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Szerkesztői előszó 
                     Jánosi Gusztáv eredeti kéziratos versével köszöntjük  
                az olvasót a tavasz első hónapjában, melyhez kedves 
                olvasónk, Szerencsés Zoltánné Cecília, Kenese híres  
                 szülöttjének leszármazottja jóvoltából jutottunk. Ne 
féltsétek a magyart! – szól a vers, és különösen aktuális ez az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfor-
dulója alkalmából. 
     Újságunkban reményeink szerint most is sok érdekességet ta-
lálnak. Hoztunk Önöknek ízelítőt mindabból, ami Kenesén tör-
tént, és elújságoljuk azt is, ami még csak történni fog. Ajánlunk 
jó néhány programot és készülünk a húsvétra. Tartsanak velünk! 
Nagy Krisztina 
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Az M7-es autópálya közvetlen össze-
kötése a 710-es főúttal sokak által várt 
fejlesztés, amely nem csak a nyári csúcs-
forgalom torólódásait szünteti meg, de 
hozzájárul az átmenő forgalom csökke-
néséhez, amely biztonságosabbá és nyu-
godtabbá teszi az itt élők és az ide pi-
henni érkezők hétköznapjait. A 

beruházás elérkezett 
az alapkő letételéhez, 
így már a következő 
év végére birtokba ve-
hetik az autósok az új 
csomópontot. 

Kiemelt jelentősé-
gű beruházással igye-
keznek csökkenteni a 
nyári csúcsforgalom o-
kozta torlódásokat, 
nyilatkozta Dr. Ko-
vács Zoltán, a Mi-
niszterelnökség te-
rületi közigaz-
gatásért felelős 
á l l a m t i t ká r a , 
Veszprém megye 
fejlesztési biz-
tosa, a 2018. feb-

ruár 13-án megtartott alapkőleté-
tel alkalmával. 

Az alapkőletételi ünnepségen 
Kontrát Károly, országgyűlési 
képviselőnk a biztonság – ezen 
belül is a közlekedésbiztonság – 
közösségi értékét hangsúlyozva 
elmondta, a 7,3 milliárd forintos 

beruházással folytatódik 
Veszprém megye útháló-
zatának fe jlesz tése,  
melynek előzményeként 
az elmúlt években 80 km 
alsóbb rendű út épült, kb. 
10 milliárd forint érték-
ben, valamint márciusban 
átadásra kerül a Várpalo-
tát elkerülő főút, és elindul a 83. 
sz. főút Győr–Pápa közötti sza-
kaszának építése, amelynek egy 
kis része Veszprém megyébe is 
elér. 

Takács Szabolcs, Veszprém megye 
kormánymegbízottja hangsúlyozta, 
hogy az úthálózat fejlesztése a helyiek-
nek és az ide látogatóknak egyaránt fon-
tos. 

Pántya József, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazga-
tója kifejtette, hogy az épülő csomópont 
a későbbi M8 autópálya egyik fontos 
eleme lehet, ezért is kiemelt jelentőségű 
a jelenlegi beruházás. 

A beruházás várható befejezése 2019 
ősze, ekkora készül el mintegy 3 kilomé-
ter hosszú besorolósáv és egy külön-

szintű csomópont, közel 2 kilométer út-
szakasz, egy körforgalom, valamint egy 
kerékpáros felüljáró. 

 
– sr –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapkőletétel: elindul az M7-es autópályát 
a 710-es főúttal összekötő csomópont építése 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a soron következő Képviselő- 
testületi ülés időpontja a 337/2017. (XI.30.) Képviselő-testületi határo- 
zatban tervezettekhez képest az alábbiak szerint módosul: 

A soron következő Képviselő-testületi ülés időpontja 
2018. február 22. helyett 2018. március 1. 

Az Együttes Bizottsági ülés kezdése 16:00 óra, Képviselő-testületi ülés kezdése:18.00 óra. 
A változások miatt szíves megértésüket kérjük! 

Balatonkenese Város Önkormányzata 

KÖZLEMÉNY 
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Meghívó 
 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 
 

Mint köztudott, 2018. április 8-án országos választások 
lesznek hazánkban, így Balatonkenesén is. 

Örömmel értesítem arról, hogy 2018. március 2-án 
a FIDESZ-KDNP pártszövetség rangos és ismert vezetői 
látogatnak hozzánk. Dr. Kontrát Károly államtitkár úr, 
térségünk parlamenti képviselője és Kovács Zoltán állam-
titkár úr, a kormányzó párt kommunikációs vezetője tart 
tájékoztatót, melyet követően természetesen a szimpati-
zánsok és érdeklődők széles körének is lehetősége lesz 
kérdésekre, észrevételekre, javaslatokra, hozzászólá-
sokra. 

A program 17:00 órakor kezdődik a Kultúra Háza eme-
letén, időtartama mintegy másfél-két óra. 

Szeretettel várjuk Önt, családtagját és kedves ismerő-
sét! 

 
Tisztelettel üdvözli: 
 
 

Tömör István 
polgármester 
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„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az 
én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nek-
tek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet 
készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én 
vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova 
mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 
csak énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.” (János evan-
géliuma 14,1-7) 

 
Úton járunk. A böjti időszak, amit 

most élünk, olyan út, ami naptár szerint 
mindenképpen Húsvéthoz vezet. Van 
azonban a böjtnek egy belső útja is, amit 
szintén végig kell járnunk, hogy ne csak 
testben, hanem lélekben is megérkez-
zünk majd Húsvéthoz, Jézus feltámadá-
sának csodájához. 

Mi jelent úton járni? Mit jelent Jé-
zussal egy úton járni? 

Amikor el kell jutnunk egy olyan 
helyre, ahol azelőtt soha nem jártunk, az 
különös izgalommal, néha váratlan ka-
landokkal jár. Van olyan ember, aki rö-
vid idő után már biztonsággal tájékozó-
dik egy idegen nagyvárosban; de van 
olyan is, aki még azon az útvonalon is 
képes eltévedni, amit már százszor be-
járt azelőtt. Idézzünk fel néhányat saját 
emlékeinkből, amikor ismeretlen helyre 
kellett eljutnunk. 

Talán volt, amikor egyedül kellett 
utaznunk, és emiatt végigaggódtuk az 
egész utat: Jaj, miről fogom felismerni 
az elágazást, és az épületet? Jaj, mi lesz, 
ha eltévedek, elkések, és mindenki rám 
fog várni?... 

Talán olyan utunk is volt, hogy ve-
lünk jött valaki, aki már járt ott, ezért rá 
is bíztuk magunkat. Útközben azonban 
kiderült, hogy nem emlékszik pontosan 
az útra, így bizonytalanná vált odaérke-
zésünk. 

Bizonyára azok a legkellemesebb 
utazós emlékeink, amikor olyan társ 
jött velünk, aki tényleg biztosan tudta, 
hol merre kell fordulni. Ilyenkor az 
első perctől rábízhattuk magunkat, 
észre sem vettük az út bonyodalmait, 
felszabadultan lehetett beszélgetni, 
nem volt mitől félnünk, biztosan oda-
találtunk. 

„Ahova én megyek, oda tudjátok az 
utat.” 

Jézus itt egy különleges úticélról 
beszél. Az emberéleten túli, legvégső 
célról, Atyja házáról, ahol sok hely van 
elkészítve az övéinek. Azt mondja tanít-
ványainak: én most előre megyek oda, ti 
pedig tudjátok az utat. A cél ugyan még 
ismeretlen számotokra, hiszen itt vagy-
tok az életben, de az odavezető utat is-
meritek. 

Elképzelhetjük szegény tanítványo-
kat, ahogy elkerekedett szemekkel néz-
nek Mesterükre: Ismerjük az utat? Igen? 
De hova is kell menni?! Egyikük, Ta-
más, szavakba is önti kétségeiket: Uram, 
hiszen azt se tudjuk, hova mész ponto-
san. Honnan tudhatnánk tehát az utat, 
ami odavezet?! 

Egyetérthetünk Tamással, hiszen 
teljesen jogos a felvetése: Ha nem isme-
rem az utam pontos célját, hogyan talál-
jak oda? 

Sokan ismerik és használják a mo-
dern technika nagy áldását, az útvonal-
tervezőt. A legtöbb autónak szerves tar-
tozéka a műholdas navigáció. Beírjuk, 
hogy szeretnénk eljutni Balatonkenesé-
ről x vagy y helyre, a program pedig ki-
rajzolja nekünk egy térképen az útvona-
lat, és kiírja, hol merre kell fordulni. De 
a célt feltétlenül meg kell neki adni! 
Nem írhatjuk be, hogy „ismeretlen”, 
vagy „nem tudom”. 

Ez volt Tamás kétségbeesett kér-
dése, és bizonyára még nagyon sok mai 
ember kérdése is lehetne Jézus felé: 
Uram, ha nem ismerjük a célt, honnan 
tudhatnánk, hogy merre kell menni? 

Jézus úgy válaszol a kérdésre, hogy 
pontosít. Tamás, te csak koncentrálj az 
útra! Ne filozofálj most arról, hogy hol 

van az én „Atyám háza”. Te csak figyelj 
az útra! Mert igen, majd az én Atyám há-
zában is én foglak várni téged, de odáig 
el kell még jutni! 

„Én vagyok az út.” 
Az előző példában miért is éreztük 

jól magunkat a biztos vezető mellett? 
Miért nem aggódtunk? Hát azért, mert a 
társunk pontosan ismerte a járást, ő 
maga volt a térkép! Ő volt nekünk a mű-
holdas navigáció. 

Hát ez Jézus válasza Tamás kérdé-
sére: „Én vagyok az út.” „Én vagyok az 
út, senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam.” Másként hangsúlyozva Jé-
zus szavait: Az Atyához énáltalam vezet 
az út! Van út. Vezet út az Atyához, van 
út az örök boldogságra – énáltalam! Raj-
tam keresztül. 

Nagyon fontos és tanulságos ne-
künk, hogy Jézus nem a megérkezés va-
rázslatos pillanatáról beszél! Nem arról, 
hogy nyílik előttem az ajtó, és odabent 
fényárban úszik minden, én pedig belép-
hetek – végre megérkeztem. 

Jézus ÚT-ról beszél! Amiben távol-
ságok vannak, és aminek megtétele köz-
ben egyfolytában pereg az idő. Útról, 
aminek van egy kezdete, és van egy vég-
pontja: a kettő között minden, ami törté-
nik, az is az úthoz tartozik. 

Ilyen út az egész életünk. Mind, a-
mit eddig végigjártunk belőle, és amit 
még ezután fogunk. Mind, amit tapaszta-
latban összegyűjtöttünk, amiben fejlőd-
tünk, amit elértünk, akár kézzelfogható 
dolgokban, akár szellemiekben, lelkiek-
ben. Ezek mind hozzátartoznak az úthoz. 
És mind a sok-sok élmény, amik közben 
értek minket, a példák, amik segítettek 
bennünket az életünkben, és a társak, 
akik az úton velünk együtt jönnek. 

Ezen az úton most éppen tartunk va-
lahol. Most, amikor a fenti igét és ezeket 
a sorokat olvassuk, és közben is szalad-
nak a percek, ez is mind az út része. Eb-
ben a böjti időben is minden egyes na-
punk az út része, haladunk Húsvét felé, 
és tovább. Amíg élünk, úton vagyunk. 

