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Balatonkenesei Hírlap

Negyedik éve készítjük mi a kenesei Hírlapot. Tavaly
ilyenkor azt írtuk a szerkesztőség részéről az olvasóknak,
hogy olyan sokan küldtek anyagokat a lapba, hogy olyan
vastag (48 oldal) lett az újság, mint soha azelőtt. Az idén,
most azt állapítjuk meg, hogy még többen írnak a lapba és
az újságunk azóta még vastagabb lett (52 oldal). De ezt
már mindenki tudja.
Szerintem a legnagyobb költő, Ady Endre is helyet kapott a lapban, az Illés szekerével, és Németh László is, olvassuk el őket.
Ahogy az előző években, úgy most is, gyártási okokból,
az újság januári száma már december folyamán az emberek kezébe kerül. A jókívánságok, az eredményes és boldog új esztendő óhaja aktuális marad.
A változó körülmények ellenére.
Balatonkenese vidéki település. Az itt élők sokkal könynyebben felkészülhetnek egy esetleges ellátási nehézségre, vagy hogy úgy mondjam a holnapra, mint a nagyvárosok lakói. Csak ne mulasszuk el.
Csodálatos képeket kaptunk eddig is olvasóinktól – reméljük ez folytatódik.
Az évfolyamok újságborítóinak összeállítása már tavaly
is megjelent. A ragyogó borítókon látható, hogy egy évvel
ezelőtt komoly jégpáncél borította a Balatont és még havazott is egy kicsit, februárban, a nyár viszont olyan volt,
mint ahogyan az az augusztusi borítón is látszik – vagyis
tengerparti, magyarán Balaton-parti! Jöjjünk össze, találkozzunk újra Balatonkenesén 2018-ban is!
És ne csak nyáron, hanem télen is!
Nyaralók és helybéliek, kollégáink, a kenesei emberek
a képeken felülről lefelé látható sorrendben, Nagy Krisztina szerkesztő, Tömör István polgármester úr, Mészöly
Sándor halász és költő, Szabó Tamás sportember és városvédő, Debrecenyi István filmes-fotós, Gyurica István
főpohárnok és tollforgató, Bollók Ferenc főkertész, Bayer Emil és Kazi Margit a háziköltők (KG), és Kedves
katolikus nővéreink, Erzsébet és Teréz, Szűcs Anikó,
Sörédi Magdolna volt polgármester asszony, Majláth
Mikes László humorista, valamint Ritter József és a polgárőrség, és Somogyi Gyula tengeri utazó, és rajtuk kívül
még Tábori György alpolgármester úr, Schutzmann
Réka sajtós, Balázs Pál atya, Németh Péter és Némethné
Sz. Tóth Ildikó lelkészek, Sipos Csaba kántor, Stanka
Mária almádi rendőrkapitányság és mindazok nevében
akik az itt felsoroltakon kívül még 2017-ben írtak a lapban... köszönjük az olvasóknak, hogy velünk voltak, lapszámról lapszámara, írtak és olvastak és támogattak és
megtiszteltek bennünket a figyelmükkel és a szeretetükkel. BUÉK!
A Szerkesztőség részéről, Nagy Krisztina és a magam
nevében, nagy-nagy szeretettel minden kedves olvasónknak erőt és egészséget kívánok a következő évre! Isten áldásával!
Vasváry-Tóth Tibor
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Testületi ülés
2017. november 3-án, 30-án
és december 3-án
Rendkívüli testületi ülést tartott a
balatonkenesei Képviselő-testület 2017.
november 3-án. A soron kívüli ülés
összehívását elsősorban a zárt ülés napirendi pontja, a Balatoni Hajózási Zrt.
részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról szóló 1746/2017 (X.18.) Kormányhatározat értelmében az ingyenes
részvény-átruházási megállapodás módosításának tárgyalása indokolta, mert a
kérdésben döntést vártak városunktól.
Ezen kívül képviselőinknek rendeletet
kellett hozniuk a szociális célú tűzifatámogatás jogosultsági feltételeiről, valamint dönteniük kellett egy elektromos
töltőállomás létesítésének lehetőségeiről is.
Pályázatot nyújtott be Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázaton az Önkormányzat
2.720.340 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely keménylombos tűzifa vásárlására használható
fel, 153 erdei köbméter mennyiségben.
Ehhez a jogosultság szabályait az előző
évekhez hasonlóan rendeletben állapította meg a testület.
A rendelet értelmében természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3
mennyiségű tűzifasegélyben részesíthető, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Elektromosjármű-töltőállomás létesítéséről tárgyalt a testület, melyet a
Balatonkenese, Táncsics Mihály utca
736/1. helyrajzi szám alatti ingatlanon –
a Városháza előtti területen, a Hősök
emlékparkja mellett – hoznának létre.
Az elektromos járművek egyre jobban
elterjednek, ezért Magyarország Kormánya e-mobilitás programot hirdetett.
Ennek keretében az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. töltőállomások
létesítését tervezi számos pontra. Korábban a 10.000 fő feletti települések
ellátását támogatták, jelenleg pedig a

turisztikai régiók elektromobilitásba történő bekapcsolódása a kiemelt feladat,
melyben Balatonkenese is részt vehet.
Előzetes egyeztetések után a fent nevezett, Önkormányzatunk saját tulajdonában lévő ingatlanon is lehetőség van
állomás telepítésére. A fejlesztésben az
elektromos hálózat és a töltőhely kialakítása az e-Mobil feladata volna, a
hozzá kapcsolódó parkolóhelyek burkolását Városgondnokságunk saját költségvetésének terhére végezné el. A töltőoszlopok helyszínéül szolgáló közterületet az Önkormányzat használatba
adná az e-Mobi Kft-nek, mely használóként a töltőoszlopok kizárólagos tulajdonosa maradna. A Kormányhatározattal elfogadott Jedlik Ányos terv –
mely az Európai Parlament és Tanács
2014/94EU irányelvében megfogalmazottak hazai jogrendben történő alkalmazása –, kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügynek minősül, ezért
településképi eljárás lefolytatására nincs
szükség. A megállapodás a hatályba lépéstől 10 éves, határozott időtartamra
születik, melyet további 5 évvel lehet
meghosszabbítani.
A Testület a kiválasztott területről
hosszan beszélt. Felmerült a régi töltőállomás helye, de a telepítést végző cég
mindenképpen jól frekventált, forgalmas, a város középpontjában levő és turisztikailag is látogatott helyet szeretne,
ahol az elektromos hálózat feltételei is
megfelelnek, és a beruházás műszakilag
is kivitelezhető. Bár az állomás az állítások szerint a városképet csekély mértékben zavarná, több képviselőnknek is
az volt a véleménye, hogy vizsgálják
meg más lehetséges helyszín alkalmasságát is. Szóba került egy hasonló, az emobilitás jegyében fogant fejlesztés terve is, amely a strand környékén valósulhatna meg, és akár zöld vagy e-városrész kialakításával is összefügghetne. – Mind a terület, mind az elektromos hálózat tekintetében alkalmas helyszínnek látszik még a Kossuth tér és
környéke, ahol a parkolás és az állomások kialakítása is lehetséges lenne. Ezen kívül felmerült még a Városháza előtti tér murvás parkolója is. Több képviselő abban az esetben ígérte támoga-

tását a beruházás megvalósulásához, ha
az e-Mobi Kft. a testület által javasolt
helyszínt vagy helyszíneket az engedélyezési eljárás elindítása előtt megvizsgálja.
A Testület végül öt igen szavazattal
és egy tartózkodással elfogadta azt a határozati javaslatot, melynek értelmében
az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Kft. a Balatonkenese, 736/1. hrsz. alatti
ingatlanon, a meglévő murvás parkoló
helyén létesülő kétállásos új elektromos töltőállomást saját költségén engedélyezteti, telepíti és működteti, továbbá viseli az annak fenntartásával járó költségeket, valamint a rá vállalt kötelezettségeket, az együttműködési megállapodás hatályba lépésétől számított tíz
évben.
*
A 2017. november 30. napján megtartott képviselő-testületi ülés elején
képviselőink megtárgyalták és elfogadták a 2017. október hónapban hozott,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót. Ezt követően, első napirendi pontként tájékoztató hangzott el az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének IIII. negyedéves helyzetéről.
Az Önkormányzat költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 355.673.443 forinttal megemelkedett, mert az eddig elnyert pályázatokhoz Balatonkenese városa 307.940.434
forint előleget igényelt, a közmunkaprogramhoz kapcsolódó előlegek öszszege 3.000.000 forint volt, valamint a
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra kapott kompenzációk pedig
27.046.000 forintot tettek ki.
A Polgármesteri Hivatal és a Közművelődési Intézmény költségvetése az
eredeti előirányzathoz képest nem változott. 70.752.354 forinttal nőtt viszont
a Városgondnokság költségvetési főösszege, mivel pályázatot nyertek el a
Vak Bottyán strandon létesített vízi játszótér kialakítására, illetve a vállalkozási lehetőségnek köszönhetően az intézmény útfelújítást is végzett. Mindezzel Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont
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főösszege 851.458.997 forintról
1.277.884.794 forintra módosult.
A beszámolót a Testület 6 igen szavazattal elfogadta. Ehhez kapcsolódóan
sor került a költségvetési rendelet módosítására is, melyet képviselőink szintén elfogadtak.
Reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletet alkotott az
Önkormányzat. A rendeletnek a településkép védelméről szóló 104/2017.
(IV.28.) Kormányrendelettel kell össz-

A reklámok és
reklámhordozók
elhelyezéséről szóló
rendelet előírja, hogy:
– Balatonkenese város közigazgatási területén reklámhordozó elhelyezése a településképet nem változtathatja hátrányosan;
– reklámhordozó az épületek
utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével –
nem helyezhető el;
– magántulajdonban levő
ingatlanon elhelyezett reklám-hordozó a telekhatárt
nem ke-resztezheti és a telekhatáron nem helyezhető
el;
– utcabútoroktól számítva egy
adott útszakasz menetirány
szerinti oldalán 50 méteren
belül további reklámhordozó
nem helyezhető el;
– reklámhordozó megvilágítására kizárólag 80 W mértéket meghaladó teljesítményű, fehér színű, statikus
fényforrás
használható.
Háttérvilágí tás al kal mazh ató , de a fényforrás villódzó technika, éles vagy futófény nem lehet;
– reklám analóg és digitális
felületen, állandó vagy változó tartalommal is közzétehető;
– molinó, ponyva vagy háló
reklámhordozóként,
vagy
azt tartó berendezésként
nem alkalmazható. Kivételt
a közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló
berendezések képeznek.

Balatonkenesei Hírlap
hangban lennie. Ezzel a Balatonkenese
város településképi védelméről szóló
13/2015. (V.29.) önkormányzati rendeletet is módosítani kell.
Több helyen – mint például szabadidő, sport, rekreációs, egészségügyi, valamint zöldterületeken, műemléki környezetben, kilátás- és látványvédelemmel illetett területeken – reklámhordozó
kizárólag utcabútor – funkcionális
célokat szolgáló utasváró, kioszk stb. –
alkalmazásával lehetséges, de csak úgy,
hogy a reklám a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolhatja. Bizonyos
helyeken – mint temető, arborétum, kegyeleti park, műemlék területe, erdőterületek – reklámhordozó nem helyezhető el. Balatonkenese közigazgatási területén 100 db reklámhordozó berendezés létesíthető. Közművelődési intézmények legfeljebb 50 db hirdetőoszlopot létesíthetnek. Cégérek esetében az
adott ingatlant használó vállalkozások
rendeltetési egységenként vagy üzletenként egy, a homlokzati síkra merőleges,
a homlokzat építészeti megoldásaival
összehangolt nagyságú és kialakítású,
legfeljebb 1 m2 felületű, kétoldalas, legfeljebb 15 cm-es változatot helyezhetnek
el. A cégér éles vagy futófénnyel nem üzemelhet. A reklámhordozók és reklámok településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhetők el. Tulajdonosuk köteles azok folyamatos karbantartására. Jelentősnek minősített eseményekről való tájékoztatás esetén a polgármester naptári évente együttesen tizenkét hét időtartamra, bejelentési eljárásban tudomásul veheti a szabályoktól való eltérést. A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. Ehhez kapcsolódóan módosult az adórendelet: az
építményadó tárgyi hatálya az Önkormányzat illetékességi területén elhelyezett hirdetőtáblákra, reklámhordozókra
is kiterjed. A reklámhordozó utáni építményadó alapja a reklám közzétételére
alkalmas felület, négyzetméterben kifejezve. Az adó éves mértéke 0 Ft/m2
és 12.000 Ft/m2 között állapítható meg.
Balatonkenese közigazgatási területén három médiahirdetési felületet értékesítő cég 7 db, 12 m2-es reklámhordozója van bejelentve a Kormányhivatalnak. A helyi sajátosságokat figyelembe véve az építményadó mértéke
12.000 Ft/m2/év, így a város minteg y
1.000.000 forint éves adótöbbletet érhet
el.
Módosult a szociális ellátásokról
szóló 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet.
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Tárgyalta és elfogadta a Testület Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munka- és
üléstervét. (Lásd külön keretben.)
Településünk éjszakai biztonságát és
hangulatát alapvetően befolyásolja a
közvilágítás. Balatonkenese közvilágítási hálózatának korszerűsítése kérdésében három vállalkozást – Mainlux, Grenkeleasing Magyarország Kft., Nemzeti
Energiagazdálkodási Zrt. – kért fel az
Önkormányzat megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére. A rendszer korszerűsítésével csökkennének az energetikai kiadások és alacsonyabb lenne az
üzemeltetési és karbantartási költség is.
A város az elavult, régi lámpatestek
cseréjénél és a kiemelt közösségi terek
megvilágításánál a legmodernebb LED
technológiát kívánja megvalósítani. Bár
az ilyen projektek megtérülési ideje
nagy és beruházási költsége sem kevés,
általa mérsékelhető a környezetterhelés,
és az intelligens, vezérelhető technológiák alkalmazásával egyszerűsödhet a
rendszer használata. – A kapott adatok
tükrében hat igen szavazattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közvilágítás teljes korszerűsítését meg kívánja valósítani.
Önálló képviselő-testületi indítvány
nyomán műfüves focipálya építését kezdeményezi a város a Pilinszky János
Általános Iskola kertjében. A pálya az
átlagosnál kisebb területű (12x24 m)
lenne, de a gyerekek, fiatalok számára
szabadidős tevékenységet biztosíthatna.
A beruházást az Önkormányzat saját forrásból tervezi megvalósítani, ám természetesen pályázat vagy az MLSZ-szel
való együttműködés lehetőségét is megvizsgálja. Lehetőség van a pálya korszerű, igényes kivitelű világítással való
ellátására is. Mindezzel a beruházás becsült összköltsége mintegy 12.000.000
forintra becsülhető, melynek fedezetét a
testület a 2018. évi költségvetésből kívánja biztosítani. Az éves fenntartási
költség megközelítőleg 250.000 Ft/év
lenne. Az építésre négy árajánlat érkezett be: az Everling Kft. 10.651.064 forintos, a Sportpark Magyarország Kft.
11.152.486 forintos, a Greenturf Sport
Kft. 8.622.244 forintos, míg a Klabel
2014 Kft. 12.033.817 forintos árajánlatot nyújtott be. A Képviselő-testület öt
igen szavazattal és egy tartózkodással
úgy döntött, hogy a beruházást 2018ban megvalósítja.
Elfogadta a testület a Polgármesteri
Hivatal aljegyzője által készített, a
nyári szezon tapasztalatairól szóló be-
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számolót. Balatonkenesén a közterületfelügyelők száma a 2017. évben egy fővel csökkent, így a tevékenységet két fő
látja el. Május 1. és szeptember 15. között munkájukat további egy fő segítette, de ő nem volt intézkedésre jogosult.
A szezon során 21 hétvégén 7.30 és
16.00 óra között is dolgoztak, ez 7 hétvégével volt több, mint 2016-ban. A
közterület-felügyelők intézkedései döntő többségben az elhanyagolt, gazos ingatlanok rendbetételére és a KRESZ
előírásainak kisebb fokú szabálysértéseire irányultak. Nagyobb hangsúlyt
ka-pott az illegális hulladéklerakók
felkutatása, és a felszámolásukra tett
intézkedések. A nagy mennyiségű vegyes hul-ladékot a Városgondnokság
szállította el, a szemét lerakását tiltó
táblákat pedig ismételten kihelyezték.
Nagyobb figyelmet fordítottak környezetük rendben tartására az ingatlantulajdonosok: míg ezzel kapcsolatban
2016-ban 260 határozatot, 2017-ben
92 határozatot küldött ki a hatóság. A
kötelezettek 90 %-ban határidőre eleget tettek kötelezettségüknek. A folyamatos ellenőrzések és visszaellenőrzések hatására rendezett városi összképet láthattak a helyiek és az idelátogatók.
Közúti szabályok kisebb fokú megsértése 2016-ban 76 esetben írásos, 214
esetben szóbeli figyelmeztetést vont
maga után, míg 2017-ben 32 írásos és
183 szóbeli figyelmeztetésre került sor.
A rendőrség hathatós közreműködésének köszönhetően a parkolási helyzet is
javult.
A közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrizték a kiadott közterülethasználati engedélyek felhasználóit is.
Rendszeresen ellenőrizték a termelői
piacot is.
2016-ban az önkormányzati rendezvényekre kitelepülő árusok a Közművelődési Intézmény munkatársainak jelezték kitelepülési szándékukat. 2017ben kérelmüket az Önkormányzathoz
kellett benyújtaniuk. Ez a közterülethasználati engedélyek számát közel tízszeresére növelte, a belőle befolyó öszszeg szintén lényegesen több lett: 2016ban 6.131.550 Ft volt, 2017-ben pedig
13.126.247 Ft. A Széchenyi parkban
tartott rendezvények árusai többször
jelezték, hogy a használati díjat magasnak találják, mely mellett nem
tudnak ésszerű hasznot kitermelni. A
megkeresésre Gábor Adrienn, a Közművelődési Intézmény megbízott vezetője adott tájékoztatást.
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A rendezvények biztosítását a Közterület-felügyelet a Balatonkenesei Polgárőr Egyesülettel közösen végezte. A
polgárőr egyesület önkéntesen vállalt
szolgálatát 24 fővel látta el. Nagyobb
rendezvényeken más polgárőr egyesületekkel együttműködve dolgoztak. Önállóan 84 alkalommal, 625 órában
láttak el szolgálatot, mely során 1306
km-t gépjárművel, 234 km-t kerékpárral és 88 km-t gyalog tettek meg. A
rendőrséggel közösen 9 alkalommal,
48 órában látták el feladatukat, s ezalatt 54 km-t tettek meg gépjárművel.
A nyári hétvégi rendezvények ideje
alatt fokozottan ellenőrizték az őrizetlenül hagyott lakóházak, üdülők biztonságát. A rendezvényeken beavatkozást igénylő esemény nem történt.
Az MHRKKK-val kötött megállapodás alapján polgárőr egyesületünk
tagjai rendszeres járőrszolgálatot láttak
el a Honvéd Üdülő területén, s az alakulat kiemelkedő nyári rendezvényein
is jelen voltak.
A polgárőrök a 2017-es évben kiemelt figyelmet fordítottak az időskorúak védelmére, segítésére és áldozattá
válásuk megelőzésére. Ezzel kapcsolatban több előadást is tartottak.
A Balatonkenesei Rendőrőrs beszámolójában hangsúlyozta, hogy az
elmúlt évekhez képest kiugróan növekedett az idegenforgalmi szezonban
Balatonkenesére látogatók száma. A
nagyobb tömegeket megmozgató alkalmak nem kizárólag a nyári hónapokra korlátozódnak. Az adatokból
látszik, hogy a
megnövekedett
járműforgalom
kis mértékben
több közlekedési balesetet eredményezett. Minimálisan több lett
a bűncselekmények száma: 27
eset vált ismertté. Az ittas gépjárművezetők
számában sajnos 66 %-os emelkedés volt tapasztalható.
60 %-os viszont
a csökkenés a vagyon elleni bűncselekmények – gépkocsifeltörés, alkalmi
lopás, betöréses lopás – tekintetében. A
szabálysértések vonatkozásában a közlekedési szabályok megsértése fordult
elő a legtöbbször, de intézkedtek köz-
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tisztasági szabályok megszegése miatt
is. Kiemelt bűncselekmény a város
területén nem történt, a szolgálatot
teljesítő kollégák sérelmére sem követtek el bűncselekményt. Panasz rendőri
intézkedés miatt nem vált ismertté.
A rendőrség munkatársai jelezték,
hogy a városban igen szűkösek a lehetőségek a parkolásra, ezért ideiglenes
parkolóhelyek kijelölését kérték.
A strandok biztonságát gyalogos
és kerékpáros járőrszolgálattal látták
el.
A szezon előtti egyeztető értekezletek, melyen a szakhatóságok képviselői
és a rendezvények lebonyolításáért felelős más intézmények, vállalkozások
vesznek részt, Balatonkenesén példaértékűen működnek. Ennek alapján a
rendőrség megfelelően fel tud készülni
egy-egy alkalomra. A 2017. év nyári
szezonjában 50 rendezvény biztosításában vettek részt.
Idegenrendészeti intézkedésre nem
került sor.
Kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz Szalai Zoltán, Földvári Péter és Földvári László, melyben indítványozták, hogy a Balatonkenese, Kikötő u. 8. szám alatt lévő, 4760/1 helyrajzi számú ingatlan építési övezeti
besorolását üdülőházas építési övezetből hétvégi házas övezetre módosítsák.
A Képviselő-testület a kérelmet befogadta és a településrendezési eszközök legközelebbi módosítása, felülvizsgálata során szerepelteti a programban.

Kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez a Városgondnokság. Szerződés hosszabbítását kérték néhány dolgozójuk esetében, akik szerződése lejárt, pedig a tervezett járdafelújítási programban munkájukat nem tudják nélkü-

Balatonkenesei Hírlap

2018. január

lözni. A dolgozói létszám és a munka minőségének megőrzése érdekében a
Képviselő-testület négy munkavállaló szerződését 2018. november 30. napjáig
meghosszabbította.
*

2017. december 3-i rendkívüli ülésükön elsőként a 2018-as belső ellenőrzési
tervet tárgyalta a testület. A 2018. évben súlyponti elem lesz az átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásáról. Az ellenőrzés tárgya a pénzbeli szociális ellátások
szabályozottsága és szabályszerűsége, valamint az élelmiszer- és nyersanyaggazdálkodás lesz. Utóellenőrzésre kerülnek a 2016-2017. évi vizsgálatok is.
Azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás vagy emberierőforrás-kockázatok előfordultak.
2017. február 6-án feladatellátási szerződést kötött az Önkormányzat az ERDENT Kft-vel a település fogászati ellátására. Április 21-én az ellátáshoz szükséges eszközöket a város megvásárolta az ER-DENT Kft-től. A gépek rendszeres felülvizsgálatára és karbantartására szükség van, ezért Dr. Gyürüs Ervin, a kft.
tulajdonosa kérte az alkalmanként felmerülő, előre nem prognosztizálható javítási költségek megtérítését. A Képviselő-testület úgy döntött, a fogászati berendezések javítására évi 120.000 forint támogatást biztosít az ER-DENT Kft-nek.
További részletes anyagokat a www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– vtt –

