzetében imádkozni kezdett.
Imáját az Úr meghallgatta, és a legionáriusok kĘvé változtak.
A kirándulásról késĘn érünk haza.
Zárva a szupermarket, és a hajóhĦtĘ is
üres. Ilyenkor az ember maga gondoskodik vacsorájáról. Az esti apály idején
gyĦjtögetĘ körútra indulok. Az árapályzóna szárazra kerül, s csak úgy nyüzsög
az élettĘl: fekete kagyló, osztriga, tarisznyarák mindenütt. Sajnos az ugyancsak ízletes Szent Jakab-kagyló a mélyebb 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 procedúrája van. ElĘször gyökérkefe segítségével
meg kell tisztítani Ęket, majd egy nehezebb mĦvelet következik, az osztriga
kinyitása. Ehhez vékony pengéjĦ, de
viszonylag masszív késre (pl. svájci
bicska) van szükségünk. Utóbbival
fogjuk az osztrigát, s hegyesebbik végénél bedugjuk a kés hegyét, s körbe-
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forgatva elvágjuk a két héjat összekötĘ
izmokat. Ez után az osztriga szétnyitható és megehetĘ. A bekebelezés technikája már gyakorlat és gusztus dolga,
mindenesetre a citromcseppeken és
éhségen kívül némi elszántság is szükségeltetik hozzá.
A maradék osztrigát fokhagyma társaságában felteszem a tĦzhelyre, és
végül megbolondítom egy kis citrommal. A végeredmény ehetĘ, bár sok
kenyeret kíván maga mellé, s semmiképpen sem lehet egy lapon említeni a
csirkepaprikással, de talán még a tökfĘzelékkel szemben is alulmaradnak.
Augusztus 10.
A bretagne-i partoknál a legnagyobb sziget Belle Ile, helyi barátaink
tanácsára ismerkedünk meg vele. Persze nem is Bretagne-ban lennénk, ha
nem kapcsolódnak számos legenda
ehhez a szigethez. Íme a legkedvesebb… A gonosz kiĦzte a breton félszigetrĘl a jó tündéreket, akik bánatukban
sírtak-ríttak, s könnyeikbĘl keletkezett
az óceán. Aztán beledobták virágkoszorúikat a tengerbe, és csodák csodája, a
koszorúk szigetté váltak. Közülük a
legszebb – természetesen – Belle Ile. A
sziget kétszáz évvel ezelĘtt népesült be,
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amikor a mai szigetlakók Ęsei Kanadából üldöztetve visszatelepültek. Ma az
itteniek elsĘsorban halászatból és turizmusból élnek.
Belle Ile-rĘl hazafelé megállunk
Quiberon városában, ahol éppen koncertet ad egy francia banda. Jó ritmusú
muzsikát játszik a zenekar, erĘs kelta
beütéssel, fúvós hangszerrel, gitárral és
harmonikával. A közönség táncra perdül a színpad elĘtti homokos strandon,
s hamarosan mi is csatlakozunk. A
táncosok kört alkotnak, de nem fogják
egymás kezét, csupán kisujjukat érintik
össze. KettĘt lépnek balra a zene ritmusára, 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 kisujját csinos lányéhoz illesztheti.
Miután bebarangoltuk a környéket,
megismerkedtünk Bretagne nevezetességeivel, sĘt a francia konyha rejtelmeibe is bepillantást nyerhettünk, ideje
továbbállnunk. Keserédes búcsút veszünk La Trinite-tĘl, 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 emlékeibĘl az a név, hogy Benedek Elek? Kinek ne fĦzĘdnének kellemes emlékei az
Arany, az Ezüst, a Piros vagy a Kék mesekönyvhöz?

Szeptember 30-án született Benedek
Elek. 2005 óta, a Magyar Olvasástársaság javaslatára születésnapja hazánkban egyben a népmese napja.
„ėseinktĘl 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 eleinktĘk kapott,
élethosszig érvényes, értékes, unokáink
számára is feltétlenül megĘrzendĘ,
mesebeli kincseket!” – állt a 2005-ös
felhívásban.
A magyar népmesekincs hatalmas
örökségünk. KöszönhetĘen néprajzkutatóinknak, alaposan feltérképezve
maradt ránk. A régi falusi társadalomban a nép-mese fontos eszköz volt,
hogy általa az egyén a közösségbe
tagozódjon: ezen keresztül is megismerhette a szokásokat, az együttélés
törvényeit, az életet mozgató és átható
ismereteket, a hagyományokat.
A mese a régebbi korokban nem kizárólag a gyerekek mĦfaja volt. Mesélni egyben közösséget is jelentett. ElsĘsorban mesemondó és hallgató közösségét, tá-gabb értelemben pedig azt a
közösséget, amelyben a mese továbböröklĘdött és fennmaradt.

A népmesekutatás a néprajztudomány egyik igen kiterjedt ága. A népmesegyĦjtés igazán fontossá és elterjedtté az 1700-1800-as évek fordulóján
vált. A német Grimm testvérek, Jacob
és Wilhelm Grimm volt az elsĘ, akik
tudatosan kezdtek foglalkozni a népmesekincs vizsgálatával és lejegyzésével.
Az elsĘ, aki magyar nyelvterületen
meséket gyĦjtött, a pozsonyi születésĦ
Gaal György író, mĦfordító és könyvtáros volt. ėt követte a néprajztudomány
néhány nagynevĦ és jeles képviselĘje,
köztük Erdélyi János, Ipolyi Arnold,
Kriza János és Arany János fia, Arany
László. A tudományos igényĦ népmesegyĦjtés a mesék lejegyzése és közlése
mellett azok elemzését és rendszerezését is jelentette. Kutatóink ebben is élen
jártak. A magyar mesekatalógus elkészítése Berze Nagy János folklorista életének fĘ mĦve volt. A népmesegyĦjtés
az 1800-as évek második felétĘl egy-re
nagyobb hatással lett az irodalomra is.
Ebben a korban, ebben a közegben
született és élt Benedek Elek. Az erdélyi Sepsiszentgyörgy melletti Kisbaconban született 1859. szeptember 30án. Gazdálkodó székely katonacsaládból származott, apai nagyapja huszárként vett részt a francia háborúkban.