De most, ahol éppen vagyunk, u-
tunknak ezen a pontján, ezt mondja ne-
künk Jézus: „Tudjátok az utat.” Én va-
gyok az út. Énáltalam vezet az út. 

ÚTON… 
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Ha velem jössz, én vagyok a tér-
képed. Én vagyok a műholdas navigá-
ciód. Mindig naprakész, mindig pon-
tos, soha nem vezetlek rossz utakra té-
ged. Ha velem tartasz, akkor az utad 
nem aggódó keresgéléssel fog telni. 
Mellettem nem kell azon görcsölnöd, 
hogy hol kell jobbra vagy balra térned, 

vagy éppen mitévő légy egy kényes 
helyzetben. 

Tudjátok az utat, mert ismertek en-
gem. Tudjátok az utat, mert hallgattok rám. 

Úton járunk. Érdemes naponta oda-
telepedni Jézus mellé: Nyissuk ki térké-
pünket, és engedjük, hogy segítsen tájé-
kozódni! Nyissuk ki Bibliánkat, és 

beszélgessünk Jézussal arról, hogy ép-
pen hol tartunk az élet-utunkon, hol tar-
tunk a belső utunkon; miben vagyunk el-
akadva, miben várunk segítséget. Utun-
kon napról-napra biztat bennünket a 
fenti ige: „Tudjátok az utat.” 

Németh Péter 
lelkipásztor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI 
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN 

 
Balatonkenesén: 

– Március 25. Virágvasárnapi istentisztelet fél 11 órakor 
– Március 30. Nagypénteki istentisztelet passióolvasással fél 11 órakor 
– Április 1. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor 
– Április 1. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával 16.30 órakor 
– Április 2. Húsvéti istentisztelet legátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor 
 
Balatonakarattyán: 

– Március 25. Virágvasárnapi istentisztelet az Imaházban 9 órakor 
– Április 1. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával az Imaházban 9 órakor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 
Ti mesternek hívtok – és nem kérdeztek engem. 
Útnak neveztek – és nem jártok rajtam. 
Világosságnak hívtok – és nem néztek reám. 
Életnek neveztek – és nem kerestek engem. 
Bölcsnek hívtok – és nem követtek engem. 
Hatalmasnak neveztek – és nem kértek engem. 
Irgalmasnak hívtok – és nem bíztok bennem. 
Igazságnak neveztek – és nem féltek tőlem. 
Ha egyszer örökre elvesztek – ne okoljatok engem! 

(A lübecki Krisztus-szobor felirata) 
 
 

Lübeck észak-németországi város a Balti-tenger partján, Né-
metország legnagyobb balti-tengeri kikötőjével. Holstein grófja 
alapította 1143-ban, de a település már 700 környékén létezett, s 
Liubice néven elbai szlávok lakták. A 10. századra a város, jó 
fekvésénél fogva jelentős központtá vált. 1226-ban szabad csá-
szári város lett. I. (Barbarossa) Frigyes német-római császár 
húszfős, főleg kereskedőkből álló tanácsot állított Lübeck veze-
téséül, mely onnantól meghatározta a város működését. A 14. 
századra a Hanza kereskedőszövetség vezetője lett. 

A történelem gyakran alakította a város sorsát. 1806-ben Na-
póleon foglalta el, újabb fellendülését a Német Birodalom része-
ként kezdte meg. 1942-ben Lübecket érte az első angol légitáma-
dás, mely elpusztította az óváros egy részét is. 

A Megváltó Krisztus szobra 
az Andok hegységben 

 
A Megváltó Krisztus szobra 

Rio de Janeiróban 

Jézus gyerekekkel – szobor Virginia államban, USA
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NAGYBÖJTI LELKI PROGRAMOK 
melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet 

Balatonkenesén  
a plébániatemplomban 

Hamvazószerda: február 14.: Szentmise du. 5 órakor 
Keresztútjárás pénteki napokon az esti szentmise idejében,  

illetve első péntekeken a szentmise előtt. 
Nagyböjti lelkigyakorlat  

március 22-én, csütörtökön, 23-án, pénteken du. 5 órakor,  
valamint 24-én, szombaton de. 10 órakor.  

A lelkigyakorlatot Varga-Csikász Bence 
keszthelyi újmisés káplán vezeti.  

 
A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája 

Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora 
szentmiséje 

Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és meg-
váltó halálának liturgiája 

Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti 
liturgiája a körmenettel 

Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise 
Húsvéthétfőn reggel 8 órakor szentmise 

 
Balatonakarattyán 

Hamvazószerdán, február 14-én reggel 8 órakor szentmise 
és keresztútjárás 

Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise 
 

Balatonvilágos 
A nagyböjti programok Balatonkenesén, a 

plébániatemplomban lesznek. 
 

Kérjük a Kedves Híveket, 
kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába! 

 
Nagyböjti lelkigyakorlat 

BALATONKENESÉN 
március 22-én, csütörtökön, 23-án, 

pénteken 17 órakor 
és 24-én, szombaton 10 órakor 
Vezeti: Varga-Csikász Bence 

újmisés keszthelyi káplán  
 

 
 
 
 
 
 

Március hónap a keresztény egyházaknál a 
nagyböjt különleges időszaka. Nagyböjti időben 
mélyebben betekintünk a lelkünkbe, merünk 
szembenézni önmagunkkal a tükörben regge-
lente, egy nap kezdetén vagy este, egy nap zárá-
saként. Megfogalmazunk olyan új szándékokat, 
amelyekről meg vagyunk győződve, hogy jót 
eredményeznek bennünk és környezetünkben. 
Felfedezünk önmagunkban új értékeket és lehe-
tőségeket, amelyek kinyitják lelkünket Isten felé, 
hogy húsvét ünnepén már készen álljunk az Is-
tennel való találkozásra. Annak érdekében, hogy 
a nagyböjti időszak valóban lelkileg gyümöl-
csöző legyen, szeretném megosztani mindenki-
vel ezt a tanmesét. 

 
Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betér 

egy vadonatúj boltba és legnagyobb meglepeté-
sére, Istent találja a pult mögött. 

– Mit árulsz itt? 
– Mindent, amit a szíved kíván – válaszolta Is-

ten. 
Az asszony alig mert hinni a saját fülének, de 

elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgokat fogja 
kérni, amit csak emberi lény kívánhat. 

– Lelki békét, szeretet és boldogságot, bölcses-
séget, félelemtől való mentességet – majd kis idő 
múlva még hozzátette – nemcsak magamnak, ha-
nem mindenkinek a földön. 

– Kedvesem! Azt hiszem, félreértettél. Mi nem 
gyümölcsöket árulunk, hanem magokat. 

 
Kívánok mindenkinek áldott nagyböjti idő-

szakot és készületet húsvét ünnepére. 
M. Teréz nővér 

 

Krisztus szobra – 1901, Székelyudvarhely 
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Téli programok a Kippkopp Óvodában 
December elejével a Csi-

pet-csapat csoport lett az ovi 
évszakfelelőse. 

Nem is tétlenkedtünk 
soká: december 4-én, az első 
adventi gyertyagyújtásunk 
alkalmával Zsófi néni mesélt 
egy nagyszerű mesét a gyere-
keknek, amivel előkészítet-

tük a december 6-i mikulás-
várást. A gyerekek nagy öröm-
mel várták a Mikulást és se-
gédeit. Mindenki nagyon ö-
rült a maga kis ajándékának, 
amit ezúton is köszönünk a 
Közművelődési Intézmény-
nek. 

December 11-én meggyúj-
tottuk koszorúnk második 
gyertyáját is. Ez alkalomból 
Beni néni szórakoztatta a 
gyerekeket egy frappáns, ün-
nepi mesével. 

13-án, hagyományőrző je-
les napunk keretében Marcsi 
néni vezetésével minden cso-
portban lucáztunk, majd 14-
én az Idősek Klubjában, a 

Területi Szociális Szolgálta-
tónál is. Köszönjük a meghí-
vást és a szíves vendéglátást! 

December 
18-án Anikó né-
ni mondott me-
sét a harmadik 
gyertya meg-
gyújtásakor, ez-
zel mutatkozva 
be mindenkinek, 
mint új óvó né-
nink. 

December 
20-án a Nyug-
díjas Klub fel-
kérésére kará-

csonyi műsorral szerepeltünk 
az óvoda éttermében. Min-
den kis lelkes szereplő ked-
ves ajándékkal térhetett haza 
innen is, amit nagyon köszö-
nünk! 

21-én került sor a negye-
dik adventi gyertya meggyúj-
tásával az óvodai karácsonyi 
ünnepségre. A gyerekek nagy 
örömére sok szép ajándék ke-
rült a fa alá, a csoportok szá-
mára. Továbbá a Nők a Bala-
tonért Egyesület nevében volt 
óvodavezetőnk, Zsuzsa néni 
is megajándékozott bennün-
ket. Igazán köszönjük! Az Ön-
kormányzat jóvoltából nem-
csak a csoportok, hanem a 
gyerekek egyénileg is aján-
dékban részesültek, s ezért is 
igen hálásak vagyunk. – De-
cember 22-én nagy sikerrel 
szerepeltünk a városi kará-
csonyon, a sportcsarnokban. 

December-
ben a pszicho-
lógus, Gabi 
néni is több 
alkalommal 
volt az óvo-
dánkban, és 
foglalkozáso-
kat tartott az 
érintett gyere-
keknek. 

Majd a ka-
rácsonyi pihe-
nés után, ja-
nuár 16-án 
sportnapot  
tartottunk: 
Betti néni szervezésével a 
gyerekek az óvó nénikkel 
sorversenyen mérték össze 
az erejüket. Nagyszerű él-
mény volt, még közelebb ho-
zott bennünket egymáshoz. 

Január 22-én, nevelés 
nélküli munkanapon akkre-
ditált továbbképzésen vett 
részt az óvoda minden dolgo-
zója. Köszönjük szépen a 
szülők segítségét, hogy meg-
oldották a gyermekek fel-
ügyeletét ezen a napon! 

Február 2-án, a gyertya-
szentelő napon medvekiállí-
tást szerveztünk nagy siker-
rel a Zöld Fal előtt, valamint 
elvégeztük az időjós megfi-
gyeléseket.  

Zsófi óvó néni egy med-
vés meglepetésmesével ked-
veskedett a gyerekeknek e 
napon. 

Február 5-én nyílt nap 
keretében farsangi mulatsá-
got tartottunk, melyen a gye-
rekek és szüleik is nagyon jól 
érezték magukat. A játék, 
tánc, mulatozás, valamint az 
ötletes, sokszínű jelmezek 
bemutatása után Frici bohóc 
szórakoztatott bennünket. 
Köszönjük szépen a Szülői 
Szervezet támogatását, ame-
lyet ehhez a naphoz nyújtott 
nekünk! 

Február 8-án délelőttre az 
Idősek Klubja ismét meghí-
vott bennünket, ezúttal far-
sangi szereplésre. Nagyon 

köszönjük a finom fánkot és 
teát, amivel vendégül láttak 
bennünket. 

Február 15-én szülői érte-
kezletet tartottunk, félévi ér-
tékelés és beiskolázás téma-
körrel. A szülők általános tá-
jékoztatást kaptak az elmúlt 
félévről, aktuális információ-
kat, valamint előretekintést a 
második félévre. 

A szülői értekezlet kere-
tében bemu-
tatkozott az 
általános is-
kola vezeté-
se és alsós 
pedagógusai. 
A szülők tá-
jékozódhat-
tak az isko-
laérettség-
ről, s ennek 
kritériumai-
ról. 