Képviselő-testületi ülések 2018-ban
2018. január 25.
• Balatonkenese 2018. évi költségvetési rendelettervezetének megtárgyalása
• A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
• Térítési díjak felülvizsgálata a szociális és közoktatási intézményekben
• Gazdasági program felülvizsgálata
• Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
• Beszámoló az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos 2017. évi tapasztalatokról
• Tájékoztató a 2017. december 31-i fordulónapi leltározásról és
selejtezésről
• Fejlesztési tervek megtárgyalása
2018. február 22.
• Balatonkenese Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
• Tájékoztatás a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi
munkatervéről
• Tájékoztató Balatonkenese 2018. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről és a rendezvényterv elfogadásáról
• Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculatkialakítási- és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a 2018. évi nyári szezonra
• Pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására
• Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések 2018. évi támogatására
2018. március 29.
• Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
• Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
• A 2017. évi vagyonmérleg értékelése, javaslat az Önkormányzat
vagyonhasznosítására
• Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
• Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
• A civil szervezetek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók
megtárgyalása
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• Beszámoló a helyi kulturális kínálat
bővítésére irányuló 2017. évi kezdeményezések támogatásáról
• Civil szervezetek 2018. évi pályázatainak elbírálása
• A helyi kulturális kínálat bővítésére
irányuló kezdeményezések támogatására benyújtott 2018. évi pályázatok elbírálása
• Közös fenntartású intézményi társulások beszámolójának elfogadása
• Közbeszerzési terv elfogadása
2018. április 26.
• Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
• Átfogó értékelés az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2017. évi ellátásáról
• Beszámoló a pénzkezelés tárgyi
feltételeiről
2018. május 31.
• Beszámoló az Önkormányzat 2018.
évi I. negyedéves gazdálkodásáról
• Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről
• A Balatonkenese Város egészségügyi
helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása
2018. szeptember 27.
• A Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatója 2017/2018.
évi tevékenységéről
• A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2017/2018. évi tevékenységéről
• Tájékoztató az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, szükség esetén a 2018.
évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása
• Térítési díjak felülvizsgálata a szociális és közoktatási intézményekben
2018. október 25.
• Helyi adórendelet felülvizsgálata
• Tapasztalatok a nyári szezonról
• Tájékoztató a településfejlesztési
feladatokról
2018. november 29.
• Tájékoztató az Önkormányzat 2018.
évi I-III. negyedéves helyzetéről
• Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
• 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
• A természetben nyújtott szociális
célú tűzifa-támogatás jogosultságáról szóló önkormányzati rendelet
megtárgyalása
Közmeghallgatás: 2018. december 7. napján lesz.
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Közmeghallgatás Balatonkenesén
2017. december 8-án
A közmeghallgatásra érBalatonkenese város kiadásai
kező balatonkeneseieket az
ülés elején Tömör István
Teljesítés
Kiadás típusa
Előirányzat
Teljesítés
polgármester köszöntötte. A
%-ban kifejezve
testület tagjai közül négyen
Személyi kiadások
181.744.895 Ft
153.437.643 Ft
84,4 %
voltak jelen, s tanácskozási
Járulékok
38.144.315 Ft
32.902.368 Ft
86,2 %
joggal Jurics Tamás jegyző is
Dologi kiadások
302.224.862 Ft
243.465.267 Ft
80,5 %
megjelent.
Beruházások
98.743.376 Ft
64.367.759 Ft
65,2 %
Első napirendi pontként
Felújítások
131.869.500 Ft
35.854.184 Ft
27,2 %
Tömör István beszámolt BaEgyéb működési kiadások
205.227.339 Ft
185.916.185 Ft
90,6 %
latonkenese Város ÖnkorÖsszesen
957.954.287 Ft
715.943.406 Ft
74,7 %
mányzatának 2017. évi költségvetéséről, mely az október
Balatonkenese város bevételei
31-i állapotot tükrözte.
Mivel több esetben kérdés
Teljesítés
Bevétel típusa
Előirányzat
Teljesítés
volt, az Experidance rendez%-ban kifejezve
vény költségeit külön is kiMűködési bevételek
137.675.000 Ft
127.065.933 Ft
92,3 %
gyűjtötték a Pénzügyi Csoport
Adóbevételek
219.000.000 Ft
212.026.847 Ft
96,8 %
dolgozói. A három ExperiNormatív támogatások
281.542.504 Ft
260.292.285 Ft
92,6 %
dance-s napból az utolsón a viFelhalmozási bevételek
496.270.017 Ft
347.279.017 Ft
69,9 %
har miatt meg kellett szakítani
Összesen
1.134.487.521 Ft
946.664.082 Ft
83,4 %
a rendezvényt, ezért a nézőknek visszafizették a jegyek árát, 2.254.719 Ft-ot. A rendezvényt
A három Experidance előadás kiadásai
260.000 Ft-ból biztosította a város, amiért 5.500.000 Ft a biztosítási
összeg, amely a közmeghallgatás napjáig még nem érkezett meg
Költség elnevezése
Összeg
Balatonkenese számlájára.
Előadás
12.700.000.- Ft
Sokan arra számítottak, hogy az Experidance előadások megrenEgyéb üzemeltetési költségek
327.604.- Ft
dezése nyereséges lesz, ám a döntéshozók tudták, hogy nem, mivel a
Informatikai szolgáltatások
535.239.- Ft
kultúra sosem bevételorientált vállalkozás, mint ahogyan a Kultúra
Biztosítás
260.000.- Ft
Háza és nyári programjai sem azok. A kulturális intézmény működési
Egyéb szolgáltatási kiadások
2.245.492.- Ft
kiadása 2017. október 31. állapot szerint összességében 23.950.290
Reklám és propaganda
612.549.- Ft
Ft volt. Ehhez jön a Turisztikai Egyesületen keresztül lebonyolított
Kiadás összesen
16.680.884.- Ft
rendezvények az összege, ami 6.664.557 Ft. A 2017. évi rendezvények eddig összesen 13.770.407 Ft-ba kerültek a teleAz Experidance előadások bevételei
pülésnek. A kultúra nálunk sem a pénzért van, hanem a
pénzt azért fizetjük, hogy a településen a helyiek és a
Bevétel elnevezése
Összeg
vendégek kulturáltan tudjanak szórakozni, kikapcsoJegyeladás
6.444.838.- Ft
lódni.
Kötbér (az elmaradt előadásért)
650.000.- Ft
A Képviselő-testületi döntéseknek köszönhetően a
Támogatás a Balatoni Fejlesztési Tanácstól
1.000.000.- Ft
2017. évben a strandbevételek jelentős mértékben
Az elmaradt előadás biztosítása
5.500.000.- Ft
emelkedtek.
Bevétel összesen
11.340.119.- Ft
Az adóbevételekről Jurics Tamás jegyző számolt
be. Balatonkenese Város Képviselő-testülete a
A 2016-os esztendővel összehasonlítva
helyi adók közül építményadót, telekadót,
iparűzési adót, gépjárműadót és idegenforBevétel típusa
2016
2017
galmi adót állapított meg. Az építményadó évi
Jegyeladás és bérleti díj
38.967.950.-Ft
56.706.895.- Ft
mértéke: 700.- Ft/m2/év. A telekadó évi mérVízi játszótér bevétele (turisztikai
–
3.829.250.- Ft
téke: 80.- Ft/m2/év. Ennek tekintetében törléspályázatból finanszírozva)
re kerültek az igazoltan szántó művelési ág alá
Összesen
38.967.950.- Ft 60.536.145.- Ft
bevont területek, mely törvényi előírás volt.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9 %-a. 2017 során sok vállalkozás megszűnt, illetve szüntette meg telepheA strandokra fordított kiadások
lyét Balatonkenese illetékességi területén. Az idegenforgalmi adó mértéke 360
2016
2017
Ft/fő/vendégéjszaka. A gépjárműadó mértéke eltérő a személygépjármű és a teher18.848.080.Ft
26.337.069.Ft
gépjármű esetében. 2013. január 1-től a gépjárműadó-bevétel 40 %-a marad helyben, a fennmaradó 60 %-ot pedig az Államkincstárnak utaljuk.
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2018. január 1-től módosításAz adóbevételek tervezett összege és a befolyt adók a következőképpen alakultak:
ra került a helyi adórendelet. Az
Teljesítés
idegenforgalmi adó tartózkodás
Adó típusa
Tervezett bevétel
Befolyt összeg
%-ban kifejezve
után mértéke egységesen 500
Építményadó
99.000.000.- Ft
97.464.737.- Ft
98 %
Ft/fő/ vendégéjszaka lett, az övezeti kedvezmény megszüntetésre
Telekadó
22.000.000.- Ft
22.239.324.- Ft
101 %
került. Új elem az adózásban a
Iparűzési adó
70.000.000.- Ft
60.878.871.- Ft
87%
20/2017. (XII. 04.) önkormányzati
Gépjárműadó
7.000.000.- Ft
7.566.737.- Ft
108 %
rendelet, mely a reklámok, rekIdegenforgalmi adó
21.000.000.- Ft
23.696.969.- Ft
113 %
lámhordozók elhelyezéséről szól.
Pótlék
–
1.103.007.- Ft
–
Hatálya kiterjed minden BalatonÖsszesen
219.000.000.- Ft
212.026.847.- Ft
97%
kenese Város közigazgatási területén, közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint
közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó
elhelyezésére. A reklámhordozók adójának évi mértéként szintén a 25/2010 (XII. 15.) rendelet tartalmazza, mely alapján ez az
összeg 12.000 Ft/m2/év.
A 360 Ft-ról 500 Ft-ra emelt idegenforgalmi adót Dénes Györgyné
hozzászóló sokallta. Tömör István
elmondta, ez azért lett annyi, mert helyi
lakosoknak a testület megígérte, hogy
nem lesz adóemelés. Horváth József,
az Alsóréti Üdülőegyesület elnöke
utalt rá, hogy 2017-ben csökkentek a
strandbelépők kedvezményei. Véleménye szerint a kettő kiegészíti egymást, és az idegenforgalmi adót mér-

sékelni lehetne. A polgármester ígérte,
megfontolják a javaslatot. Puskás
Róbert képviselő hozzátette: tavaly 1
Ft befizetett idegenforgalmi adó után
az önkormányzat 1 Ft 55 fillér támogatást adott, idén meg 1 Ft-ot. Ez azt
jelenti, hogy 23 millió forintos bevétel
esetén idén 11,5 millió forintos kiesés
keletkezett az önkormányzat bevételéből. Tömör István folytatólag elmondta, hogy az idegenforgalmi adóból

befolyt összeget a településre költi az
Önkormányzat, melynek legfontosabb
feladata a település üzemeltetése. Ehhez a város normatív támogatásokat
kap, amelyek viszont évről évre csökkennek. A kieső összegeket saját
bevételből, például adókból kell pótolni, hogy a működést szinten tudják
tartani. Így elmondható, hogy ez
mindannyiunk bevétele, hiszen a város
használja fel.

Az Alsóréti Üdülőegyesület elnöke
kérdésére, hogy pontosan hová kerül, és
mire fordítják az idegenforgalmi adót,
Tömör István azt nyilatkozta, hogy
például a strandok és a közvilágítás
fejlesztésére. Polgár Tibor azt ajánlotta, érdemes volna megfontolni a Soóshegyre vezető út rendbetételét, hogy
kocsival is fel lehessen menni oda. A
polgármester válaszában kifejtette, hogy
a hegy természetvédelmi terület, így a
kilátó környékének autóval történő

megközelítését a testület semmiképpen
nem támogatja. Inkább a temető melletti ösvényt tennék járhatóvá. Fontosabb
a sűrűn lakott területek útjainak rendbetétele, ahol állandó lakosok élnek.
Anda Katalin felvetette, hogy Kenese több területén nagyon rossz a
forgalmi rend, mert a közlekedési
táblák elhelyezése nem egyértelmű. Az
Önkormányzat felelőssége, hogy következetesen rendet tartson, de ezt csak
egyértelmű szabályozással lehet elérni.

Dénes Györgyné felemlítette a Parti
sétány elején levő útzárat: kérte, ezt
szeptember közepén szüntessék meg,
hogy az ott lakók közlekedhessenek.
Tömör István megköszönte a hozzászólást azzal, hogy a kérés jegyzőkönyvbe
került és döntés fog születni róla.
Simon Ferenc, mint nemrég Balatonkenesére költözött lakó elmondta:
furcsának találja, hogy a 71-es utat
kivéve, gyalogátkelőhely alig van Kenesén, beleértve a belvárost is.
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Tömör István polgármester teljesen
jogosnak nevezte a felvetést, többször
szóba jött már a kérdés. Az Önkormányzat már nem egyszer kezdeményezte a közlekedési hatóságnál gyalogátkelőhely létesítését, elsősorban az
úgynevezett belvárosi részen, a Polgármesteri Hivatal, a Vegyeske bolt,
illetve a Katica Pékség környékén. Ám
a szabályok az útvonal vezetése miatt
nem teszik lehetővé. Átkelőhelyre figyelmeztető táblára és magára a gyalogátkelőhelyre 150 m egyenes szakaszon rá kell látni az autósnak. A
Széchenyi utca a felújításakor a Polgármesteri Hivatallal szemben már úgy
lett kialakítva, hogy ott gyalogátkelő
létesüljön, de a hatóság nem engedte,
mert az út kanyarulata miatt az autós
nem tudja az időben észlelni sem a
táblát, sem a gyalogátkelőhelyet. Jó
hír, hogy a városnak van olyan beadott
pályázata, amiben többek között ennek
a problémának a feloldására egy körforgalmat terveztek. A körforgalom
bejáratainál lehet gyalogátkelőhely. De
ehhez a pályázatot még el kell, hogy
bírálják, a városnak meg kell nyernie és
a megvalósítás utána következhet.
Tömör István beszámolt a pályázatokról, beruházásokról is. A város
természetesen nyerni törekszik, ezért
pedig lobbizik. Ha ez sikeres, a beruházás előbb-utóbb megvalósul. A Hivatal
dolgozói, a képviselők és az intézmények vezetői folyamatosan figyelik a
pályázatokat, amit lehet, fontolóra vesz
a Testület. Sajnos a pályázatokat nagyon lassan bírálják el, így megesik,
hogy két-két és fél év telik el, mire egyegy pályázatnak már látható eredményei vannak.
Az elmúlt esztendőben megújult a
Sport és a Hullám utca, majd pedig az
Óvoda utca és Soós Lajos utca burkolata, az Óvoda utca járdája. Az idei
évben leaszfaltozták a Rege és a Rigóvölgyi utcát, a Pásztor utca egy részét,
ahol szükség volt rá. A Kossuth utca
felső szakaszát, a Dózsa György utcának azt a részét, amit az előzőleg mart
aszfalttal boríttattak. Új aszfaltburkolatot kapott a Blaha Lujza utca is, alsó
részén a csapadékvíz-elvezető problémáját oldották meg. A lakótelepen a
csapadékvíz elvezetésére árkokat ásattak, az átvezető elemek tisztítása még
folyamatban van. Járdaszakaszt újítottak fel Fő utcán. Az októberi testületi
ülésen járdafelújítási programot fogadtak el a képviselők, melyben tizenöt
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járda szerepel, amit pénz, forrás függvényében valósítanak meg. Megújult a
vasútállomásra vezető, Batthyány utcai
lépcső, melyet buszhoz, vonathoz igyekezve sokan használnak. Ennek vaskorlátja a későbbiekben készül el. Jelentős
beruházás az orvosi rendelő felújítása,
korszerűsítése, erre a város 30 millió
forintos pályázatot nyert, de legalább
32 millió forintot költött rá, nem számolva a Városgondnokság által elvégzett feladatokat. Legutoljára autóbeálló
készült ott, jövőre az utcafronti kerítést
cserélik, újítják fel. Közvilágításbővítés történt a Parti sétányon, ahol
napelemes lámpákat helyeztek ki, és a
Katóka utcában. 2018-ban további hat
utca van tervbe véve. A képviselőtestület előtt a legutolsó ülésen az egész
település közvilágítás-korszerűsítése
szerepelt. (Erről részletesen a Képviselő-testületi beszámolóról szóló cikkünkben olvashatnak.) A sárgás fényt adó
lámpák több mint tíz éve számítottak
újnak, azóta sokat fejlődött a technika.
Esztétikailag és a biztonságérzet szempontjából is jobb lenne egy korszerűbb
világítás. Ez ügyben pillanatnyilag a
különböző fizetési konstrukciók, műszaki megoldások felkutatása, árajánlatok bekérése van folyamatban. – Tavaly
felújították a szociális bérlakások tetőit. A beruházás 20 millió forintba került
az Önkormányzatnak.
Egy pályázaton 300 millió forintot
nyert Balatonkenese, energetikai korszerűsítésre. Ebből az iskola, az óvoda
és a Polgármesteri Hivatal energetikai
rendszere újul meg. Az iskolában hőszigetelés, teljes fűtéskorszerűsítés
történik majd. Korszerű kondenzációs
kazánok kerülnek a régiek helyére,
cserélik az összes fűtéscsövet és radiátort. A régi világítótesteket LED-es
lámpákra cserélik. A szellőztetőrendszer kiépítésének kérdése azután dől el,
hogy a többi felújításra a tervek már
elkészültek. Az óvodában a legfontosabb a fűtéskorszerűsítés: a kazán, a
fűtőtestek és a fűtésvezetékek lecserélése. Egy korábbi pályázatból az óvodában talajszondás fűtésrendszer készült,
ennek összehangolása a most felújításra
kerülő rendszerrel szintén megoldandó
feladat. Mindezek jelentős energiamegtakarítást eredményezhetnek.
Benyújtott pályázatok közül említésre méltó a már említett, körforgalmat
kialakító pályázatban egy balra kanyarodó sáv kialakítása a 71-es úton Pest
felől érkezők számára, a Vadkacsa
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étteremnél, a vasúti átjárónál. A beruházás nagy összeg, hozzá területet kell
vásárolni, közműveket áthelyezni, utat
szélesíteni, s változna a forgalmi rend
is. A pályázat elbírálásra vár. Ennek
egy évvel ezelőtt kellett volna bekövetkeznie, de mindeddig sajnos még nem
történt meg.
Bruttó 100 millió forintot kapott
Balatonkenese városa a Belügyminisztériumtól a Kultúra Háza fejlesztésére,
felújítására. Az engedélyezett terv a
közmeghallgatás napján, december 8-án
érkezett meg. A tervek szerint az épület
részben megújul, mellé merőlegesen
egy másik szárny épül. Ha lehetővé válik, ebben egy 140-160 főt befogadni
képes színházterem kap helyet, mely
ezen túl nagyobb létszámú rendezvényekre, egyéb mulatságokra, bálokra is
alkalmas lesz.
A strandokon is történt fejlesztés.
Az egyik a már említett felfújható,
Wibit-nek nevezett vízi játszótér, amely
3 millió forintos bevételt hozott. A pályázat nemcsak ezt, hanem a hozzá
szükséges épületet, eszközöket is fedezte, valamint értékőrzőket helyeztek el a
Vak Bottyán strandon. A Bezerédi
strandon a parttal párhuzamosan térköveztek, játszóteret építettek; két ivókút
is készült, valamint szintén értékmegőrző került a bejárat mellé. Erre a strandra
egy defibrillátort kellett még vásárolni,
mert nem volt.
Nyiri József érdeklődött, ha történtek strandfejlesztések, az alsóréti szabadstrandra miért nem került sor?
Tömör István válasza úgy szólt, hogy a
pályázatokat fizetős strandokra írták
ki, mert a jelenlegi központi elképzelések nem támogatják a belépő nélküli
szabadstrandokat.
A Balaton megfelelő minőségben
való körülkerékpározhatósága érdekében a kerékpárút fejlesztése a nemzetgazdasági program egyik eleme, mely
Balatonkenesét is érinti. A tervek elkészültek, és már jóváhagyott döntés is
született. A megvalósítás ideje még kérdéses.
Nyiri József felhívta a figyelmet,
hogy egy korábbi kijelentés a Testület
részéről úgy szólt: ha egy utcát felújítanak a városban, egyet Alsóréten is fognak. Ám számára sajnos az vált nyilvánvalóvá, hogy ez az arány 4:1 a város
javára. A polgármester az útfelújítások
prioritásairól beszélt: az Alsórét nagyrészt nyaralók által, az év egy szakaszában lakott terület, így, ha választani
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kell, elsősorban olyan utcát újítanak
fel, ahol túlnyomórészt állandó lakosok közlekednek. Nyiri József ebből
egyfajta különbségtételt vélt kihallani a
nyaralók és balatonkeneseiek között, amely szerinte ellentétet szít. Anda Katalin hozzáfűzte, hogy az Alsóréten is
egyre több az állandó lakos. Az állandó
lakosság nem területileg oszlik el, ezért
az utcák ilyenképpen való megosztása
nem jogos. Az Alsóréten élők véleménye szerint, foglalta össze Horváth
József, Balatonkenese városa nem fordít kellő figyelmet a területükre, fejlődés ott mutatkozik meg, ahol az üdülőegyesület saját pénzén felújít. Ennek
ellenére az Alsóréten ingatlant birtoklók ugyanúgy fizetik az adókat a városnak, ám például kedvezményeket sem
kapnak úgy, mint az állandó lakók.
Tömör István erre azt a feleletet adta, hogy különbségtétel nyaralók
és helyi lakosok
között nincs, ám
a keneseieket, az
állandó lakhellyel
rendelkezők joga,
a nyaralókat pedig a vendégek joga illeti meg. Mindenki az állandó
lakcíme szerinti helyen jusson hozzá
mindazon kedvezményekhez, amelyet önkormányzatok a lakosságnak adhatnak.
Bókkon Tamás a Kossuth utcáról érdeklődött: utolsó 80 métere le
lett aszfaltozva, ám a város központi
részéhez közeli szakasza nagyon rossz
állapotban van. Erre nagyjából 20 milliós pályázati összeget igényelt a város,
hangzott a felelet, de erről sincs még
döntés. Az utca végét pedig azért kellett
rendbe hozni, hogy a Benczúr Gyula
utcából a lefolyó csapadékvíz ne mossa
a hordalékot az elvezető rendszerbe. A
lakóteleptől az Ezeréves csárda felé
vezető utat a 2016-ban, egy nagy esővel
és jégveréssel járó vihar után kapott vis
major pályázatból hozta rendbe a város.
– A város útjainak aszfaltproblémáit
nyilvántartják, a felújításokra terv van,
de az anyagi forrásokat még meg kell
találni hozzá. A legégetőbb problémákat, a kátyúkat minden esetben javítják.
A polgármester szerint a lakók összefo-
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gásával és pénzügyi támogatásával
hozzá lehetne járulni az utcák rendbe
tételének kivitelezéséhez, ám kiemelte,
hogy ez részéről nem konkrét javaslat,
csak felvetés és ajánlás.
A szociális ellátottságról szólva
Tömör István arról beszélt, hogy az
ilyen juttatások olykor talán megszokottnak, természetesnek tűnnek, sőt az
emberek elvárják, mégis érdemes becsülni, mert magas színvonalú és minden korosztályra kiterjedő. Balatonkenesén 60.000 forint születési támogatást kap az Önkormányzattól, akinek
gyermeke születik. (Balatonfűzfőn
például ez az összeg 20.000 forint.)
2017-ben erre 1.140.000 forintot fizettek ki. Iskolakezdési és nevelési támogatással, étkezési díjtérítéssel, valamint
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal járul hozzá a város a gyermekek

családban történő gondozásának költségeihez. Erre 2017-ben 14,9 millió
forintot költöttek. Krízistámogatást,
átmeneti segélyt 84 esetben vettek
igénybe, erre 2,4 millió forintot fordítottak. Lakhatási támogatásban 46 fő
részesült, összesen 1,1 millió forintos
összegben,
gyógyszertámogatásra
820.000 forintot, temetési támogatásra
összesen 640.000 forintot fordítottak. A
rászorulóknak minden évben szociális
alapon tűzifát ad a város. A szociális
ellátásokat saját forrásból, illetve állami
támogatásokból finanszírozza a város,
és ezt a jövőben is a jelenlegi szinten
kívánja folytatni.
Támogatta a város az iskolás tanulók parlamenti látogatását, színházba
járásukat. A kenesei gyerekek uszodai
oktatását is fizeti az Önkormányzat,
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hozzá a buszos szállítás is megoldott. A
más településekről, Küngösről, Csajágról, Balatonfőkajárról és Balatonakarattyáról a kenesei iskolába járó gyerekek részére iskolabuszt biztosít Önkormányzatunk, részben azért, hogy
meglegyen a létszám, s fel se merüljön,
hogy az iskolát esetleg más településre
viszik. Iskolánkba jelenleg 230 gyermek jár; 160 fő alatt a KLIK már mérlegeli, érdemes-e megtartania egy iskolát. Bár iskolánkat a KLIK üzemelteti,
az épület szinten tartásához a város is
hozzájárul.
A kulturális és közélet, valamint a
sport területén színes, változatos programokat szervezett a város a nyári szezonban és azon kívül egyaránt. Ilyenek
voltak az Experidance-műsorok, számos koncert minden generáció számára, történelmi-politikai esték – Wittner
Mária, Georg Spöttle
biztonsági
szakértő
meghívásával –; volt
ezen kívül Kosztolányiest Meskó Bánkkal. Ezek teltházas, szerény
költségvetésű programok voltak, vonzásuk Akarattyától Almádiig
ért. Működik a tájházunk, amire büszkék vagyunk. A Kultúra Háza
kinevezett vezetője 2017.
november 30-tól Gábor
Adrienn. Ő végzi a
kultúra és a város programjainak, tevékenységeinek összehangolását.
Széles körben – lakótársaink és nyaralóink, vendégeink egyaránt – elégedettek
a Balatonkenesei Hírlappal, amely
tartalmas, színes, informatív. Sokan
érdeklődnek iránta. Minden hónap 15én van lapzárta, addig kell az anyagokat
eljuttatni az újsághoz. Emellett a Balaton TV-ben péntekenként 18:00 órától
kezdődik a Balatonkenese Magazin,
amelyet vasárnap 14:10-kor ismételnek.
A műsor kéthetente frissül, s a Youtube-on visszakövethető.
Tucatnyi civil szervezet létezik Kenesén, melyek működését a Testület
anyagilag is támogatja; aktivitásukra,
közreműködésükre továbbra is számít a
város.
Sportéletünkben büszkék lehetünk
iskolás gyerekeink sikereire. A Rády
Diáksport Egyesület keretein belül
nagyon sok gyerek sportol és megyei,