Elek a kiegyezés évében, 1867-ben,
nyolc éves korában lett a székelyudvarhelyi református kollégium tanulója.
Itt érettségizett, majd 1877-ben a budapesti egyetem bölcsészkarán tanult tovább, magyar-német szakon. Diákévei
alatt egyre inkább az újságírói pálya felé
fordult, ugyanakkor vonzotta az irodalom és a kutatás is. Diáktársával, Sebesi
Jóbbal néprajzi gyĦjtĘútra indult: e törekvései sorában ez volt az elsĘ ilyen
állomás.
Hamarosan mint a Budapesti Hírlap
munkatársát látjuk viszont. 1886-tól az
Ország-Világ címĦ szépirodalmi lap
szerkesztĘje, ahol többek között Bródy
Sándor, és az irodalmunkban a modern
nagyvárosi létet elsĘként ábrázoló Ambrus Zoltán a munkatársa. A politikába
is belekóstolt: 1887 és 1892 között a
Tisza Kálmán vezette SzabadelvĦ Párt
tagjaként a nagyajtai kerületet képviselte az országgyĦlésben.
1894-ben Nemzeti Iskola címen
közoktatási folyóiratot indított, mely
hosszú idĘn át az oktatás-nevelés kérdéseit tárgyaló pedagógiai szakemberek
egyik fĘ fóruma lett. LapszerkesztĘi tevékenysége itt nem fejezĘdött be: az általa indított Magyar Kritika címĦ újság
az értĘ irodalmi bírálat mĦfaját volt
hivatva megalapozni Magyarországon.
Benedek Elek ezekben az években
fáradhatatlan. Regényei jelennek meg,
szerkesztĘi tevékenysége mellett további lapokban is publikál, és rendszerezi a saját maga által összegyĦjtött
népmeseanyagot. 1896-ig öt kötetet
jelentet meg Magyar mese és mondavilág címmel, mely népmesegyĦjtéseit
tartalmazza. De gyĦjtései helyet kaptak
az 1882-ben az Athenaeumnál megjelent Székelyföldi gyĦjtés címĦ kötetben
is, mely a Magyar Népköltési GyĦjtemény sorozat harmadik darabja.
Más népek meséi iránt is érdeklĘdik, azokat is kutatja. A sok kiadást
megélt Kék, Piros, Arany és Ezüst
mesekönyv a világ mesetermésébĘl,
Benedek Elek által szerkesztett népszerĦ válogatás, mely az új század tízes
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éveinek elején jelenik majd meg, s
indul „országhódító” útjára. Nemzedékek nĘnek fel rajta, s máig töretlen
népszerĦségüket mi sem mutatja jobban, mint hogy még korunkban is újra
meg újra megjelentetik a kiadók.
Az 1889. év jelentĘs dátum a hazai
gyermekirodalom történetében. Benedek
Elek, Pósa Lajossal közösen gyermekeknek szánt újságot indít. Ez Az én
újságom, az elsĘ magyar nyelvĦ ifjúsági
lap. Korábban a gyerekek számára csak
a felnĘtteknek szóló lapok gyermekmelléklete szolgált, önálló folyóirat mindezidáig nem létezett. Az újság hatása igen
nagy: irányt szab a következĘ évtizedek
hasonló kezdeményezéseinek is. Melynek a folytatásban Ę maga is részese
volt: 1909-tĘl SebĘk Zsigmonddal a Jó
Pajtást szerkeszti, 1923-ban pedig a
Cimbora címĦ lapot.
1896-tól
kezdett építkezésbe szülĘfalujá ban, Kisbaconban, azzal a nem titkolt
tervvel,
hogy
hamarosan végleg ott telepedhessen le. A
házat nagy kedvvel a l a kí t ga t t a , mindig szem elĘtt 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 erĘs 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 kultuszminiszter 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 létben. Mindenkire szükség volt, aki mĦveltségét hajlandó volt a közélet, a
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magyarság megmaradásának szolgálatába állítani. Benedek Elek 1921-ben
tért haza végleg Kisbaconba, hogy
tudásával és élettapasztalatával ezt a
sokszor meglehetĘsen nehéz és kilátástalan helyzetet segítse. Az erdélyi nemzettest talpraállását, kulturális szerepének újjáéledését rajta kívül olyanok
segítették, mint az 1921-tĘl megjelenĘ
PásztortĦz címĦ irodalmi-mĦvészeti
folyóirat
fĘszerkesztését
elvállaló
Reményik Sándor költĘ, vagy az az
erdélyi írók önálló könyvkiadóját, az
Erdélyi Szépmíves Céhet 1924-ben
megalapító Kós Károly. A lassan újjászervezĘdĘ erdélyi magyar irodalmi
életbĘl Benedek Elek is kivette részét.
Bekapcsolódott a Kaláka Társaság
munkájába, s a körülötte kialakult népi
írói mozgalom a kalákások néven vált
közismertté irodalmunkban.
1923tól a Cimbora címĦ
gyermeklapot szerkesztett e.
Nehéz feltételek, szĦkös anyagi
keretek között tartotta életben a lapot, melyben a
magyar mellett a román és az egyetemes gyermekirodalom szereplĘi is
helyet kaptak. A Cimborát Benedek
Elek szerkesztĘi személyisége a gyermekeknek szánt irodalmi és ismeretterjesztĘ 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, kényszerhelyzetben, kilátástalanul küzdött. Augusztus 17-én levélírás közben agyvérzést kapott. A mondat, amelynél a toll
kiesett a kezébĘl, ez volt: „…fĘ, hogy
dolgozzanak”. A mondattöredék, mint
egy mementó, az egész életét összefoglalta.
A 69 éves korában elhunyt írót augusztus 20-án temették a kisbaconi
temetĘben – feleségével együtt. Élete
társa, Fischer Mária önként követte a
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halálba; férje nélkül az élet már soha
többé nem lehetett számára ugyanaz.
A Benedek család
magyar kultúrtörténetre gyakorolt
ha-tása azonban nem szakadt meg Benedek Elekkel. Fia, Benedek Marcell író, irodalomtörténész
és mĦfordító, aki egyebek mellett az
1963-65 között megjelent háromkötetes
Magyar irodalmi lexikon fĘszerkesztĘje
volt. Élete során kétszáznál is több szépirodalmi mĦvet fordított magyarra –
Anatole France, Maupassant, Dickens
és Victor Hugo írásainak avatott magyar
nyelvĦ tolmácsolója volt. Munkássága
elismeréseként 1944-ben Baumgartendíjjal, 1963-ban Kossuth-díjjal tüntették
ki.
Benedek Elek unokája, Marcell fia,
Benedek István elsĘsorban orvos,
ugyanakkor mĦvelĘdéstörténész és író
is volt. ElsĘ publikációi még gyerekkorában, a nagyapja szerkesztette Cimbora címĦ lapban jelentek meg, majd
pszichiátriai tevékenysége nyomán több
regényt is írt: Aranyketrec címĦ mĦve
több kiadást is megélt. Orvostörténeti
kutatásainak keretében elsĘdlegesen
Semmelweis Ignác életmĦvét kutatta,
feltárva belĘle számtalan addig ismeretlen részletét. Több területen magas
színvonalú tevékenységet fejtett ki –
nagyapjához hasonlóan polihisztor volt.
Munkássága elismeréseként 1992-ben
Szent-Györgyi Albert-díjat kapott, s
ugyanebben az esztendĘben a tudományos ismeretterjesztés terén elért eredményeiért Széchenyi-díjjal is jutalmazták.
Benedek Elek az emberek többségének tudatában meseíróként marad
meg. Életútja alapján azonban több
ennél: sokoldalú tudósember, polihisztor. Ha gondolunk rá szeptember 30-án,
születése és egyben a népmese napján,
így tegyük.
LehetĘleg kezünkben mondjuk az
Ezüst mesekönyvvel.
– nk –
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Az ittas vezetĒk kiszĢrése a cél
A Balatonalmádi RendĘrkapitányság az idegenforgalmi szezonban célzott közlekedésrendészeti ellenĘrzéseket folytat az ittas
vezetĘk kiszĦrése érdekében.
Vádemelési javaslattal zárult a napokban három, ittas vezetés miatt indított eljárás a Balatonalmádi RendĘrkapitányságon.
A nyári idegenforgalmi idĘszakban a kapitányság területén megemelkedett az ittas vezetĘk száma. Ez a tendencia már
évekre visszamenĘleg tapasztalható volt, ezért is helyeztek hangsúlyt a közúti ellenĘrzések során a baleset-megelĘzési szempontból veszélyes magatartás kiszĦrésére. Az ellenĘrzéseket a rendezvényeket elhagyó jármĦvezetĘkre is kiterjesztették. A
Balatonalmádi RendĘrkapitányság illetékességi területén 2016. január – május hónapokban összesen 12 alkalommal jelzett az
intézkedés alá vont gépjármĦvezetĘknél alkoholfogyasztást a szonda, 2016. június 1. és augusztus 10. között már 29 sofĘr ellen
indult eljárás. A rendĘrség kampányt folytat a „bulisofĘr” beszervezése mellett, amellyel megelĘzhetĘ az ittas vezetĘk által
okozott balesetek jelentĘs része.
Balatonalmádi RendĘrkapitányság