Az enyhe időjárás elle-
nére az egész tél folyamán 
nem felejtkeztünk meg a ná-
lunk telelő madarak etetésé-
ről sem. Nagy örömünkre 
rengeteg volt a visszatérő 
vendégünk. 

Február 28-án az óvó né-
nik bábelőadásával búcsúz-
tattuk el a telet, és adtuk át a 
„stafétát” a Ficánka csoport-
nak, akik a tavaszi évszak fe-
lelősei. 

Tóth Gézáné 
és Hujber Zsófia 

óvodapedagógusok

Megérkezett a Mikulás!

Ovikarácsony

 Sportnap 

  Téli díszítés a Zöld Falnál 
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Intézményünk a 2017/18-as tanévtől 
Bázisiskolaként működik az alsó tago-
zatos testnevelés és a felső tagozat ma-
tematika oktatása területén. 

A sport mindig is kiemelkedő sze-
repe volt iskolai nevelőmunkánknak. 
Tantestületünk valamennyi tagja ki-
emelten fontosnak tartja mai mozgás-
szegény világunkban a tanulók számára 
a rendszeres testmozgás biztosítását. 
Számos testfejlesztő mozgásformát kí-
nálunk fel tanulóinknak, melyeket az 
órarendi órákhoz csatoltan tartunk meg. 
Az ötlet is innen született, hogy gazdag 
sportági kínálatunkat bemutatjuk a kör-
nyéken dolgozó, érdeklődő pedagógu-
sok számára. Úgy gondoljuk, hogy az is-
kolánkban folyó munkánk mintául szol-
gálhat más intézményeknek is. A tanév 
során 2 testnevelés és 2 matematika be-
mutatóóra szervezését, megtartását vál-
lalta fel iskolánk Az első órát testneve-
lésből Samu Miklósné mozgásfejlesztő 
tartotta a 3. osztályban, november 14-én. 

A Bázisiskola keretein belül olyan 
közismereti és egészségnevelési modellt 
kívánunk bemutatni, melynek segítségé-
vel képesek lesznek tanulóink a későbbi 
önálló életmódvezetésre. Iskolánk ezen 
innovációs tervének megvalósításakor 
célul tűzte ki azt, hogy kihasználja azon 
lehetőségek számát, amelyek rendszeres 
művelésével nagyobb hatékonyságot le-
het, és kell elérni a tanulási készség el-
sajátításában, az egészséges életre ne-

velésben, a szemé-
lyiség- és közösség-
fejlesztésben. Meg-
különböztetett fi-
gyelemmel kísérjük 
az eltérő adottságú 
gyerekek mozgását 
is, hogy nekik is ö-
römet adó, sikerél-

ményt nyújtó foglalkozást biztosítsunk. 
Testnevelés területén programunk 

arra kíván rávilágítani, hogy a számos 
testfejlesztő óra hogyan hat a tanulás 

elősegítésére. Mintát kí-
vánunk mutatni arra, 
hogy a hagyományos test-
neveléstantervbe hogyan 
tudjuk integrálni a „Kö-
lyökatlétika”, a „Gyöngy-
halász” mozgásfejlesztést, 
valamint az úszás tan-
anyagát. Tanterveinkben, 
tanmeneteinkben megje-
lennek az iskola helyi sa-
játosságai (Balatonon kor-
csolyázás, kerékpározás), 
valamint az életmódspor-
tok népszerűsítése. Itt, a 
Balaton partján rendkívül 
fontosnak tartjuk a biztos 
úszástudás kialakítását, 

valamint a Balaton partján egyre népsze-
rűbbé váló kerékpározást a kerékpár-
utakon. 

Az első órán Samu Miklósné moz-
gásfejlesztő pedagógusnak legfőbb célja 
az volt, hogy az érdeklődők betekintést 
nyerjenek, a modern testnevelés eszkö-
zeivel hogyan fejleszthetjük tanulóink 
kognitív képességeit. Célcsoport az alsó 
tagozat, hiszen eb-
ben a szenzitív idő-
szakban lehet haté-
konyan fejleszteni a-
zokat a képessége-
ket, készségeket, a-
melyek a tanulás-
hoz, a közösségbe va-
ló beilleszkedéshez 
nélkülözhetetlenek. 

A matematika 
tantárgy területén a 
mentoráló intézmény 
tapasztalataira épít-
ve kívánjuk bemu-
tatni az újszerű óra-
szervezéssel járó matematika órákat. 

Matematika tantárgyból módszerünk 
lényege, hogy minden tanmenetben fel-
lelhető témához, tananyagrészhez inter-
aktív tananyagot ajánljunk felhaszná-
lásra, valamint mintát mutassunk az óra 

menetébe való beépítésére. Műhely-
munka keretében megmutatjuk pedagó-
gustársainknak a tervezés lépéseit, vala-
mint az általunk javasolt interaktív anya-
gok választási lehetőségeit, a tanulók 
képességszintjének ismeretében. Mivel 
a tananyagok és játékok köre napról 
napra bővül, ezért folyamatosan kiegé-
szítjük tanmeneteinket az újonnan meg-
jelenőkkel. 

Mintát adunk szakköri tervekre év-
folyamonként, valamint egyedi példákat 
SNI-s tanulók hátránykompenzációjára. 
Álich Klára december 12-én tartott be-
mutatóórát, ahol arra világított rá, hogy 
a matematikaórákon hogyan alkalmaz-
ható a számítógép az egyéni fejlesztésre, 
a tehetséggondozásra, a differenciá-
lásra, és nem utolsósorban az önellen-
őrzésre. 

A matematika tantárgy oktatása so-
rán igen jónak gondoljuk, hogy a leg-
több terem digitális táblával felszerelt. 
Szerencsés helyzetben vagyunk abban a 
tekintetben, hogy van 2 tantermünk 20-
20 asztali géppel és XCLASS felügye-
leti rendszerrel. A „Mentoráló intézmé-
nyi” pályázat során a geometriai térlá-
táshoz szükséges tanári-tanulói de-
monstrációs eszközöket sikerült besze-
rezni. Fontos célunk, hogy eszközeink a 
legfejlettebbek legyenek, s megvalósul-
jon az „egy tanuló egy számítógép” 
elve. Ekkor juthatnánk el arra a szintre, 
amikor bármely tanórán bármikor tud-
nák használni a számítógépeket, és a 
hozzá tartozó tanulói programokat. 

A következő workshop februárban 
volt, ismét matematika tantárgyból, amit 
Sellei Abigél tartott. 

Az idelátogatott pedagógusok elis-
merően nyilatkoztak iskolánkban folyó 
pedagógiai munkáról, és a tanulók ma-
gatartásáról. 

Samu Miklósné

Erős bázisiskolai alapokkal 
az egészséges életmódért 

és a biztos matematikatudásért 
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Samuval 2015 decemberé-
ben volt szerencsém beszél-
getni, a kezdetekről és felfelé 
ívelő zenei pályájáról. Az el-
múlt két év azonban több for-
dulópontot hozott számára. 

Az egykori ifjúsági zene-
karából, a D.A.S. Trióból 
kivált. Úgy érezte, hogy 
egyéni karrierje szem-
pontjából ezt a döntő fon-
tosságú lépést meg kellett 
tennie. Elmondta, hogy 
így maximálisan a saját 
formációjára tudott kon-
centrálni, és ez teljesen új 
perspektívákat nyitott meg 
előtte. Természetesen ze-
nész társaival a mai napig 
megmaradt a baráti vi-
szonya. 

Elkészítette új zenei al-
bumát, a Future Bass-t, 
melynek lemezbemutató-
ja a tahitótfalui basszus-
gitártáborban volt, 2017. 
augusztus 25-én. Ebben 
kibővítette saját látószö-
gét, jobban kiaknázta a 
modern technikák nyúj-
totta lehetőségeket. Az al-
bumon már érezhető gon-
dolkodásmódja és a zene 
közti párhuzam kapcso-
lata. Az itt hallható számok 
mindegyikéhez klipet készí-
tett, melyet ő maga vágott 
meg. 

Samu idén végez a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskola és Gimnázium-
ban. Basszusgitártanára, Me-
gyaszay István és Vincent 
Mascart (francia szaxofonmű-
vész, a Perpignan-i Konzer-
vatórium jazztanszakának ve-
zetője) tanácsára jelentke-

zett a Massachusetts állam-
beli Boston Berklee College 
of Music felsőoktatási intéz-
ménybe, a Harvard Business 
School testvérintézményébe, 
mellyel közös órákat is tarta-
nak. 

A Berklee College of Mu-
sic az a kortárs zenei képzést 
nyújtó iskola, melynek diák-
jai közé minden zenész vá-
gyik, és amely többek között 
olyan híres és szakmailag is 
elismert zenészeket adott a 
világnak, mint Al Di Meloa, 
Steve Vai, Alan Silvestri és 
Howard Shore. 

Mivel mindenképpen kül-
földi egyetemen, magas szín-
vonalú zenei képzésben akar-

ta tanulmányait folytatni, úgy 
gondolta, ha más is látja ben-
ne a lehetőséget, nem veszít 
azzal, ha beadja a jelentkezé-
sét az amerikai felsőoktatási 
intézménybe. Előadói szakra 
jelentkezett. 

A felvételi eljárásról el-
mondta, hogy már a azt meg-
előzően bizonyos kritériu-
moknak kellett megfelelnie. 
A nyelvvizsgáját akkreditál-
tatnia kellett, hogy azt Ame-
rikában is elfogadják. A je-
lentkezési lapjához bemutat-
kozó anyagot is csatolt magá-
ról, melyben megírta, hogy a 
Future Bass album, és a kon-
certfelvételek számait ő sze-
rezte. Nagy megdöbbenésé-

re, rövid időn belül vissza-
jelzést kapott, melyben fel-
ajánlották, hogy az előadói 
szak mellett, mellékszakként 
jelentkezzen a zeneszerző-
ire is. Majd alig pár napon 
belül ismét egy üzenet várta 
arról, hogy a dalait lekot-
tázva is küldje meg az intéz-
ménybe. 

A meghallgatási eljárások 
Európa-szerte, kihelyezett hely-
színeken zajlottak. Ő Mün-
chenbe utazott: 2017. decem-
ber 9-én kellett a bizottság 
elé állnia. 

A vizsga két részből állt. 
Egyik részében zenei készsé-
geit mérték fel, egy saját da-
rabot kellett eljátszania. A ki-
írásban kiemelték, hogy a ho-

zott zeneszám lehet 
bármi, de legyen az a stí-
lus, mely az előadói 
egyéniségéhez a legkö-
zelebb áll, s kifejezi, amit 
a zenéről gondol. Ebben a 
részben felmérték még a 
halláskészségét, a kottaol-
vasási képességét, vala-
mint a hangszeres tudá-
sát. A zsűri tagjai, bár 
nem mondhattak semmit, 
egy hangos Yee-vel tudat-
ták, hogy kifejezetten tet-
szett nekik, amit hallottak 
és láttak. 

A második rész be-
szélgetés volt, természete-
sen angol nyelven. Ebben 
leginkább a leendő hallga-
tók egyéniségére voltak 
kíváncsiak. Samu többek 
között olyan kérdést is ka-
pott, hogy mit tudna hoz-
záadni a Berklee zenei ké-
péhez. 

A vizsga végére na-
gyon elfáradt. A meghallgatá-
sok két órát csúsztak, mely a 
felvételizők feszült idegeinek 
természetesen nem tett jót. 