12
illetve országos eredményeket értek el.
A futballklub előző vezetésével problémái voltak az Önkormányzatnak,
melyen úgy tudott úrrá lenni, hogy
megszüntették a támogatásukat és a
pályahasználati szerződésüket. Új egyesületet hoztak létre, melyben nagy
munkát végzett Marosvölgyi László és
Puskás Róbert képviselő, aki jelenleg
az egyesület elnöke. Érdemes a gyerekeket biztatni, hogy sportoljanak –
ehhez az Önkormányzat megpróbál
minél több lehetőséget biztosítani. A
legutolsó testületi ülésen műfüves
sportpálya megvalósítását határozták el
a képviselők.
Településünk bűnügyi statisztikája
jó, melynek több magyarázata van. Az
egyik, hogy az itteni rendőrőrs állománya a lelkén viseli a település életét.
Mellettük ott vannak polgárőreink,
akik sok helyen kísérik a rendőröket,
biztosítják rendezvényeinket. A településen kamerarendszer működik, a beés kilépő autókat felvételen örökítve
meg, melynek segítségével a rendőrség
többször jutott már el általa bűncselekmények elkövetőihez. A város a rendszer bővítésén is gondolkodik. Probléma a parkolóhelyek hiánya, különösen
a nyári szezonban, mert sok a vendég –
január közepén Balatonkenesén már
nagyon nehezen lehet kiadó szobát
találni arra az évre. A stranddal szemben levő parkolóban korábban 50-60
%-kal több autó tudott parkolni, ám a
virágágyásokkal rendezve díjat nyert
vele az Önkormányzat, s a Turisztikai
Ügynökség is gratulált hozzá.
A Parti sétány nyúlványán idén avatták a márványból készített szívet,
mellette padokkal és a lakat-fallal. A
reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a vallásalapítók szobrát avatta a város a református templom és
a könyvtár előtt. Ilyen nagyságrendű
emléket ez alkalomból Veszprém megyében sehol nem emeltek. 200 éves a
katolikus templomunk, az előtte levő
kereszt is megújult, mellette pad áll.
Választási ígéret volt a jelenlegi
Testület részéről, hogy segít a fiatalok
kedvezményes építési telekhez jutásában. A lehetőségeket figyelembe véve
egy olyan, minden szempontból megfelelő, önkormányzati tulajdonú üres telket találtak, ami erre alkalmas. A képviselők rendezési tervet módosítottak,
hogy oda társasház épülhessen, várják
rá a jelentkezőket. Az önkormányzat
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nem tud, és nem kíván lakásépítésbe
fogni.
Zongorné Mátray Piroska kérdéseire válaszolva Tömör István elmondta,
hogy a városban ellenőrizni fogják a
tájékoztató táblákat, mert közülük már
nagyon sok elavult. A 71-es út mellett
fekvő MÁV Üdülő területe állami tulajdon, a MÁV kezelésében, és nem
kívánják sem eladni, sem a használati
jogát átadni Kenesének. Ugyanez a
helyzet a Műegyetem ingatlanával is.
Az úgynevezett disznólejárónál levő
strand nem strand, maximum egy vízhez jutási lehetőség, mert ahhoz, hogy
strand legyen, sok feltételnek kellene
megfelelnie. A környékbeliek használják.
Polgár Tibor megemlítette, hogy a
71-es úton Kenese és Fűzfő között
nagyon sok fa dőlt ki, ráadásul az út
felé. Az útszakasz a polgármester válasza szerint közigazgatásilag Balatonkeneséhez tartozik, a fák pedig magántulajdonban vannak. Esetenként a Városgondnokság, esetenként a közútfenntartó intézkedik ilyen ügyekben.
Balatonkenese város polgármestere
a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
tájékoztatással folytatta a közmeghallgatást. Az alaptörvény XXXI. cikkelye
értelmében a magyarországi lakóhellyel
rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára, ha semmilyen mentességi ok nem áll fenn, honvédelmi és
katasztrófavédelmi feladatok ellátása
érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. Ennek négy tartalmi
eleme a bejelentési, megjelenési és
adatvédelmi kötelezettség, valamint a
polgári védelmi szolgálat. Polgári vé-
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delmi kötelezettséggel kapcsolatos
ügyekben első fokon a polgármester jár
el, így annak, akit az állandó lakhelye
szerint illetékes polgármester határozattal a polgári védelemi szervezetbe beoszt, a fenti kötelezettségeknek kell
eleget tennie. A szolgálat alól mentes a
18 éven aluli, és a mindenkori öregségi
nyugdíjkorhatárt elért személy, a várandós nő (terhessége megállapításától
kezdve), a gyermekét egyedül nevelő
anya, a gyermek 6 éves koráig, a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig.
Mentességet élvez a három vagy ennél
több 14 éven aluli gyermeket gondozó
szülő, valamint aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló, egyenes ági rokonát
vagy házastársát egyedül látja el, továbbá az, aki a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan. Polgári
védelmi gyakorlat volt Balatonkenesén
2017. december 7-én, melyen a település ismét jól vizsgázott. Tömör István
köszönetét fejezte ki a közreműködőknek. Utoljára jelentős esemény védelmi
téren 2013. március 15-én történt, amikor az időjárás adott feladatot.
A Magyar Kormány úgy döntött,
hogy önkéntes területvédelmi tartalékszolgálat felállítására ad ki rendelkezést. Ennek lényege, hogy a településeken legyen a polgári védelmen kívül
egy olyan csapat, melynek tagjai bizonyos katonai képzettséggel rendelkeznek, s egy nem várt, de mégis bekövetkező esemény kapcsán mozgósíthatóak.
Ez nem fegyveres szolgálatot, nem
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igazi katonaságot jelent. A jelentkezők
a kiképzés ideje alatt és azon túl anyagi
juttatásban részesülnek, melyet addig
kapnak, amíg tartalékos állományban
vannak. Nemcsak védelmi feladatokat
teljesítenének: nemzeti események
alkalmával a magyar hadsereget, a
tartalékos haderőt is képviselnék.
Tájékoztatás hangzott el a környezet állapotáról. A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995.évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e.) pontja szerint: „A települési
önkormányzat a környezet védelme
érdekében elemzi, értékeli a környezet
állapotát illetékességi területén, és
arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.” A
környezetvédelemnek
Balaton-parti
települések esetében kiemelt szerepe
van, így Balatonkenese Város Önkormányzata is kiemelten kezeli a környezet- és természetvédelem kérdéskörét.
Balatonkenese közigazgatási területén a levegőszennyezés mérésére alkalmas mérőberendezés nem található, így
a település levegőjének általános minőségéről nem állnak rendelkezésre adatok. A legközelebbi mérőállomás Litéren üzemel, amelynek adatai viszont
csak tájékoztató jellegűek Balatonkenese számára, a távolság és a balatonfűzfői ipari üzemekhez képest elfoglalt
ellentétes helyzet (Litér északra, Balatonkenese délre van) miatt. A légszenynyezőanyag-kibocsátás a közlekedésből, a lakossági fűtésből és avarégetésből, valamint az ipari termelésből adódik. A forgalomból származó légszenynyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban,
július-augusztusban jelentkezik. A
balatonfűzfői ipartelep bűzszennyezése
az utóbbi években csökkent. A gázfűtésre való átállást követően a lakossági
fűtésből származó légszennyezés mértéke is erősen csökkent, töredéke a
közlekedési emissziónak. Az avarégetést önkormányzati rendelet szabályozza, mennyisége a közlekedési emisszióhoz mérten csekély. A Balaton keleti
medencéjének településeit elkerülő
főközlekedési út kiépültével a város
belterületén átmenő tranzitforgalom
jelentékeny mértékben csökkent, így a
levegőminőség mutatói is érezhetően
javultak.
A település szennyvízelvezetőrendszerére jellemző, hogy nyáron, a
hőmérséklet növekedése következtében
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a nagyátmérőjű regionális gyűjtővezetékekben már rövid idő alatt anaerobbá
válik a szennyvíz, ami a szennyvízátemelők környékén bűzhatást okoz. A
település belterületétől 2 km távolságban található sertéstelep (FIORÁCS
Kft.), és a belterülettől mintegy 800 mre levő, a DRV Rt. üzemeltetése alatt
működő szennyvíziszap-lerakó felől
erősen bűzös levegő érkezik. Az évi 17
000 db állatállományú sertéstelepen
keletkező hígtrágya tárolása EU szabványnak megfelelően kialakított, gumifóliával kibélelt medencékben történik
(3 db 30 x 60 m alapterületű medence).
A medencékben szeparátor működik,
amelynek segítségével a hígtrágya
szárazanyagtartalmának 70%-át kinyerik. A medencékben 2-2,5 hónapos
tárolási időt követően a hígtrágyát,
talajerő-utánpótlás céljából a szomszédos szántóföldekre juttatják ki.
Kürthy Lajos felvetette: meglepve
olvasta az újságban, hogy a volt SZOT
üdülő területén vitorláskikötő épül.
Tömör István elmondta, hogy valóban,
a tájékoztatás szerint a tulajdonos kikötőt, valamint kapcsolódó kiszolgáló
helyiségeket szeretne építeni, és szálláshelyfejlesztést tervez, valamint parkosít.
Nagy érdeklődés várta a Balatonakarattya leválásáról szóló tájékoztatást. Mint ismeretes, a határvonalról és
a vagyonmegosztásról több mint két
éve folynak a tárgyalások, ám előrelépés nem történt. Jelenleg bíróság foglalkozik az üggyel, melyben kétháromhavonta van egy tárgyalás. A
legutolsó december 5-én volt. A perben
álló felek területszervezési szakértő
bevonását kérték. A szakértő az akarattyaiak határvonalának ötletére két
módosítást mondott. Az egyik, hogy a
Honvéd Üdülő feletti ABC-nél, a vasúti
átjárónál megy a határvonal, amely nem
egyenes vonalban halad a telkek közt,
és ez nem jó. A másik egy újdonsült
probléma: a Honvéd Üdülő egy helyrajzi számra vonta a csapatpihenő telkét
(az üdülő mellett, a szabadstrand felé, a
Parti sétányon). Egy helyrajzi számon
lévő területet pedig nem lehet határvonallal kettémetszeni. A Balatonkenese
által javasolt határvonal a vasút mellett megy végig, és a MÁV gyermeküdülő után a Balaton felé fordul. A
szakértő azt a módosítási javaslatot
tette, hogy a vasútvonalon haladjon
végig, egészen a Honvéd Üdülő vasúti
átjárójáig. Onnan pedig az akarattyaiak
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által tervezett, és a hűtőház felé bemenő
vonalat tartja elképzelhetőnek. Úgy
fogalmazott, ha a jövedelemszerző
képességet nem tekinti, akkor a balatonkeneseiek határvonala a jobb és
támogathatóbb, ellenben ha a jövedelemszerző képességet veszi figyelembe,
akkor az akarattyaiaké. Ez a Honvéd
Üdülő hovatartozásáról szól, melyből
évente nagyjából 10 millió forint idegenforgalmi adó származik, tehát nem
mindegy, hová fizeti ezt be. A következő tárgyaláson, amely 2018. január 25én lesz, Kenese alá kívánja támasztani,
hogy a 10 millió forintos adóbevétel
természetesen a városnak is jó lenne.
December 5-én helyszíni szemle volt,
először Balatonkenesén, a Polgármesteri Hivatalban, majd a bírónő, az akarattyaiak és a keneseiek képviselői,
illetve a területszervezési szakértők
végigmentek mindkét javasolt határvonalon. Ez jelentős szerepet játszott a
bírónő véleményének a kialakításában
is. A bíróság még nem döntött, és Kenese mindent elkövet annak érdekében,
hogy az érvei legyenek a súlyosabbak,
a döntés pedig a városnak kedvezzen.
Az akarattyaiak egyik érve a saját határvonaluk mellett egy 1930-as térkép,
amely a Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesületé, s amely a Honvéd Üdülőt is
ábrázolja. A területszervezési szakértő
szerint ez semmit sem bizonyít, hiszen
egy térképen nemcsak egy településhez
tartozó területek szerepelnek, hanem a
körülötte levő környezet is. A Honvéd
Üdülő 2017-ben ünnepelte fennállása
100 éves évfordulóját, azaz mint Székesfővárosi Üdülő, már 1917-ben üzemelt. Ha Akarattya területét 1930-ban
kezdték kimérni, hogyan lehetett a
része a már előtte is létező Székesfővárosi, vagyis ma Honvéd Üdülő? –
Mindezeken felül a leválási népszavazáskor érvényes törvény azt mondta,
vagyonmegosztási kérdésekben a leválás után kell megállapodni. Az azóta
életbe lépett törvény pedig azzal kezdte,
hogy először meg kell állapodni, majd
úgy szavazni. Egyik sem teljesült, tehát
a döntés joga a bíróságnál van.
A lakossági hozzászólások legelső
kérdése az e-kikötő ügyére vonatkozott.
Tömör István elmondta: a Képviselő-testület
egy
TNM
rendeletmódosítást kezdeményezte, amely
lehetővé tenné, hogy a jövőben a parti
nyúlvány partszakaszán e-kikötő, pontosan szabadkikötő létesüljön. Ilyen
kikötőbe nem állandó jelleggel vannak
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Hatvanéves a Balatonkenesei Könyvtár IV.
A pedagógusság és a könyvtárosság az egész életemet végigkíséri
Ritterné Pajor Csilla
Csilla 2013 és 2015 között volt Balatonkenese könyvtárosa. A megkezdett hagyományokat folytatta, alkalmazkodva
a kor változásaihoz. Ezért például célul tűzte ki, hogy a gyerekeket minél komolyabban vonja be a könyvtár életébe.
Erre több lehetőség is kínálkozott. Munkája kezdetén „álltak csatarendbe” a könyvtári számítógépek, de Csilla
más alternatívát is kínált: kézműves foglalkozásokkal ösztönözte a gyerekeket, hogy betérjenek a gyűjteménybe, és
ha már ott voltak, a könyvek szeretetét is igyekezett átadni nekik.
– Mi vonzott a könyvtárossághoz? Hogyan lettél könyvtáros?
– Gyerekkorom óta nagyon szerettem könyvtárba járni.
Volt nálunk egy tanár, Virág János bácsi, aki magyar-könyvtár szakos nyugdíjas pedagógus volt. Ő annyira megszerettette
velem a könyvtárat, hogy szinte kétnaponta mentem. Szerettem a miliőjét, a hangulatát, s magukat a könyveket. Ez Hőgyészen történt, Tolna megyében, ahol születtem. Valahogy
már akkor éreztem, hogy nekem a könyvtárral még dolgom
lesz.
A továbbiakban érdekes módon kicsit távolabb kerültem ettől a területtől.
Elvégeztem a gimnáziumot, és a folytatást magyar-orosz szakon kezdtem. A
rendszerváltás idején végeztem a felsőfokú tanulmányaimat, s ha nem akartunk orosz szakon maradni, módosíthattunk. Akkor választottam a könyvtár
szakot. Sok siker és szép eredmények
kísérték a tanulmányaimat. A könyvtár
szakos tanárok az első pillanattól úgy
fogadtak bennünket, mint kollégákat,
embereket.
– Ez nem mindegy…
– A főiskolán tényleg nem volt
mindegy. Nagyon jól éreztem magam,
úgy éreztem, a helyemre kerültem. A főiskolát könyvtár-magyar szakon fejeztem be.
– Hogyan léptél a munka világába?
– A későbbiekben hét éven át iskolában tanítottam, és már a kezdettől iskolai könyvtáros is lettem. Az iskola
után különböző könyvtárakhoz vezetett
a sorsom. Először a Honvédelmi Minisztérium könyvtárába kerültem, ott dolgoztam, közel egy évig. Ez tudományos könyvtár volt, a Honvédelmi Minisztérium épületében működött.
Két része, a szakkönyvtári és a szépirodalmi gyűjtemény közül
az utóbbit vezettem. Mindez a tudományszervező osztály keretein belül működött. Ekkor azonban megszületett Bálintunk,
és vele otthon maradtam. Utána a térképész szolgálathoz kerültem, szintén nagy állomány mellé: egy 30-35 ezer tételes
könyvtárnak voltam a vezetője.
– Ez intézményi könyvtár volt, ugye?
– Igen, ez egy másik katonai szervezetnél működött. Nagyon szerettem azt a munkát, de egy év után ott kellett hagynom, mert a távolság az otthonunktól – Pestszentlőrinc és a

Moszkva tér között – olyan nagy volt, hogy kisfiunk bölcsődébe hordása gondot jelentett. Közelebb kerestem és találtam
munkát, így kerültem a tizennyolcadik kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény könyvtárába. Itt megint
gyűjteményi könyvtáros lettem, remek volt a kapcsolatom a
tanárokkal, gyerekekkel és a városiakkal. Munkám nagyon
sokirányú volt, amit élveztem. Közben pedagógus szakvizsgát
tettem és elvégeztem a múzeumpedagógia szakot, így a helytörténethez már nem csak könyvtárosként tudtam kapcsolódni.
Múzeumpedagógiai órákat szerveztem
és tartottam; a kerület huszonkét iskolájából rengeteg gyerek járt a könyvtárban, egy év alatt ezer-kétezer fős látogatószámokat tudtunk produkálni. Remek
kiállításokat is rendeztünk. Itt végül tíz
évig maradtam.
– Ezután már Kenese jött? Mikor és
hogyan kapcsolódtál az itteni könyvtár
életébe?
– Nagy változás következett az életünkben: férjem katonaként kedvezményes nyugdíjba ment. Éppen itt nyaraltunk a Honvéd Üdülőben, és régi ke-nesei barátainknál töltöttünk egy estét. Ott
került szóba, hogy a szomszéd lakás eladó. Megnéztük, megszerettük, és három hónap múlva mindenestől Kenesére
költöztünk. Itt akartuk folytatni az életünket, azt mondtuk, nekünk itt van még
dolgunk. Huszonegy éven át éltünk
Pestszentlőrincen, de a lelkünkben mindig vidékre vágytunk.
Kenesén először nehezen találtam
munkát. Fiamat segítenem kellett a tanulásban, ezért otthon maradtam vele. Láttam, hogy a közművelődési intézményben nyüzsgő kulturális élet folyik, és
az akkori vezetőnél, Győrfy Károlyné Mariann-nál érdeklődtem, hogyan tudnék bekapcsolódni? Szerettem volna segíteni a város kulturális életét és a végzettségem is megvolt
hozzá. 2011-ben több alkalommal bejártam a kultúrházba segíteni, nagy rendezvények idején a városi vásárokat szerveztem. Emellett egyszer-egyszer foglalkozásokat tartottam a
tájházban is. Az én nevemhez kötődik a Tájházi Szerdák
programsorozat elindítása – minden héten tartottunk összejövetelt. 2012 februárjától hivatalosan is a Kultúra Házában
dolgoztam, először még mint a kézműves foglalkozások tartásáért felelős szakember. Abban a tanévben a közeli jeles
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napokhoz kapcsolódóan pénteken délutánonként a napközisekkel kézműveskedtünk, s a jeles napokról beszéltem a gyerekeknek. Ez volt a Csilla néni Varázsműhelye, amit a gyerekek nagyon szerettek, vártak.
Amikor Györgydeák Hajni 2012 júniusában elment nyugdíjba, én kerültem a könyvtárba. Mariann gondolt rám, hogy
könyvtáros végzettségem is van, így ott folytathattam a munkámat.
– Milyen gyűjteményt vettél át?
– Elődeimtől szép gyűjteményt örököltem: Hajni nagy
rendben tartotta a könyvtárat, minden ki volt építve. Boldogan
vettem birtokba. A pályázatoknak köszönhetően addigra számítógépekkel is fel voltunk szerelve, és akkor kezdtük az
elektronikus katalógus építését, Szikla rendszerrel. Ebben már
részt vettem, majd én kezdtem működtetni. A feldolgozás hatalmas feladat volt, de megkönnyítette a mindennapi életünket.
– Hogyan alakult a kapcsolatod az olvasókkal?
– Úgy éreztem, az itt élők az első percben elfogadtak, s a
bő két és fél éven át, amíg itt voltam, igyekeztem, hogy a
könyvtárba betérők sose távozzanak elégedetlenül. Az olvasókkal, gyerekektől a felnőttekig nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom.
Több magányos ember járt a könyvtárba az olvasnivaló megszerzésén
kí vül az ért i s,
hogy néhány emberi szót váltsunk.
Erre büszke voltam: sokan egyegy beszélgetésért
is betértek hozzám. A könyvtár
többfunkciós gyűjteményként működött. A szakfelügyeleti vizsgálat alkalmával példás értékelést kaptunk;
a vizsgálatot végző hölgy azzal zárta a véleményét,
hogy kevés az ilyen rendben tartott gyűjtemény.
Kézműves foglalkozás a könyvtárban
Sajnáltam, amikor végül elmentem. A könyvtárban vagyok otthon, az az én világom. Mariann
távozásával, 2015-ben vezetőnek neveztek ki, mert a feladatot
el kellett látni. Kikerültem a könyvtárból, s Monostory Margit,
aki korábban az akarattyai könyvtárban dolgozott, lett a helyettesem. Nem fért az időmbe, hogy a könyvtárat tovább vigyem,
bár természetesen a napi munkát és a programokat továbbra is
figyelemmel kísértem. 2015 októberében mondtam le a vezetői feladatokról, s nem sokkal később, 2016 februárjáról a
Honvéd üdülő könyvtárában folytattam a munkámat, a rendezvényszervező csapat egyik tagjaként. Most újra váltottam,
2017. december 1-től a Csajági Református Általános Iskola
balatonfőkajári telephelyén vagyok, magyar szakos tanárként.
Ismét gyerekek között lehetek, ami nagy örömmel tölt el. És
az iskolai könyvtár megint az enyém, ahol szeretném folytatni
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az itt megkezdett és bevált hagyományokat: a szakkört, a gyerekekkel való foglalkozást a könyvtárban, és a könyvtári órákat is.
– Mit tartottál meg az elődeid által rád hagy ot t rendszerből, szoká-sokból, és mit csináltál másképp?
– Nem volt nehéz dolgom: a gyűj-temény gyarapításánál az
elődeim által kezdett vonalat folytattam. Leg-inkább a szépirodalom forgott a ke-zeken, azt keresték, igényelték az olvasók.
Amikor a könyv-tárba kerültem, elhatároztam, hogy a gyerekeket még jobban és több i-rányból is bevonom a könyvtár
é-letébe. Elindultak a péntek délutáni kézműves foglalkozások, melyek hamar népszerűek lettek. Volt, hogy nyáron a nyaralók azért érkeztek előbb péntekenként, hogy a gyerekek részt
vehessenek ezeken az alkalmakon.
– Ezzel tökéletesen folytattad a hagyományt, amit közvetlen
elődöd, Hajni is hangsúlyozott: a közösségi élet szervezését, a
programokat.
– Igen. Hogy a könyvtár olyan helyszín legyen, ahová nemcsak olvasni járunk be, hanem más pozitív események is kapcsolódnak hozzá. Felvettem a kapcsolatot az iskola pedagógusaival, és felajánlottam, hogy könyvtári órákat tartok a gyerekeknek, illetve hogy a tanárok is megtarthatnak egy-egy órát a
könyvtárban. Több évfolyam járt az órákra, amelyeken a
könyvtárral, annak használatával, felépítésével, a kölcsönzés
módjával – a könyvtárosi élettel – ismerkedhettek a gyerekek.
Kipróbálhatták a kölcsönzést, kereshettek a polcokon, az adatbázisban, így a digitalizált világ oldaláról is megismerhették
az itt folyó munkát. Ebből egy könyvtári szakkör lett, teljes tematikát dolgoztam ki rá: a kis könyvtárosokkal minden héten
egy alkalommal találkoztunk. Egy tea mellett beszélgettünk a
könyvek világáról, aztán a gyerekek feladatokat kaptak – segítettek rendet csinálni, visszapakolták az olvasók által otthagyott köteteket, vagy az interneten kerestek.
– Makai Ferenc, Kenese első könyvtárosa mesélte a vele
készült beszélgetésben, hogy Takács Hajnit mintegy utódjának
nevelte ki – gyerekként, tanítványaként meglátta benne a leendő könyvtárost, s Hajni végül ide került a könyvtárba. Remélhetőleg neked is sikerült a könyvtári órákon és a szakkörön
keresztül a diákok közül néhányat „megfertőznöd” a könyvtárossággal.
– Én is remélem; voltak néhányan, akiket komolyan érdekelt. Emellett a gyerekek egyébként is szívesen jöttek, akár
leckét írni is, amihez olykor jól jött, hogy egy-egy lexikont,
enciklopédiát le tudtak venni a polcról. A számítógépek megjelenése a könyvtárban éppen akkor következett be, amikor
Hajnival váltottuk egymást. Ő a beszerzést biztosító pályázatban vett részt, a működtetést már én indítottam el. A gyerekek,
akik az internetet vették igénybe, ezt kedvezménnyel tehették.
Így egy újabb gyerekcsoportot is bevonzottunk, akiket a gépek
érdekeltek. A tanulásban, leckeírásban a gyerekek remekül ki
tudták használni az internet adta lehetőségeket. Kilenc gépünk
szinte mindig foglalt volt. Előfordult, hogy gyerekekkel nyitottam, és még a záráskor is ott ült egy csapat. Nyáron kicsit
lazábbra vettük a felhasználás lehetőségeit, olyankor egy-egy
játékot is játszhattak.
– Milyen elvek alapján szervezted a munkádat?
– Zenei előadások, író-olvasó találkozók továbbra is zajlottak. Vendégünk volt Fejős Éva és Géczi János is, aki a
Vad Fruttik nevű együttes vezetőjéről, Likó Marcellről írt
egy nagyszerű könyvet – erről beszélgettünk a könyvtár udvarán. A városiak közül sokan kölcsönöztek, jártak az előadásokra. Az én időmben vezettük be, hogy szombaton is nyitva
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tartottunk, két órában, hogy aki hét közben nem tud betérni,
annak is legyen lehetősége jönni. Mariann-nak fontos volt,
hogy a kulturális élet magas színvonalon működjön a városban, s ebbe igyekeztem a könyvtárat minél több szállal bekapcsolni.
A könyvtári fejlesztéseket, a könyvek beszerzését nagy
gonddal kezeltem. Figyeltem a pályázatokat, a Márai-programtól kezdve a Könyvtárellátó állománybővítést segítő programjáig mindenben részt vettünk, amiben lehetett. Az elavult,
megrongálódott könyveket, amelyeket fizikai állapotuknál
fogva vagy más miatt már nem lehetett az állományban tartani,
folyamatosan selejteztem és ingyen az olvasók rendelkezésére
bocsátottam, amit ők értékes kincsekként vittek haza. Az új
dokumentumokra, érdekes kötetekre több módon hívtam fel a
figyelmet. Igyekeztem a könyvtárat minél inkább a felhasználók igényeihez és a kor elvárásaihoz alakítani.
– Speciális raktározással, jobb kézikönyvtár-kialakítással
új és több elérhetőséget lehet kialakítani. Minden könyvtárban
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van olyan állományrész – ilyen például minden, ami a helytörténettel kapcsolatos –, aminek mindenképpen az olvasók, érdeklődők által elérhető helyen kellene lennie, de fontosságuknál és pótolhatatlanságuknál fogva csak helyben használatos
dokumentumokként. Innen kivinni mindent csak másolatban
lehet.
– Mindent lehet további előnyére alakítani.
Ahogy Hajni, úgy én is azt hallottam mindig, hogy a kenesei könyvtár Közép-Európa egyik legszebb könyvtára. Tizennyolcezer kötet van a polcokon. Büszkeséggel jártam be dolgsozni. Ha nem kellett volna váratlanul vezetőnek lennem, és
megélnem, amit megéltem, még mindig a városi könyvtárban
lennék. Távozásomkor ugyanolyan jó állapotban hagytam itt a
könyvtárat, ahogyan én átvettem. Szívemben-lelkemben nagy
szeretettel őrzöm azt az időszakot.
Vasváry-Tóth Tibor

"""""""""""""""""
A legfontosabbak számomra mindig az olvasók voltak
Monostory Margit
Margit hosszú évekig Balatonakarattya könyvtárosa volt. Amikor Kenese és Akarattya kettévált, Margit Kenesére
került. Több olvasója követte – ez is bizonyíték rá, hogy szeretik, bizalommal fordulnak hozzá. Kenesén is megtalálta a helyét, hozta magával a kézművesség iránti szeretetét, s itt is kedvtelve készít hasznos, praktikus és szép
tárgyakat a foglalkozásokon.
– Hogyan lettél könyvtáros?
– Szakmámat tekintve nem vagyok könyvtáros. 2000-ben,
mikor nagyobbik gyermekem, Annamária iskolába került,
döntöttem el, hogy szeretnék dolgozni. Testvéreim tagjai voltak akkoriban az akarattyai könyvtár
olvasókörének, így a meghirdetett álláshirdetés hamar eljutott hozzám. Nővérem az akkori könyvtárostól, Nagyné Ilikétől érdeklődött a munka felől
és ő tanácsolta, hogy próbáljam meg,
hisz a középfokú iskolai végzettség,
ami feltétel volt a jelentkezéshez, nekem is megvolt.
– Tehát az olvasók elődödnek,
Ilikének köszönhetik, hogy az akarattyai könyvtárba kerültél.
– Igen, valamint az Közművelődési Intézmény akkori vezetőjének,
Galambos Lászlónak. Szerencsére
Lacit már régóta ismertem, igaz, így is
izgultam, mikor sor került az „állásinterjúra”, de nagyon kedves és segítőkész volt, és megkaptam a könyvtárosi
munkát. Laci mellett nagyon sok segítséget kaptam a kenesei könyvtár vezetőjétől, Györgydeákné Takács Hajnalkától, így könnyen beilleszkedtem a csapatba és a munkába is könnyen beletanultam.
– Milyen volt az akarattyai gyűjtemény?
– A gyűjtemény nem volt túl nagy, de mivel fiókkönyvtárként működött, így ahhoz a könyvtár állománya megfelelő
volt, hiszen minden műkedvelő – szépirodalom, szakirodalom,