Újra iskolára készülve
Úgy gondolom, nemcsak az én véleményem, hogy ez a
nyár a maga szélsĘséges idĘjárásával igazán próbára tett
mindnyájunkat. Volt részünk égetĘ kánikulában és fákat
döntögetĘ viharban. Azonban lassan közeledik az Ęsz, és az
iskolakezdés is – némelyik diák legnagyobb bánatára.
A rendĘrségen a megelĘzési munka kiemelt területe a
gyermek- és ifjúságvédelem, amely kapcsán természetesen az
iskolai életnek is részesei vagyunk. A több évre visszanyúló –
2008-ban indult – Iskola RendĘre 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 iskolarendĘr feladata és célja a RendĘrség tanintézményekben végzett bĦn- és baleset-megelĘzési tevékenységének összefogása. A megelĘzési tevékenység célja gyermekek és fiatalok jogkövetĘ magatartásra nevelésének támogatása, a rendĘr, mint segítĘ, tanácsadó közremĦködése.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendĘre, Ę az
„Iskola RendĘre”, aki:
• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz
a különbözĘ hivatalos és szabadidĘs programokon;
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülĘi értekezleteken;
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és
szülĘknek az iskolában elĘforduló erĘszakos, pedagógiai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhetĘ, esetekkel kapcsolatban;
• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel
kapcsolatban felmerülĘ problémáit, észrevételeket,
amelyek a RendĘrség ifjúságvédelmi tevékenységével
kapcsolatba hozhatók;
• az Iskola RendĘrétĘl, illetve rajta keresztül a megelĘzési elĘadótól is kérhetik elĘadások, foglalkozások tartását az intézményekben közlekedési, baleset-megelĘzési,
gyermek- és fiatalkori bĦnelkövetéssel, áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban. Az elĘadások

kiemelt témája a drogfogyasztás és az internethasználat veszélyei.
Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülĘk észrevételeit,
minden olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a program
hasznosabbá, eredményesebbé tehetĘ. Erre szolgálnak az
iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK is.
Az iskolai élet rendszeressége hatással van a családok életére is. A napi rutin könnyen óvatlanná tesz bennünket, nem
mindig gondoljuk át a dolgokat, csak a pillanat hevében döntünk. Rányomja ez a bélyegét a közlekedésre, a vásárlásainkra, kapcsolatainkra, az együtt élĘk közti odafigyelésre.
Minden nagyobb váltás, mint például az iskolai nyári szünet kezdete vagy vége, hatással van a közlekedésre, a közterületeken tapasztalható forgalomra, a mindennapok eseményeire.
A közlekedésben kialakulnak a csúcsforgalmi idĘszakok,
az autóbuszokon megnĘ a felügyelet nélkül utazó gyermekek,
fiatalok száma, akik a nyári hangulatot még megĘrizve hangosabbak, figyelmetlenebbek, és bizony gyakran udvariatlanok is.
A nevelés felelĘsség. ElsĘsorban a család, a szülĘk, a
közvetlen környezet felelĘssége, de részese az oktatási intézmény és minden felnĘtt a példamutatásával, aki a gyermekek, fiatalok éltében szerepet játszik. Minden generáció
más, követi a világ változását; elég, ha csak a mĦszaki informatikai eszközöket nézzük, amely nekünk, felnĘtteknek néha
már szinte követhetetlenek. RendĘrként ezért is tartom fontosnak, hogy a rossz példákkal szemben az értelmes, hasznos
elfoglaltságot biztosítva, a gyermekek és fiatalok fejlĘdését,
az együttélés szabályainak elsajátítását szolgáló mintával,
szeretettel, megértéssel, de nem a „mindent megengedünk,
ráhagyunk” magatartással tudunk hatással lenni rájuk, mert a
jövĘ generációinak nevelése a jövĘnk záloga!
Stanka Mária r. Ęrnagy
Balatonalmádi RendĘrkapitányság
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Új kollégával bĘvült
a Balatonalmádi RendĘrkapitányság állománya
2016. augusztus 1-jével a Balatonalmádi RendĘrkapitányság, Balatonkenese RendĘrĘrs állományában kezdte meg
szolgálatát Urán, a frissen levizsgázott járĘrkutya.