Bár a döntéshozatalt 2018. 
január 15-ére ígérték, már 
2017. december 19-én értesí-
tették, hogy felvételt nyert az 
iskolába. 

A jó hír nagyon váratla-
nul érte. Éppen az iskolai tab-
lófotózáson volt, amikor é-
desapja telefonált neki. 

„Világgá kell menned ahhoz, 
hogy mindent megtanulj 
és az összes tudást magadba szívd,  
azonban sosem szabad elfelejtened, 

    hogy honnan jöttél.” 
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Megrázónak élte meg a 
pillanatot, amikor megtudta, 
hogy felvették. Örült, de egy-
ben arra is rádöbbent: lezárult 
az életében egy korszak, és 
egy teljesen új szakasz kez-
dődik. Ma már nagyon bol-
dog és izgatottan vár-
ja az évkezdést. Tu-
datában van, hogy 
most védett és általa 
ismert közegben él, 
amit pár hónap múl-
va elhagy. Érzelmi-
leg még nem tudja 
teljesen átélni, mi-
lyen lesz, amikor 
több ezer kilométer-
re lesz családjától, 
barátaitól, ismerő-
seitől. 

Samu elmondta, 
már most, életre szó-
ló iránymutatást ka-
pott az intézmény 
felvételt közlő leve-
léből, mely szerint a 
tanulmányai, me-
lyeket végezni fog, 
gazdagítják őt mind 
szakmailag, mind em-
berileg. Megterem-
tenek minden ala-
pot, mely a fejlődé-
séhez és az életéhez kell. Az-
által, hogy ezt az iskolát vá-
lasztotta, kinyílik előtte egy 
ajtó a végtelen lehetőségek 
tárházával. Neki pedig az a 
dolga, hogy tanuljon, fejlőd-
jön; az intézmény által fon-
tosnak tartott magas minő-
ségi színvonalat és morált el-

sajátítsa felhasználja, beé-
pítse az egyéniségébe. 

Tisztában van azzal, hogy 
a zenei alapokon és képzett-
ségen túl az előadó a saját 
gondolatait és értékrendjét 
közvetíti az általa megírt és 

bemutatott zeneművekkel. 
Pontosan tudja, hogy ennek 
az egyik alapja a szakmai fel-
készültség, a másik pedig az 
a kapcsolati rendszer, melyet 
legjobban akkor tud kiépí-
teni, ha nemcsak Magyaror-
szágon, hanem máshol is is-
meretségeket szerez.  

Aki ilyen fiatalon ennyire 
céltudatosan indul neki az é-
letnek, annak bizonyára a 
nem túl közeli jövőre nézve 
is vannak már tervei. 

Samu távoli céljának te-
kinti, hogy visszatérjen Bala-

tonkenesére és itt zenét tanít-
son. Mosolyogva említette, ez 
a település és az itteni iskola 
milyen sokat adott neki. Az 
alapokat Csősz Gulnárától, 
zongoratanárnőjétől kapta. 

Hitvallása szerint élünk 
és meghalunk, az életet pedig 
ajándékba kapjuk, és minden-  

ki tartozik annak a közeg-
nek, melyből kinőtt, ahonnan 
elindult. Kifejezetten patrió-
tának tartja magát: szeret ha-
zajönni.  Az állomáson, a vo-
natról leszállva nagy levegőt 
vesz, és eszébe jutnak a szép 

emlékek. Szabadi-
dejének nagy részét 
Balatonkenesén töl-
ti. Beszélgetésünk-
kor is éppen egy fel-
lépésre készült vá-
rosunkban.  

Hálás a szülei-
nek, akik mindig, 
mindenben támo-
gatták. A tanárai-
nak, akiktől a zenei 
felfogását és hozzá-
állását kapta. A ba-
rátainak, akik nagy 
hatással voltak rá, 
és mindenkinek, aki 
mellette állt. 

Samu azt vallja: 
„Világgá kell men-
ned ahhoz, hogy min-
dent megtanulj és 
az összes tudást ma-
gadba szívd, azon-
ban sosem szabad 
elfelejtened, hogy 
honnan jöttél.” 

Ismerem Samu családját, 
és tudom, hogy örökölte a ze-
nei tehetséget. Meggyőződé-
sem, hogy a szorgalom, a ki-
tartás és az akarat is megvan 
benne, hogy minden kitűzött 
célját elérje. 

Szabó Tamás
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A napokban ellátogatott iskolánkba Pulai Istvánné Irénke néni,
hogy egy rendhagyó osztályfőnöki órát tartson nekünk. Sokan ismerős-
ként köszöntöttük őt, hisz évekig volt óvó nénink a balatonakarattyai ovi-

ban. Nyugdíjasként is nagyon tevékeny: most egy más szerepben mutatkozott be nekünk. Ő lett a Balatonkenesei Települési 
Értéktár Bizottság elnöke. Kíváncsian hallgattuk, mit is jelent ez a titulus. 

Nagy lelkesedéssel és szeretettel mesélt nekünk az ezzel járó tennivalóiról. A Bizottság tagjai azon munkálkodnak, hogy az 
egykori Kenese tárgyi, szellemi, természeti értékeit összegyűjtsék és az utókor számára megőrizzék. A Hungarikum törvény 
lehetőséget biztosít arra, hogy ezen nemzeti értékeink egy országos adatbázisba, az értéktárba kerüljenek, közkinccsé váljanak 
és ezáltal itthon is, de akár külföldön is megismerjék őket. 

 Irénke néni arra buzdított bennünket, hogy járjunk nyitott szemmel, keressünk fel a környezetünkben idős embereket, be-
szélgessünk velük, ismerjük meg Kenese múltját, esetleg mi is tegyünk javaslatokat megőrzendő értékekre. 

Lelkesedése nagy hatással volt ránk. Kis csapatokat alkotva szabadidőnkben mi is részt veszünk a kenesei értékek, emlékek 
felkutatásában. 

7. osztály

Kenese értékei 

Ünnepeljünk együtt! 
Kedves volt kenesei diáktársaim! 

Szeretettel hívlak és várlak benneteket a 2018.03.15-én 10:00-kor kezdődő ünnepi megemlékezésre 
a Kossuth-szobornál, majd azt követően pedig 11.30-ra Tájházunkba, ahol felidézzük 

az 1968-as tanévben, 
tehát 50 évvel ezelőtt megrendezett 

Történelmi és helytörténeti vetélkedőt, 
melyet Kecskés József és felesége, Jutka néni, 

valamint Vér Lászlóné Irénke néni szervezett és vezetett le. 
Az ennek emlékére szervezett kiállítást megnyitja: Vér Lászlóné Irénke néni 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Pulai Istvánné 
Tárkányi Irén 

olvasÓprÓba
Különben magyar költő vagyok 

Radnóti Miklós levelezése, I. kötet 
Radnóti Miklós levelezésének első kötetét adta közre nemrég a Jaffa Kiadó, Bíró-Balogh Tamás 

szerkesztésében. Radnóti élete a huszadik század egyik legtragikusabb és egyben sajnos legtipiku- 
sabb költősorsa: művész, akinek életét és pályáját befolyásolja és alapjaiban határozza meg a törté- 
nelem. A kötetben a családtagjaival, barátaival folytatott levelezésből kibontakozik előttünk szemé- 
lyisége, szemlélete, életének eseményei, mint az egyetemi tanulmányok, az irodalomról való véle- 
ménye, hétköznapjai, házassága és egy zavaros, de nagy szenvedélyeket megmozgató szerelem 
Beck Judittal, Major Tamás, a színész, színiigazgató és rendező későbbi feleségével. 

A levelekben nyomon követhető a korszak, a második világháború közeledte, s benne az egyes 
emberi, művészi életsorsok. Találunk leveleket barátjához, Ortutay Gyulához, valamint művésztársaihoz: József Attilához, 

Weöres Sándorhoz, Illyés Gyulához. 
Radnóti feleségének, Gyarmathy Fanninak a közelmúltban megjelent naplójával együtt a levelek tökéletesen megrajzolják 

a költő életrajzát, sok hasznos adalékkal szolgálva a költő versei, írásai és élete iránt érdeklődőknek. 
Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Bíró-Balogh Tamás 

Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 2017 



2018. március BBalatonkenesei Hírlap 15 

Az 1000 éves Kenese című Kis And-
rás könyv „Akik sokat tettek Keneséért” 
fejezetében találtam hiteles leírást és 
adatokat Bakó József lelkipásztorról, or-
szággyűlési képviselőről. 

Bakó József Kenesén született, 
1861. június 22-én. Ősi kenesei refor-
mátus családból származott. Felsőbb 
tanulmányait Pápán végezte. A kiváló 
szónok több helyen volt segédlelkész, 
majd 1885-1887 között helyettes taní-
tóként vezette a kenesei református is-
kolát. 

Móricz János református lelkipász-
tor 1894-ben bekövetkezett halála után 
Bakó József vette át a kenesei reformá-
tus egyház híveinek gondozását, s ezt a 
feladatot 1895-től 1907-ig végezte. A 
kenesei 48-as Kossuth Bizottság jegyzői 
tisztségét 1899-1907 között, közmegelé-
gedettséggel látta el. Ez idő alatt került 
sor a kenesei Kossuth-szobor 1899. ok-
tóber 15-i ünnepélyes leleplezésére, me-
lyen az avatóbeszédet ő tartotta. 

„Ismerve Bakó munkásságát megál-
lapíthatjuk, hogy személyi kiválóságai 
mellett, talán éppen a 48-as Kossuth Bi-
zottságban felmutatott szervező ereje és 
az egész környéken tapasztalt jelentős 
befolyása szerzett számára a későbbiek 
során képviselői mandátumot.” (Kis 
András) A századfordulót követően nagy 
szerepe volt a fürdőélet fellendítésében: 

ő lett a fürdőegyesület buzgó igazgatója. 
1901. július 13-án sikeres műkedvelői 
előadást rendezett Gazdy Arankának, a 
Kolozsvári Nemzeti Színház tagjának 
közreműködésével. 

Bakó közigazgatási szereplése egyre 
szélesedett. Voltak támogatói, ám ellen-
zői is. A politikai csatározások végül azt 
eredményezték, hogy Bakó országgyű-
lési képviselő lett. 

Ténykedése a Balaton-vidéki, a ta-
polcai vasútvonal kérelmezésével vette 
kezdetét. Sok támadás érte Veszprém-
ből, amiért a vonat Székesfehérvárról 
való indítását támogatta. 

Kiválóan értett a földműveléshez és 
a szőlőtermesztéshez. Szakértelmét 
1904. szeptemberében, a veszprémi bor-
kiállításon elismerő oklevéllel jutalmaz-
ták. – Persze a gazdálkodás sem volt 
minden gond nélküli feladat: 1904-ben 
Bakó házának udvarán ismeretlen okok-
ból kigyulladt egy szalmakazal. A kör-
nyékbeli nádtetős házakat szerencsére 
sikerült megóvni a tűztől. 

1906-ban Bakót, várakozásának 
megfelelően újra képviselővé választot-
ták. Nemcsak kért, hanem mint lelki-
pásztor, bőkezűen adakozott is. Így pél-
dául jelentős összeggel járult hozzá a 
veszprémi evangélikus templom tornyá-
nak költségeihez. 