romantikus regények, történelmi könyvek, gyerekirodalom –
talált a maga számára „ínyencségeket”. Az olvasóknak mindig
kedveskedtünk Hajnival újabb könyvek vásárlásával, így a
régi olvasók is mindig találtak újdonságot, habár az sem zavarta őket, hogy a régi kedvenceiket
újra és újra olvashatják.
Azt el kell mondanom, hogy az akarattyai könyvtár látogatottsága a nyári
időszakban volt a legnagyobb, így a
gyűjteményt a nyaralók szája ízére próbáltuk formálni, de ezzel nem háttérbe
szorítva az állandó lakosokat.
– Milyen elvek alapján szervezted
könyvtárosi munkádat?
– Volt előttem két példa is, akiktől
sokat tanultam. Hajnitól nagyon sok
szakmai segítséget kaptam, Ilikétől pedig azt a fajta attitűdöt próbáltam meg
átvenni, ahogy ő az olvasókkal viselkedett, a közvetlenséget. Ez számomra
nem volt nehéz feladat, hisz aki ismer,
tudja, hogy nyitott, empatikus vagyok
és szeretek másokon segíteni. A legfontosabbak számomra mindig az olvasók
voltak.
A szakmai fejlődésemben, ahogy már említettem, Hajni
nagyon készséges volt, majd Győrfiné Hetyei Mariann is a
„szárnyai alá vett”. Sokat köszönhetek nekik.
Balatonakarattyán nemcsak könyvtár működött az Iskola
utca 7. szám alatti házban, hanem közösségi ház is. Hajnival
és Mariannal közösen igyekeztünk mindent megtenni, hogy
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– Mit tervezel a könyvtárban megvalósítani?
– A Könyvtár jövője szempontjából fontos feladatok sokrétűek. Szükséges a könyvtári állomány gyarapítása új, frissen
megjelent könyvek beszerzésével, a helyi olvasói igények figyelembevételével. Mindezt fenntartói támogatásból, pályázati forrásokból szeretnénk elvégezni. Szükséges az elavult informatikai,
technikai eszközök korszerűsítése és szükséges a használói igények teljesítését biztosító informatikai háttér kialakítása. Meg kell
oldanunk a könyvtár interneten történő elérhetőségének korszerűsítése, a közösségi oldalakon és a könyvtár honlapján közétett
tájékoztató jellegű információk aktualizálása, naprakésszé tétele.
Szeretnénk kialakítani a könyvtár helytörténeti gyűjteményét,
mely anyag részét képezheti a jövőben a jelenleg a Tájházhoz tartozó, muzeális értékű könyvek és dokumentumok egy részének
könyvtári állományba való vétele, és állandó kiállítás keretében
történő bemutatása az érdeklődők számára. Szükséges egy megfelelő raktárhelyiség kialakítása, mely az állományvédelmi előírásoknak megfelelő tárolást biztosít a többletpéldányoknak, illetve a nem kölcsönözhető dokumentumok egy részének melyek
igény szerint olvasótermi használatra az érdeklődők rendelkezésére
bocsáthatók. A jövőben nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a könyvtár
tudás-, információ- és kultúraközvetítő szerepére épülő rendezvények, programok szervezésére (kiállítások, könyvbemutatók, zenésirodalmi programok, versolvasó délutánok), és a könyvtárak közösségépítő szerepének növelésére
(könyvtárismereti vetélkedők, foglalkozások, szakkörök létrehozása).
Fontos feladat már gyermekkortól, óvodai és iskolai csoportok
könyvtárhasználati ismereteinek
kialakítása, fejlesztése, az olvasás
iránti igény létrejöttének elősegítése, akár oktatási tematika alapján,
könyvtárhasználati tanórák keretein
belül itt, a Könyvtárban.
A Könyvtár patinás épületének belső tereit nem tudjuk megnövelni, a jelenlegi elrendezésen lehet változtatni. A cél mindenképpen a jelenlegi túlzsúfoltság csökkentése, a szabadpolcos
könyvállomány áttekinthetőbbé tétele, világos, használóbarát
könyvtári tér kialakítása. Mindképpen szükséges a meglévő dokumentumállomány átválogatása, selejtezése, illetve egy megfelelő méretű raktárhelyiség kialakítása, átmeneti megoldásként a
Kultúra Háza épületének felújítása és átépítése után egy helyiség
erre a célra történő kijelölése.
Jelentős problémát jelent a Könyvtár akadálymentesítésének
kérdése, az idősek és mozgáskorlátozott könyvtárhasználók részére próbálunk a közeljövőben alternatív megoldást találni, hogy
esetleges igény esetén hozzájuthassanak a keresett könyvekhez és
dokumentumokhoz.
– Van-e olyan, amit megváltoztatnál, és mi az, amit biztosan
az eddigi hagyományoknak megfelelően folytatsz?
– Alapfeladatain túl a könyvtárak szerepe, megítélése is folyamatosan átalakul, szolgáltatásaikkal szükséges megfelelniük a rohamosan fejlődő információs társadalom kihívásainak, elvárásainak. A balatonkenesei Könyvtár esetében is fontos
a helyi könyvtárhasználói közösség és a nyaralóvendégek által
megszokott hagyományok megtartása, ugyanakkor bizonyos ese-
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tekben elkerülhetetlen a változtatás. A számítástechnikai informatikai robbanás kezdetekor a könyvtárak az információáramlás,
az internetelérés egyik legfontosabb bázisaivá váltak. A cél ezen
időszakban a nagy érdeklődés miatt a lehető legtöbb interneteléréssel rendelkező számítógép rendszerbe állítása volt. A Kenesei
Könyvtárban is 10 számítógép működött folyamatosan, úgy, hogy
az olvasók várakoztak, hogy sorra kerüljenek. Napjainkban az internetelérés már nem kuriózum, az emberek életében szinte mindenhol jelen van számítógépeken, laptopokon és mobiltelefonokon. Jelenleg a könyvtárban a számítógépek darabszáma helyett a
minőségre helyeződik a hangsúly, a napjainkban már elavult 10
db helyett az igények alapján elegendő lenne 3 db modern számítógép, mely biztosítaná az információ, és például a könyvtári adatbázisok gyors elérését, és a meglévő információ informatikai eszközökön történő esetleges reprodukálását.
– Közvetlen elődeid hölgyek voltak. Makai Ferenc, Kenese
első könyvtárosa óta te vagy az első férfikolléga a könyvtárban.
Bizony jó idő óta sok a hölgy ezen a pályán. Mit szólsz a könyvtáros szakma elnőiesedéséhez?
– A megállapítás vitathatatlan,
hogy Balatonkenesén a múlt tekintetében a kultúra területén, a Kultúra
Házában és a Könyvtárban is jellemzően elsősorban nőalkalmazottak dolgoztak. Néhány évvel ezelőtti országos statisztikai adatok
alapján megállapítható, hogy kb.
87% a nő és 13% a férfi könyvtárosok aránya. A kulturális szakmák
elnőiesedésének okait több oldalról
is érdemes vizsgálni. A nők inkább
humán beállítottságúak, ugyanakkor a férfiakra a reál beállítottság a
jellemző. Ugyanakkor nem titok,
hogy a kulturális szakma nem az a
terület, melynek jövedelméből családfenntartói feladatokat maximálisan el lehetne látni. A jövedelmi
viszonyok tükrében a női és férfi
könyvtárosok aránya országosan jelentős területi eltérést is mutat, a bérezés szempontjából frekventált területeken a férfiak inkább a gazdasági szférát részesítik előnyben a magasabb jövedelmek miatt; még azokon a területeken, ahol a versenyszféra kevésbé magas jövedelmet biztosít, a férfiak is nagyobb számban
vállalnak munkát a kultúra területén, ezen belül pedig a könyvtáros szakmában.
Az utóbbi években, a pedagógusbérek jelentős emelése
következtében az elnőiesedett pedagógusszakma területére is
egyre inkább kezdenek visszaszivárogni a férfiak. Mindez bizonyítja, hogy valamennyire helytálló a fentiekben is említett
megállapítás.
A jövőben egy esetleges kulturális területen is bekövetkező
bérrendezés egy kicsit módosítaná a nemek arányát. Az utóbbi
években azért az említett statisztikai arányok kicsit már módosultak, mert a könyvtári munkafolyamatok jelentős része és a szolgáltatásokkal kapcsolatos adminisztráció napjainkban elsősorban
informatikai eszközök alkalmazásával történik, ennek hatására a
könyvtárakban is megjelent a számítástechnikai ismeretek iránti
igény, és köztudott, hogy ezen a területen a férfiak túlsúlya mérhető. Mindezek eredményeként egyre több férfi munkavállaló jelentkezik a könyvtári területen is.
– vtt –
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Summázatképpen, néhány észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban:
A Könyvtártörvény kötelezővé teszi
vagyis előírja a könyvtárak meglétét…
Könyvtárnak lennie kell. Ez óriási ajándék és szerencse, hogy így van. Ennek
mindenképpen örülhetünk. Mert egy
könyvtár nagyon sokat segíthet rajtunk.
Akár még annyit is, mint egy kórház, ha
szükségünk van rá.
A kenesei könyvtár 60 éves évfordulója után, meglátásunk, illetve ajánlásunk szerint: a könyvtár legyen könyvtár. Ahogy a bableves pedig legyen bableves. (sic!) A könyvtárba nem azért kell
járni, hogy ott sokféle foglalkozáson vehessen részt valaki, hanem olvasni, kölcsönözni vagy tájékozódni kell oda
járni. A könyvtár nem játszóház és nem
játszótér. Egy könyvtárban nem elsődleges a programok (előadások stb.) megléte. Erre lennének a különböző színpadok. Egy könyvtár anélkül is könyvtár.
Továbbá meg kell érteni, hogy a könyvtár olvasók nélkül is könyvtár marad.
Nem kell mindenáron becsábítani az
embereket. Aki nem akar a könyvtárba
menni magukért a könyvekért, a médiákért, az ne menjen. Sőt, könyvtárba
menni nem kötelező. És ez is nagy dolog, hogy legalább nem az.
Ha muszáj, lehet reklámozni, a figyelmet ráirányítani, hogy egy könyvtár
milyen csodálatos hely. De nem több.
Például nem érdemes összekeverni a
múzeummal és a tanműhellyel.
Igaz, az élet minden területén tapasztalható egy bizonyos fölösleges erőlkö-

dés, mely a hozzáértők véleménye szerint a gazdaság alulműködésének eredménye, olyasmire kell gondolnunk, hogy
a postán árusítsanak mozifilmeket és élelmiszereket, a könyvtárakban pedig játékos foglalkozások legyenek. – Erről nem
mi tehetünk, hanem azok, akik elvárják,
hogy legyen több bevétel, ott, ahol nem
szabadna, hogy ez fő szemponttá váljon.
Ahogy a vasútnak sem csak azért kell
közlekednie, hogy rajta sokan utazzanak, hanem azért, hogy a vidékek összeköttetésben legyenek és ha valaki egy
szép napon akar, vagy szüksége van rá,
felszállhasson a vonatra.
Ezért ne tévesszen meg minket
mindez, mert az ilyen kilengéseknek
előbb-utóbb el kell múlniuk. Talán maguktól is.
Mindez persze vélemény, mely az
utókornak szól, a számítástechnikán is
túli világnak, amikor már senki sem
fogja tudni, milyen volt egy könyvtár.
A balatonkenesei könyvtárban szakmai értelemben, nincs elegendő időtálló
irodalom, túl sok a giccs és az igénytelen
lektűr. Egy ezeréves település könyvtárában nincs helytörténeti gyűjteményrész és a kézikönyvtára nem csak szegényes, de idejétmúlt is. Ha valaki bevisz
egy olyan anyagot, amit otthon talált a
település múltjával kapcsolatban – nem
lehet biztos benne, hogy megmarad.
Ezeken és a hasonló problémákon szerintünk változtatni kell. Van, amin azonnal, van, amin fokozatosan.

Az a számunkra is szimpatikus vélemény, amit a 60 éves könyvtár négy részes interjúösszeállításában olvasunk,
miszerint ez volna a legszebb könyvtár,
meglehetősen szubjektív. Lehet ilyet állítani, és mindenkinek a véleményét
tiszteletben tartjuk, s annak is szívből
örülünk, ha az ide belépő olvasók ezt
mondják – azonban ez a vélemény csupán a hazai könyvtárakra gondolva, mint
Pannonhalma, Győr, Egyetemi, Központi
Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye, Országgyűlési, Akadémiai Könyvtár és még hosszan sorolhatnánk, nem
egészen állja meg a helyét.
A könyvtár helyzete, a benne feladatot ellátni próbáló könyvtárosok személye, az önkormányzati választások által
hozott változások eredményeképpen
alakult – előnyére vagy hátrányára. Az
emberek ezzel kapcsolatos véleményét
tudomásul vesszük. Annyi biztos, hogy
olyan változásokon a könyvtár évtizedek óta nem ment keresztül, mint az
utóbbi években. A folytatást pedig kíváncsian várjuk. Gondolunk itt Osgyán
László új könyvtárvezető terveire. És a
Kultúra Háza, mint intézmény megújulására, fejlődésére. Ahol Gábor Adrienn
új intézményvezető ez ügyben sokat tehet.
A legjobbakat kívánjuk nekik, és
magunknak is. De ezennel elősorban is a
Könyvtárunknak!
És a legfontosabb: olvassanak, olvassanak!
– Vasváry –
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A 60. születésnapra
A balatonkenesei Könyvtár fennállásának 60. évfordulójára hirdetett rajz-, vers- és novellapályázat pályaműveiből már előző két számunkban is olvashattak. A tudás hatalom cím és témakör több vállalkozó szellemű írót is inspirált. Szandányi István írása következik.
minden lehet” – és krétával táblára firkantotta az idő grafikonját, amely kullog, vizsgák idején rohan.
„Három puttonyt cipelek hátamon. Az elsőben gyöngyök vannak, kutatásaim: fele
játék, fele gyötrelem. A másodikban szövettani leletek, döntő segítség a terápiához.
Harmadik zsákom feneketlenül üres, mert
tanítványaim világgá mennek.”
Izgatták a rejtélyek, nem ragaszkodott a tudományos dogmákhoz – serendipity: a megérzés utólagos előrelátás –, otthon érezte magát a járatlan
utakon. Merészen kritizált – egy új, agyonreklámozott gyógyszerről például úgy vélekedett: tudják,
hova jut, aki ezt szedi? Ide, a platnira.
Az egyetemen szavazást rendeztek, ki a legjobb
oktató. A voksok 98%-át kapta.
Örömét lelte a bohóckodásban, sutba dobta
eleve zárkózott természetét, mesterfokon volt egyszerre szórakoztató és lebilincselő – így nevelt emberségre minket. Olyan színész volt, aki mindent
csak egyszer mond, „kétszer ugyanaz már dohos”,
gondolatai szállóigévé váltak.

Szandányi István: Mementó
Romhányi György (1905-1991)
Boncnok voltam és maradtam, mondta élete alkonyán. Tisztelői halála után, kora szeptemberi
szombaton évente összegyűlnek szülőhelyén, Száron. De miért lobban lánggá emléke?
Apja, Reichenbach György szári körjegyző öt
gyermekét szerény anyagi körülmények között nevelte. Amikor fia döntés elé került, a matematika
szeretete okán tanácstalankodott Budán, a műszaki egyetem előtt, aztán a Duna-hídon mégis átkelve beiratkozott az orvosira, a Szerb utcában. Tehetségével már kezdetben kitűnt, ifjú medikusként
nyert egy Arányiról elnevezett pályázaton, évtizedek
után pedig akadémiai tagsággal jutalmazták. Felfedezéseit gyermeki örömmel így jelezte: újra harangoznak. Megint kicsit többet tudunk és szerényebbek lehetünk.
Részese lett a mikroszkopizálás modernizálásának, kutatta a test szöveteit, megbetegedésük nyomait, megszabva a gyógykezelés
gyakorlati lehetőségét, surranó piros vérünk
útját a verőerekben, a visszerekben, szívtől a
szívig, az öregedést, az élet misztériumát.
Erőt merített az elődök példájából. A tudomány és a romantika édestestvérek, egymás
kezét fogják. Arányi Lajos, a ’48-as szabadságharc után gazdag főurak balzsamozásából
tartotta fenn intézetét, különcségét jól jelezte,
hogy diftériában elhunyt fiának múmiájába
hegedűt drótozott, s íróasztala mellé állította
– halálos ágyán cigánybanda búcsúztatta.
Romhányi nem tanult hegedülni, ihletet kapott kedvenc hangszere hangjától.
A háború őt is meggyötörte, mint mindenki másnak, sebet hagyott lelkében. Egyetemistákat kellett
kísérnie nyugatra. Véletlen, hogy a hallei szőnyegbombázások után írt bonctani jegyzőkönyvei fennmaradtak. Hazatérve büntették, kukoricát kapált
Etyeken. Végül Szombathelyen kapott állást, kirobbanó lelkesedése sorsának megnyugvó aranykorát
teremtette meg, ahonnan már szinte országos támogatással invitálták professzornak a pécsi egyetemre.
„A professzort a hangsúlyáért fizetik. Tudják, ki
a legfontosabb: az elsőéves hallgató, abból még

Romhányi György professzor

Nyugdíjba menetele után többé nem tette be lábát a munkahelyére: nem akarok zavarni, mondta.
Bölcs beletörődéssel hajtotta le a fejét.
Amikor egyszer zsebre tett kézzel, ropogósra vasalt fehér köpenyében váratlanul látogatott csoportunkhoz, éppen én markoltam a bonckést. Remélem, nem engem akar felmetélni, ehhez még tanulnia kell, nevetett derűsen.
Kenesén messzire hangzik a játszó gyerekek
éneke. 2017. Vajon mit rejt az ő puttonyuk, ki és
milyen kincset rejteget? Hol bújik el a marsallbot?
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40 éves a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
Jubileumi évét tölti az idei esztendőben a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, melyet 1977. november 7-én adtak át a legkisebbek nevelésére. Keneseiek generációi léptek be ezen intézmény kapu-in
keresztül először a közösségi életbe,
melynek stabilitását jelzi, hogy dolgozóinak jelentős része több évtizede teljesíti
itt szolgálatát.
A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 40
éves jubileumi évének ünnepségét 2017.
november 23-án csütörtökön tartották,
mely csak egy volt azon programok közül, melyeket az intézmény munkatársai
a gyermekeknek és szüleiknek szerveztek a 40. évforduló jegyében. Az elmúlt
hetekben lázas készülődés jellemezte a
kicsik mindennapjait, akik nem csak a
műsorban való szereplést gyakorolták,
de rengeteg munkát fektettek a meghívók elkészítésébe is. A kedves kis gesztenyefigura ezúttal is a gyermekek saját
keze által színezett valójában hirdette
nevetve, hogy az ovisok szeretettel várnak mindenkit.

Az ünnepi programhét keretében november 21-én a szülők és a gyermekek
számára szervezett közös játszóház mellett a Mesekocsi Színház Holle anyó című előadását nézhették meg a gyerekek

november 23-án,
melyet ünnepi ebéd és torta koronázott meg számukra. Így aztán a
délutáni ünnepségen is vidáman
léptek fel a lurkók,
akik valószínűleg
nem is sejtették,
mekkora jelentősége van annak mai
rohanó világunkban, hogy egy intézmény 40 éven
át töretlen ívben
fejlődik, gyarapodik.
Galambos Lászlóné Bettina – a
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde jelenlegi
intézményvezetője – ünnepi köszöntőjében felidézte az intézmény eddigi történetét, melyet az 1977-es indulást követően a folyamatos bővülés, fejlesztés és
növekedés jellemez napjainkig. Ennek a
folyamatnak állítottak emléket a helyben elkészített házi kiállítással is,
amely fényképekkel és részletes
történeti dokumentumokkal ismerteti meg az érdeklődőket. A magas
szín-vonalú szakmai munka biztosításához szükséges feltételek biztosítását Bettina ez alkalommal is
megköszönte a fenntartónak, valamint kiemelten Tömör István polgármester úrnak és a helyi képviselő-testületnek. Ehhez hasonlóan
kiemelte, hogy a szülők támogatása és együttműködése is elengedhetetlen feltétele a szakmai sikereknek és a kiegyensúlyozott működésnek.
A jubileumi ünnepségen került
sor azon dolgozók köszöntésére is,
akik több évtizedes szolgálati idejüket töltik vagy töltötték a kenesei
gyermekek nevelésével. Tóth Gézáné 23 év, Andrej-káné Dalman
Szilvia 28 év, Hódos Zoltánné 29
év, Vargáné Dobó Katalin 36 év,
Kerti Teréz pedig 40 év munkájával járult hozzá az intézmény küldetésének
teljesítéséhez. Rajtuk kívül az egykori
intézményvezetőket is köszöntötték.
Pup Elemérné Marika nénit – aki 1977-

től 1993-ig vezette az intézményt – egyben 80 éves születésnapja alkalmából is
felköszöntötték. Ezt követően köszöntésre került Thury Attiláné Zsuzsanna,
aki 1993 és 2013 között, azaz 20 éven át
volt az intézmény vezetője, és Somogyi
Éva, aki 2013 és 2015 között látta el az
intézményvezetői teendőket. Végül, de
nem utolsó sorban Galambos Lászlóné
Bettina jelenlegi intézményvezetőnek
Andrejkáné Dalman Szilvia intézményveze-tő helyettes köszönte meg az elmúlt 34 évben nyújtott színvonalas munkáját és elkötelezettségét.
Az ünnepen az idei évben nyugdíjba
vonuló Kerti Teréz versmondással, a
gyermekek csoportjai pedig kedves műsorokkal köszöntötték az óvodát, majd
az Alba Regia Táncegyüttes táncháza zárta az eseményt. Az ünneplést követően
november 24-én nevelés nélküli munkanap keretében továbbképzésen vettek
részt az intézmény dolgozói, végül pedig a november 25-én Katalin bállal zárult az ünnepi programsorozat.
40 év alatt a folyamatos tanulás,
megújulás és fejlődés jellemezte az intézményt, mely szerves részévé vált Balatonkenese életének. Sokak ma már komoly felnőttek azok közül, akik egykor a
Kippkopp óvoda és Bölcsőde falai között
nevelkedtek, sőt, visszatérő generációk is
vannak, ahol már, anya-apa is ide járt. Kívánjuk, hogy a következő 40 esztendő az
előzőekhez hasonló szakmai sikerekben,
gyarapodásban és örömben teljen az intézmény munkatársai és gyermekei számára!
Schutzmann Réka

26

Balatonkenesei Hírlap

2018. január

2016 októberében ezzel a címmel emlékeztünk meg újságunkban az 1956-os forradalomról, különös tekintettel annak balatonkenesei eseményeire. Idén, 2018-ban
pedig arra, ami a levert forradalom után következett: a kíméletlen megtorlásra. 1957
és 1958 hónapjaiban koholt vádak és koncepciós perek sorában sorra ítéltek el sokakat, akik a forradalomban részt vettek. Közel 22 ezer embert börtönöztek be, 16-17
ezret pedig internáltak – közülük csaknem ezren a Szovjetunió munkatáboraiba kerültek. Négyszáz embert magyar bíróságok
ítéltek halálra, ám a szovjetek által elfogottak felett szovjet hadbíróságok hoztak halálos ítéleteket – a pontos számot még mindig
nem ismerjük. 1958 júniusában Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós is halálos ítéletet kapott. Kivégzésük után évtizedekig
jeltelen sírban, halálukban is meggyalázva feküdtek, míg a rendszerváltás és méltó újratemetésük talán nyugalmat adott a lelküknek és meggyötört családjaiknak.
Ez a sors jutott a művelt, fiatal veszprémi tanárnak, Brusznyai Árpádnak is.

Dr. Brusznyai Árpád
Élt 33 évet
Kivégezték: 1958. január
1957 elején – amikor még a
Völgyhíd végén, a valamikori szegényházban volt a Lovassy László
Gimnázium fiúkollégiuma – egyik
nap megjelent köztünk egy fiatalember. Herceg Károlynak mutatkozott
be, azt állította, hogy marxizmus-leninizmust tanít az egyetemen, s azért
jött, hogy vitatkozzon velünk. Nem
sok idő kellett ahhoz, hogy rájöjjünk:
az állambiztonságtól érkezett. Az
volt a célja, hogy kipuhatolja, kik a
hangadók a kollégiumban. Egyszer
el is vehettük volna a pisztolyát, amikor őrizetlenül hagyta ballonkabátja
zsebében. Utólag kiráz a hideg, ha
rágondolok, mi lett volna, ha megijesztjük, és tíz percre eldugjuk a
fegyvert. Herceg Károly kollégái
ugyanis ebben az időben már készítették elő egy nagyszabású per hamis
bizonyítékait. Egy ilyen „valóságos”
fegyvereldugás pedig biztos többévi
börtönnel járt volna.
A vizsgálati alosztály nyomozói
ekkor már – Varga Gyula hadnagy,
Stefán László alhadnagy, Csurgó
András és Bátori Lajos főhadnagy –
szorgosan állították össze az úgynevezett Brusznyai-per anyagát. Nem
volt könnyű dolguk, hiszen a latingörög-történelem szakos, humanista
beállítottságú tanár elvetett minden
erőszakot. Ennek többször is hangot
adott. „Veszprémben meg van adva
minden lehetőség ahhoz, hogy békésen megvalósítsuk a forradalom követeléseit. A katonaság, a rendőrség
a mi oldalunkon áll, az ÁVH tehetetlen. Ilyen körülmények között halálos bűn lenne bármit tenni, ami vérontáshoz vezet” – mondta egyik beszédében. A peranyag összeállítóit

persze nem nagyon érdekelte, hogy dr. Brusznyai Árpád elkövetett-e
bűncselekményt vagy sem. Ők el akarták ítéltetni, s ehhez még hamis
bizonyítékokat és hamis tanúkat is felhasználtak. Ilyen volt az úgynevezett „halállista”. November első napjaiban a DISZ-dolgozók reklamáltak
a megyei nemzeti tanácsnál, hogy még nem kapták meg októberi fizeté9-én
süket. Ekkor született ez a lista. Felírták, hogy kinek kell kifizetni a bért.
A „bizonyítékgyártók” később azt állították, hogy a listán szereplőket ki
akarták végeztetni. De nem volt nagyobb szerencséjük Brusznyaiéknak egy másik eseménnyel sem. Azt is az ő számlájukra írták, hogy a két irányból érkező szovjet csapatok
egymást lőtték, s így közel kétszáz katonájuk halt meg.
Régen elhatároztam már, hogy dokumentumműsort készítek dr. Brusznyai Árpádról,
de csak most nyílt erre lehetőségem. Több út is kínálkozott arra, hogyan mutassam be
volt tanárom tragikus útját. Végül is úgy döntöttem, hogy főleg a korabeli dokumentumokból építkezem. Dr. Brusznyai Árpádné 1957 nyarától egészen férje haláláig naplót
írt. A történet fő szálát ez adja. De felhasználtam dr. Brusznyai Árpád börtönből írt leveleit, a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács felhívását, Moravcsik profeszszor levelét is. Négy korabeli tanút is megszólaltattam. Ügyvédjét, dr. Miklós Imrét, a
testvért, Brusznyai Józsefet, a vádlott-társat, dr. Horváth Ferencet és Keresztury Dezsőt, aki Brusznyai Árpád tanára volt az Eötvös-kollégiumban. Legnagyobb sajnálatomra Pap János volt megyei első titkár nem volt hajlandó megszólalni. (Pedig neki
ugyancsak lehetne mondanivalója a Brusznyai-ügyben, hiszen ő volt az, aki „a megye
kommunistái nevében” követelte Brusznyai Árpád kivégzését – a szerk.)
Én sem vagyok híve az erőszaknak. Ezért azt vallom, hogy bosszút állni nem szabad.
Viszont úgy érzem, hogy meg kell nevezni azokat, akik egy ártatlan ember halálát okozták. Hadd sújtsa őket környezetük megvetése. Ezért – a már említetteken kívül – ideírom
ügyészeinek a nevét, dr. Nagy Andor századosét, aki az elsőfokú ítélet elhangzása után
súlyosbításért fellebbezett, és dr. Valachi László alezredesét, aki másodfokon a halálbüntetés kiszabását indítványozta. S ideírom annak a három embernek a nevét is, akik a
Legfelsőbb Bíróságon úgy döntöttek, hogy akasszák fel dr. Brusznyai Árpádot: Dr. Szimler János hadbíró alezredes, a tanács elnöke és a két ülnök, Orbán Miklós és Török Sándor rendőr alezredesek szavaztak arra, hogy a harminchárom éves tanár ne éljen tovább.
Borenich Péter
Közreadja: Vér László, aki 1954-1956-ig a Tanár Úr tanítványa volt, s Borenich Péter
osztálytársa. (Az eredeti újság a közreadó tulajdona.)
Brusznyai megKiegészítés Brusznyai Árpád ügyének
mentése érdekében
több ismert értelmiségi is megpróbált körülményeihez és meghurcoltatásához
közbenjárni, de sajnos sikertelenül. Rába György és Keresztury Dezső író, irodalomtörténész, valamint Kodály Zoltán igyekezete mind hiábavalónak bizonyult. A fiatal tanár ellen népi demokratikus államrend erőszakos megdöntésére irányuló fegyveres összeesküvés szervezése és
népellenes bűncselekmények elkövetése volt a vád – túl sok jóra nem számíthatott.
Megér néhány szót Pap János „nagyhatalmú” párttitkár szerepe is Brusznyai Árpád
ügyében. Az eset szem- és fültanúi elmondták, milyen volt kettejük találkozása a forradalom napjaiban. Pap János, akinek akkor már számba vehető kommunista párt-béli
múltja volt, Brusznyaihoz, mint a Forradalmi Tanács elnökéhez fordult, tudakolva, mi
vár rá?
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Brusznyai megkérdezte, mi a foglalkozása? „Vegyész vagyok” – felelte Pap.
„Akkor a szakmájában dolgozhat tovább, munkát kap, és nem engedjük, hogy
felhánytorgassák a politikai múltját. Jó lesz-e így?” A válasz az volt, hogy jó –
de sajnos nem mindig működik a „jó tett helyébe jót várj” axióma. Bizonyos
embertípus esetében legalábbis semmiképp. A forradalom leverése után, amikor
a kommunisták már újra biztonságban tudták magukat, Pap János, meghallva,
hogy Brusznyait életfogytiglanra ítélték, felháborodott, s egy rögtönzött párttaggyűlés résztvevőivel közösen fogalmazta meg a levelet, amelyben Brusznyai Árpád halálra ítélését kérték a párt vezetésétől.
Nehéz ilyen igazságtalanságok tudatával élni egy társadalomban; nehéz elviselni, hogy a Pap Jánosok még több évtizeden át meghatározták Magyarország sorsát, s égbekiáltó gonoszságaik ellenére éltek vígan, anyagi biztonságban, a legtöbbször környezetük megbecsülésében, míg áldozataik családjai
esetleg nyomorogtak, bújva és lopva éltek, hogy a hatalmasok figyelme nehogy
még egyszer rájuk irányuljon. Pap János, Veszprém megye ura zsarnoki hatalmaskodásairól, sokak ellen elkövetett rémtetteiről volt hírhedt, már regnálása
alatt is. Politikai karrierjét az 1956 utáni időszak indította meg: rövid ideig
belügyminiszter, majd a Minisztertanács elnökhelyettese lett, s közben huszonhét évig volt az MSZMP Központi Bizottságának tagja. Nevét azonban a Veszprém megyei pártbizottság első titkáraként írta be a történelemkönyvek korántsem dicső lapjaira. Leromboltatott templom és eltaposott ellenfelek ugyanúgy
kapcsolódnak alakjához, mint a végesincs visszaélések. Nem Brusznyai Árpád
volt az egyetlen, akinek perében több volt a szerepe, mint az eljárást lefolytató
„független” bíróságnak, jelenlevők beszámolója szerint többször történt meg,
hogy telefonba diktálta a megyei főügyésznek, kire milyen ítéletet szabjanak.
A Veszprém szívében álló toronyház nagyravágyó terveinek egyik megvalósult
bizonyítéka: több ilyen épületet is terveztetett a központba, mellyel Manhattan
felhőkarcolóit akarta megidézni. Mint megyei első titkár, előszeretettel osztogatott Balaton-parti telkeket Füreden és Almádiban elvtársainak, holott pár évvel korábban fejében még az a gondolat élt, hogy jobb lenne a Balatont lecsapolni, és a helyét kukoricával bevetni.
Persze a sors egyszer mindig benyújtja a számlát és igazságot szolgáltat, még
ha úgy érezzük, hogy egyeseknél túl későn jön a bűnhődés. Pap János esetében
sem volt ez másként. Az 1983. évi III. törvény kötelezővé tette a többes jelölés
intézményét, amely korábban csak lehetőség volt, így a Hazafias Népfront jelöltjén kívül mások is indulhattak. A törvény gyakorlatban az 1985-ös választásokon
vizsgázott, s Pap Jánosnak nem hozott szerencsét: a versenyben alulmaradt, így
inkább korkedvezményes nyugdíjba vonult. A rendszerváltás után az 1956-os

Brusznyai Árpád

megtorlásokban való szerepe miatt folyamatosan zaklatták, házába betörtek, bútorait szétverték, ablakait rendszeresen bedobták. Veszprémi díszpolgári címét elvették, felelősségre vonása azonban elmaradt. Városában mégsem volt tovább
maradása, ezért 1992-ben Budapestre, a
Rózsadombra költözött. Ám megnyugodni nem tudott. Üldözési mánia tört rá,
egyre zavartabban viselkedett. 1994. február 22-én feleségével együtt holtan találták lakásán. Életüket fegyver oltotta
ki: a helyszíni szemle szerint Pap János
először feleségét, majd magát lőtte főbe.
– nk –

Kecskés József: Apám emlékére
Hómezők vakító fehérjét
szemedben hozva
visszajöttél,
s kormányra fagyott kezeddel
kezemet fogva
meséltél…

Hordom tartálykocsid
robbanásveszélyét,
betegítőd, a jeges víz
csillapíthatatlan átkait,
Oroszország temetetlen halottaiért
torokszorító kínjaid.