Július végén tettek sikeres vizsgát Geri Márk r. Ęrmester,

Az új járĘrtárs általános rendĘrkutyaként a járĘrfeladatokban,

járĘr és Urán nevĦ ordas németjuhász kutyája, akik augusztus
hónapban szolgálatba is álltak. A 4,5 hónapos képzés során
kialakult jó összhangnak köszönhetĘen kutyavezetĘ és kutya
hatékony támogatása lehet a közterületi állománynak.

nyomkövetésben fogja segíteni a rendĘrök munkáját.
Balatonalmádi RendĘrkapitányság

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 ėszelĘnek, Mérték havának, Szent Mihály
havának, Földanya havának, Almaszüret havának is. A népi idĘjárással kapcsolatos megfigyelések szerint ha szeptemberben megdördül az
ég, nem lehetetlen, hogy hosszú és meleg lesz az Ęsz; akár annyira, hogy a fák újra virágozhatnak. Ilyen például az akác. Viszont ha korán
elkezdĘdik a levélhullás és a gólyák valamint a fecskék hamar útra kelnek, akkor rövidesen megérkezik a hideg idĘ.
1845-ben Magyarországon viszonylag nagyon hamar megérkezett az Ęsz: egy augusztus eleji lehĦlés után a nyár már nem tudott visszatérni. 1848-ban viszont elég késĘn 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 Ęsz nem volt ritka. Feljegyezték például, hogy 1868 szeptemberében 20-25 napon át nyári meleg
volt. Október elsĘ napjaiban még ezt is megtetézte az idĘjárás: kicsit késĘn, de egy hĘhullám érte el az országot, s okozott néhány napig tartó
valódi kánikulát, 30-32 fokos csúcshĘmérsékletekkel.
További szeptemberi események:
Szeptember 1.
1872-ben Budapesten megalakították a
Magyar IparmĦvészeti Múzeumot.
E napon született Diósy Ödönné Brüll
Adél, aki Léda néven, Ady Endre múzsájaként 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 Miskolci Nemzeti Színházat.
E nap szülötte báró Eötvös József író,
jogász, a Batthyány-, majd az Andrássykormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, akinek mĦvei között ott találjuk A
karthausi és A falu jegyzĘje címĦ 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?
vetélkedĘk népszerĦ zsĦritagja (1925-2002).
Szeptember 5.
1698-ban e napon jelent meg Nagy Péter orosz cár rendelete, mellyel adót vetett ki
szakállt viselĘ 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 elsĘ Barbie babát.
A nap szülötte Roger Waters brit rockzenész, a Pink Floyd egyik alapítótagja (1943).
Szeptember 7.
1901-ben Budapesten megnyílt a Fészek
klub, Magyarország és Európa egyik legjellegzetesebb mĦvészklubja.
E napon született Buddy Holly (Charles
Hardin Holley) amerikai énekes, dalszerzĘ,
a rock'n'roll egyik úttörĘje (1936-1959).
Szeptember 8.
1566-ban ezen a napon tört ki Zrínyi
Miklós a török által ostromlott szigetvári
várból. A bán hĘsi halált halt, a vár török
kézre jutott.

E napon ünnepli születésnapját Ránki
DezsĘ kétszeres Kossuth- és Liszt Ferencdíjas zongoramĦvész (1951).
Szeptember 9.
1928-ban e napon szállt fel az elsĘ kísérleti 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 Spanyolország helyett a Nagy-Britanniához
való csatlakozás mellett döntött.
E napon született Colin Firth angol színész (1960).
Szeptember 11.
1609-ben Henry Hudson felfedezte
Manhattan szigetét.
E napon született Brian De Palma
amerikai filmrendezĘ, egyebek mellett A
sebhelyesarcú és az Aki legyĘzte Al Caponét készítĘje (1940).
Szeptember 12.
John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök egy beszédében kijelenti, hogy az USA
öt éven belül embert fog küldeni a Holdra.
E napon született Tersánszky Józsi JenĘ
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 (eredetileg Kratina) Gusztáv Kossuth-díjas orvos,
gyógypedagógus, akadémikus, aki rengeteget tett a fogyatékosok gyógyító nevelésének és a gyógypedagógus-képzésnek az érdekében (1898-1964).
Szeptember 14.
1861-ben a Lánchíd budai hídfĘjénél
megnyílt a Budai Népszínház.
E napon született Czakó Gábor
Kossuth-díjas író, kritikus, Beavatás címĦ
televíziós esszésorozat készítĘje (1942).
Szeptember 15.
A mozdonyvezetĘk napja. 1971-ben
ezen a napon alapították a Greenpeace-t, a