„1907. január 21-én a nagykőrösi 
református egyházközség nagy lelke-
sedéssel választotta lelkészévé Bakó 
József lelkipásztort, az enyingi válasz-
tókerület népszerű, általános szeretet-
nek és közbecsülésnek örvendő or-
szággyűlési képviselőjét.” (Kis András) 

Bakó ekkor sem feledkezett meg ke-
nesei híveiről és választóiról: 1908. au-
gusztus 2-án képviselői beszámolót tar-
tott Kenesén. Ez év novemberében egy 
enyingi küldöttség élén azzal a kéréssel 
kereste fel Szterényi József kereskede-
lemügyi államtitkárt, hogy államköltsé-
gen építtessen az enyingiek részére gé-
pekkel felszerelt asztalosműhelyt. Bakó 
érdeme, hogy a küldöttség kérését az ál-
lamtitkár teljesítette. 

1909. július 8-án ismét Kenesén ta-
láljuk. Annak a Balaton-vidéki vasútvo-
nalnak a felavatási ünnepségein vett 
részt, melynek megvalósításáért több 
éven keresztül, fáradhatatlanul küzdött. 

1910 márciusában ott van a várme-
gyei közgyűlésen. A Khen-Héderváry 

kormány bemutatkozó leiratát nem fo-
gadta el, s bizalmatlansági indítványt 
nyújtott be a kormány ellen. A közgyűlés 
azonban Bakó indítványát elutasította. 

1910 tavaszán Bakót Nagykőrösön 
képviselőnek jelölték, ezért az enyingi 
választókerület függetlenségi jelöltségé-
től visszalép. Helyére Czakó Gyula ke-
nesei református lelkész, a Balatonkene-
sei Hírlap megalapítója kívánt pályázni, 
a választásokon azonban dr. Szász Ká-
roly munkapárti képviselő győzött. 

Bakó József életrajzi adatai igen hi-
ányosak. Jelenleg még halála pontos 
időpontját sem ismerjük. Jellemére, em-
beri nagyságára tetteiből és példamuta-
tásából következtethetünk. Fáradhatat-
lan kitartással küzdött céljai megvalósí-
tásáért. Azon kevesek közé tartozott, 
akik megérhették munkájuk gyümölcsét. 
Kenese lakossága nem feledkezett meg 
nevezetes szülöttjéről. A hálás utókor a 
községben róla nevezte el az állomáshoz 
közeli ligetet, valamint a Balatoni út és 
a Táncsics utca közötti utcát. 

Az egykori lelkész lakóháza ma is 
megtalálható a Fő utcán: a Városgond-
nokságtól a központ felé a második épü-
let. Ugyanezen az utcán pedig kifelé ha-
ladva, A Papkeszi felé vezető út bal ol-
dalán, kissé beljebb pedig látható még a 
Bakó pince, amelyet a ma már nem üze-
melő Paprika csárda néven ismerünk. 

Pulai Istvánné 

Bakó József református lelkész

Hátha valaki nem ismeri… 
Ki volt Bakó József, akiről utcát és ligetet is elneveztek elődeink? 

  Bakó egy 1908-as keltezésű levele 

_________ ______ ____________________________________ ______ ____________ ______ ______ ______ ____________ ____________________________________ __  

Forrásmunka: Kis András: Az 1000 éves Kenese. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990 a balatonkenesei Értéktár Bizottság
elnöke
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Januári lapszámunkban emlékeztünk meg az 1956-os forradalom után ártatlanul 
meghurcolt és kivégzett veszprémi tanár, Dr. Brusznyai Árpád tragédiájáról. Most, 
március 6-án újabb szomorú dátumhoz érkezünk: ezúttal a balatonkenesei születésű 
Babolcsai István kivégzésének hatvanadik évfordulójához. 

Babolcsai István életéről, forrada-
lombeli szerepvállalásáról egyelőre nem 
sok információ áll a rendelkezésünkre. 
Hogy mennyire maradt rejtett alakja 
1956 történetének, azt remekül pél-

dázza, hogy ne-
vének is több 
változatával ta-
lálkoztunk: elő-
fordul, hogy ke-
resztnevét Jó-
zsefként vagy 
Ferencként is 
említik. Szemé-
lye, tette és sor-
sa megérdemel 
annyit, hogy ü-
gyét tisztázzuk 
az utókor, első-
sorban a ma-
gunk számára. 

Kiss András, 
Balatonkenese monográfusa, Az 1000 
éves Kenese című könyv szerzője, aki 
személyesen ismerte, igyekezett a lehető 
legtöbbet megtudni róla, és egy saját 
maga által sokszorosított, rövid könyv-
tervben vázolta Babolcsai életét, vala-
mint a kort, amely az akkor ötvenegy 
éves kazánfűtőt (kőművest? csapost? – 
egyelőre e kérdésben is eltérnek az in-
formációk) mártírrá tette. (Ennek az 
írásnak a Babolcsai Istvánra közvetlenül 
vonatkozó részei a Balatonkenesei Hír-
lap, 2016/októberi számában jelentek 
meg.) Kiss Andrásnak 1996-ban sajnos 
nem volt módja írását hivatalosan meg-
jelentetni, kutatása is félbemaradt, mert 
akkor még nem állt rendelkezésére any-
nyi forrás, mint ma. Amit azonban biz-
tosan tudhatunk, hogy Babolcsai István 
egy régi kenesei család leszármazottja, 
aki 1905. január 11-én született, s tíz 
testvérével tisztességben nőtt föl. Hamar 
elszármazott a faluból; Székesfehérvá-
ron telepedett le, családot alapított és élt 
– ahogy sokan az ötvenes években, néha
alkalmi munkákból, néha biztosabb ál-
lásból tartotta el gyermekeit. 1956-ban a 

fehérvári szovjet parancsnok-
ság kazánfűtőjeként dolgozott, 
amikor kitört a forradalom. Ek-
kor még nem kapcsolódott be az 
eseményekbe, ám november 4-
én, a szovjet katonai támadás 
után mégis fegyvert fogott. Ka-

tonaviselt emberként hamarosan ő lett a 
túlerőben lévő szovjet csapatokkal 
szemben fellépő, és lassan egyesülő ki-
sebb csoportok vezetője. Helyettesével, 
Molnár Sándorral az egyik legfonto-
sabb dolognak tartották, hogy a kaotikus 
helyzetben megvédjék a fosztogatástól a 
vadásztölténygyárat és a fehérvári rá-
dióállomást. Babolcsai csoportjának le-
hetősége lett volna, hogy a megszállók 
és az ÁVH kisebb alakulataira akár 
megsemmisítő csapást mérjen, ám nem 
tették. A szovjet támadás erejét látva Ba-
bolcsai kilátástalannak ítélte a helyzetet, 
és a fegyvereseket néhány nap múlva 
maga oszlatta fel. Őt és helyettesét ké-
sőbb mégis letartóztatták: a vád ellenük 
szervezkedés és gyilkossági kísérlet 
volt. Ennek következtében 1958. már-
cius 3-án mindkettejüket halálra ítélték 
és három napra rá, 6-án kivégezték. 

Újonnan megszer-
zett adataink szerint 
Babolcsai Istvánt és 
Molnár Sándort u-
gyanaz a Szimler Já-
nos hadbíró ítélte ha-
lálra, aki Dr. Brusz-
nyai Árpád ügyében 
is döntött. 

Babolcsait az Új 
Köztemető 301-es 
parcellájában temet-
ték el, a hozzá hason-
lóan kivégzett többi-
ekkel együtt jeltelen 
sírba, s igyekeztek ró-
luk megfeledkezni. 
Története sok más 
társához hasonlóan a 
rendszerváltásig a tel-
jes ismeretlenségben maradt. A 301-es 
parcella 1989-ben került méltó álla-
potba, amikor Magyarország végre el-
kezdte a szembenézést múltjának 1956-
os történetével; sok kivégzettről akkor 
derült ki, hogy tulajdonképpen kicsoda. 
Babolcsai István maradványait az elsők 
között azonosították. 

 Ma a 301-es parcellánál látogató-
központ és szépen rendezett sírok várják 
azokat, akik le szeretnék róni tiszteletü-
ket történelmünk közelmúltjának áldo-
zatai előtt. Szerkesztőtársammal ezt tet-
tük mi is tavaly augusztus végén: felke-
restük Babolcsai István sírját, aki a most 
már méltó körülmények között, a 301-es 
parcella 16. sorának 25. sírjában nyug-

szik. (Beszámolónk a 
Balatonkenesei Hírlap 
2017/októberi számá-
ban olvasható.) Kér-
dés azonban bőven 
maradt. Hogyan tör-
téntek a dolgok hat-
van évvel ezelőtt? Mi 
késztetett arra egy öt-
venegy éves embert, 
hogy egy helyzetben 
olyat vállalt, ami az 
életébe is kerülhetett – 
és végül került is. A 
Balatonkenesei Hír-
lap vállalta, hogy le-
hetőségeihez mérten 
igyekszik kideríteni 
mindent, amit Ba-
bolcsai Istvánról meg-

tudhatunk. Lépéseket tettünk, teszünk a 
korabeli történeti anyagok minél alapo-
sabb megismerésére, a Babolcsaira vo-
natkozó adatok feltárására. Munkánk 
alakulásáról a lap hasábjain beszámo-
lunk. 

Nagy Krisztina 

Babolcsai István 
Élt 53 évet 
Kivégezték: 1958. március 6-án

Nagy Gáspár – 
Öröknyár: elmúltam 9 éves 
a sír 

NIncs sehol 
a sír  a gyilkosok 
a test se ITT 

NIncs sehol 
a test se OTT 
a csont  a gyilkosok 

NIncs sehol 
a csont 

(p.s.) 
 egyszer majd el kell temetNI 
 és nekünk nem szabad feledNI 
 a gyilkosokat néven nevezNI! 

(1983) 
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Országos bajnokság helyszíne lesz városunk 

A Magyar Triatlon Szövetség 
döntése értelmében 2018-ban Balaton-
kenesén kerül megrendezésre a Kö-
zéptávú Országos Magyar Bajnokság. 
Az 5. Primavera Balatonman Kenese 
2018. május 25-26. között a triatlon 
aktuális fővárosává teszi településünket. 

Az elmúlt öt évben volt már a 
verseny napján szeptemberi özönvíz és 
napos nyárutó, majd júniusi általános 
iskolai ballagás és májusi esküvő is, de 
minden alkalommal beavatkozott a ren-
dezvény a város normál életébe. Ebből 
fakadóan biztosan sokan gondolnak 
most arra, hogy miért kell ezt a triatlonos 
bohóckodást erőltetni Kenesén? Jelen 
keretek között nem lehet célom, hogy 
bárkit meggyőzzek arról, hogy egy ilyen 
volumenű országos rendezvényre büsz-
kének kell lenni, ezért a három részből 
álló cikksorozatom első elemeként a fi-
gyelmet kívánom felkelteni annak ér-
dekében, hogy mindenki pontosan tudja, 
mire érdemes felkészülnie. 