Lánctalpas útjaid
bennem kavarognak
tovább,

Látom a szörnyűségek
kiüríthetetlen batyuját válladon,
s most érzem igazán súlyát a szívemben.

s halált üvöltő éjszakáid
géppuskatüzei
riasztanak.

Szerelmes ifjak, alig apák,
Megraboltak és alázottak:
Felejthetetlen, drága katonák!
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A DONNÁL ELESETT
MAGYAR KATONÁKRA!
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hogyjelent
jelentmeg
meg
olyan könyv, melyben a vers illusztrációját egy Zichy Mihály
rajz adta. Nagyhatású volt. Zichy Mihály (1827-1906) egyébként a minden oroszok cári udvarában, Szentpéterváron évtizedekig alkotó magyar ember volt, akinek a cár atyuska kivételesen megengedte, hogy minden udvari ünnepség alkalmával
díszmagyarba öltözve jelenhessen meg. Ilyen kegyben csak kivételes tehetségű ember részesülhetett, és az egymást a trónon
követő cárok azt évtizedekre meghoszszabbították 1850-től Zichy haláláig.)
Mindkét dolog, a vers tartalma, annak illusztrált rajza, mindmáig emlékezetemben volt és van, vajon ismeretségi körünkben vannak-e olyan személyek, akiknek az élete hasonlítható
egy bibliai alak tetteihez, „akiket a Teremtő Úr nagyon sújt és szeret”? Nem
kellett sokat gondolkodnom, keresgélnem, hiszen napjaink is bőven termelik a mindennapok harcosait, személyeit, akik napi küzdelmes helytállásukkal, annak tragikus hirtelenséggel
való megszakadásával szinte lemásolják a bibliai hőst, Illést, a szekerét, melyek tüzes gyors szívekből képződnek
és megállnak „a Himaláják jégcsúcsain”.
Azokról a vállalkozókról emlékezem meg írásomban, akik
a múlt és jelen, valamint az elkövetkező években elhatározásukkal maradandót alkottak és alkotnak, vállalkozói szellemükkel, tudásukkal, ember és családszeretetükkel, köztiszteletre érdemessé váltak és néha vállalni kellett az ezzel járó gonoszkodó irigy emberi magatartásokat is.
Juhász Tibor volt vállalkozó, családunk régi ismerőse, barátja, nemrég felkerült Illés szekerére, „tüzes, gyors szívével”,
mely Tüzes szekérré alakult és az ég felé rohant és ott megállt,
ahol a tél örök. Bármennyire is akartam volna Tibor éltét és
vállalkozói múltját bemutatni, ennél kifejezőbb és találóbb
szavakat nem tudtam találni rá. Ha élne, valószínű elnézően
megértené nekem ezt a hasonlatot. Mint amikor egy találkozóidőpont kérésemre adott válaszával már szolidan figyelmeztetett, hogy ő munkaszüneti napokon is dolgozik, nem engedheti
meg a szombati és vasárnapi pihenőnapokat. Visszagondolva
az elmúlt történéseket, akkor szokott gond lenni, – és sajnos
lett is nem egy esetben –, hogy a vállalkozásokban elért sikerek
a vállalkozóval idő múlásával elfeledtetik az egészségi problémáit, amelyek orvosi segítséggel ugyan kezelve vannak,
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Az 1990-es
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és felépített,
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önállóságát
vagyszakmákban,
az esetlegesen
kialakuló vagyonvesztést senki sem akarja, inkább kockáztat, és
ezért sok esetben elmennek egy láthatatlan falig.
Ismeretségünk több évtizedes múltra tekint vissza, melyet
sok siker és apró nüanszok, és sajnos sok kis kellemetlen történet tanúsít. Ennek ellenére barátságunk, egymás kölcsönös
tisztelete egymás felé és családjaink között is megvolt és megmaradt. Az 1990-es évek elejétől kezdve mindkét részről vállalkozásokban folytatódott, nem azonos szakmákban, csak párhuzamos
egyenesként haladtunk, nem várt
többismeretlenes dologgal, buktatókkal megtűzdelve. Ami nem csak ránk
volt igaz, hanem minden olyan emberre, személyre, aki a vállalkozási
életformát választotta, vagy arra
szánta és szánja el magát.
Mindkettőnket részben a rendszerváltás indított el, azzal a különbséggel, hogy Tibornak volt energiája
az új társadalmi rendszer kialakításának szervezésében, bízott és szervezte a vállalkozásokon alapuló gazdaságot és egy önállóbb közigazgatási rendszer megteremtését szorgalmazta. Mi pedig, a családommal együtt elviseltük egy darabig a ránk
szórt különféle jelzőket, és a sárdobálásból keletkező helyzetünket. Vállalkozást indítottunk, melyben családtagjaim is
megtalálták a helyüket. Úgy gondolom mindkét család száméra fontos volt a megélhetés biztosítása, annak megvalósulása
mindkét család számára új távlatokat nyitott meg. Tibor önkormányzati választáson képviselőnek indult, alapító tagja lett az
általa is szervezett Kisiparos Vállalkozói Ipartestületnek.
Munkája és családja mellett megszerezte a vízépítő mérnöki
diplomát, több lábon álló vállalkozást indított, több kenesei és
vidéki embert foglalkoztatott, részt vett Kenese és Akarattya
szennyvíz és gázhálózatának a kiépítésében. Vállalkozásait
mindig a piac igényei szerint szervezte. Hol csökkentette, hol
növelte annak kapacitását. Melybe később bevonta családtagjait is. Kevesen tudják Balatonkenesén és környékén, hogy Juhász Tibornak tudható be és köszönhető, hogy a Balatonfői
Öntözőfürt vízkivételi műve és annak küngösi elosztó tározójának technológiai felszereltsége és megmaradása ő neki köszönhető. Az öntözőfürt működését, részben tulajdonjogát akkor vette át a DRV anyacégtől, amikor a több vállalkozónak
felkínált lehetőséget azok nem voltak hajlandók átvenni és
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Ady Endre:
Az Illés szekerén
Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sujt és szeret:
Tüzes, gyors sziveket ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek.
Az Illés-nép Ég felé rohan
S megáll ott, hol a tél örök,
A Himaláják jégcsucsain
Porzik szekerük és zörög.
Ég s Föld között, bús-hazátlanul
Hajtja őket a Sors szele.
Gonosz, hűvös szépségek felé
Száguld az Illés szekere.
Szivük izzik, agyuk jégcsapos,
A Föld reájuk fölkacag
S jég-útjukat szánva szórja be
Hideg gyémántporral a Nap.
Illés bibliai alak, akit halálakor tüzes szekér vitt az égbe.

üzemeltetni. Senki sem fogadta el, hiszen megfelelő szakmai
háttérrel csak Juhász Tibor rendelkezett.
A megnagyobbodott és sokszínű vállalkozásának telephelyét Sóly községbe helyezte át. Rendbe tette a tulajdonát képező volt sólyi vízimalom épületét és melléképületeit. Segített
Magyarország egyik legrégebbi templomának feltárási munkálataiban, szabadtéri színpadot épített, rendbe hozta a falu

ADJON AZ ISTEN…
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önkormányzati és közösségi házának épületét. Üzemeltette
falu közellátását szolgáltató élelmiszerboltot és italboltot.
Megújította református hitéletét, a sólyi református gyülekezet
presbitere lett. Jelentős szerepet vállalt a sólyi történelmi szőlőhegy megújításában. Mindezek elismeréséül Sóly község
polgármesterévé választották. Családjának bővülése, vállalkozásának változása következtében igyekezett családtagjait is
bevonni a vállalkozásokba. Erre lehetősége is volt, mivel
mindkét gyermeke főiskolai végzettséget szerzett, családot
alapítottak, és ma már mindkettő jó hírű vállalkozó, reményt
adva arra, hogy elhúnyt édesapjuk vállalkozásait sikeresem
fogják folytatni. Az elmúlás mindig fájdalmat okoz és visszaemlékezésre késztet mindenkit, családtagokat, ismerősöket,
barátokat egyaránt.
Visszaemlékezésem megpróbálja baráti szempontból megismertetni egy tragikusan hirtelen elhunyt vállalkozó életének
fontosabb részeit. Nem foglalkoztam külön a férj, a családapa,
a szerető nagypapa személyével, annak elismertségével, mert
mindezekre választ ad az a nagy tömeg ismert és ismeretlen
ember, aki részt vett a temetésén. Meghallgatta a református
egyház szertartását, majd a sólyi polgármester méltató búcsúztató szavait, végignézte a Kelet-Balatoni Borlovagrend tagjainak díszegyenruhás tisztelgő megjelenését, és látta a sírra került kegyeleti koszorúk sokaságát.
Gondolataim közlését az vezette, hogy Juhász Tibor életének fontosabb szegmensein keresztül mutassam be a vállalkozók életét, kihívásait, sikereit és az élet által oly sokszor és sok
esetben nem jutalmazott munkáját. Írásomat nem csak nekrológnak szántam. Tisztelegni kívánok a férj, a családtagok és az
elhunyt segítőkész barát előtt, akit a vers szavait idézve: a Nap
hideg gyémántporral szórja be, és a hűvös szépségek felé
hajtja a Sors szele, – a most már az Ég s Föld között száguldó
Illés tüzes szekerén.

W

Nemcsak az évkezdet,
az újévi jókívánság adja
most az apropóját Nagy
László versének, hanem
az is, hogy szerzője negyven esztendővel ezelőtt, 1978. január 30-án
hunyt el Budapesten.
Itt, Veszprém megyében, Felsőiszkázon született, 1925. július
14-én, bár az anyakönyvbe a 17-i dátumot írták be. Tízévesen csontvelőgyulladás betegítette meg, lábában az idegek komolyan sérültek,
melyet műtétekkel sem sikerült helyrehozni.
Az első öt osztályt szülőfalujában, további iskoláit Pápán végezte. Képzőművésznek készült, 1946-tól a budapesti Iparművészeti Főiskola grafikus szakán kezdte felsőfokú tanulmányait, melyeket a Képzőművészeti Főiskolán és a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán folytatott – már tudva, hogy az irodalom vonzásának nem tud ellenállni.
A fiatal költő tehetségét a kortársak felismerték. Verse jelent meg a Négy nemzedék antológiában, ösztöndíjat kapott Bulgáriába, ahová később sokszor visszajárt, a népköltészetet tanulmányozta és fordított.
A nép dalai, versei egész költészetét áthatották, szeretetüket gyermekkorából, az iszkázi miliőből hozta magával. Nagyívű, szimbolikus és látomásos lírája magával ragadó erőt teremtett.
1952-ben feleségül vette Szécsi Margitot: házasságuk évtizedei alatt erős szellemi holdudvar
alakult ki körülöttük. Nagy László 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, volt,
később főmunkatársa lett.
1978. január 30-án váratlanul, szívinfarktusban hunyt el.
– nk –

Negyven hunyt el Nagy László

Gyurica István
Nagy László: Adjon az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.
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Fogyatékossági támogatás

Amikor szociálpolitikáról esik szó, sokan nem is gondolnak arra, hogy milyen széles területet ölel át. Elég csak
annyit megemlíteni, hogy szorosan kötődik az oktatáshoz és az egészségügyhöz is.
Hírlapunkban sorozatot indítunk, melyben szeretnénk rávilágítani egy-egy támogatás elérésének lehetőségére, illetve bemutatni a szociálpolitika területeit, történetét.
A mai alkalommal a kevesek által ismert fogyatékossági támogatás igénylését vesszük
szemügyre. A támogatással külön foglalkozik az
1998. évi XXVI., A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosítása elnevezésű
törvény.
A fogyatékossági támogatás a nevében is
jelzi, hogy súlyos fogyatékos személy részére állapítják meg. Mindennek az a célja, hogy a súlyosan fogyatékos egyén a jövedelmétől függetlenül anyagi forráshoz jusson
hozzá. További cél a fogyatékos állapotából eredő társadalmi
megkülönböztetés csökkentése.
Ki igényelheti? A jogosultság a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos személy kérheti. Az igényléskor Magyarországon élő magyar állampolgárnak kell lennie. Az igénylés lehetősége vonatkozik a letelepedett, bevándorolt jogállású személyre, illetve a hontalanra, a magyar hatóság által menekültnek nyilvánított számára.
A támogatás egyik pozitívuma, hogy megítélhető abban az
esetben is, amikor fogyatékos személy számára műtéti úton
nem javítható a látás képessége. Nyitva áll a lehetőség a szinte
alig látóként látásmaradvánnyal rendelkező egyénnek. Megítélhető a támogatás hallási fogyatékosok, súlyos és középsúlyosan fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos kérelmezőnek. Továbbá abban az esetben is megítélhető, ha az értelmi akadályozottság genetikai jellegű a kérel-

mezőnél. Olyan egyén is élhet a lehetőséggel, akinek az állapota kromoszóma-rendellenesség miatt középsúlyosnak, vagy
súlyosnak minősített.
Egyes esetekben a támogatás folyósítását kizáró okok akadályozhatják meg. Mindezek az igénylés elutasítását vonhatják maguk után. Nem részesülhet fogyatékossági támogatásban a vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi
pótlék folyósításában részesülő.
A támogatás iránti kérelmet kétféle módon lehet benyújtani. Az egyik az elektronikus úton, a másik pedig a formanyomtatványon történő. A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos, bentlakásos szociális intézményben élő esetén az otthon
háziorvosa által kiállított beutalót. Csatolni kell továbbá a fogyatékosságot igazoló orvosi leletet, dokumentációt, személyi
igazolvány másolatát. Abban az esetben, ha a kérelmező súlyos fogyatékosságát, önkiszolgálási képességét a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje hatályos határozatában
nem állapítja meg, akkor felülvizsgálatról intézkedik. Fogyatékosság minősítése céljából a kérelmező személyes megjelenésre kötelezhető. Abban az esetben, ha a kérelmező nem rendelkezik a minősítéshez szükséges iratokkal, akkor a háziorvos
gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégzéséről.
A kérelem benyújtható a megyei kormányhivatal megyei
székhely szerinti járási hivatalához vagy kormányablakhoz.
Budapestiek pedig a VIII. kerületi Hivatalhoz, vagy a kormányablakhoz nyújthatják be.
A támogatás megítélése esetén hatósági igazolványt állítanak ki a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 éves
időtartamra. Az igazolvány érvényessége
A balatonkenesei katolikus templom nagy jubileumra készül. 2018- 5 évvel meghosszabbodik abban az esetban lesz a templom építésének 200. évfordulója. Erre a jeles alka- ben, ha a fogyatékos állapota végleges. A
részesülő utazási kedvezlomra szeretnénk, ha újra megszólalna a templom orgonája. Sokak támogatásban
mény, utazási bérlet és adókedvezmény
régi vágya, hogy újra hallhassuk a kenesei katolikus templom orgo- igénybevételére is jogosulttá válik. Vanájának muzsikáját. Már elkészültek a tervek és ütemezések, de az kok személyi járadékának lemondását
anyagi források még hiányosak. Ha Ön szeretné anyagilag támo- követően amennyiben nem kéri az önkiszolgálási képesség vizsgálatát akkor,
gatni ezt a beruházást, akkor megteheti a következő formában:
20.982.- Ft, illetve, ha az önkiszolgálás
hiányát állapítják meg, akkor 25.825.- Ft
Balatonkenese Városért Közalapítvány
összeg folyósítására kerülhet sor.
72900013-10501447
20.982.-Ft abban az esetben, ha az
igénylő látási, hallási fogyatékos, illetve
Katolikus templom orgonájára
autista. 25.825.-Ft, abban az esetben, ha
Illetve személyesen is lehet anyagi támogatást átadni Pércsi Valéri- az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy látási, értelmi, avagy mozgásának, az alapítvány pénztárosának (Balatonkenese, Fő utca 6.).
fogyatékos, vagy autista, és önkiMinden anyagi támogatást és imádságot előre is tisztelettel köszö- szervi
szolgáló képessége teljesen hiányzik. A
nök.
támogatás folyósítása a kérelem benyújDr. Balázs Pál c. apát, plébános tásának hónapjától, annak is az első napjától jár.
Összeállította: Varga Ákos
okleveles szociálpolitikus
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Jelentős változások lesznek a közigazgatási ügyintézésben
A 2018. január 1-vel életbe lépő jogszabályok rendelkezései alapján a közigazgatásban bevezetik az e-ügyintézést,
vagyis elektronikus ügyintézést.
Hogyan érinti ez a rendőrségi ügyintézést? Aki már rendelkezik ügyfélkapuval, és használta azt, tudja, miről beszélek.
2018. január 1-től
a gazdálkodó szervezetek csak ilyen
módon, tehát ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül nyújthatnak be iratot a rendőrségre. Ez a mindennapi életben érinti a kormány és járási hivatal egységeit, az
önkormányzatokat és intézményeiket: szociális szolgálatok,
oktatási intézmények, kultúrházak rendezvény-bejelentéseit,
vállalkozásokat stb. A police.hu főoldala alján kattinthatnak
az e-ügyintézéssel kapcsolatos minden információt, a benyújtandó iratokat is tartalmazó linkre:
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes.
A magánszemélyeknek nem kötelező az e-ügyintézés, az
e-irat benyújtás, de természetesen élhetnek ezzel a lehetőséggel saját ügyfélkapujukon keresztül. Egyébként a következő
két, hagyományos lehetőség közül választhatnak:
1. Személyesen keresik fel a Rendőrkapitányságot, ahol
hivatalos jegyzőkönyvbe mondják el problémájukat.
2. Írásban, postán feladott levélben írják meg panaszukat, kérelmüket, beadványaikat. A géppel írt levélben
is szerepelni kell a kézzel írt aláírásnak és a bejelentő személyének azonosítására alkalmas adatoknak.
Korábban lehetőség
volt e-mail üzenet küldésére. Az új szabályok
szerint az e-mail nem
tekinthető hiteles bejelentésnek, mivel az email küldője, vagyis az
e-mailfiók tulajdonosa
nem azonosítható. Az ilyen levelekre egy automatikus választ
fog küldeni a rendszer, amely a hiteles és azonosítható bejelentési lehetőségekről tájékoztatja az üzenet küldőjét.
Már ebben az évben gyakorlattá vált a PostaSzeüsz rendszer alkalmazása, a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kialakításával. Ez azt takarja, hogy a rendőrség által postai úton
küldendő iratok hiteles elektronikus formáját a KÉR központban nyomtatják ki, és úgy kézbesítik. Ez történik fordított
irányban is, amikor a papíralapon feladott levélnek mi, vagyis
a rendőrség a hiteles, elektronikus példányát kapjuk meg, és az
abban szereplő információk alapján történik az ügyintézés, eljárás.
Ha már elektronikus „ügyezésről” írtam, szeretném megnyugtatni a bankkártyahasználókat, hogy az érintős kártyákról mobil terminálokkal nagyon vékony fedőrétegen keresztül, például farzsebben elhelyezett kártyáról, lehet közeli
érintéssel pénzt levenni. Aki a kártyáját pénztárcában, táskában, kabát belső zsebében tartja, azt ilyen veszély nem fenyegeti. És a zsebtolvajok ténykedése ellen is jobban védve
van… Ezen a linken látható ezzel kapcsolatban egy tájékoztató kisfilm:
http://index.hu/video/2017/11/29/paypass_bankkartya_erinteses_fizetes_penz_lopas_teszt/

Az elektronikus világban zajló bűnözés mellett a valóságban is mindig születnek új ötletek, hiszen az emberek fantáziája kimeríthetetlen.
Az ünnepek előtti meséken túl, hogy rászorulóknak gyűjtenek, ajándéknak való terméket árulnak, új mesék jelentek
meg, hogy az idősek otthonába bejussanak a trükkös tolvajok,
és figyelemelterelés közben ellopják értékeiket, spórolt pénzüket.
1. Orbán Viktor miniszterelnök nevében tesznek fel kérdéseket, gyűjtenek adatot, kérnek véleményt.
2. A segélykérésre alkalmas biztonsági gomb, riasztó beszereléséhez járják végig a lakást, hogy hol lenne a
legjobb helyen.
A trükk a régi! Megnyerik az idősek bizalmát azzal, hogy
nekik fontos dologról beszélnek, nekik fontos dolgot ígérnek.
Ez azonban csak terepszemle, vagy egyszerű figyelemelterelés
a lopáshoz.
Munkatársaim nevében kívánom, hogy az újévben ne legyen szükségük rendőrségi bejelentésre, segítségkérésre
azért, mert bűncselekmény áldozatává váltak!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A Magyar Kultúra Napja
2018. Január 22. hétfő, 18:00
Kultúra Háza

Ünnepi műsor
és a Balatonkenese Kultúrájáért Díj
átadása
Közreműködnek:
Pannónia Citerazenekar,
Kerti Teréz,
Áldás Együttes
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Egy hónap – egy téma
a biztonságos internethasználatért

Noha a karácsony és a nagy vásárlások időszaka már véget ért, az egyre népszerűbb online vásárlásról és
online fizetésről mindenképp érdemes beszélni.
Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a webshopokban és az aukciós portálokon történő
vásárlás. A webshopokban általában a kereskedők új terméket árulnak, számlával, jótállással. Az aukciós
portálokon viszont sok esetben használt termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Így az áruk is
alacsonyabb, de kevésbé garantált a minőség, ezt a vásárlásnál mindig tartsuk szem előtt.
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy
megkapom-e a pénzemért a kiválasztott árut, illetve azt kapom-e, olyan minőségben, amit kiválasztottam. A webshopokon és az aukciós portálokon keresztül történő vásárlásoknál többnyire
van lehetőség arra, hogy a terméket személyesen
vegyük át, a helyszínen fizetve. Ez a legbiztonságosabb forma, hiszen a fizetés előtt láthatjuk az
árut, és ha az nem felel meg az elképzeléseinknek,
elállhatunk a vásárlástól. Az aukciós portálok
esetében azonban a fizetés előtti megtekintésre
nincs lehetőség, ezért a licitálás előtt kérjünk
megfelelő tájékoztatást a termékről.

CSOMAGKÜLDÉS
Nem mindig van lehetőség a személyes átvételre, ilyenkor
marad a postai út. A megrendelés előtt mindig tájékozódjunk
a jótállás feltétekeiről, a szállítási költségekről és a szállítás
idejéről. Webshop esetében nézzük meg, hogy ki üzemelteti
az oldalt (cég vagy egyéni vállalkozó), mert az oldalon mindig fel kell tüntetni a címet, az adószámot és cégjegyzékszámot, illetve a csomagküldésre jogosító nyilvántartási
számot.