világ legnagyobb természet- és környezetvédelmi szervezetét.
Ezen a napon ünnepli születésnapját
Tommy Lee Jones, Oscar-díjas amerikai
színész (1946).
Szeptember 16.
Az ózon világnapja: 1987-ben 46 ország
képviselĘi ezen a napon írták alá az ózonkárosító gázok betiltásáról, s ezzel a Föld
körüli ózonréteg védelmérĘl szóló montreali
jegyzĘkönyvet.
E napon született Peter Falk Golden
Globe- és Emmy-díjas amerikai színész,
filmrendezĘ, Columbo hadnagy alakjának
megformálója (1927-2011).
Szeptember 17.
1908-ban Csiky Gergely Nagymama
címĦ vígjátékának elĘadásával megnyílt a
Veszprémi Nemzeti Színház.
Ezen a napon született Ken Kesey
amerikai író, a Száll a kakukk fészkére
szerzĘje (1935-2001).
Szeptember 18.
A takarítás világnapja, melyre szemétszedési akciókkal és a környezet rendbetételével hívják fel a figyelmet. Ugyancsak ez
az illetlenség világnapja is, melynek megtartásával éppen az illĘ viselkedésre igyekszünk ráirányítani a figyelmet.
E nap szülötte Simándy (Schulder) József Kossuth-díjas operaénekes, érdemes és
kiváló mĦvész, akinek neve szinte összeforrott Erkel Ferenc Bánk bán címĦ operájának
címszerepével (1916-1997).
Szeptember 19.
A New York-i A Central Parkban rendezett ingyenes koncerten 400 ezren hallgatták Simon and Garfunkelt.
Ezen a napon látta meg a napvilágot
Mika Waltari finn filozófus és író, a
Szinuhe és Az ország titka, illetve számtalan más történelmi és vallási témájú regény
szerzĘje (1908-1979). Jó kapcsolatot ápolt
Magyarországgal, jelentĘs összeggel támogatta a fóti gyermekvárost.
Szeptember 20.
Az UNICEF kezdeményezésére 1954
óta ez a nap a Gyermekek Világnapja.
E napon született Tamási Áron Kossuthdíjas erdélyi magyar író, akadémikus, aki-
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nek egyik legismertebb mĦve az Ábeltrilógia (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 21én tartották a Nemzeti Színházban Madách
Imre: Az ember tragédiája címĦ drámai
költeményének elsĘ bemutatóját.
E napon született Sinkovits Imre Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színmĦvész, a Nemzet Színésze (1928-2001),
valamint Stephen King amerikai író (1947).
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja. Az orrszarvúakat a vadászat és természetes élĘhelyük
pusztulása miatt a kihalás fenyegeti. Ez a
nap a védelmükre igyekszik irányítani az
emberek figyelmét. 1869-ben e napon mutatták be Münchenben Richard Wagner
operáját, A Rajna kincsét.
E napon született Andrea Bocelli olasz
operaénekes (1958).
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyĦjtĘ nap, amely
újabban a szelektív hulladékgyĦjtés fontosságára igyekszik koncentrálni.
Ezen a napon ünnepli születésnapját
Bruce Springsteen (1949) amerikai énekes,
zeneszerzĘ és gitáros, aki pályafutása során
csaknem 190 millió lemezt adott el világszerte, és huszonegy Grammy-díjat, két
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Golden Globe-díjat és egy Oscar-díjat is
gyĦjtött.
Szeptember 24.
A szív világnapja. E napon kiemelten
figyelünk a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedĘ gyakoriságára, valamint
arra, hogy hogyan tudjuk ezeket megelĘzni
a mindennapi életben.
A nap szülötte F. Scott Fitzgerald amerikai író, A nagy Gatsby és más regények
szerzĘje (1896-1940).
Szeptember 25.
A dicséret világnapja: e napon gondoljunk legalább egyszer arra, hogy embertársainkkal való kapcsolatunkban milyen
fontos a pozitív megerĘsítés.
1926-ban autógyárában Henry Ford bevezette a napi nyolc órás és heti ötnapos
munkaidĘt.
E napon született Michael Douglas
Oscar-díjas amerikai színész, rendezĘ és
producer, Kirk Douglas fia, akinek ismertebb filmjei közé tartozik az Elemi ösztön, a
Végzetes vonzerĘ, a Zaklatás, A smaragd
románca és A Nílus gyöngye (1944).
Szeptember 26.
Nem lehet eleget beszélni és fĘleg tenni
természeti környezetünk tisztaságáért, védelméért. Újabb fontos környezetvédelmi
világnapot tartunk dátuma ez a nap: a tiszta
hegyek napja.
E napon született George Gershwin
amerikai zongorista, zeneszerzĘ, a Kék
rapszódia és az Egy amerikai Párizsban
komponistája (1898-1937).
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Szeptember 27.
1980 óta a turizmus fejlĘdését segítĘ
idegenforgalmi világnap.
E nap szülötte Amerigo Tot (Tóth Imre), magyar szobrászmĦvész (1909-1984).
Szeptember 28.
A hallássérültek nemzetközi világnapja.
E napon látta meg a napvilágot
Marcello Mastroianni (Marcello Vincenzo
Domenico Mastrojanni), kivételes tehetségĦ
és sokoldalú olasz színész (1924-1996).
Szeptember 29.
Szent Mihály napja. A honvédelem napja Magyarországon, a pákozdi csata emlékére.
1849-ben ezen a napon használták elĘször a máig ismert, egységes figurákat
felvonultató Staunton sakk-készletet. A
sakkfigurák kinézetében elĘtte nem volt
standard szabályozás, amely megnehezítette
felismerésüket.
E napon született Jerry Lee Lewis amerikai zongorista, énekes, dalszövegíró és
zeneszerzĘ, a rock and roll nagy alakja
(1935).
Szeptember 30.
Benedek Elek (1859-1929) magyar író
és népmesegyĦjtĘ születésnapja miatt Magyarországon a népmese napja.
E nap szülötte még Rolla János
Kossuth-díjas hegedĦmĦvész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertmestere (1944).

– nk –

Miklós Melinda kiállítása
Július végén ismét egy fiatal alkotó mutatkozhatott be a balatonkenesei könyvtárban. Miklós Melinda mĦveibĘl nyílt kiállítás, amely nagy
sikert aratott a könyvtárba látogatók körében.
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Sajtok minden mennyiségben
Könyvek és kaják

A camembert sajt meghódítása
Két nemes lelkĦ pisztolyhĘs találkozik a vad nyugaton, a Vadnyugaton, az 1800as évek közepén. Mindketten
a világ jobbá tételén fáradoznak, és hogy az angol gazemberek ne tudják kihallgatni ez
irányú terveiket, anyanyelvükre, németre váltanak!
Nem tudom, ki hogy van
vele, én Karl May-on nĘttem
fel. És most újra a kezemben
Az Ezüst-tó kincse, 2012-es
kiadása. De a fülszöveg valami mást, igazi különlegességet ígér: „Winnetou régen –
az ifjúság számára átdolgozva...; Winnetou ma – eredetiben,
felnĘtteknek is!” A fent idézett jelenet errĘl 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 precizitással fogok meghódítani, például a camembert sajtot is.

Olívaolajban precízen érlelt
fĦszeres camembert sajt:

A legolcsóbb camembert sajtot szigorú pontossággal kettévágjuk, mint egy zsemlét, majd rendszeretĘen befĦszerezzük, elvágólag beillesztjük egy kis edénybe, megfelelĘ-

en kimért olívaolajjal felöntjük, hogy éppen ellepje, aztán önsanyargató türelemmel várunk néhány napig, és kész.
A fĦszerezésnek csak a fantáziátlanságunk szabhat határt. ElĘször
egy grill fĦszerkeveréket
használtam, másodszor a
spájzban található
zöldfĦszerekkel
szórtam be, de
bármivel ki lehet
próbálni.
Aztán
már csak néhány
szelet pirítós, pár szem paradicsom, egy pohár könnyĦ bor
kell, és uzsonnaidĘben máris Provence-ban érezhetjük magunkat!

KönnyĦ, mediterrán vacsora –
olívaolajban érlelt sajtok, zöldfĦszerekkel
Nagyon egyszerĦ recept, és még a hĦtĘben száradó maradék sajtoktól is meg tudunk szabadulni.
A sajtokat felkockázzuk (többféle sajt, füstölt is lehet közte, ízlés szerint), vágunk hozzá kevés zöldpaprikát, vöröshagymát. Beletesszük egy pont jó méretĦ csavaros tetejĦ
üvegbe, meghintjük zöldfĦszerekkel (oregano, bazsalikom,
rozmaring…) és felöntjük olívaolajjal. Két nap múlva fokhagymás pirítóssal, könnyĦ, félédes fehérborral tálaljuk,
gyertyát gyújtunk, és feltesszük az O solemio-t Mario
Lanzával…