A szállásadók bizonyára már látják, 
hogy ez a hétvége a korábbi évektől je-
lentősen eltérő számú előjegyzést gene-
rált a naptáraikban. Az egyik legnép-
szerűbb szállásportál adatai szerint a 
rendszerükben lévő szálláshelyek 75%-a 
már elkelt. Nem is kell ezen csodálkoz-
ni, hiszen a versenyre eddig 734 ver-
senyző regisztrálta magát. Ez a szám 
még várhatóan emelkedni fog, és min-
den esély megvan arra, hogy középtávon 
(1,9 km úszás, 81,5 km kerékpározás, 

21,1 km futás) a rajtolók száma elérje a 
700 főt, és a rövid távosok (950 m úszás, 
44 km kerékpár, 6,5 km futás) esetében 
pedig a 200 indulót. A sportközgazdá-
szok azt mondják, hogy egy versenyzőre 
további 2-3 fő kísérőt érdemes tervezni, 
így könnyen kijelenthető, hogy május u-
tolsó hétvégéjén lesz közel négyezer o-
lyan ember a településen, akik kizáró-
lag a triatlonverseny miatt érkeznek. A 
vendégek egy jelentős része már pénte-
ken meg fog érkezni, hiszen a Vak Boty-
tyán strandon felállításra kerülő ver-
senyközpontban már ekkor megkezdőd-
nek a hivatalos események, és várhatóan 
sokan töltik majd Kenesén a szombat 
estét is, így a vendégéjszakák száma öt-
ezer környékére várható. A triatlon egy 
összetett sport, a három versenyszám 
miatt nem tartozik az olcsó hobbik közé, 
így a kenesei szolgáltatóknak érdemes 
arra készülniük a készletekkel, hogy 
fizetőképes vendégek szállják majd meg 
az éttermeket, és egyéb vendéglátó egy-
ségeket. 

A korábbi évektől eltérőn az idei év-
ben nem hirdettek a szervezők iron távú 
(3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42,2 km 
futás) versenyt, így a kerékpáros ver-
senyszám hamarabb befejeződik, ezáltal 
a városközpontra nehezedő terhelés 
csökken. A verseny pontos ütemezésé-
ről és az útvonalakról a májusi lapszám-
ban írok részletesen. Annyit azonban 
már most is elárulok, hogy a kerékpár-
pálya – a magyar triatlonos társadalom 

nagy örömére – idén is a tavaly beve-
zetett, 710-es elkerülő úton kerül kije-
lölésre. Ez az útburkolat olyan feltéte-
leket biztosít a versenyzőknek, amivel 
csak a legnagyobb külföldi versenyek 
konkurálhatnak, akik autópályákat zár-
nak le a verseny sikeres lebonyolítása 
érdekében. 

A korábbi években a Balatonman 
Kenese nem csak a triatlonistáknak biz-
tosított sportolási lehetőséget, hanem 
kísérőrendezvényként különböző távo-
kon futóversenyeket is hirdettek a szer-
vezők. 2018-ban ezt a gyakorlatot rész-
legesen megváltoztatják, ugyanis a meg-
hirdetett 7, 14 és 21 kilométeres távokon 
május 27-én, vasárnap mérhetik össze 
tudásukat a futók. A futóverseny teljes 
egészében a parti részen zajlik, így ezen 
esemény miatt a központban nem kell 
terelésre készülni, de arra érdemes, hogy 
a rendezvény további vendégforgalmat 
generál. 

Külön örömömre szolgál, hogy a két 
évvel ezelőtt bemutatottakhoz képest ú-
jabb kenesei sportolók vesznek részt a 
május 26-ai triatlonversenyen. A követ-
kező lapszámban részletesen bemutatjuk 
a hazai színeket képviselő versenyzőket, 
aki mesélnek majd róla, hogy mit jelent 
nekik Kenesén sportolni, és mennyit 
tesz hozzá egy ilyen szintű rendezvény 
léte ahhoz, hogy elvégezzék az eredmé-
nyes teljesítéshez szükséges felkészü-
lést. 

Tóth Péter
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„Nálunk most kezdődik a főszezon” 
Négy évvel ezelőtt, 2014 februárjában beszélgettem először Thury Attiláné Zsuzsával, aki a Nők a Balatonért Egyesület 

(NABE) balatonakarattyai és balatonkenesei csoportjának újonnan megválasztott vezetőjeként mosolyogva mesélte: friss 
nyugdíjasként örömmel mondott igent a tagtársak felkérésére, és vállalta ezt a szép és komoly feladatot. 

– Úgy gondoltam, hogy amit az óvodában a környezeti nevelés terén kialakítottunk, azt folytathatom a NABE-ban, vagyis
továbbra is szeretném, szeretnénk felhívni a figyelmet a környezet szeretetére, védelmére, az újrahasznosításra, a környezetbarát, 
vegyszermentes praktikákra, és átadni ezt a fajta (öko) szemléletet a szülőknek, gyerekeknek, a környezetünkben élő embereknek 
– mondta Zsuzsa az első „hivatalos” találkozásunkkor. Azóta eltelt négy esztendő, és Zsuzsa azóta is a tőle megszokott
elhivatottsággal, lendülettel, munkabírással és lelkesedéssel irányítja a nem kevésbé lelkes hölgykoszorút. 

– Miután 2013 októberében ün-
nepélyesen átvetted a stafétát elődödtől, 
Parragh Mártától, vezetőként azt tekin-
tetted a legfontosabb feladatodnak, hogy 
fokozatosan bővítsd a csapatot. Hány tag-
ja van most a helyi NABE-csoportnak? 

– A csoport létszáma állandóan vál-
tozik, de van egy húsz főből álló mag, 
akik nagyon lelkesen dolgoznak. Jó hír, 
hogy 2018-tól többen is szeretnének hoz-
zánk csatlakozni: a közeljövőben várha-
tóan öt fő lép be hozzánk, nyugdíjas ta-
nárok és tanító nénik, úgyhogy a csapa-
ton belül tovább erősödik a pedagógus-
vonal (mosolyog). Itt szeretném megje-
gyezni, hogy a „kapunk” természetesen 
továbbra is nyitva áll: tárt karokkal vár-
juk azokat az érdeklődő és tenni akaró 
hölgyeket, fiatalokat és kevésbé fiatalo-
kat is, akik szívesen tevékenykednének 
velünk együtt a Balatonért... 

– Gondolom, a legfontosabb fela-
datok és célkitűzések nem változtak az 
elmúlt négy évben. 

– Továbbra is a „Védjük együtt a Ba-
latont!”-szlogenhez híven szeretnénk 
tevékenykedni, éppen ezért együtt, aka-

rattyai és kenesei nők közösen munkál-
kodunk. Igyekszünk a gyerekeket és így 
a családokat megcélozni a minél szí-
nesebb és változatosabb programjaink-
kal. Több rendezvényünk is kimondot-
tan az ifjúságot szólítja meg, iskoláso-
kat, óvodásokat egyaránt. 

– Csoportunknak a tavaszi hónapok,
márciustól májusig igen mozgalmasan 
telnek. 

– Valóban, ez az időszak egész évi
tevékenységünkben mindenképpen fő-
szezonnak számít. Ennek nyitányaként 
idén március 25-én, a Víz Világnapja al-
kalmából a Nők a Balatonért Egyesület 

(NABE) csoportjaihoz igazodva immár 
tizenegyedik alkalommal szervezünk sza-
badtéri programot Víz Napi Balcsi Party 
néven, a kenesei Széchenyi parkban. A 
következő fontos dátum június 5. lesz, a 
környezetvédelem világnapja. Ezt a 

napot 2016 óta a Nők a Balatonért Egye-
sület igazán méltó módon, a „Jövőd a 
Balaton” Zöld Fesztivál névre keresz-
telt programjával ünnepli-köszönti, úgy-
hogy a Fesztiválra való előkészületek és 
csoportunk részvétele is belépett a ha-
gyományos feladataink sorába. Első al-
kalommal Balatonalmádiban, a Szent Er-
zsébet Ligetben (korábbi nevén Öreg 
park) rendezték meg ezt a seregszemlét, 
ahol szép számú küldöttséggel vettünk 
részt. Mi több, a Zenepavilonban sza-
badtéri tárlatot rendeztünk a régi bala-
toni „vizes” mesterségeket bemutató, 
2016 márciusában a balatonkenesei Kul-

A Nők a Balatonért Egyesület balatonakarattyai és balatonkenesei csoportja
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túra Házában már nagy sikert aratott 
„Vizek és mesterségek” kiállításunk a-
nyagából. Tavaly a magyar tenger déli 
partján, Siófokon tartottuk a nagy-
szabású fesztivált. A város főterén igen-
csak mutatós pavilont rendeztünk be a 
jeles alkalomból: a nap folyamán töb-
ben, többször megjegyezték, hogy a mi 

standunk büszkélkedhet a legtartalma-
sabb, legsokoldalúbb és leginkább egye-
di kínálattal. Úgyhogy magasra tettük a 
lécet (mosolyog), és ha valamikor, idén 
még inkább fel kell kötnünk azt a bi-
zonyos nadrágot, ugyanis ebben az év-
ben Akarattyára esett a NABE elnök-
asszonyának a választása. Szauer Rózsa 
döntésében komoly szerepet játszott a 
Magaspart mint páratlan panorámával 
bíró, egyedülálló „rendezvényhelyszín” ... 

– Népszerű hagyományos progra-
munk még a novemberi a fergeteges „li-
bázás”... 

– Hosszú évek óta a kenesei Kultúra
Háza ad otthont az immár hagyományos 
Márton Napi Libaságok elnevezésű 
rendezvényünknek, és nagy örömünkre 
a sokéves hagyománnyal bíró libás for-
gatag egy kifejezetten népszerű, várva 
várt és sok érdeklődőt vonzó esemény. 
Ami pedig az év végi tevékenységeinket 
illeti, csoportunk az akarattyai adventi 
gyertyagyújtások egyik állandó vendég-
látójaként veszi ki a részét az ünnepre 
való ráhangolódásból. 

– Amióta te vezeted a csoportot,
azóta minden évben nyílt valamilyen 
kiállítás a NABE szervezésében. 

– 2014-ben a Víz Világnapja kapcsán
meghirdetett rajzversenyre érkezett mun-
kákból (123 darab rajz), valamint a ke-
nesei fotószakkörösök „vizes” fotóiból 
(19 darab kép) rendeztünk kiállítást 
Kenesén, a Kultúra Háza nagytermében. 
2016-ban a „Vizek és mesterségek” cí-
mű kiállításunk aratott nagy sikert u-
gyanitt. Tavaly pedig, szintén a Víz Vi-
lágnapja alkalmából A Balaton 1000 
arca címmel a te fotóidból nyílt kiállítás 

Akarattyán, a Szépkilátás Bisztróban, 
majd májusban a tárlat helyet kapott a 
kenesei Kultúra Házában is, a hónap vé-
gén pedig a siófoki Zöld Fesztivál kö-
zönsége is láthatta a kiállítás anyagát. 

– Milyen egyéb megmozdulásokat
említenél még meg az évről-évre szí-
nesedő színesedő repertoárunkból? 