UTÁNVÉTEL

Az áru kifizetése többféleképpen történhet. Utánvétellel történő fizetés esetén a postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ebben az esetben a csomagot biztosan megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag bontatlan és sértetlen
állapotú-e. Ellenkező esetben ne vegyük át, hanem küldjük vissza a feladónak. Ha van lehetőségünk, nyissuk ki és
ellenőrizzük, hogy tényleg a megrendelt áru van-e benne.
ÁTUTALÁS, BANKKÁRTYA-HASZNÁLAT
Utánvétel helyett lehetőség van az áru előre történő kifizetésére. Ezt megtehetjük átutalással vagy fizethetünk
bankkártyával közvetlenül az interneten.
Használhatunk úgynevezett virtuális bankkártyát is, amelyre ajánlott csak akkora összeget feltölteni, amekkorára az
aktuális vásárláshoz szükség van.
Az oldalon ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e tanúsítvánnyal. Ennek megléte garantálja, hogy az oldalt az adott bank
üzemelteti, valamint hogy a kapcsolat, amelyen keresztül az adatainkat küldjük, megfelelően titkosított.
JAVASLATOK

• Ha lehet, válasszunk személyes átvételi módot!
• Ellenőrizzük az eladót (visszajelzések, közzétett adatok alapján)!
• Bankkáratya adatainkat csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán adjuk meg (e-mailben soha)!
• Ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal! (Az illusztrációban a tanúsítványokat láthatjuk három különböző internetes böngészőben.)

www.police.hu
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Sikeres volt a 2017-es év
a Balatonkenesei Polgárőrök számára
A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület a 2017. évet megfelelő személyi és anyagi feltételekkel kezdte meg.
A februári tisztújító közgyűlésen megválasztásra került az egyesület régi/új vezetősége, elnök: Ritter József, alelnök: Pintér József, gazdasági vezető: Nyemcsok
Györgyné személyében.
Az előző évek tapasztalatait, gyakorlatát
figyelembe véve alakította ki az egyesület az
éves gazdálkodási, szolgálatvezénylési, rendezvénybiztosítási tervét; és adta be pályázatait az Önkormányzat és a BM OKF felé. A sikeres pályázatok és a meglévő együttműködési megállapodások alapján az egyesület bevétele több mint két millió forint volt, amely
felelős gazdálkodás mellett biztosította az éves
működést.
A szolgálati statisztika adatai az előző éviekhez hasonlóan alakultak, csak a környező
polgárőr egyesületekkel (Balatonfőkajár, Balatonakarattya, Csajág, Küngös, Papkeszi) közösen ellátott szolgálatok száma emelkedett
Ruszina György Szent László plakettje
meg, figyelemmel a nagy nyári rendezvényekre.
A sikeresen elvégzett munkánkat több alPintér József Sárkányölő Szent György plakettje kalommal is elismerték: a rendőrségtől Nyemcsok Györgyné és Pintér József Sárkányölő
Szent György plakettet, Stud Lilla emlékplakettet; Ruszina György a VeMPSZ-től Szent
László plakettet kapott.
Az év vége történéseit beárnyékolta, hogy Simon Lajos
polgárőr társunk türelemmel viselt, hosszú betegség után, 55
éves korában elhunyt. Emlékét
kegyelettel megőrizzük!
Köszönöm az egyesületet
támogató minden személynek
és szervezetnek, hogy segítették az elmúlt év, évek munkáját
és kérem, hogy továbbra is álljanak mellettünk és támogassanak minket az önként vállalt
Stud Lilla elismerő plakettje
polgárőri feladataink ellátásáStud Lilla kitüntetése ban!
Ritter József
elnök
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Életvezetés – Ígérem, ígérem, ígérem...
Mottó: Az ezermérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik (Lao Ce)
Szilveszter sokunknál a nagy ígéretek napja. Sokan fogadalmat tesznek önmaguknak, hogy jövő évben mi mindent fognak másként tenni. Több ismerősöm tesz például ígéretet arra,
hogy jövőre kevesebbet fog dolgozni, több időt tölt a családjával, vagy végre komolyan elkezd sportolni, futni, tornázni; valahogy, de változtat a már megszokott rutinos napokon. Statisztikák szerint a szilveszteri ígéretek nagyon ritkán válnak
valóra. De miért? Miért nem tudjuk megtartani, amit szeretnénk, főleg ha jobban is járnánk a változtatással. Ezzel kapcsolatban egy nagyon jó könyv akadt a kezembe, és ennek lényegét szeretném megosztani a Kedves Olvasóval. A módszer
neve: kaizen. Elméletét és gyakorlatát Robert Maurer foglalta
össze könyvében. A kaizen egyszerre hitrendszer, filozófia és
stratégia – a változások érdekében.
A hagyományos önfejlesztő jellegű sikerkönyvekben sokszor azt olva s h a t j u k :
döntsd el,
kezdd el, gondolkodj nagyban, bízz magadban és menni fog… de ha igazán őszinték akarunk lenni magunkhoz, mégsem megy. Illetve nagyon kevés
embernek van olyan pszichológia és lelki alkata, hogy gyorsan,
radikálisan és kitartóan tudjon változni. Az az ember, aki pedig
a legnagyobb hasznot húzza a változás iránti vágyunkból, az
maga a sikerkönyv írója, mert rengeteg kötetet tud eladni. Mert
változni azért szeretnénk!
Jon Wooden, napjaink egyik sikeres kosárlabdaedzője, azt
mondta: „Ha nap mint nap egy kicsivel jobbak vagyunk, idővel
nagy dolgok történnek. Ha napról napra csak egy kicsivel javítunk a kondíciónkon, idővel jelentős javulást fogunk tapasztalni. Ne a gyors és látványos javulás legyen a célunk, hanem
az, hogy minden egyes nap tegyünk jobbá valamit.” Ezek a
gondolatok összecsengenek a kaizen elméletével.
A kaizen szerint kis lépésekkel lehet igazán nagy változásokat elérni. Ha valamin
változtatni szeretnék, kis változáson törjem először a fejemet. Mi az a kis változás,
amit most be tudok építeni az
életembe, és nem okoz problémát a megvalósítása? Mi az a
pici újdonság, amitől nem ijedek meg? Mi az a kis tett, amit
garantáltan meg tudok tenni? Mi az a kis jutalom, amit megszavazok magamnak, ha ügyes vagyok?
Miért működik a statisztika szerint jobban a kaizen, mint a
radikális változásokat hirdető elméletek? Mert a nagy változás
bár vágyott, de gyakran ijesztő; nagy benne a kockázat a kudarcra, és hosszú távon nehéz benne kitartani. Gondoljunk
csak egy hétköznapi esetre! Szeretném a mozgást beépíteni az
életembe. Ez jó és szép vágy. Legyen ez a futás. Megveszem a

futóruhát, kinézem a helyet, ahol futni szeretnék, és eltervezem, hogy holnap kimegyek futni – és innentől legalább kétszer egy héten megteszem ezt. Azután első nap lelkesen megyek és futok, ameddig csak bírok. Utána izomlázam van, rájövök, milyen érzés a kifulladás, mennyi időt jelent ez a két
alkalom futás a napirendben; közbejön egy fontos hívás, beesik egy határidős munka… Soroljam? Meg hát nem volt akkora nagy siker az első alkalom! Rájöttem, hogy nem tudok
azonnal öt kilométert lefutni, talán csak egyet. Így a futás kimarad egyszer, azután még egyszer, és lassan csak bűntudattal
tudok rá gondolni.
A kaizen által javasolt
nagyon kis lépések módszere egyfajta „lopakodó”
megoldást jelenthet. Kicsi, könnyen teljesíthető
célokat tűzünk ki, amitől
nem ijedünk meg, amit simán megtehetünk. Sőt,
olyan kicsi lépésekre bontjuk a célunkat, hogy szinte
nevetségesen kicsi legyen. Mert pont ez a lényeg!
Nézzük ezt a futással kapcsolatban! Ha évek óta nem végeztem semmilyen sportot, akkor ne a futást tűzzem ki első kis
lépésnek. Legyen inkább a helyben járás. Például azt tűzöm
ki, hogy a tévénézés vagy zenehallgatás közben naponta két
percet helyben járok. Ez annyira könnyű, hogy ha egy kicsi
vágyam van a mozgásra, meg tudom tenni. Néhány hétig napi
két perc a tévé előtt. Pár hét után a testem annyira megszokja,
hogy már észre sem veszem, hogy nem két percet járok egy
helyben, hanem négyet. Sőt, élvezem azt a négy percet! Ez lehet, hogy így elsőre olvasva semminek tűnik, de a semmi a két
perc előtt volt. A következő hetekben az agy megszokja ezt a
pár perces mozgást, kialakulnak új kapcsolatok az agyi idegsejtek között, aminek hatására örömet kezdek érezni a helyben
járásnak még csak a gondolatára is, és egyre gyorsabban haladok a cél felé. Ha egy kicsit számolok, két hétig két perc
helyben járás, még két hétig négy perc, utána két hétig nyolc
perc, majd két hétig már kimegyek nyolc percre a levegőre sétálni, aztán pedig két hét múlva talán már vágyom a levegőn a
kocogásra… Pedig hol is kezdtem el? Tíz hét után esetleg lassan kocogok is. Hogy lassú-e változás? Igen, de a semmihez
képest nagyon is látványos eredményeket hozhat.
Kutatások szerint az emberek átlagosan tíz egymást követő
szilveszteren határozzák el újra és újra ugyanazt – például a
futást –, és az elhatározások egy negyede már az első két hónapban kudarcot vall. Próbáljuk ki, hogy nem nagy lépést tűzünk ki elsőre, hanem a cél felé vezető első kis lépést!
Azért egy dolgot a kaizen módszere sem
tud megoldani. Nekünk kell kitűzni a célt és nekünk kell megtenni az első lépést. Szívből kívánom, hogy a mostani szilveszterkor megfogalmazott vágyak megvalósulása sikerekben
gazdag legyen!
M. Teréz nővér

2018. január

Ismét január van. Egy új naptári év
kezdődött el, 2018-at írunk. Véget értek
az adventi készülődések, a karácsonyi
ünnepek együtt töltött napjai. Jönnek a
megszokott, dolgos, most még hideg
hétköznapok. Délelőtt csendes a városunk, délután azonban már nagy a jövésmenés. A hosszú téli estéken mindenki
szívesen tölti idejét a meleg lakásban,
családja körében. Ezek az elvonulós esték jó alkalmak arra, hogy a családok
beszélgessenek. De biztos vagyok
benne, mindannyian találkoztunk már
azzal a jelenséggel, hogy nem is olyan
könnyű beszélgetni!

Nővérként szabad programok alkalmával gyakran találkozom gyerekekkel,
fiatalokkal. Sokszor olyan jó lenne néhány információt megtudni a gyerekektől, fiatalokról. Számtalan szakkönyv
foglalkozik a témával: mennyire fontos
napjainkban, hogy valódi kapcsolatokban éljünk, és sokat beszélgessünk. Itt az
újév kezdete, nagyszerű alkalom, hogy
elkezdjünk szót fogadni a szakembereknek. Nem gondolom, hogy könnyű lesz.
Biztos sokan megtapasztaljuk majd a jól
ismert párbeszédet: „Történt valami a suliban?” „Semmi” „Legalább azt mondd
meg, mi volt az ebéd?” „Semmi”„Egyáltalán, történt valami az elmúlt 8 órában?”
„Semmi.” Igen, ez egy alap párbeszéd bármely kiskamasszal. Azonban igazság szerint nem sokkal könnyebb egy ovissal
vagy kisiskolással sem, hiszen őket még
elsodorják az események. Ők még nem képesek fejben tartani azokat. A nagy kérdés szerintem az: létezik egyáltalán
olyan kommunikációs forma, ami
mindenkinek megfelel, a szülői kíváncsiságnak éppen úgy, mint a gyerekeknek, fiataloknak? Jó hírem van.
Létezik egy úgynevezett egyéni, vagy
legalábbis korosztályonként változó
nyelv, amivel elérhetjük őket.
Melyek ezek a lehetőségek? Megpróbálom három csoportban bemutatni.
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1. Óvodás korban:
Merjünk utazni a gyerekekkel Fantázia-országba
Mindenki tudja, hogy az ovisok legfontosabb feladata a játék. Nagyon szívesen játszanak bármilyen szerepjátékot
egy felnőttel, amikor egy plüssmaci
vagy báb mögé bújva mindent feltárnak,
ami számukra fontos. Személyes tapasztalatomat ezzel kapcsolatban egy óvodai
hittanórán szereztem. A csoportba tartozó egyik nagyon eleven kisfiú magához ragadott egy plüss figurát. Történetesen Kippkoppot, hiszen a balatonkenesei óvodában voltunk. Ettől a perctől
kezdve Kippkopp életre kelt: kérdezett
és mesélt. „Isten szeret mindenkit.” „Ez
nem igaz. Kippkoppot mindenből kihagyják.” „De Isten mindig ott van
Kippkoppal.” „Lehet, de azért Kippkopp nagyon bátor és megvédi magát. Jó
csúnyákat mond a többiekre.” …

Azóta Kippkopp minden foglalkozáson ott van és mesél. Én pedig örülök,
mert tudom, ha kis barátom a hittanóra
előtt csúnyán beszél, az azt jelenti, ott és
akkor őt nagyon szeretni kell, mert magányosnak érzi magát. Remélem, sokunknak és gyakran sikerül felvenni a
mese fonalát, amely elvezet az egészen
kicsi gyerekek lelkivilágába.
2. Kisiskolás korban: Légy kicsit
gyerek!
A kisiskolás korosztálynál nagyon
jól alkalmazhatóak a szerepcserés játékok. Ha elég jól ismerjük a gyerekeket,
akár kicsit provokálhatjuk is a számunkra érdekes témákat. Iskolából hazafelé egy apuka beszélgetett nagyon
bölcsen az első osztályos fiával. Kisfiú:

„Apu, játsszuk azt, hogy te vagy a kicsi,
én meg a bátyád.” Apa: ”Bátyó, ma rám
szólt a tanító néni, mert Sanyival megint
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dobálóztunk a radírral.” „Már megint,
öcsi? Tudod, hogy ebből mindig baj van.
Órán csináltátok? Feketét is kaptál?”
„Aha, most hogy mondjam el apunak?”
„Ne félj öcsi, csak mondd el, apa biztosan kitalál valamit, hogyan mondjuk
meg anyunak az újabb feketét.” …
3. Kiskamaszokkal és serdülőkkel:
Mélyvíz, de bele kell ugrani...
Biztos ismerős helyzet, amikor látjuk egy kamaszon, hogy valami nincs
rendben, próbáljuk óvatosan kikérdezni,
de válasz helyett csak durcás elvonulást
tapasztalunk. Mi a megoldás ilyenkor?
A türelmes kivárás. Egy kedves ismerős
családnál az édesanya profin kezeli kamasz lánya kitöréseit. Ő mesélte el egyik
beszélgetésüket. Este az addig duzzogó
lánya odament hozzá: „Nem kérek vacsorát. Nincs étvágyam. Mostanában
nem tudok enni.” Anya gondolatai: (Jaj
ne, már megint mit olvashatott össze a
neten? Amúgy olyan szépen elfogyott
reggel az a tányér rántotta…) „Úgy érzed, kevesebbet bírsz enni, mint korábban? Mióta van ez így?” „Tudod, pár
hete annyira rossz a kedvem, semminek
sem tudok örülni.” (Mi? És a koncert két
hete, meg a szülinapi buli?) „Szóval nem
okoznak örömet a szokásos dolgok. Ha
van esetleg valami, amit elmondanál…”

Ez a bölcs édesanya megértette a kamaszok legbelső vágyát: foglalkozzál velem, és egyedül énrám figyelj. A kamaszok sokszor egyedül érzik magukat,
akár vágyaikban, akár érzelmeikkel. Nagyon fontos a számukra, hogy egy felnőtt tapasztalatán keresztül kicsit el tudjanak távolodni gondolataitól, érzéseitől, és így reálisabban lássák saját helyzetüket.
Ezek a lehetőségek nagy kihívást jelentenek a mai felnőtteknek, de nem lehetetlen gyakorolni őket. Ha nekivágunk, ne feledjük el a jól ismert bölcsességet: Teher alatt nő a pálma. Legyünk
bátrak, és gondoljuk át, mi magunk mit
tudunk tenni a gyerekekért, fiatalokért
2018-ban itt, Balatonkenesén.
M. Erzsébet nővér
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Áldott legyen az újév,
mi ránk köszönt.
Hozzon békességet,
boldogságot, gazdagságot,
hozza el a szeretetet,
a szeretet melegségét.
Hozzon minden ember
szívébe elégedettséget.
Hozzon bizonyosságot,
a szorgalmas munkának
megérdemelt jutalmat,
a jó cselekedetek gazdagságát.
Hozza el a napsugarat,
ragyogását a mindennapokra.
Űzze el a felhőt az arcunkról.
Hozza mosolyunk boldogságát.
Ne szenvedjünk nélkülözést,
Segítő kezünk is kinyújtjuk.
Kérjünk, ha kérni muszáj,
Köszönjük mások önzetlenségét.
Nyíljon imára, áldásra szánk.
Kérjük az Egek Urát,
maradjon velünk, legyen
mindenkor a támaszunk.

2018. január
Benedek Elek: Január
Száll az idő, száll fölöttünk,
Sebesebben, mint a madár,
Gyűlnek az évek mögöttünk.
S vajon, hol a véghatár:
Nem tudja ezt a halandó,
Csak annyit tud, hogy mulandó
Minden itt az ég alatt –
Életünk egy pillanat.

Parasztember regulái az idők változásáról
Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziója nyomán
Időjárási megfigyelések a régi időkből – Január
Mikor a holdtölte ködös és homályos, hó fogytára eső lesz; ha vörös,
szelet jelent.
Télben, ha hirtelen megszárad a papiros vagy más egyéb valami, dér
lesz.

Égi áldást életünkre,
Boldogságot, hálát szívünkbe,
Megpróbáltatásainkhoz erőt,
Hitet, hogy méltók lehessünk
emberségünkre.

A fagyás, ha esőtől elsőben olvadni kezd, és napkeletről szél fúj, a
fagy még sokáig tart.

Mit hoz a jövő?
Jövőnk mit tartogat?
Mi van a szívünkben?
Mi lakozik a lelkünkben?
Mit kivetítünk környezetünkbe,
az jelenik meg a jelenünkben.
Az jelenik meg a jövőnkben.
Rajtunk áll, mit hoz a sorsunk.
Mit kívánunk magunknak,
kívánságaink az égig érnek.
Csüggedésünkben is merjünk
mi, magyarok nagyon álmodni.
Merjünk boldogságra vágyni,
örömöt, szerencsét kérni.
Úgy cselekedni, hogy mindez
valósággá váljon.
Merünk, tudunk-e elégedettek lenni,
körülményeink, lehetőségeink
adnak-e boldogságot?
Meglátjuk-e a pillanat örömeit?
Tudunk-e örülni a kicsi örömnek?
Egy kedves szónak, egy mosolynak?
Rá tudunk-e mosolyogni egy
ismerősre, egy idegenre?
Kitárjuk-e karunk egy
boldog, elfogadó ölelésre?
Ha csillog a szemünk,
mosolyog az arcunk,
boldogok vagyunk.
KG

Fagyos időben, ha kis hó esik, sokáig tart a fagy; ha nagy hó esik,
hamar elolvad.
Télen, ha nagy hó leend, bőséget jelent. Ha dara- és kőeső (jégeső,
ónos eső – a szerk.) sok van, drágaságot hoz.
Ha Boldogasszony havában dördül a menny: nagy, kemény szeleket
és bőséget jelent.
A megfigyelések és jelen korunk között több mint ötszáz év telt el. Sok megfigyelés még
ma is megállja a helyét, de egyesek megítélésénél mindenképpen figyelembe kell vennünk
az időjárásnak ezen időszak alatt természetes módon, valamint az emberi tevékenység miatt bekövetkezett változásait.
Felhasznált forrás: Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása.
Reprint kiadás Borsa Gedeon gondozásában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986
(Magyarra fordította Heltai Gáspár 1575-ben.) – Az írásmódban (így a helyesírásban)
megtartottuk a szerző eredeti formáit.

Összeállította: – nk –

2018. január
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2018 légi vadásza
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
minden évben szavazást indít, hogy melyik madár nyerje el az
„Év madara” címet. Idén a voksolás elmaradt, ennek oka,
hogy most húsz éve a vándorsólyom (Falco peregrinus) újra
költ hazánkban, így jogosan kapta ezt a megtisztelő címet.
Az 1900-as évek elején sem nagy számban, de költött hazánkban. 1950 körül a párok száma elérte az ötvenet, majd bekövetkezett a drasztikus csökkenés: a DDT (diklór-difeniltriklóretán, az élő szervezetben felhalmozódó rovarölő szer,
melynek használatát az 1960-as évektől egyre több ország tiltotta be – a szerk.) használata miatt az állomány világszerte lecsökkent. Az utolsó költése nálunk 1964-ben volt. Ahogy a DDT
eltűnt a kontinensről, úgy a sólymok sikeresen szaporodtak és az állományuk növekedésnek indult. 1997-ben pedig újra költött
a vándorsólyom Magyarország területén. Azóta az állomány növekszik, de az egyedszámuk még mindig nem nagy.
Kozmopolita fajként az egész világon megtalálható, ezért számos alfaját különböztethetjük meg. Dél-Amerikától Japán szigetéig, a legkisebb méretűek az afrikai sivatagokban, míg a legnagyobbak az Északi-sark közelében élnek. Elterjedésükkel tolluk
színe is változik: északon a világosabb, szürkés, délen a barnább színek dominálnak a madarak tollán.
Az egyik leggyorsabb állat a földön.
Az áldozatára lecsapó sólyom a 400 km/h
sebességet is elérheti. Kedvenc zsákmánya a galamb, emellett a hasonló méretű
madarakat, rágcsálókat és a nagyobb rovarokat is kedveli. Vadászterülete változatos, kedveli a sziklás területeket, mert az
eredetileg itt élő szirti galambok képezték
fő táplálékát, a sziklafalak pedig a fészkelőhelyét. Ahogy a galambok megjelentek
a városokban, úgy a vándorsólymok is
birtokba vették az épületek „szirtjeit”. Már
a neve is elárulja, mi teszi sikeres vadászszá: a falco a latin sarló szóból ered, a
sarló pedig maga a madár szárnya, melynek fesztávolsága 105 cm. Ez tökéletesen
áramvonalassá teszi testét az áldozatra
való rázuhanás során, e mellé társulnak
éles karmai, horgas csőre.
Fészkét a kiálló sziklapárkányokra, épületekre, hidakra rakja, tojásai száma általában 3-4 darab. Ezen madarak egy életre
választanak párt maguknak, a párzást bonyolult udvarlási-légi mutatványok előzik meg, a hím a levegőben párjának adja a
zsákmányt, ezért a tojónak egy ideig háton kell repülnie.
A vándorsólyom régi kapcsolatot ápol az emberrel,
mint vadászmadár, de nem szabad azonosítani a magyarság madarának számító kerecsensólyommal. A
kerecsensólyom tartható a régészeti leletek szerint a
honfoglaló magyarok madarának, azaz a mondakörben szereplő Turul alakjának.
A vándorsólymot már több ezer éve használják vadászatra. A második világháborúban a katonai üzeneteket szállító postagalambokat vadászták le a segítségükkel, napjainkban pedig a repülőtereken riasztja el a
madarakat.
A világ számos országában már védelmet élvez, ezáltal az állomány gyarapodik. A legnagyobb segítség a
faj fennmaradásának érdekében az élőhely megóvása,
és a vegyszerek, káros anyagok mellőzése.
Reméljük, a jövőben még több pár fog költeni hazánk területén, és a következő húsz év elteltével újra megkaphatja az „Év
madara” címet.
Tóth István
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A Balatonkenesei Települési Értéktár Bizottság felhívása
Tisztelt balatonkenesei lakosok és nyaralótulajdonosok!
Jó helyen járnak, ha szeretik ezt a várost és fontosnak tartják, hogy az egykori és mai Balatonkenese szellemi, anyagi,
természeti és közösségi érté keit a következő generációknak is
megőrizzük. Ebben az Önök segítségére is számítunk!
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX .
törvény, valamint a magyar
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet alapján helyi, megyei és országos
A Balatonkenesei Tájház szinten is elkezdődött a magyar értékek összegyűjtését és megőrzését szolgáló feltáró
munka. Az értéktárak létrehozása azt a célt szolgálja, hogy
nemzeti értékeinkről országos adatbázis készüljön, a gyűjteményben szereplő értékek közkinccsé, itthon és külföldön is
ismertté váljanak és maradjanak fenn, erősítve a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot.
A képviselő-testület döntése alapján 2015. februárjában
városunkban is megalakult a Települési Értéktár Bizottság,
amelynek feladata, hogy összegyűjtse a városban fellelhető
nemzeti értékeket. Az Értéktárba kerülésre méltó, egyedi és
megőrzendő értékekre az Ön (és a civil szervezetek) javaslatait is várjuk az alábbi kategóriákban:
• agrár- és élelmiszergazdaság,
• egészség és életmód,
• épített környezet,
• ipari és műszaki megoldások,
• kulturális örökség,
• sport,
• természeti környezet,
• turizmus és vendéglátás.
Javaslatot a Javaslattételi lapon tehet, melyet letölthet a
www.balatonkenese.hu oldalon vagy nyomtatvány formájában
elérheti az alábbi helyeken:
Balatonkenese Város Önkormányzata –
Cím: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
Kultúra Háza –
Cím: 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Katcia Pékség – Cím: 8174 Balatonkenese, Fő u. 21.
„Vegyeske” kereskedés –
Cím: 8174 Balatonkenese Széchenyi u. 2.
289.sz. Coop ABC – Cím: 8174 Balatonkenese, Fő u. 8.
311. Balaton ABC – Cím: 8174 Balatonkenese, Fő u. 10.
738. sz. Coop ABC – Cím: 8174 Balatonkenese, Balatoni út 45.
A kitöltött és megfelelő mellékletekkel ellátott dokumentumot juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

Elektronikusan: ertektar@balatonkenese.hu e-mail címre
Postai úton: Balatonkenese Város Önkormányzata,
Cím: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
A borítékra írják rá: „Települési Értéktár Bizottság”
A javaslatokban megjelölt értékeknek a Települési Értéktárba történő felvételéről a Balatonkenesei Települési
Értéktár Bizottság a benyújtást követő ülésén dönt. Az értéktárba felvételre került értékek leírással és fotóval együtt
felkerülnek a város honlapjára, ahol mindenki megismerheti őket. Ha a javaslat helyi jelentőséget meghaladó értéket
tartalmaz, a Bizottság továbbítja a Veszprém Megyei Értéktárba, ahonnan az a Magyar Értéktárba vagy – amennyiben
egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli – akár a Hungarikumok Gyűjteményébe is
bekerülhet.