Ajánlott bor: könnyĦ muskotály, a csavaros kupak alatt
egy nyári délutáni séta egy frissen kaszált szérĦn, vadvirágokkal, és alkonyi szellĘvel.
Sarkadi Péter
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Öregség
(Fiataloknak és idĘseknek)
Alkonyodik. A lenyugvó nap utolsó sugarai különös fénynyel 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, „fiatalon”, úgy hetvenévesen
az egyik gyülekezet
megbízásából
alkalmam volt öregeket
látogatni. Szinte látom,
ahogy nyílnak a külvárosi kis kapuk, bizalmatlan
pillantások
méregetnek,
aztán
hogyan tárulnak ki a
szívek, hogyan gyúl a
Szeretet fénye a szerény 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 emelkedĘ gyógyszer-, élelmiszerárakkal,
közterhekkel, a Közönnyel. Avval, hogy a régi barátok lassan
mind elköszönnek, a fiatalabb családtagok saját gondjaikkal
futnak versenyt és nincs idĘ egy-egy látogatásra, szeretĘ,
szíves szóra…
Azután ismét magamra gondolok. Arra, hogy az apró
gondolatok mellett Isten szeretĘ gondoskodása kicsiny és
végleges életem egét igazán felhĘtlenné teszi, egészségem
viszonylagosan jó, és feleségemmel, hĦ és igaz társammal
szerényen, de biztos alapokon élünk. Barátaink ugyan fogynak, de még vannak. – Hogy hiányzik gyermekeink, unokáink gyakoribb érdeklĘdése? Hát mi tagadás, ez igaz, de
megértĘeknek kell lennünk.
Végül mit is mondhatnék fiatalabb és idĘsebb testvéreimnek?

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, idĘsebb Testvéreim! Ne gondoljátok, hogy immáron feleslegesek vagytok. Ti is gyakorolhatjátok a cselekvĘ
szeretetet családotokkal, szomszédaitokkal, barátaitokkal ls
gyülekezetbéli testvéreitekkel szemben. Éljetek
a kis dolgok mĦvészetével, a megértĘ megbocsátás lehetĘségével! És
ne feledjétek, hogy a
rendszeres
imádság
beszélgetés a mi Menynyei Atyánkkal, s ennek
során mennyi kérnivaló
akad másokért, a világ
éhezĘiért, a szenvedĘkért, hajléktalanokért, az
esztelen háborúk sebesültjeiért, elĦzöttjeiért 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 szikrázva ragyognak a csillagok. Ülök a kertemben, szemem a Végtelenbe réved és egy angolból fordított vers kedves sorai
jutnak eszembe:
„A legfĘbb mĦvészet 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 erĘsen 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 esztendĘvel ezelĘtt, 1990-ben jelent meg Balatonkenese történetének máig legteljesebb monográfiája, Kis
András: Az 1000 éves Kenese címĦ könyve. Benne minden, amit településünk kialakulásáról s történetérĘl tudni lehetett és
érdemes. A kötet, mely mind tartalmában, mind megjelenésében méltó városunk múltjához és jelenéhez, ma már szinte teljességgel beszerezhetetlen, antikváriumokban is csak ritkán bukkan fel. Ugyan tájházunkban megtekinthetĘ, s a balatonkenesei
könyvtárban is található belĘle egy, helyben olvasható példány, mégis sokan keresik. Az érdeklĘdĘk számára ennek anyagából
közlünk majd terveink szerint ezután folyamatosan részleteket, elĘször is a településnév kialakulásával kapcsolatos elsĘ fejezetbĘl.

Balatonkenese nevének kialakulása

Kenese település helyneve az idĘk folyamán többször
változott. A település nevével elĘször 990-ben, Géza fejedelem görög nyelvĦ adománylevelében találkozunk. Ekkor
ajándékozta a fejedelem több más faluval együtt Kenesét is a
veszprémvölgyi apácáknak. Az adománylevélben Kenese a
negyedik helyen, ȤȞȘıĮ = Knésa néven szerepel.
A Kenese helynév ismert alakjában elĘször 1297-ben jelenik meg. Mai alakja tehát csaknem 700 éves múltra tekint
vissza. Az, hogy a falu nevének 1297 elĘtt és után, a maitól
eltérĘ más alakja is volt, nem a település lakosainak cserélĘdése folytán bekövetkezett névváltozás, hanem a magyar
nyelv fejlĘdése törvényszerĦ folyamatának a következménye.
Melich János alapvetĘ kutatásai óta világos elĘttünk,
hogy a Kenese név ugyanabból a szóból származik, mint a