– Mindeneke-
lőtt szeretném kie-
melni egy négy év-
vel ezelőtti rendez-
vényünket, ugyan-
is 2014 áprilisában 
az a megtisztelte-
tés ért bennünket, 
hogy Kenese adott 
otthont a Nők a Ba-
latonért Közhasz-
nú Egyesület 2014. 
évi I. rendes kül-
döttgyűlésének ,  

ami azzal járt, hogy a NABE bala-
tonakarattyai és -kenesei csoportja látta 
vendégül a húsz település NABE-cso-
portvezetőit, tagjait. De visszatérve a 
változatos programjainkhoz: tavaly a 
Föld napjához kapcsolódóan a lelkes 
NABE-tagok virágültetéssel töltötték a 
nap egy részét, ugyanis az egyesület he-
lyi csoportja virágpalántákkal ajándé-
kozta meg a kenesei óvodát. Ezen kívül 
a kenesei asszonyok e jeles nap alkalmá-
ból gyönyörűen 
rendbe tették az 
Árpád-kút kör-
nyékét. A korábbi 
években május-
ban virágpalánta-
vásárt szervez-
tünk Balatonaka-
rattyán, az Állomás 
téren, 2015-ben 
lelkes főzőcsapat-
ként ragadtunk fa-
kanalat és in-
dultunk a kenesei 
Lecsó Fesztivá-
lon. Minden évben csatlakozunk az 
Európai Hulladékcsökkentési Héthez, és 
ha már itt tartunk, mindenképpen meg 
kell említenem a nagy sikerű Ne dobd 
el! Használd fel! Gondold újra! című 
programunkat, amit szintén a gyerekek 
körében, a családoknak hirdetünk meg, 
és amivel az újrahasznosítás lehetősé-
gére szeretnénk felhívni a figyelmet. Az 
elkészült tárgyakból pedig kiállítást ren-
dezünk a nagyközönségnek. Részt vet-
tünk a „Vigyázz Rám” társasjáték megújí-
tásában is: Pulainé Irénke tagtársunk 
tanácsára négy – Akarattyát és Kenesét 

érintő – kérdés került be a népszerű tár-
sasjátékba. Emellett megjelentettünk egy 
színes kiadványt (prospektust) magunk-
ról, nemrég pedig kiírtunk egy „neves” 
pályázatot (a felhívás a Balatonkenesei 
Hírlap aktuális számában olvasható), 
merthogy szeretnénk méltó módon el-
nevezni a tavalyi Víz Világnapi sétánk 
során egyszer s mindenkorra a szívünk-
be zárt kenesei kis patakot. Kicsiket és 
na-gyokat is arra buzdítunk, hogy törjék 
a fejüket, ki milyen találó/ötletes/kedves 
nevet adna a település aprócska víz-
folyásának. 

– És ne feledkezzünk meg az igazán
tartalmas, egész napos csapatépítő ki-
rándulásainkról sem, amiket te szer-
veztél, szervezel a kenesei és akarattyai 
NABE-s hölgyeknek, valamint az ér-
deklődő hozzátartozóknak. 

– 2015-ben Zsámbékon és környé-
kén jártunk, a rá következő évben Bu-
dapesten töltöttünk egy teljes napot, 
tavaly októberben pedig Somogyban 
(Zselickisfalud, Szenna, Kaposvár, An-
docson) gyűjtöttük a közös élménye-
ket. 

– Tavaly decemberben az év utolsó
NABE-rendezvényén az akarattyai Szép-
kilátás Bisztróban gyűlt össze a kenesei 
és akarattyai hölgykoszorú, és egy han-
gulatos ünnepi ebéd keretében búcsúz-
tattuk az óévet. 

– Az évzáró „bulinkon” a finom fa-
latok mellett egyrészt felidéztük a 2017-
es év legfontosabb eseményeit, és jót 
nosztalgiáztunk a megannyi színes fotó 
láttán, másrészt nagy vonalakban meg-
terveztük az idei esztendő fő prog-
ramjait, és áttekintettük az előttünk álló 
feladatokat. A jó hangulatú ötletelés és 
tervezgetés közepette pedig jókedvűen 
állapítottuk meg, hogy a lelkes és 
elhivatott NABE-csapatunk idén sem 
fog unatkozni! 

Szűcs Anikó

A siófoki fesztivál pavilonjában

A 2017-es Márton-napi „libázás”
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K e n e s é n t ö r t é n t

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyó keddig, 
más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazószerdáig, a 
nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan 
a vidám lakomák, bálok, mulatságok, ünnepélyek jellemzik. A 
farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptár-
ban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a 
gazdag néphagyományokra épül. 

2018. február 11-én, farsangvasárnapja délutánján mintegy 
80 ember gyűlt össze a balatonke-
nesei Kultúra Házában. Miben 
voltunk közösek? Mindannyian 
katolikusok voltunk, és szeret-
tünk volna a böjti időszak előtt 
egymásnak ajándékozni egy-egy 
mosolyt, sok jókedvet és vidám-
ságot. Nem volt titkos az a szán-
dék sem: ismerjük meg egy-
mást. A felnőttek a hittanos gye-
rekeket és szüleiket. A hittanos 

gyerekek pedig a középiskolásokat, 
felnőtteket, időseket. 

Már az érkezés perceiben mindenki megtapasztalta a sze-
rető házigazdák, a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Kari-
tász csoport tagjainak vendég-
váró szeretetét. Terített aszta-
lok és mosolygós arcok fogad-
ták az érkezőket a Kultúra Há-
zának folyosóján. Rögtön kez-
dődhetett is a tombolacédulák 
válogatása. Pár perccel 4 óra 
után, a zsúfolásig megtelt 
földszinti teremben elkezdő-
dött a műsor. Elsőként hagyo-
mányosan az óvodások mutat-
koztak be. Utána a technika le-
hetőségeit segítségül hívva 
egy rövid vetítés segítségével 
megnéztük, mi történt egy év 
alatt velünk, az egyházközség 
tagjaival. Mindenki lelkesen 

kereste magát a vidám 
vagy komoly fotókon. 
Ezután a jelenlévők 
megismerhették a „már 
iskolás vagyok”, és a 
„mi leszek, ha nagy le-
szek” életérzéseket a 
fiatalok tolmácsolásá-
ban. Majd egy rövid 
jelenet erejéig min-
denki betekintést nyert 
egy rendkívüli, humo-
ros hittanórába. A műsor fél-
idejében játszottunk kicsit a felnőttekkel, 
természetesen a téma nem lehetett más. A műsor második fe-
lében a középiskolások humoros imádságról szóló jelenetét 
néztük meg. Majd a felnőttek Isten szolgálatáról szóló előadá-
sán derültünk jókat. Természetesen a tánc sem maradhatott ki. 
Hittanosok egy nagyobb csoportja egy Jézus korabeli zsidó 
táncot mutatott be a műsor zárásaként. 

A sok nevetés után következett a várva várt tombola, ami 
remekül mutatta a helyi vállalkozók és emberek lelkes, jó 
szándékát, hiszen rengeteg felajánlást kaptunk. Azt gondo-
lom, minden ajándék 
megtalálta a legjobb 
gazdáját. Sok arcon lát-
hattuk a mosoly mellett 
a megelégedettség ér-
zését is. 

Köszönetünket fe-
jezzük ki mindenki-
nek, aki ünnepségünk 
megvalósításához ado-
mányával vagy mun-
kájával hozzájárult. 
Köszönet illeti a ba-
latonkenesei Kultúra Há-
za vezetőjét és dolgozóit, akik 
helyszíngazdaként helyet adtak számunkra, és a 
háttérben minden segítséget megadtak a sikeres rendezvény-
hez. Köszönet illeti a Katolikus Karitász helyi csoportját, akik 

házigazdaként, munkájukkal 
tették sikeressé rendezvé-
nyünket. Köszönet a számta-
lan jó szándékú adakozónak! 
Köszönet a tombolafelajánlá-
sokat adó vállalkozóknak: Ba-
latonkenesén az Eleven cuk-
rászdának, Szecsődi Melin-
dának és Beckerné Györgyi 
fodrászoknak, Pisák Szilvia 
pedikűrösnek, Vajda Erika 
masszőrnek, az Ágnes Opti-
kának, a Levendula virág-
boltnak, a WestHouse Ingat-
lanirodának, a Koczor csa-
ládnak és a Kocsis családnak. 
Balatonakarattyán köszönet 

Farsang, katolikus módon
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K e n e s é n t ö r t é n t
Wass Albert-

megemlékezésre 
gyűltek össze az 
érdeklődők és iro-
dalombarátok február 17-én, 
a Kultúra Háza emeletén. Az 
író születésének 110., halálá-
nak 20. évfordulójáról szólt a 
rendezvény, melynek dísz-
vendége Dévai Nagy Kamil-
la Liszt-díjas előadóművész, 
Magyarország Érdemes Mű-
vésze volt. 

A színházterembe lépve a 
jelenlevők már láthatták, 
hogy nem szokványos elő-
adásra érkeznek. Gábor Ad-
rienn, a Kultúra Háza intéz-
ményvezetője és munkatársai 
sajátos, bensőséges hangu-
latban rendezték be a hely-
színt: a székek most nem a 
színpad felé fordítva várták a 
közönséget, hanem körben 
elhelyezve, hogy a hallgató-
ság jól lássa egymást. Mert a 
jelenlevők ezen a délutánon 
nem kizárólag nézőként ér-
keztek: a hallgatóság tagjai 
egymás után osztották meg 
az általuk választott Wass 
Albert művet a társasággal. 
Ebben a barátságos, családias 
légkörben hangzottak el a 
versek és prózai írások. A né-
zők által alkotott kör közepén 
kereszt alakban elhelyezett 
gyertyák és mécsesek égtek, 
mely az eseményt még meg-
hittebbé varázsolta. 

Gábor Adrienn köszöntője 
után Tömör István polgármes-
ter kezdte a programot, össze-
foglalva Wass Albert életének 
főbb állomásait és eseménye-
it. Az erdélyi Válaszúton szü-
letett író kalandos, szerencsétlen 
eseményekben korántsem szű-
kös életet élt 90 földi éve alatt. 

A program a maga spon-
taneitásában nagyszerűen si-
került. Bár a menetrend a 
színfalak mögött azért reme-
kül meg volt koreografálva, 
hiszen Gábor Adrienn egy-
egy szemvillanással, bólin-
tással, jelezte a szereplő-né-
zőknek, mikor következnek. 

Dévai Nagy Kamilla da-
lai csodásan illeszkedtek 
az elhangzottakhoz: a so-
ron következő ének han-
gulatában vagy tartalmá-
ban mindig visszautalt az 
előző versre, prózára, 
vagy éppen továbbvitte 
Wass Albert megidézett 
gondolatát. A művésznő 
elmesélte saját szemé-
lyes találkozását az író-
val: az 1970-es években 
ismerte meg az akkor 
már évtizedek óta az E-
gyesült Államokban élő 
szerzőt. Az éppen ameri-
kai turnén levő Dévai 

Nagy Kamilla akkor még 
nem tudta, ki az az idős úri-
ember, aki egyik floridai fel-
lépése után szeretettel gratu-
lált az előadásához. Ez nem 
csoda, hiszen Wass Albert 
műveit leginkább csak 1998-
ban bekövetkezett halála után 
fedezhette fel a magyar kö-

zönség. A rendszerváltás 
előtt nevét inkább elhall-
gatni igyekeztek, műveit 
nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem Romániában 
is betiltották, mivel a ro-
mán hatóságok a szocia-
lista rendszer alatt hábo-
rús bűnökkel vádolták, 
egy 1940-ben, Észak-Er-
dély Magyarországhoz 
való visszacsatolása után 
bekövetkezett incidens 
miatt. A feltételezés sze-
rint szerepe volt egy ro-
mán ortodox pópa és más 
személyek meggyilkolá-

sában. E vélt cselekedetért 
Wass Albertet és apját a ko-
lozsvári népbíróság 1946-
ban távollétében halálra í-
télte. A román hatóságok ké-
sőbb nem egy alkalommal 
kérték az író kiadatását az E-
gyesült Államoktól – sikerte-
lenül. Titkosszolgálatuk több-
ször próbált az életére törni. 
És Magyarország sem bánt 

jobban vele: már a 
rendszerváltás u-
tán történt, hogy a 
Horn-kormány i-

dején Wass Albert kérvé-
nyezte magyar állampolgár-
ságának visszaállítását, ám 
azt az igazoló okirat szerint 
csak egy évre kaphatta volna 
meg. Később a Kuncze Gá-
bor-vezette magyar Belügy-
minisztérium illetékesei az-
zal védekeztek, hogy az egy 
éves érvényesség csak az iga-
zoló okiratra vonatkozott, 
magára az állampolgárságra 
nem, ám mivel ez a jelek sze-
rint nem volt egyértelmű, 
végül tragédiához vezetett. 
Az idős író, részben a végle-
ges magyar állampolgárság i-
ránti kérésének elutasítása, 
részben egyéb magánéleti 
gondok miatt depresszióba e-
sett, és valószínűsíthető, 
hogy önkezével vetett véget 
az életének. 