Örömmel várunk minden kenesei állandó lakostól és
nyaralótulajdonostól ötletet, javaslatot. Írja meg nekünk,
mit tart olyan védendő és megőrzendő értéknek, ami nélkül ez a város nem lenne ugyanaz!
Kérdéseiket az Értéktárral kapcsolatban írásban az ertektar@balatonkenese.hu címre vagy a 06-30/727-4203-as
telefonszámon, hétköznapokon 9-15 óráig várjuk.
Balatonkenese, 2017. december 11.
Pulai Istvánné
a Balatonkenesei Települési Értéktár Bizottság elnöke
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A hős áruló
200 éve született Görgey
Görgey Artúr nevét hallva, a legelső,
ami magyar embernek eszébe jut, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc. És ennek is egy epizódja: Világos.
A honvédtábornok neve hosszú időn át
az elvesztett szabadságharccal, a fegyverletétellel kapcsolódott össze; emlékezete nem volt pozitív. De megítélése
idővel változott: mint azt maga is nem
egyszer hangsúlyozta, embereit védte, a
katonák életét óvta, mert tudta, látta,
hogy az ellenfél teljesen felemészti a
magyar seregeket, amikor az orosz túlerő előtt letette a fegyvert.
Ez az, amit mindenki tud róla.
Amit viszont már jóval kevesebben,
hogy Görgey Artúr nem kizárólag katona volt. Sőt, leginkább nem is akart az
lenni.
A szepességi Késmárktól tizenhét kilométerre fekvő Toporcon született
1818. január 30.
Gyermekkorát
családja ősi birtokán töltötte, ám
az évszázados felmenőkön kívül javakkal nemigen
büszkélkedhetett
a família: nagyanyja megszakította a kapcsolatokat édesapjával, mert rangon
alul házasodott,
amikor feleségül
vette Görgey Artúr édesanyját,
Perczián Erzsébetet.
Artúr a tanulmányait Késmárkon
kezdte, s már korán döntött a folytatásról: tanár szeretett volna lenni. Apja
azonban nem támogatta a választást, katonai pályára szánta őt és Ármin nevű
bátyját is, mert a hadseregben látta fiai
felemelkedésének egyetlen lehetőségét.
A tíz testvérből végül hárman kerültek a
katonasághoz: Artúr, Ármin és egy harmadik testvérük, István.
Görgey 1832 és 1836 között a tullni
katonai akadémiára járt. Végzésekor
hadapród, egy évvel később már hadnagyi rangot kapott. A bécsi magyar nemesi testőrséghez került, ahol Ármin
bátyját váltotta. Hamarosan a Nádor-huszárok kötelékébe lépett, s főhadnagy
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lett. Ekkor kezdett éledezni
magyarsága iránti érdeklődése.
Artúr
1843-ban egy bálon ismerkedett meg Medgyaszay Friderikával, akivel egymásba szerettek.
Eljegyzés következett, de a házasságkötésre Artúr következő katonai rendfokozatának eléréséig várniuk kellett volna.
Kauciót adni Görgey az anyagi lehetőségei miatt nem tudott. Az élet azonban új
forgatókönyvvel állt elő: Görgey apja
meghalt, így Artúr 1845 júliusában kilépett a hadseregből. Bátyjának, Guidónak írott levelében úgy fogalmaz: a katonai pályája iránti mély ellenszenve
„elképzelhetetlen fokra hágott”.
Mindenki a boldog házasságkötést
várná, ám Görgey a nősülés helyett ekkor régi vágyát teljesíti be: Prágában beiratkozik az egyetemre, és vegyészeti tanulmányokat kezd. Hogy ezt megtehesse, egyenruháit és lovát kell eladnia.
Menyasszonya, Friderika nem sokkal
ezután eljegyzésüket felbontotta, Görgey pedig 1848. március 30-án a francia
Adele Aubouin-t veszi feleségül, akivel
professzora, Josef Redtenbacher házában találkozott.
A professzor felkarolta a tehetséges
fiatalembert. Jóvoltából ösztöndíjhoz és
rendes lakhatáshoz jutott, mert eladott
holmija árából Artúr bizony nem tudott
megélni, és első egyetemi évében végig
nyomorgott.
A kémia tanulmányok csupa sikerrel
kecsegtettek. Közelebbről a zsírsavakat
kutatta, s alkoholban való oldhatóságuk
révén
sikerült
elválasztania
a
zsírsavhomológokat. Nagy jövőt jósoltak neki, egyik bírálója szerint „Görgey
képességei alapján korának egyik legkitűnőbb kémikusa lehetett volna”. Szakdolgozatát A kókuszdióolaj szilárd és
folyékony zsírsavai címmel írta, melyben többek között kimutatja, hogy a kókuszdió olaja kaprin- és laurinsavat is
tartalmaz. Az írás két rangos szakmai folyóiratban
is
megjelent:
a
Sitzungsberichte
der
kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften-ben, valamint az Annalen der Chemie und
Pharmacie-ban. A dolgozatot 1907-ben
Ilosvay Lajos akadémikus adta közre
először magyarul, Mindennek köszönhetően Görgey Artúr számára biztosítva
látszott a jövő. Redtenbacher professzor
közbenjárására a következő tanévtől a
lembergi egyetem kémia tanszékén kapott volna állást; tanára nem titkolt szándéka az volt, hogy majd Görgey váltja őt
a prágai tanszék élén.
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De az élet megint mást akart. 1847
nyarán a toporci családi birtokot kezelő
nagybátyja, Görgey Ferenc váratlanul
elhunyt. Özvegye azt szerette volna, ha
a gazdateendőket Artúr veszi át. Ez ellen
Artúrnak sem volt kifogása, de nem
akart egyedül vágni a gazdálkodásba,
ezért megkérte Adele kezét. Toporcon a
családi birtok kezelése mellett elsődleges terve volt, hogy magyarul minél tökéletesebben megtanuljon.
Az 1848. március 15-ével kezdődő
időszak azonban újabb fordulatot hoz
Görgey életébe. Noha közeli esküvője
miatt március 15-e eseményeit még
csak távolról, de annál nagyobb érdeklődéssel követi figyelemmel, a független magyar kormány május 17-i hívására Toporcról Pestre utazik, hogy a
hadseregbe lépjen. Mint volt huszár főhadnagyot, Győrbe küldik, az 5. honvéd zászlóaljhoz, századosi rangban.
Ezt a posztot azonban nem tölti be sokáig: Pesten van rá szükség, Batthyány
Lajos miniszterelnök katonai titkárságán, ahol egykori katonatársával, a
szintén a Nádor-huszároknál szolgált
Ivánka Imrével dolgozik együtt. Hamarosan a Nemzetőrségi Haditanács
tagjai közt találjuk, amint Prágába,
Szmirnába és Konstantinápolyba utazik, fegyvereket vásárolni. Munkájában
nemcsak katonai képességei, hanem
kémiai ismeretei is segítették: hogy a
külföldről történő hadianyag-szállítás
nehézségeit kiküszöböljék, javaslatot
tett egy gyutacs- és csappantyúgyár létesítésére.
Erre az időszakra, a tetőfokára hágott
nemzeti érzelem idejére tehető névváltoztatása is: nevét ezentúl nem y-nal, hanem az egyszerűbb változatban,
Görgeiként írja.
1848. augusztus 27-én honvédőrnagyi kinevezést kapott, s az országban
alakuló nemzetőr zászlóaljak szolnoki
táborának vezetésével bízták meg. Katonái egy sziklaszilárd jellemű, a tényekhez természettudományos szemlélettel
ragaszkodó, mindent a nevén nevező vezetőt ismerhettek meg személyében. Hideg fejjel reagált mindenre, előrelátó, jó
stratéga volt.
Szeptemberben Batthyány a Csepelszigetre vezényli: Roth és Philippovich
császári tábornokok seregeinek és Jellasics horvát bán csapatainak egyesülését
kell megakadályoznia. Először és utoljára végeztek ki arisztokrata származású
személyt a szabadságharc alatt, és éppen
Görgei rendelkezésére: katonái Jellasics
menlevelével és röpiratokkal fogták el

Balatonkenesei Hírlap

40

Az idős, visszavonult Görgey
gyakran töltötte az idejét kertészkedéssel

Zichy Ödönt és Zichy Pált. Görgei rögtönítélő bizottság elé állíttatta őket, és
Ödönt hazaárulás vádjával kötél általi
halálra ítélték. Pálról polgári bíróság
döntött.
Habár nevéről a legtöbbeknek Világos jut az eszébe, kár lenne, ha csak így
emlékeznénk rá. A szabadságharc jó néhány győztes csatájában vezette a magyar sereget. 1849. április 6-án Isaszegnél, április 10-én Vácnál, április 26-án
Komáromnál találjuk a hadsereg élén –
valamennyi jelentős magyar katonai siker. Május 21-én, közel három hetes ostrommal foglalta el Budát, s a főparancsnokság mellett a hadügyminiszteri kinevezést is megkapta, hozzá a Magyar Katonai Érdemrend I. fokozatát – rajta kívül ezzel csak Bem rendelkezett –, ám a
kitüntetést nem fogadta el. Ugyancsak
elutasította a gödöllői kastélyt és a vele
járó uradalmat.
A győztes csaták azonban hamarosan ritkulni kezdtek. A magyar csapatok utánpótlása akadozott, a katonák fáradtak, végsőkig kimerültek voltak.
Görgei erőltetett menetre sarkallva katonáit, augusztus 9-én érkezett Aradra.
Dembińs-ki altábornagy már Temesvárnál volt, ahol még aznap éjjel katasztrofális vereséget szenvedtek. Görgei és a magyar vezetés tehetetlenül
nézte az összeomlást. Kossuth, aki a
helyszínen tartózkodott, négyszemközt
tanácskozott Görgeivel, aki megmond-

ta: a túlerő legyőzhetetlen, a magyar
katonákat egyszerűen csak a halálba
küldik, de semmi esélyük. A temesvári
csata hadijelentését Görgei szinte egyszerre kapta meg a magyar kormány lemondásával, mely a katonai és a polgári
teljhatalmat is ráruházta. Az orosz vezérkarral, az aradi haditanács nevében ő
tárgyalt. Ezt követően orosz hadifogság
várt rá, mely alatt értesítették, hogy a
császári udvartól kegyelmet kapott, és
ausztriai száműzetésre ítélték.
„Sosem gondoltam, hogy túlélem a
szabadságharcot” – mondta később.
Neve innentől áruló volt és maradt,
jó fél évszázadon át. Hosszú életének
köszönhetően megérte, amikor ez megváltozott. Visszavonult, csendes életet
élt, de megírta emlékiratait, s ha a politika úgy fordult, véleményét mindig elmondta, leírta.
Részlet Jászai Mari naplójából:
1904. június 10.
Visegrádon Görgey Artúrnál
A tábornokot még sosem találtam
ilyen ragyogónak, egészségesnek és jókedvűnek. Felséges volt az öregúr. Dehogy öreg! Ép a teste-lelke, csak a bölcsességére nézve öreg.
Ismét rávittem a beszédet nagy múltjára. (…) most még felel a
legnagyobb, a legkényesebb kérdésre is, és mindig
a legegyszerűbben és a legtermészetesebben. A kérdés megdobogtatja a szívem, és mikor kimondom:
az ő fényes kék szeme a
szemembe nevet, és olyan
egyszerűen adja meg a feleletet, mint amikor azt magyarázza, hogy a háznál öszszegyülemlett madzagdarabokat miként kell úgy
összecsavarni, hogy azonnal szét lehessen oldani.
Mivelhogy: ha spagét kell,
az mindig hamar kell.
Őneki nincs se nagy, se kicsi dolog.
Csak néha telik meg nevető kék szeme könnyel. Már két ízben láttam a szemében a hála könnyeit ragyogni. Először
tíz évvel ezelőtt, amikor megismertem.
Már akkor tudtam nagyjából a fegyverletétel körülményeit. Az amnesztia
kihirdetése után a tábornok azonnal hazajött. Hazajött, pedig mi várt rá itthon!
Az, hogy negyven esztendeig, közelből
és távolból hallotta az „áruló” nevet.
Mikor első ízben, tíz évvel ezelőtt,
éppen erről beszéltünk, ebéd után, a fe-
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ketekávé mellett, engem végtelen szánalom fogott el, és feltolakodott szívemből
nyelvemre ez a kérdés:
– Tábornok úr, hogy tudta elviselni
ártatlan létére negyven esztendeig az
áruló nevet?
– Könnyen – felelte mosolyogva –,
hiszen megszoktam. Sokkal nehezebb
volt elviselnem az első „éljen!”-t.
– Milyen körülmények között történt
ez? – kérdeztem nekibátorodva.
– A múlt nyáron volt, hogy sógoraszszonyom szőlőjéből jöttem befelé egyedül, szokásom szerint: a kocsiút közepén. Szembejött velem egy nagyobb társaság. Nagymarosi kirándulók lehettek.
Mikor ők is észrevettek, megálltak, kétoldalt sorfalat csináltak, és arra kényszerítettek, hogy közöttük haladjak el. No,
gondoltam magamban, most hallod
majd meg a titulusodat, Görgey. Akkorát még sohasem csalódtam: a férfiak levettél a kalapjukat, és ők is, meg a hölgyeik is, halk, diszkrét éljennel üdvözöltek. Látja, ezt nehéz volt elviselni.
Mikor ezt elmondta, nevető kék
szeme megtelt a hála könnyeivel. (…)
Mikor újra meg újra megkérdeztem
tőle: miért és hogyan bírta magán viselni
az áruló nevet ártatlanul, végre így felelt:

– Hát azt hiszi, nem tettem ezzel határtalan nagy szolgálatot Magyarországnak? Mit gondol, mekkora önbizalmat
öntött a magyarba annak tudata, hogy őt
nem lehet legyőzni, hanem el kell árulni,
hogy elbukjék? Nem acélozta-e ez a tudat a magyarokat az ötvenes évek dacos,
merev ellenállására is? Látja ezért érdemes volt mártírnak lenni, mint ahogy
maga mondja.
Görgey Artúr kilencvennyolc évesen, 1916. május 21-én, éppen Buda
1849-es bevételének 67. évfordulóján
hunyt el, Budapesten.
Nagy Krisztina

2018. január
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Az orvos jó darabig kerülte
Marc pillantását, mielőtt újra
ránézett volna.
– Nanobotok – állt kötélnek
és bökte ki végül. – Ezek a kis
mikroszkopikus gépek elvileg
felerősíthetik annyira a szervezetet, hogy extrém fizikai feltételek mellett is működhessen.
Hozzáteszem, minden erre irányuló kísérletet vagy ötven éve
beszüntettek, mivel a technológia igen nagy kockázattal jár. A
felhasználó könnyen meghalhat, ha a nanobotokban elromlik valami. És azt sem szabad
elfelejteni, hogy korábban sokszor vetették be őket tömegpusztító fegyverekként, így ma
az egész technológia használatát büntetik!

tetett a haragtól, szíve hangosan kalapált a mellkasában.
Megiramodott az ajtó felé, föltépte, kiviharzott és nagy csattanással bevágta.
Több száz méteren keresztül csak futott, a gondolatok és
érzelmek tomboló tornádóként
kavarogtak az elméjében. Egyetlen helyre mehetett csupán, ami
most nyugalmat biztosíthatott a
számára, az arborétumba. A bázis alatti óriási, mesterséges üregben kialakított természeti park
volt Marc számára az egyik
legfontosabb kapocs a Földdel.
A liftből kilépve egyből a
kis patak partjára sietett. Még
zaklatott volt, de a hely békés
légköre hamar enyhített a feszültségén.

– Tehát mégiscsak van
megoldás! – kiáltott fel izgatottan Marc. Érzései az előbbi teljes elkeseredéséből hirtelen
más végletbe csaptak.
– Ez nem megoldás, higgye
el nekem! – ingatta a fejét Dr.
Raumt. – Inkább fogadja el a
segítséget, amit nyújtani tudok.
Gondolja át! Ha vállalkozna rá,
hogy a Földre utazik, szinte
egészen biztos, hogy meghal. A
mi szervezetünk abban a gravitációban elpusztul. A csontok,
csigolyák kettéhasadnak, a
szív- és érrendszer nem képes
eljuttatni a vért a szervekhez…
És ez még nem minden.
Marc kiborult. Miféle játékot űz vele az orvos?! Reményt
ad, aztán lehetetlenné teszi?
Remegett a dühtől és a csalódottságtól.
– Ez mind hazugság, maga
kókler! – üvöltötte. Agya lük-

Épphogy leheveredett a
parton, amikor megszólalt a
kommunikátora. Kijelzőjén Dr.
Raumt hívójele villódzott.
Marc határozott mozdulattal kirántotta ruhája zsebéből a kommunikációs eszközt, majd teljes erejéből a vízbe hajította.
Fred eléggé megértő volt
velem, de ha eljut hozzá a híre,
hogy már megint nem tudtam
magamon uralkodni és a kezelést is visszautasítottam, biztosan kirúg – gondolta. - De a
történtek után amúgy sem tudnék nyugodtan dolgozni azon a
helyen.
Legalább már összeszedettek a gondolatai. Így jobban tud
koncentrálni a helyzetére.
Marc meredten figyelte a
patak víztükrének csillogását és
lassan teljesen megnyugodott.
Feküdt az élő fűvel beültetett
talajon, s olyan érzése támadt,

mintha hűvös, puha takarón pihenne. Lehunyta a szemét, és
ábrándjai újra odavitték. A
Földre. Bárcsak ott lenne! Észre sem vette, amikor elnyomta
az álom…
Szendergésnek
hangos
szónoklat vetett véget.
Ismerős mondatok… Valahol már hallottam őket. De hol
is?...
Résnyire nyitotta a szemét,
és hunyorogva fordult a hangok
irányába. A fák mögött embereket látott, egy álló férfit ültek
körül, akinek antik tárgy volt a
kezében. Egy fekete borítójú
könyv.
A negyvenes éveiben járó,
sötét bőrű férfit vegyes társaság
hallgatta, szelók és földiek egyaránt. A férfi az utóbbiak közé
tartozott.
Marc feltápászkodott, megigazította gyűrött ingét és közelebb sétált csoporthoz, miközben visszaidézte magában a félálomban hallott mondatokat:
„Kezdetben teremté Isten az
eget és a Földet. A Föld pedig
kietlen és puszta vala…” A
mondatok a keresztény vallás
szent könyvéből, a Bibliából
származtak, Marc azonban nem
teológiai kontextusban találkozott velük.
Aztán eszébe jutott. Az
Apollo-8 misszió, 1968 decemberében. Igen! Éppen karácsonykor a Holdat elsőként
megkerülő amerikai asztronauták a bibliai Teremtés könyvéből olvastak fel. Ez egy ünnepi
és vallásos gesztus volt a részükről.
Így tanulta, így olvasta.
Úgy húsz méterre megállt a
hallgatóságtól, de úgy érezte, a
férfi egyenesen őhozzá beszél.
A Hold első látogatóiról mesélt, az Apollo-küldetések mára
legendássá vált, egykori hőseiről.
– Barátaim! – szólt. – Az
Úrnak tervei vannak mindnyájunkkal, csak követnünk kell az
álmainkat, és közben hinnünk
neki! Tudjátok, akkoriban, amikor az első emberek ide merészkedtek, még nem volt any-
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nyira biztonságos az űrutazás,
mint most. Csak az űrhajóban,
a képességeikben és Istenben
bízhattak. Csak a hitnek köszönhető, hogy olyan primitív
technikával is sikerrel jártak!
Az előbb a Genezis könyvéből
olvastam fel nektek. Tudtátok,
hogy az első orbitális Hold-expedíció utasai szintén ezt olvasták fel emberek millióinak? A
látvány, amiben sok régi űrhajósnak része volt, néhányuknak
örökre megváltoztatta az életét.
Biztosan tudom, hogy legalább
egy az első tucatból Isten keresésére fordította hátralévő életét. De sokukat megerősített Istenben való hitében, amikor a
mennyek országának tengerén
hajózva visszatekintettek távoli
kikötőjükre, a Földre. Az első
Holdra szálló küldetés űrhajósai, akiknek nyomait ezen a helyen, a Nyugalom Tengerén láthatjátok, a sikeres landolást követően hálából szent áldozatot
mutattak be Istennek, így mutatva ki hitüket. Láthatjátok tehát, hogy az űrkorszak, amelyben élünk, nem összeegyeztethetetlen az Úr igéjével. Sőt, az
Úr azért adott nekünk bölcsességet, hogy feltárjuk alkotását,
az Univerzumot. Szaporodjunk
és sokasodjunk, közben pedig
sok új világot benépesítsünk! E
világok mind Isten ajándékai az
ember számára. Sok olyan naprendszer létezik, amelyben
vannak lakhatóvá tehető bolygók. E világok fényévek sokaságára vannak tőlünk, de az,
hogy a távolban keringenek és
lakatlanok, mind azt jelenti:
csupán arra várnak, hogy eljussunk hozzájuk. Egy napon talán
erre is sor kerül. Az ember feladata az, hogy legyen hite,
higgyen céljaiban, és higgyen
az Úrban, mert a hit erőt ad és
felvértez. Ha az emberek – legyenek bármelyik világ szülöttei – együttműködve, barátságban kutatják és népesítik be az
űrt, Isten tervét valósítják
meg…
Marc kezdeti kíváncsisága
és csodálkozása hamar áhítatba
váltott. Kövessük az álmainkat
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és higgyünk. Fejében örvénylettek a gondolatok. Akkor hát
van remény! … Igenis, el fog
jutni a Földre, ott lehet a természetben, megízlelheti a földi vizet, beszívhatja a levegőt, láthat
hatalmas erdőségeket és tengereket. Mindez lehetséges…! Innentől nem hagyja magát eltántorítani a céljától… Lelki szemei előtt kristálytisztán látta,
hogy hamarosan a Földön fog
sétálgatni.
Izgatottan sarkon fordult és
a lakószint felé indult. Mi kell?
Hogy higgyen a sikerben. És
igazán ennyi lenne? A prédikátor szava volna a válasz? Marc
meg volt győződve, hogy meglelte feleleteket.
Otthon leült a komputer termináljához, és a nap hátralévő
részében el sem mozdult a holografikus monitor mellől.
Egyetemi évei alatt az egyik szaktársától hallott egy
férfiról, afféle kereskedőről, aki mindenfajta ritkaságot képes
volt beszerezni. Ide tartoztak
azok a dolgok is, amik a kolóniai törvények szerint nem voltak legálisnak nevezhetők. A
férfi igazi nevét senki sem tudta, mindenki csak Grahamként
emlegette, de Marc remélte,
hogy a hatóságok az eltelt években sem fülelték le őt.
Először egykori szaktársait
kereste meg a kommunikációs
hálón; eltartott egy ideig, mire
megtalálta azt, aki vélhetően
még most is kapcsolatban állt
Grahammel.
Hívást kezdeményezett és
várt a kapcsolatra. Ivan Solas
véreres szeme, sötét foltokkal
teleszórt ábrázata hamarosan
materializálódott a holoképernyőn. Bizalmatlanul fürkészte
őt.
– Üdvözlet – szólt félénken
Marc – Megismersz, ugye…?
Ivan?
– Persze… izé… te az
egyik volt munkatársam vagy –
felelt zavarodottan Solas.
– Marc Penrose vagyok, a
volt egyetemi szaktársad!
– Ja! – Solas furcsa fejhangon kiáltott fel – Te… te… te
vagy az! Mit csinálsz mostanság? Dolgozol?
– Most éppen nem. Figyelj
rám, Ivan, kérlek! – Marc mélyen a ködös tekintetbe nézett.
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– Emlékszel még Grahamre?
Akitől szereztél nekünk egykét… khm… úgynevezett kedélynövelőt a bulikhoz?
– Graham… hm… nem…
Nem rémlik. – Ivan bambán
meredt Marcra.
– Akkor elmesélnéd nekem,
mégis honnan a francból szerzed be az anyagot magadnak? –
Marc utálta, ha hülyének nézik.
Volt szaktársán egyértelműen
látszottak az egzotikus drogfüggőség tünetei. A holokép
néhány másodperce megremegett.
– Átváltottam kódolt csatornára! – csapott le a termináljára Ivan, s közelebb hajolt a
kamerához. Fürgébbnek tűnt,
mint azt iménti állapotából sejteni lehetett volna. – Mit akarsz
tőlem? – csapott fel a hangja –
Anyagot?
– Nincs szükségem drogokra, Ivan. Grahammel akarok beszélni!
– Az nehéz lesz, mert csak
személyesen lehet felkeresni
őt. Akkor is szükség van valakinek az ajánlására, hogy biztos
legyen benne, valóban megbízható a tag. Esetleg meg tudnám
neked adni Graham elérhetőségét, és még ajánlani is tudnálak,
de…
– Nyögd már ki!
– Tudod, Marc, minden
anyagi tartalékomat feléltem…
Marc gyors kézmozdulattal
aktivált egy átutalást kommunikációs partnere folyószámlájára. Ivan odakapta a tekintetét,
szeme mozgásából látni lehetett, hogy a megjelenő összeget
tanulmányozza. A holokép egyszerre szertefoszlott, és mielőtt
Marc dühöngeni kezdett volna,
a komputer jelezte, hogy beszélgetőpartnerétől egy adatfájl
érkezett, amelyben egy cím és
néhány szó állt: Cabeus-bázis,
Déli-sark, hatos lakónegyed,
11-es ajtó (várni fog).
A Cabeus-bázis igazán félreeső helynek számított, habár
egyike volt azon kevés létfontosságú telepnek, amelyek
holdi vízzel látták el a körzeteket. A Hold állandóan sötét fertályán robotok ezrei szitálták át
és túrták fel a regolitot, értékes
vízjég után kutatva. Az ősi kincset, amelyet még üstökösök
szállíthattak ide, kivonták a

2018. január

kőzetekből, és üzemanyagként,
ivóvízként vagy belélegzésre
alkalmas levegőként hasznosították.
A bázis a déli sark állandóan sötét csücskében volt,
csupán néhány helyzetjelző
fény árulta el, hogy a feketeség
tengerében egy parányi szigeten az élet tanyázik.
Ivannal folytatott beszélgetése előtt Marc nem gondolta,
hogy valaha lemerészkedik a
Cabeus-bázisra. Habár igen ősi
telepnek számított a Holdon,
nem örvendett túl nagy népszerűségnek. Voltak plázái, szórakoztatóközpontjai, úgyszólván
minden, ami a kényelmes és derűs élethez kell, de az állandó
sötétség miatt, ami a bázist elnyelte, nem sokan dolgoztak itt
szívesen, és az idelátogatók is
igyekeztek a lehető legrövidebb időn belül távozni.
Marcban akkor tudatosult
igazán, mire vállalkozott, amikor kiért a Cabeus-bázis dokkgyűrűjéből. Egy enyhe lejtésű
folyosón sétált lefelé, a bázis
szívébe. Bűntényt fogok elkövetni, de ez az egyetlen járható
út! Az a nyavalyás Raumt még
csak segíteni sem akart! ... Különben is, mit számít ez? Ha
jobban meggondolom, csak a
saját életemet kockáztatom,
másokat nem sodrok veszélybe.

– Te vagy Marc Penrose? –
kérdezte az könnyedén.
– Igen, de ezt ho… – mielőtt Marc befejezhette volna, a
bordó ruhás intett.
– Kövess! Graham vár.
Az idegen némán vezette.
A bázis legalsó lakószintjén a
falak mentén sok helyen nem
voltak fedőlapok, így a tömör
sziklafalakon látni lehetett azoknak a robotoknak és robbanószereknek a nyomait, amelyekkel bő egy évszázaddal ezelőtt a hatalmas üregrendszert
kivájták a kemény holdkőzetből.
Már a lakónegyedek környékén jártak, mikor Marc
megszólította a férfit.
– Az egyik barátomtól
konkrét címet kaptam, ahol felkereshetem Grahamet. Mi ez az
egész?
– Graham sokszor költözik.
Mint például most. Így engem
küldött.
Szűkülő folyosón haladtak, mígnem egy nagyobb lakókörlet zsilipkapujához értek. A kapu csikorogva kitárult, majd összezárult mögöttük. Eddig kevés emberrel találkoztak, de ez a hely az előbb látottaknál is kísértetiesebbnek tűnt. A bordó ruhás
benyitott a lakókörlet egyik
műanyag ajtaján, körülkém-

Éppen kezdett volna megnyugodni, amikor erős szorítást
érzett a vállán. Lebuktam! –
gondolta elsőre. Ijedt és bűnbánó tekintettel fordult hátra.
Egy szeló állt mögötte.
A férfi kopottas, bordó kezeslábast viselt, jobb vállán
műszerésztáska lógott. Kissé
bárgyú mosolya azonnal megnyugtatta Marc-ot. A férfi felé
biccentett.

lelt, s beterelte Marcot egy
halványan megvilágított terembe.
A helyiség antik bútorokkal, de leginkább légmentesen
zárható tárlórekeszekkel volt
telitömve. A rekeszek között
egy kilencvenes éveiben járó,
ráncos szeló várt rá. Grahamként mutatkozott be, egy
kisebb szobába vezette Marcot,
és hellyel kínálta.
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– Tehát – kérdezte szemöldökét enyhén összeráncolva –,
mire lenne szüksége?
– Gyógyászati célú nanobotokat akarok vásárolni – fészkelődött székén Marc. – Remélem, tud szerezni nekem.
– Van raktáron, de nem olcsó. A technológia még a modern drogoknál is illegálisabb.
Szabadna tudnom, mire kell
önnek?
– Nem vagyok terrorista,
sem pedig gyilkos szándékú.
Elég ennyi? – Marc idegesen
mozdult hátrébb.
– A kapcsolataim által önről szerzett információk alapján
ezt én is kikövetkeztettem – bólintott Graham, és tűnődve méricskélte őt.
Hallgattak.
– Ha igazán tudni akarja,
azért van rájuk szükségem,
mert a Földön szeretnék élni –
szólalt meg végül Marc.
– Micsoda? – Graham elvigyorgott. – Ez őrültség! Tudja,
hogy még egyetlen szeló sem
próbált eljutni a Földre? Az
okát ezután már meg sem kérdezem – legyintett.
– Hallhatnám az ajánlatát?
– tért a lényegre Marc. Úgy
érezte, lassan elfogy a levegő
ezen a helyen.
– A nanobotjaimat a Földről hozatom, és bizton állítom, hogy a legmegbízhatóbb
kategóriába tartoznak. Csupán tízezer egységet kérek
egy adagért. – Graham azonnal kőkemény kereskedőre
váltott.
…Te jó ég ez majdnem anynyi, mint a megspórolt pénzem!
Épphogy marad az utazásra
valamennyim…!
– Rendben van – nyelt
egyet Marc. – Szeretnék vásárolni egy adagot.
Graham felállt, néhány perc
türelmet kért és elsietett. Valami raktárféle lehetett, ahová
belépett. Jó negyedórával később tért vissza, több fémtégellyel és egy hordozható molekuláris mikroszkóppal a kezében.
– Ha jól értem, lényegében
a csontrendszerétől egészen a
szív- és érrendszerén át mindenhova juttatni kell nanobotokat – pakolta le az eszközöket.
– Ez plusz programozással jár.
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Így néhány százzal többe kerül
a vártnál.
– Nem probléma. De képes
rá, ugye? – villanyozódott fel
Marc az előkészületeket látva.
– Hogyne lennék rá képes!
Sok élsportoló és olimpikon
rendelt már tőlem nanobotokat,
és mind kitűnően tette a dolgát.
Maga csak utalja át a vételárat!
A nap végére elkészült a
mikroszkopikus gépek személyre szabott programozása.
Graham egy orvosi táskából
fecskendőpisztolyt vett elő, és a
komputerterminál pultjára tett
tégelyből felszívta a higanyszerű folyadékot. Marchoz lépett és a nyakába injektálta a
fecskendő tartalmát. Egy listát
nyújtott át neki a speciális étrendről és a nyersanyagokról,
melyeket az apró önreprodukáló gépezetek a szervezet szöveteibe építenek bele. Ezenkívül kapott egy átalakított kézi
orvosi szkennert is, amivel
teste „felépülési” folyamatát figyelhette a nanobotok által sugárzott információk alapján.