Kanizsa név. Ez a szó a knéz-knézs, kenéz-kenézs szó,
amelynek valószínĦ jelentése: fejedelem, vezér, úr.
A Kenese helynév minden változata – az idĘk folyamán –
a vagy e végzĘdést kapott. A szó végén levĘ a vagy e hang
egy esetleges melléknévképzĘ jelenlétére mutat, tehát a Kenese szó ennek a képzĘnek a segítségével azt jelenti: fejedelmi, vezéri, úri (föld, falu, hely stb.). A helynév eredeti alakjában a melléknév nĘnemĦ knezsa alakját találjuk, amely
gyakran szerepel különbözĘ szláv népek hely- és vízneveiben
is.
Az alapító oklevél Knésa alakja – a többi alakokból következtetve – a legnagyobb valószínĦség szerint egy Knisa
ejtésĦ magyar alakot tüntet fel. Ez a szó elsĘ szótagvégi ijével példa az ómagyar é-i váltakozásra.
Érdekes mozzanatra utal az a körülmény, hogy a Kenese
helynévben – a Kanizsa alakú nevektĘl eltérĘen – a szláv zs
megfelelĘjeként 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 szereplĘ Kinessa ejtésĦ
alak a szóeleji Kn hangtorlódást i-vel feloldó változat, azonkívül olyan magánhangzóközi ss ikerítĘdés mutatkozik benne, amilyennel a Kenese alakban találkozunk.
A Kensa alak nyelvészeti szempontból annyiban esik latba, hogy Kensa olvasással egy Kenesa formának az elváltozása lehet, amely a második nyílt szótag rövid, zárt e-jének
kiesésével keletkezett.
A Kenese szó nyelvészeti magyarázatával a legtöbbet
Pais DezsĘ, a Budapesti Tudományegyetem nagy tekintélyĦ
tudós tanára foglalkozott. FejtegetéseibĘl a település nevére
vonatkozóan a következĘk szĦrhetĘk le:
– Kenese fejedelmi, királyi birtok volt;
– a magyarok akkori idetelepedése idején Kenese népe jórészt itt talált, valamilyen szláv nyelvĦ Ęslakosság lehetett.
A település régi nevének mai alakja azt jelenti, hogy a
magyar mindig szívesen olvasztott magába minden olyan
népet, néptöredéket, mĦveltségbeli hatást – neveket is –,
amelyeket vonzónak, színesnek, érdekesnek tartott.
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Máma a görög oklevél felsorolásában az apácák második
birtoka. Az adománylevélben szereplĘ ȝȐȝĮ = Máma helynév
az idĘk folyamán gyakorlatilag nem változott.
Pais szerint a Máma helynév az „anya” jelentésĦ mama
szóhoz kapcsolható, mégpedig úgy, hogy eredetileg vízre,
forrásra vonatkozott, s errĘl ment át a víz, forrás mellett fekvĘ helyre.
Máma község a XVII. század végén, vagy a XVIII. század elején elpusztult. Nevét 1985-ig az elpusztult község
közelében lévĘ Máma-puszta Ęrizte. A puszta épületeit 1985ben elbontották. Napjainkban Mámára csupán egy kenesei
határrész neve emlékeztet.
Sándor a görög oklevél felsorolásában az apácák harmadik birtoka. Az oklevélben szereplĘ ıȐȞįȢȠȣ = Sandru helynév mai alakjáig sok változáson ment keresztül. A helynév
eredetét illetĘen találgatásokra vagyunk utalva.
Melich szerint nem valószínĦ, hogy a veszprémi 1109-i
oklevélben szereplĘ Scondur, Sondur Sándor-puszta volna, s
az AlexanderbĘl eredne.
A feltételezések egyike szerint a Sandru helynév úgy keletkezett, hogy a török sandyr, sandur ige az -y-u képzĘvel sandyry, sanduru alakot vette fel, illetĘleg a második szótagbeli
magánhangzó kiejtésével a sandry, sandru alakká lett. Máig
sem tisztázott azonban, hogy milyen jelentésben válhatott helynévvé a török deverbalis (igébĘl képzett) sandy vagy sandru
névszó. Személynévre vezethetĘ-e vissza vagy valamilyen más
természetĦ indíték áll mögötte? A san igenévszóval és tartozékaival egy sor jelentésváltozat alapján megérthetĘ lenne a
sandry vagy sandru származéknak személynévként való alkalmazása és ebbĘl kifolyólag helynévvé válása. Más feltételezések szerint azonban más indítékból is származhatott a helynév.
A Kálmán-féle renováció Scondur, a hamisítvány Sondur
néven említi Sándort. A hamisítványban Kenese, Máma, Sándor és Csittény falukat – mint az apácák szabad rendelkezésĦ
tulajdonát – összefoglalóan Akaratja kifejezéssel jelölték meg,
és ezzel megkülönböztették SzárberénytĘl, amelyet a Kálmánféle renováció és Csánki szerint az apácák földközösségben
birtokoltak. (Az Akarattya név az apácák engedélyével és akaratával „voluntate” keletkezett késĘbbi összefoglaló területnév.)
Azt hihetjük, hogy efféle jogi vonatkozású „akarat, szándék” értelmében vált helynévvé a sandry vagy sandru alakulat, mely olyan szállást vagy települést jelölhetett, amely már
a területet birtokló apácák hozzájárulásával odaköltözött
népelembĘl állott.
Mások a Sandru helynév eredetét a XI-XIII. században, a
magyarság körében használatos, magyar eredetĦ Sandru,
Sandur személynévvel magyarázzák.
Többen a Sándor helynévvel kapcsolatban a XIII. században divatban volt Alexander nevet is említik. A magyar név
az idegen nyelvĦ kiejtésekben átformálódott. A Ják nemnek
egyik tagját egy 1272-i oklevélben Alexandro-nak említik.
KésĘbb az Aleksandur név alakkal találkozunk, melynek
második fele összecsengett a magyar eredetĦ Sandur névvel.

2016. szeptember

Ebben az játszhatott közre, hogy az Alexander név eredeti
magyar megfelelĘje Szentúr, Sandur és végül a Sándor név
lett.
Csittény a görög oklevél birtoknév-felsorolásában az ötödik helyet foglalja el. Neve ĲȠȔ ĲȟȚĲȠȣȝ = Tü Tcsitüm.
A Csittény helynév eredete a török þit igének –im képzĘs
névi þitim alakjára vezethetĘ vissza. A þitim szó fonadék,
szövedék, fonással készült kunyhó, fonással készült kerítés,
sövény, gyepĦ, szél, határ, oldal fogalmakat jelöl.
A görög oklevélbeli ĲȟȚĲȠȣȝ elején a Ĳȟ minden valószínĦség szerint a cs hangnak a jele. A második szótag Ƞȣ-ja ü-nek
olvasható. Az így nyert Csitüm név lehet magyar fejlemény a
korábbi Csitim-bĘl. A Csitim pedig megfelelhet a Citim szónak.
A renovációbeli citum alak kezdĘ ci jelkapcsolata az ómagyar latin betĦs helyesírásnak ebben a korai szakában
bizonyára csi szótagot képvisel, amit az 1290-1295 körül
keletkezett okirathamisítvány és a többi késĘbbi adat chi-vel
vagy chy-vel ír. A latin u betĦnek ü a hangértéke. A görögül
leírt névalak szóvégi m-je helyén levĘ 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 megjelölĘjévé a török þitim vagy þitin szó. ValószínĦleg „kerítés, sövény, gyepĦ” jelentésben. Úgy tĦnik,
hogy a név nem az illetĘ szállást vagy települést óvó kerítésre
vonatkozott, hanem olyanra, amelynek az országrész védelmében volt szerepe. A Balaton déli partja felé haladó „hadút”-tal kapcsolatos országvédelmi berendezéseket kereshetünk itt az északkeleti Balaton-szöglet mellékén, s ezek közé
számíthatjuk a törökül Citim-nek nevezett kerítést is.
Pais fejtegetéseinek igazolásához helyi adalékok is fĦzhetĘk. A kenesei református egyház levéltárában található egy
régi irat, mely Kenese évszázadokon keresztül húzódó határpereiben valamelyik alkalommal a tanúk kikérdezésére szolgáló kérdéssorozatot foglalja magában. Az utolsó, 10. kérdés
szó szerint a következĘ: „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 gyepĦ, vagy gyepĦsor lehet, amelynek egykori létét Pais feltételezi. A 7. kérdés pedig ez: „Vallja meg azt is azon hiti szerint
Csitteny és Csajágh között hol kezdĘdik és hol végzĘdik a
Régi határ és micsoda névvel nevezendĘ határ helyeken
megyen elĘbb elĘbb?” 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 adatokkal, pontos helymeghatározással is igazolhatja, ha a jelzett
határperek anyagait felkutatja és áttanulmányozza.
Kenese és a társközségek helyneve az idĘk folyamán sok
változáson ment keresztül. A településekre utaló helységvagy határnevek mai alakjukat csak a XX. század elsĘ évtizedében nyerték el.
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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

Lakossági tájékoztatás a 2016-os lomtalanításról
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2016. szeptember 26-án hétfĘn lomtalanítást végzünk
Balatonkenesén a Siókom Nonprofit Kft. közremĦködésével.
A lomtalanítás elĘkészítése érdekében kérünk mindenkit, hogy a lomtalanításra szánt tárgyakat elĘzĘ nap,
azaz 2016. szeptember 25-én vasárnap helyezzék ki a saját ingatlanuk elĘtti közterületre. A lomok
elszállítását 2016. szeptember 26-án várhatóan már reggel 6.00 órakor megkezdi a szolgáltató, ezért
különösen fontos, hogy azokat már az elĘzĘ nap elĘkészítsék.
A lomok kihelyezésének idĘpontja: 2016. szeptember 25. vasárnap
A lomok elszállításának idĘpontja: 2016. szeptember 26. hétfĘ
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti idĘszakon kívül elhelyezett lomok kihelyezése tilos, illetve
intézkedést von maga után a közterület illetéktelen használata.
A lomok elĘkésztésekor ügyeljenek rá, hogy azok közé NE HELYEZZENEK KI:
• Veszélyes hulladékot (pl. autóakkumulátort)
• Építési törmeléket
• GépjármĦ gumiabroncsot
• Háztartási hulladékot

Amennyiben kérdésük van a lomtalanítással kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal Balatonkenese
Város Önkormányzatának MĦszaki 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
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 KĘhegy lerakóhely (06-22-366-029)
Beszállítható hulladékok:
Zöld hulladék, elektronikai hulladék, építési törmelék, gumiabroncs.
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Ez is lehet az Ön hirdetésének helye! Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban!
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100 forintos hirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL
 Alkalmankénti megbízásra takarítónĘt
keresek. ÉrdeklĘdni 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 villanytĦzhely,
légkeveréses sütĘvel, újszerĦ állapotban eladó. ÉrdeklĘdni: 30/940-83-71.

 Eladó 1 db 26-os holland nosztalgia nĘi
kerékpár újszerĦ állapotban és 1 db összecsukható háromsebességes campingkerékpár. Tel.: 70/37-222-35.
 Keresünk! Jó állapotban lévĘ kisebb méretĦ hĦtĘszekrény (60l) örömet szerezne egy
idĘs nyugdíjas házaspárnak. Tel.: 06/88481-302 vagy 30/479-07-22 Tisztelettel: Németh Gyuláné.
 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésĦ
kályha jó állapotban. 2 db heverĘ, 2 égĘs
camping gázfĘzĘ, palackkal, felújított antik
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap olcsón eladó. ÉrdeklĘdni: Balatonkenese,
Kossuth u 38/A

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS
 Német és angol nyelvħ általános és szakszövegek fordítását, valamint tolmácsolást
vállalok. 30/941-47-63.
 Zimmermann Szilvia férfi, nĘi, gyermek
fodrászat. Melegollós hajvágás. PedikĦr,
manikĦr, 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: 8.0018.00, Sz: 8.00-14.00. Tel.: 06-88/491-153;
0630/323-10-74.
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KÖZÉRDEKĥ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
TÁJÉKOZTATJUK
A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY
BALATONKENESE
TERÜLETÉN
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA
BEJELENTÉSÉT
AZ ALÁBBI ELÉRHETėSÉGEKEN
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, PetĘfi Sándor u. 2-4.
TELEFON: 88/412-104
RENDėRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDėRSÉG
Siófok, 84/310-712
POLGÁRėRSÉG
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
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:
HétfĘ, szerda: 8.00 – 15.30
Péntek: 8.00 – 12.00
A Pénzügyi csoport
pénztári óráinak idĘpontja:
HétfĘ, szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00
A MĦszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
HétfĘ, péntek: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 15.30
A Polgármester
ügyfélfogadási ideje (elĘzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8.00 – 12.00
A JegyzĘ
ügyfélfogadási ideje (elĘzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8.00 – 12.00
Városgondnokság
8174 Balatonkenese, FĘ u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02

Háziorvosi ellátás
Balatonkenese, Dózsa Gy. út 1.
1. sz körzet
Dr. Németi Sándor
06 30/432-16-55
RendelĘ száma: 88/481-340
Rendelési idĘ:
HétfĘ, 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 idĘ:
HétfĘ: 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
HétfĘ: 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
Fogorvosi körzet
ElĘzetes bejelentkezés alapján
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. GyĦrĦs Ervin
RendelĘ száma: 88/491-683
Rendelési idĘ:
HétfĘ, csütörtök: 13.00 – 18.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00
Állatorvos
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente
06 70/436-50-79
Rendelési idĘ: HétfĘ: 18.00 – 19.00
Kedd – péntek: 17.00 – 19.00
Tátorján Gyógyszertár
Balatonkenese, FĘ u. 23.
88/481-283
Nyitva tartás:
június 1 – augusztus 31. között:
HétfĘ – vasárnap: 8.00 –19.00
szeptember 1 – május 31. között:
HétfĘ – péntek: 8.00 – 18.00
Református Lelkészi Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13.
88/481-348
Római Katolikus Plébánia Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
Posta
Balatonkenese,
Balatoni út 65.
88/481-300

Hajóállomás
Balatonkenese,
KikötĘ
88/482-100

Területi Szociális Szolgáltató
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
IdĘsek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitva tartás:
HétfĘ – péntek: 7.30 – 16.00

Szakápolói Szolgálat
Balatonkenese,
Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05
06 70/379-04-29

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:
HétfĘ – csütörtök: 10.00 – 16.00
Péntek: 10.00 – 17.00
Szombat: 9.00 – 11.00
Szerda: Zárva
Kippkopp Óvoda és
BölcsĘde
Balatonkenese,
Balatoni út 63.
88/574-802
Vasútállomás
(akarattyai
vonatközlekedésrĘl is
információ):

Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú
MĦvészeti Iskola
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail:
titkar@kenisk.sulinet.hu

88/481-017
Tourinform Iroda
Balatonkenese,
Táncsics u. 24.
88/594-645

Sportcsarnok
06 30/275-93-59
Tájház
Balatonkenese,
Kossuth u. 6.
30/837-18-53

balatonkenese@tourinform.hu tajhazbalatonkenese@gmail.com

Nyitva tartás:
HétfĘ – péntek:
9.00 – 16.00

Nyitva tartás:
Kedd – szombat:
10.00 – 16.00

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

KÖVETKEZė SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA:
szeptember 15.

A borítón a Sér-hegyi geodéziai mérĘtorony
BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István
Alapító szerkesztĘk:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
SzerkesztĘség: KözmĦvelĘdési 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 JegyzĘje
SzerkesztĘ: Nagy Krisztina
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 BalatonfĦzfĘ-gyártelep