Estéje a készülődés jegyében zajlott. Marc először megvacsorázott, ügyelve az étrendkiegészítők helyes alkalmazására, aztán bepakolta ruháit egy
kényelmes automata, guruló bőröndbe. Zuhanyzás után hosszú
ideje most először nem forgolódott nyugtalanul az ágyában.
Három nap múlva már a Hatos
Űrállomáson lesz! Ha kitekint
az ablakon, olyan részletességgel láthatja a Földet, mint azelőtt soha. Eddig ez az állomás
jelentette népe számára az utolsó határvonalat, ahová egy
szeló eljuthatott, és ő most át
fog kelni az utolsó néhány száz
kilométeren is. Elsőként a nemzedékéből, sőt, egész népéből!
És talán a sikerén felbuzdulva
mások is követik majd…
Marc utolsó pillantást vetett
a turisztikai bázis egyre jobban
zsugorodó kupolájára. Úgy érezte, mintha börtönből szabadulna. Megkönnyebbült, annak
ellenére, hogy tudta: nem lesz
egyszerű lejutnia a Földre. Családjának és főnökének hagyott

földektől változékony gömbje.
A Hatos Orbitális Űrállomás
kisebb átszállópontnak számított, innen kisebb kompokkal
az űrnapenergia-telepek, az orbitális szórakoztatóközpontok
és az anyabolygó három űrfelvonója is elérhető volt. Azok
gigantikus horgonyokként csimpaszkodtak a földkéregbe, nano-szénszálból szőtt köteleikkel.
A dokkolást követően Marcban tudatosult, hogy nem fog
feljutni egyik liftjáratra sem. Ezeket a pontokat túlságosan jól
ellenőrzik. Hiába jelentené be,
hogy saját felelősségére utazik,
az illetékes hatóságok akkor
sem engedélyeznék az út folytatását, mivel úgy vélnék, öngyilkos hajlamú szelóval van
dolguk. Pedig Marc nem érezte,
hogy kockáztatná az életét. Éppen ellenkezőleg. Gondolataiban egyre jobban kirajzolódott
a küldetés képe, egy személyes
küldetésé, amellyel megmutathatja a természettől eltávolodott, mesterséges bioszférák-

– Ne siettesse a robotok
munkáját, három-négy nap alatt így is elvégzik a dolgukat.
Különben nem vállalok garanciát – mondta végül Graham.
Az étrend-kiegészítők beszerzése nem okozott gondot.
A felsorolás javarészt sportolók
és testépítők által használt ásványi- és fehérjeoldatokat tartalmazott, így Marc tetemesebb
mennyiséget tudott belőlük
rendelni online.
Mire hazaért, a csomag már
lakása értékmegőrzőjében várta, űrrepülőjegyével együtt,
mely a Hatos Orbitális Űrállomásra, a földkörüli alacsony keringési pályára szólt.

egy néhány nap múlva automatikusan aktiválódó üzenetet,
melyben közölte távozásának
okát, valamint azt, milyen módszerrel jutott el idáig. …Az biztos, hogy sétálni fog az óceán
partján és megízleli a végtelen
térségek szabadságát! Ezt az élményt nem veheti el tőle senki!
Végre szabad lesz!
A három napos út alatt
Marc az űrjármű ablakaira tapadva figyelte, ahogy imádott
kék golyóbisa egyre nagyobb
lesz. Mikor a hajó elérte a Hatos Űrállomást, a csillagok és
bolygók szikrázó szellemfényeit teljesen elűzte az égboltról a Föld mindent kitöltő, felhőktől, tengerektől és száraz-

ban élő kolonistáknak az utat,
amelyen hazatérhetnek.
Már a lejutásra is megvolt a
terve. Hite a küldetésében egyre eltökéltebbé tette.
Turistaként jelentkezett be
a Hatosra, és a zérus-gravitációs modulban foglalt magának
egy kicsi hálófülkét, közel a
mentőkabinokhoz. A hálószekcióhoz vezető átjáróban nagyobb tumultus fogadta, alig
bírta kikerülni a minden irányból közeledő, lebegő embereket és utánuk repülő automata
bőröndjeiket.
Belebegett a hálófülkéjébe,
megvárta, amíg a csomagja is
berepül utána. Elővette táskájából az átalakított orvosi szken-
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nert. Lassan elhúzta a teste
előtt, és elégedetten nyugtázta,
hogy az adatok szerint szépen
alakul a nanobotok beépülési
folyamata. És mintha erősebbnek érezné magát, mintha izmosabb lenne az utóbbi napokban. Egyedül az aggasztotta,
hogy egyre erősödő, tűszúrásszerű fájdalom járta át a testét,
amely néhány óránként rohamokban tört rá, de megpróbálta
figyelmen kívül hagyni ezt a
kellemetlenséget. Graham figyelmeztette, hogy a technológiának bármikor lehetnek fájdalmas mellékhatásai.
A három napos űrhajóúton
Marc a laposan áttanulmá nyozta a szkenner kezelőfelületét. Egyszerű holografikus kijelzője volt, amelyen a nanobotokat lehetett programozni, ám
az alkalmazás nem sok választási lehetőséget hagyott – csak
a robotok reprodukciós folyamatának gyorsaságán lehetett
állítani. A szkenner adatai szerint a mikroszkopikus gépezetek negyvenkét százalékos hatékonysággal működtek és szaporodtak Marc testében, ami
meglepte a szelót, mivel Graham szerint három nap alatt
már át kellett volna alakítaniuk
a szervezetét.
Marc eltette a szkennert és
néhány órás alvást engedélyezett magának. Odalebegett a
fülke falára erősített hálózsákhoz, s hagyta, hogy az intelligens takaró gyengéden körülölelje.
Zavaros álmából a kézfejére erősített komputer hangjelzése riasztotta fel. Holdi lakásának terminálján rögzített búcsúüzenetét most kézbesítette
az elektronikus rendszer.
A szüleim most hallgatják
végig a vallomásomat. Biztos
nagyon furcsa nekik ez az
egész. Remélem, megértik, amit
tettem.
Marc kikászálódott a hálózsákból és kidugta fejét az ajtónyíláson. Senki nem volt a folyosón. A szűk, kapaszkodókkal teli átjáró mellett egy piros,
világító nyilakkal jelölt ovális
ajtóhoz lebegett. Közeledtére
az ajtó halk szisszenéssel nyílt
ki. Odabent Marc legalább egy
tucatnyi mentőkabint látott,
startra kész állapotban. Beú-
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szott a hozzá legközelebbi hatszemélyes űrcsónakba, beszíjazta magát az egyik ülésbe, és
aktiválta a kabin fedélzeti komputerét. A kezelőfelületen kikapcsolta a kabin jeladóját és
távirányító rendszerét, így senki nem tudja visszafordítani
vagy pályán tartani a kis járművet, valamint a hollétét is időbe
telik bemérni.
Már csak egy fontos teendője maradt: meg kellett adni
az automatikának a leszállási
területet.
A francba! Ezen még el sem
gondolkodtam! De hát annyi
gyönyörű hely létezik a Földön!
Rövid keresgélés után kijelölte a landolási zónát.
Mindig is egy pálmafás tengerparton akartam sétálni!
Az űrcsónak aktiválta addig
szunnyadó meghajtórendszerét
és levált a Hatos állomásról. Kipattantak a kabin légköri siklószárnyai, és a műszerek szerint
hat percen belül a kívánt leszállási zóna felett az automata begyújtja a fékezőhajtóműveket.
Ekkor megszólalt a fedélzeti rádió.
– Itt a Hatos Orbitális Űrállomás. Észleltük, hogy egyik
mentőkabinunk levált az állomásról. Kérjük, kapcsolja be a
távirányító-rendszert, így mielőbb visszakormányozhatjuk a
járművet. Ha megtagadja a kérést, súlyosbítja az önre mérhető hatósági büntetés…
Marc kikapcsolta a rádiót, s
megcsóválta a fejét. Ó, hagyjanak már békén!
A leszállási zónát elérve a
komputer beindította a kabin
fékezőrendszerét. Marc halk
morajlást hallott, a jármű szerkezete megrázkódott. A zaj hamarosan abbamaradt, és az űrcsónak ereszkedni kezdett a sűrűbb légrétegek felé.
Kinézett az aprócska ablakon, és látta, hogy lángnyelvek
csapkodják a kabin orrát, mintha egyre mélyebben hatolt volna be a pokol óceánjába. Marcra az eddigieknél élénkebb fájdalomroham tört rá, lassan átcsapott a törékeny szeló-test tűréshatárán, és Marc az eszméletét vesztette.
Egy zökkenés térítette magához, amely a mentőcsónak
landolását jelezte. A kabinajtó

kivágódott, és tompa puffanással zuhant az eldugott kis karibtengeri szigetecske parti homokjába. A fülkébe olyan illatok lopództak, melyeket Marc
azelőtt még sohasem érzett.
Könnyek szöktek a szemébe az
örömtől, de nehezen lélegzett,
mintha ólomsúlyt helyeztek volna a mellkasára. Légszomj környékezte, levegőért kapkodva
egy pillanatra pánikba esett.
Kioldotta magát az ülésből, a
bőröndjét tartalmazó tároló felé
nyúlt. Nehézkes mozdulattal
kirántotta a táskát, közben zihált, mint aki kilométereket futott. Végül sikerült kivennie a
szkennert a ruhái közül.
A műszer szerint a nanobotok már ötvenkilenc százalékos
hatékonysággal működtek. Elégnek kellene lennie! Ez borzalmas! Marc érezte, hogy megint az ájulás környékezi. Nem
szabad elájulnom! Erőt vett magán, és néhány bágyadt mozdulattal átállította a nanobotok
reprodukciós ciklusát kilencvennyolc százalékra.
Percekig tartott, mire a testét átható fájdalom csillapodott.
A szkennert ruhája egyik zsebébe csúsztatta, és kikúszott a
mentőkabinból a szabadba.
Olyan volt a tengerpart,
mint az álmaiban. Az űrjárműtől nem messze kókuszpálmák
hajoltak a homok fölé, az égbolton habos gomolyfelhők
úsztak. Marc próbált hibát keresni bennük, hátha egy ponton
megremegnek,
akárcsak az intelligens szövettel
borított barlangmennyezeten, aztán elmosolyodott. Nem fog remegni. Ez a valódi égbolt!
Fejét a tenger
felé fordítva eszébe jutott, milyen
jó lenne lesétálni
közvetlenül a vízpartra. Óvatosan kibújtatta lábfejét a cipőből
és próbált lábra állni. Nagy erőkifejtésébe került, de végül sikerült, és lassan elindulhatott
a morajló tenger felé.
Apály volt, az erős napsütésben sirályok kutattak a homokban rejtőző puhatestűek után.

2018. január
Marcot lenyűgözte az élő
természet. Arcát lágy szellő simogatta, talpa alatt érezte a homokszemeket, érzékszerveit valósággal bombázták a különféle
idegen ingerek. Könnyes szemmel tekintett körbe. Örömében
csak az újra visszatérő, erősödő
fájdalom zavarta. Lábába éles
nyilallás hasított. Marc hirtelen
térdre roskadt; a csontokban
dolgozó nanobotok ellenére
mindkét combcsontja eltört.
Felüvöltött és elterült a homokban. Már csak két méternyire
lehetett a gyengéden nyaldosó
hullámoktól. Erőt vett magán,
nyöszörögve felkönyökölt. Karján egyre több, ezüstösen
fénylő folt jelent meg, de még
elbírta a testét, ahogy elvonszolta magát a vízig.
Arcát a lágyan fodrozódó
hullámokba merítette. Keze,
mely egykoron hús és vér volt,
az elszabadult replikáció következtében kezdte elveszíteni eredeti alakját. Marc némán figyelte, amint ujjai fokozatosan
feloldódtak a hullámverésben.
Érezte, hogy testét lassan
felemésztik a parányi gépek, de
nem rettegett. Inkább valamiféle éteri nyugalom szállta
meg. Tudta, hogy most végre
hazatért.
Itthon vagyok!
Mosolygott, amikor egy
kellemesen langyos hullám
megérintette eldeformálódott arcát.

Végül a Marc Penrose-ból
maradt ezüstös masszát a közeledő dagály belemosta a tengerbe, és a Föld visszafogadta
elkóborolt gyermekét.
(Vége)
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Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db
A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
Balatonkenese Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
Nyitva:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00

Kommunális hulladék kezelése
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a
közszolgáltatónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem
rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett –
a közszolgáltató által biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák
vehető igénybe.
Zöldhulladék kezelése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy –
külön térítési díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.
Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt
vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni.
Lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek
esetén lehet:
Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a
szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás. A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi,
pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon,
az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

„Vegyeske” papír, írószer,
nyomtatvány, újság, könyv
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2.
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 12.00
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00
VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Nyitva:
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00
Szombat:
8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési
hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír,
az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak.
A zsákokat a szolgáltató folyamatosan
pótolja. A nagyobb papír hulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.
A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban.
Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az
elszállítás napján, kizárólag az ingatlan
előtti közterületre helyezheti ki.
Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban
a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más
jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
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Januári programok
2018
Január 14. vasárnap, 11:30, Református Templom:
Doni megemlékezés
Január 15. hétfő, 17:00, Kultúra Háza, földszinti terem:
Filmklub
Január 19. péntek, 17:00, Kultúra Háza, földszinti terem:
„Gál 85” – Gál István művésztanár életút-kiállítása
Január 22. hétfő, 18:00, Kultúra Háza, emeleti terem:
A Magyar Kultúra Napja
Ünnepi műsor és a Balatonkenese Kultúrájáért Díj átadása
Közreműködnek: Pannónia Citerazenekar, Kerti Teréz, Áldás Együttes
Január 27. szombat, 16:00-19:00, Kultúra Háza, földszinti terem:
„Itt a farsang, áll a bál!” – farsangi jelmezbál gyerekeknek
Roli Diszkó, Frici bohóc, jelmezverseny, origami, büfé, tombola!
Belépőjegy: 500 Ft/fő (gyerek/felnőtt), de jelmezben érkezőknek a belépés DÍJTALAN!
Tombola: 200 Ft/db
Január 27. szombat, 20:00-03:00, Kultúra Háza, emeleti terem:
Farsangi élőzenés Retro Party a győri HELLOKIDS zenekarral
Jelmezes mulatság, táncbemutató és össztánc a Conestoga Country Linedance tánccsoporttal, karaoke, büfé, tombola!
Belépőjegy: 2.000 Ft/fő. Aki jelmezben jön, vendégünk egy kupica pálinkára!
Tombola: 500 Ft/db
A belépődíj mellé 1 pohár pezsgő és 1 pár virsli jár!
Január 29. hétfő, 17:00, Kultúra Háza, emeleti terem:
Kenesei Szabadegyetem: „Honfoglaló” eleink hétköznapjai –
Czippán István, a korszak kutatójának minikiállítással egybekötött előadása

Februári előzetes
Február 3. szombat, 17:00-09:00, Kultúra Háza
Kultúrházak éjjel-nappal – országos rendezvénysorozat
„Mókázz és aludj a Kultúrban! ”– vidám esti program kisgyerekes családoknak, ovisoknak és kisiskolásoknak, és pörgős
ottalvós buli 8-12 éveseknek!
„Mókázz a Kultúrban!”
Részletes program:
17:00-17:30
DALOLÓ foglalkozás Gábor Adával, kisgyerekes családoknak (korosztály: 0-5 év)
17:30-18:00
„MESE HABBAL”, avagy mesét olvasnak a kenesei nagymamák, közben habos kakaót
kortyolhatnak és vajas kalácsot meg házi sütit majszolhatnak a mesehallgató gyerekek
18:00-21:00
Farsangi kézműveskedés Dönizzel, origamizás és papírgyöngyözés Teri nénivel
Közben:
18:30-19:30
NÉPI GYERMEKJÁTSZÓ Ricsi bácsival (farsangi gyermektáncház kicsiknek és nagyoknak) 19:30-20:00
MeseDALOLÓ Adával és Teri nénivel
„Aludj a Kultúrban!”
ZÁRTKÖRŰ program 8-12 éves gyerekeknek (előzetes jelentkezés alapján*):
20:00
Virslivacsi (virsli, kenyér, tea) és társasjátékozás Margit nénivel
21:00
Pizsibuli
22:00
Filmvetítés
23:30
Kinyílik a Mesezsák – hálózsákba bújás és jóéjt-mese
(alvás a földszinti teremben, felnőttek felügyeletével)
08:00
Ébresztő, reggeli torna, reggeli (vajaskenyér, tea)
09:00
Távozás …
*Az Aludj a Kultúrban! programra kizárólag előzetes jelentkezés alapján fogadjuk a gyerekeket! Jelentkezési lapot és kitöltendő szülői nyilatkozatot e-mailben küldünk; cím: kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2018. január 31. szerda, 16:00.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

48

Balatonkenesei Hírlap

2018. január

Tisztelt olvasók!
Én magam is jól tudom, nincs még messze a karácsony, s legalább ilyenkor illenék félretenni az egymás elleni áskálódásokat, mások háta mögötti rágalmazásokat. Ám azt is tudjuk, hogy gyarló, sőt gyáva emberekben nincs hiány, főleg, ha
másokat kell lejáratni, Önös érdekektől vezérelve. Ahogy már jó néhány alkalommal papírra vetettem: nem tudok haragudni
az ilyen emberekre, sőt, inkább sajnálom őket. Aki így viselkedik, valószínűleg egykoron olyan vélt vagy valós sérelem érte,
ami végigkíséri egész élete során. Viszont azokra bizony „ferde szemmel” nézek, akik mások jó szándékát kihasználva akarnak a háttérből támadást vezényelni. Küzdeni s netán veszíteni, bizony tudni kell! Mások mögött gyáván megbújni, nos, az
igazi szégyen!
Sok mindenen túl vagyok ma már, s túl sokszor voltam hiszékeny életemben. Viszont soha nem bújtam mások háta mögé,
mindig elmondtam, kimondtam az általam vélt igazat, egyenesen, szemtől szembe. Természetesen néha meg is fizettem az
árát, de soha nem hivatkoztam másokra önmagam védelmében. Azt azonban már nem vagyok hajlandó eltűrni senki emberfiától, hogy a szavaimat elferdítve akarjon lejáratni bármely közösségi összefogás előtt, ki tudja, milyen érdekektől vezérelve.
Soha nem kívántam magamnak előnyt kovácsolni mások hátrányára, amit azok a bizonyos mások viszont néha eljátszottak
velem. Bárkinek a szemébe bátran belenézhetek, mert megvan rá az erkölcsi alapom. Visszautasítok minden olyan hazugságot, amely soha nem hagyta el az ajkamat. Aki csak hazugságokkal tud mások előtt érvelni s észrevétetni magát – nos, ő
gyáva s jellemtelen ember.
Mindig kiálltam településünk és közösségünk érdekeiért, s ezután is ezt teszem. Ha kell, küzdök ellene, hogy a jövőben
senki ne tudjon bizalmunkkal visszaélve sem bennünket, sem az összefogásunkat céljai elérésére felhasználni. Nincs kitől és
miért félnem.
Nincs még messze a karácsony. Kérem, tekintsen mindenki magába, s lelkiismeretével egyeztetve döntse el, a helyes utat
választotta-e céljai elérésére. A közösség erejével minden elérhető, megvalósítható, de ezt az erőt csak a közösség szolgálatában szabad felhasználni.
Közös céljaink megvalósításához kívánok mindenkinek jó erőt és egészséget, kitartást, szeretetet és békességet az új évre!
Id. M.S.
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APRÓhirdetések
INGATLAN
 Balatonakarattyán a Bezerédi strandon működő pizzéria-lángossütő eladó. Érdeklődni:
30/603-60-69
ADÁS / VÉTEL
 Felújított antik szekrények, ónémet szalonasztal, kovácsoltvas tükör, új, 10-es húsdaráló, 30 nm új burkolólap 1000.- Ft/nm áron,
tehát féláron, 6KW-os, kisméretű kályha eladók. Hordozható DVD és MP3-as lejátszó
hordtáskában, újszerű állapotban eladó. Balatonkenese, Kossuth utca 38/A

 Eladó sík képernyős Sony KW-21FT1K televízió, 52 cm, megkímélt, jó állapotban, i.á.
30.000 Ft – és más TV-k is. – Tel.: 30/322-78-69
 Eladásra kínálok egy Sport EMS tonizáló, fogyasztó készüléket, saját dobozában, egyszer sem volt használva, ára megegyezés
alapján. Ugyanitt eladó egy 10 l-es akvárium,
4000 Ft-ért. Tel.: 70/638-60-75, vagy:
hilda44@freemail.hu

rászat, kozmetika. Melegollós hajvágás. Pedikűr, manikűr, gél lakk. Hotel Marina Port.
Igény szerint házhoz megyek.
Tel.: 06 20/363-57-80, 20/241-54-95
 A Generali Biztosító Nyugdíjbiztosítása 20%
állami támogatással és a lakásbiztosítás 50%
kedvezménnyel 2017-ben továbbra is
igénybe vehető. Rézműves Károly főtanácsadó. Tel.: +36 20/961-84-73

SZOGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS
 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek fod-

 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, külsőbelső felújítási munkák. Tel: +36 30/286-07-20

Éves találkozó
a Balatonkenesei Állatvédő Egyesületnél
Szokásos év végi összejövetelüket tartották 2017. december 1én a balatonkenesei állatvédők. Az egyesület vezetése beszámolt
az elmúlt év alatt elvégzett feladatokról, majd a jelenlevők kötetlen
hangulatban, kellemes délutánt töltöttek együtt.
Az elmúlt évben sajnos nem volt hónap, hogy a sajtó által ne
értesültünk volna valamilyen súlyos, állatok ellen elkövetett bűncselekményről. Az állatvédelem helyzete – noha a törvény néhány
éve szigorodott – még mindig nem kielégítő Magyarországon. A
menhelyek zsúfoltak, mégis szerencséje van sok kutyának, macskának, ha rossz körülményei közül oda kerül. Mint sok kérdésben,
itt is csak a hosszú, kitartó munka hozhat eredményt. A kenesei
egyesület lehetőségeihez mérten mindent igyekszik megtenni
azért, hogy a látókörükbe került, segítségre szoruló állatokon (és
ezzel nem egyszer gazdáikon is) segítsen.
Kerényi Dániel beszámolt róla lapunknak, hogy nem sokkal a
találkozó előtt az egyesület komoly segítséget kapott – erről (is)
beszélgetünk vele februári számunkban.
BKH
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Béri Balogh
Ádám tér 1.
Telefon: 88/481-088; 88/481-087
Fax: 88/481-741
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
www.balatonkenese.hu
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00
Pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30-12.00 és 13.00-15.00
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-15.30
A Polgármester ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8.00-12.00
A Jegyző ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8.00-12.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONFŰZFŐ
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907; 88/550-294;
88/550-293; 88/550-295; 88/550-266
Fax: 88/596-902
– E-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-18.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONALMÁDI
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/550-264; 88/550-537;
88/550-265; 88/550-536
Fax: 88/550-810
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:7.00-17.00
Kedd, szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: 88/550-718
Fax: 88/550-809
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-13.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: 88/550-721
Fax: 88/550-811
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00
VÁROSGONDNOKSÁG
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
8600 Siófok, Mártírok útja 5.
84/310-712

POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek,
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
minden nap 7.00 órától 22.00 óráig
hívható: 06 30/225-94-45
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE
Gajdos Béla: 8.00-18.00 óráig
Telefon: 06 30/849-07-92
E-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu
Fényforrás Kft.
Telefon: 06 70/408-69-08
E-mail: fenyforraskft@gmail.com
https://kozvilhiba.hu/
ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.
Telefon: 88/412-104
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Saáry István Egészségház –
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 3.
1. sz körzet
Dr. Németi Sándor – 06 30/432-16-55
Rendelő száma: 88/481-340
Rendelési idő:
Hétfő, kedd: 12.30-16.00
Szerda-péntek: 8.30-12.00
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30-12.30
2. sz körzet
Dr. Détár Bianka – 06 70/774-20-00
Rendelési idő:
Hétfő: 10.30-12.00
Kedd: 8.00-10.30
Szerda: 14.00-16.00
Csütörtök: 12.00-14.00
Péntek: 10.30-12.00
GYERMEKORVOSI KÖRZET
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8.
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 10.00-12.00
Kedd, csütörtök: 13.00-15.00
Tanácsadás:
Kedd, csütörtök: 12.00-13.00
FOGORVOSI KÖRZET
Előzetes bejelentkezés alapján
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin
Rendelő száma: 88/491-683
06 70/211-56-78
Rendelési idő:
Hétfő, csütörtök: 11.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.30
ÁLLATORVOS
8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79
Rendelési idő:
Hétfő: 18.00-19.00
Kedd-péntek: 17.00-19.00
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR
8174 Balatonkenese, Fő u. 23.
88/481-283
Nyitvatartás:
június 1. – augusztus 31. között:
Hétfő-vasárnap: 8.00-19.00
szeptember 1. – május 31. között:
Hétfő-péntek: 8.00-18.00
REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1.
88/481-348
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
HIVATAL
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
VASÚTÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4.
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49

BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István
Alapító szerkesztők:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.
Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője
Szerkesztő: Vasváry-Tóth Tibor és Nagy Krisztina
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN: BALATON-PART – IGNÁCZ MELINDA FOTÓJA
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JANUÁR 15.
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban
kaphatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com
A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes
kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek.
A cikkek tartalmáért a szerzők felelnek.
Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség
a változtatás jogát fenntartja.
HAJÓÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47.
Telefon: 88/482-100
Internet: balatonihajozas.hu
POSTA
Balatonkenese, Balatoni út 65.
88/481-300
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8.00-12.00 – 12.30-16.00
E.ON
Veszprém, Kossuth L. u. 6.
Áram – Észak-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666
Általános hibabejelentés:
06 80/533-533
Földgáz – Közép-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711
Általános hibabejelentés:
06 80/301-301
DRV Zrt.
Telefon munkanapokon 7.30-15.30,
csütörtökön 7.30-20.00: 06 40/240-240
Fax: 06 84/501-299
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888
Ügyfélszolgálat:
8600 Siófok, Fő u. 39/A.
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda: 8.00-15.00
Kedd, péntek: 8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-20.00
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05 és 06 70/379-04-29

IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás:Hétfő-péntek: 7.30-16.00
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
88/574-802
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59
KULTÚRA HÁZA
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Telefon: 88/594-500
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 10.00-17.00
Szombat: 9.00-11.00
TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: 88/594-500
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Szeptember 1-30.:
Péntek: 14.00-16.00
Szombat: 10.00-14.00
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9.00-16.00