A délután kiemelkedő 
pillanata volt Dévai Nagy 
Kamilla köszöntése: a mű-
vésznő aznap ünnepelte 68. 
születésnapját. 

Wass Albert személyének 
megítélése sajnos még ma is 
meglehetősen ellentmondá-
sos. Egyszerre divat szeretni 
és lenézéssel kezelni műveit. 
Hivatalos irodalmi körökben 
nem mindig szólnak róla elis-
meréssel, miközben a közön-
ség egy része nagyon kedveli 
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K e n e s é n t ö r t é n t
műveit: 2005-ben, a Nagy 
Könyv programsorozatán há-
rom könyve is az ötven leg-
kedveltebb magyar regény kö-
zött szerepelt. 

Az irodalom bizonyos 
mértékben mindig független 
marad a kortól, amelyben ke-
letkezik, sőt, néha még a mű 
is független saját szerzőjétől, 
annak életétől, cselekedetei-
től. Megítélhetjük egy ember 
tetteit, viselt dolgait, de nem 
szabad, hogy ez befolyásol-
jon magának egy irodalmi 

műnek a megítélésétől. Hogy 
ez mennyire igaz (kellene, 
hogy legyen), arra tökéletes 
példa volt a Wass Albert fel-
olvasóest, mely minden je-
lenlevőt gazdagított. És még 
valami: a közösségi érzés, 
amely egy ilyen körbeülős-
békés délutánon mindenkép-
pen gyarapodhatott. 

– vtt – nk –

(Képes beszámolónkat 
a 2. oldalon találják.)

d
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Dévai Nagy Kamilla: 
„Népek Krisztusa, Magyarország” 

Fölfeszítve a Földgömbre 
miért hagyod Őt, Uram? 
Lábait le Dél-Afrikába 

miért szögezted, Uram? 
Glóriás fejét Kanadától 

Panamáig hajtja le, Uram, 
szeme tükre Finnország 

ezer tava, Uram. 
Szíve, mája, lépe, tüdeje, 

Cleveland, New York,  
Argentína, Uram. 

Térde kalácsa valahol 
Chilében remeg, Uram. 

Két keze szétfeszítve 
Bretaigne-től Shanghai-ig, Uram! 

Hegyláncok vésődnek az 
ütőerek közé, Uram. 

Szemében az óceánok sós könnye, Uram… 
Tengernyi a szenvedése, 

mert ATOMJAIRA hullott, Uram! 
Homloknyi, tenyérnyi népe maradt 

a Kárpátok karéjában, Uram… 
Ki minden porcikáját meg akarja látogatni, 

arra EGY emberélet nem elég, Uram… 
És mégis él, mégis lélegzik 

mind a TIZENÖTMILLIÓ SEJT, Uram… 
Add, hogy ne kopjon el, ne fogyjon el 
Népek Krisztusának teste, Uram… 
Sebeit begyógyítani, fertőtleníteni 

engedd krónikásaimat, Uram. 
Járják tovább, mi már nekem 

nem adatik meg, hogy Ők folytassák, Uram. 
Engedd, hogy higgyem: nem volt véletlen, 

hogy szent gitárom megmaradt, 
s hogy addig építsem iskolámat, 

míg a szívem megszakad... 
Add, hogy legyen erőm szolgálni még 

a Népek Krisztusát, Uram, 
hogy dalunk fénye fussa körbe 

a nagy magyar éjszakát… 
Nyújts vigaszt a szenvedőknek, 

biztonságot a kétkedőknek, 
hogy a Népek Krisztusa 

még egyszer önmagára talál. 
Összébb húzódnak sejtjei, 
Határok-szabdalta sebei, 
s ne bántson senkit azzal, 

hogy MAGYAR. 

d

Wass Albert: 
Hontalanság hitvallása 

Hontalan vagyok, 
mert vallom, hogy a gondolat szabad, 
mert hazám ott van a Kárpátok alatt 
és népem a magyar. 

Hontalan vagyok 
mert hirdetem, hogy testvér minden ember 
s hogy egymásra kell leljen végre egyszer 
mindenki, aki jót akar. 

Hontalan vagyok 
mert hiszek jóban, igazban, szépben. 
Minden vallásban és minden népben 
és Istenben, kié a diadal. 

Hontalan vagyok  
de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet 
és maradok ez úton, míg csak élek 
töretlen hittel ember és magyar. 
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Szociálpolitikai kalauz 

A gyermekek után járó kedvezmények, 1. rész 
A szociális támogatások egyik csoportja a 

gyermekek után járó ellátások. A célok között 
szerepel a neveléssel járó anyagi terhek enyhítése 
az állam segítségével, illetve, hogy egyik gyerek 
se kerüljön anyagi gondok miatt hátrányos hely-
zetbe. Konkrét célja a jövedelemkülönbségek 
csökkentése, a gyermekvállalás ösztönzésének 
elősegítése. Természetesen az állami támogatás 

semmiképpen sem pótolja a szülök anyagi felelősségét gyer-
mekükkel szemben. A gyermekvállalás a társadalom alapja. 
Számos házasságban nem születik utód, vagy éppen sajátjuk 
mellett örökbe fogadnak, esetleg felvállalják, hogy nevelőszü-
lőként hátrányos helyzetű családok utódait gondozzák. 

Az 1990. évi XXV. törvény kimondja, hogy 1990. április 
1-től, a hatályba lépésétől a családi pótlék alanyi jogon járó 
ellátás. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 
törvény nevesíti azok körét, akik igénybe vehetik az ellátáso-
kat. Támogatott lehet, aki Magyarország területén él, magyar 
állampolgár, bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendel-
kezik, továbbá aki a magyar hatóság által menekültnek, oltal-
mazottnak, hontalannak elismert személynek minősül. A tör-
vény külön kitér a szomszédos országokban élő, Magyar iga-
zolvánnyal rendelkező gyermek vér szerinti anyjára, örökbe-
fogadó szülőjére vagy gyámjára, amennyiben a gyermek lakó-
helye szerinti szomszédos állam jogállása szerint a magyar ál-
lampolgárság feltétele a szomszédos állam szerinti állampol-
gárságtól való megfosztással jár. Leegyszerűsítve minden ma-
gyar nemzetiségű, szomszédos ország gyermekére kiterjed ab-
ban az esetben, ha megfosztják az ottani állampolgárságától. 

Meg kell említenünk, hogy nemzetközi egyezmény is sza-
bályozza a családtámogatások körét, rendszerét egy másik ál-
lamban. Hazánk polgárai közül azok, akik külföldön vállalnak 

munkát és gyermekkel rendelkeznek, ha bejelentik az ottani 
munkáltatójuknál, hatóságánál a családi pótlék iránti igényü-
ket, akkor az ottani családtámogatási összeget kapják kézhez. 
Így például mindazok a szülők vagy szülők egyik tagja, akik 
Németországban vagy Ausztriában veszik igénybe ezeket az 
ellátásokat, az ottani törvényben szabályozott összeg alapján 
kapják azokat. A nyugat-európai országokban ezek az össze-
gek jóval magasabbak a magyarországinál. Pillanatnyilag van 
olyan uniós ország, amely távlati célként a vendégmunkások 
gyermekei után járó kedvezmények „megcsonkítására” törek-
szik, viszont ez a szándék az uniós joggal ellentétes. – Azok a 
szülők, akik külföldről kapják az ellátást, ezzel egy időben a 
magyar családi pótlékot természetesen nem kaphatják meg. 

A családi pótlék kialakulása Magyarországon a múlt szá-
zadra nyúlik vissza, azaz a 1900-as évek első felére tehető. 
Ezen időszakban született törekvés a családok támogatására. 
Az első ilyen az 1907. évi XIX. törvény, mely betegek bizto-
sítását irányozta elő. 1922-ben bevezették a terhességi és szop-
tatási ellátás finanszírozását. A gyermek után járó táppénz be-
vezetése 1922-ben történt meg. Az igazán gyermekek után járó 
családi támogatás megjelenését az 1912. XXXV. törvény biz-
tosította. Kezdetben ezt egy szűk kör vehette csak igénybe. 
Ezek közé tartoztak az állami alkalmazottak, a vasút dolgozói, 
vármegyei tisztségviselők. A jogosultság alapja egy éves mun-
kaviszony volt. Ekkor az összeg még nem tartozott a társada-
lombiztosítási ellátások közé. Viszont Európa szintjén hazánk 
volt az első, amely a családtámogatás ezen részét bevezette. 
Abban az időben két csoportja volt az ellátásban részesülők 
körének. Az első csoportban az egy gyermeket nevelők évi 200 
koronát, két gyermek után évi 400 koronát, három vagy annál 
több gyerek után pedig évi 600 koronát fizettek. A második 
csoportban az első gyermek után évi 100 korona, két gyermek 

után évi 200 korona, három vagy annál több gyer-
mek után évi 300 korona járt. Korhatárként a gyer-
mek 16. életévét jelölték meg, eddig biztosították a 
támogatást. Az ellátást csak apák vehették igénybe, 
de ha az apa elhunyt vagy keresőképtelenné vált, a 
feleség kaphatta meg az összeget. Magyarországon 
a családi pótlékot elsőként a Francia-Magyar Pa-
mutipari Rt. vezette be munkásai számára, 1936-
ban. A későbbiek folyamán a törvény módosításra 
került. 1939. január 1-től az ellátás kiterjed a bányá-
szokra, az iparban dolgozókra, valamint iparosse-
gédekre, napszámosokra, munkásokra, a kohászat-
ban dolgozókra, a szolgákra, azaz az altisztekre. 
Csak azok a munkások részesültek a pótlékban, 
amely iparágban legalább 20 személyt foglalkozta-
tottak a tulajdonosok. 

1947-ben már a háztartásban eltartott minden 
gyermek után járt az ellátás. A törvény az 1948. év-
ben kiegészült, mégpedig azzal, hogy az állandó testi 
vagy szellemi fogyatkozásban szenvedő gyermek ko-
rára való tekintet nélkül kaphatta a családi pótlékot. 
1949-ben az állami erdőgazdaságok munkásai, az 
állami gazdaságok állandó, vagy legalább 6 havi 
munkára szerződött mezőgazdasági munkásai vál-

A családtámogatási ellátások a következők:
– családi pótlék, iskoláztatási támogatás.
Gyermekgondozási támogatás: 
– gyermeknevelési támogatás,
– 2015.12.31-ig gyermekgondozási támogatás, ezt követően gyer-
mekgondozást segítő ellátás, 
– anyasági támogatás.
A gyermekek neveléséhez igénybe vehető más 
ellátások köre:   
– családi kedvezmény,
– családi járulékkedvezmény,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
– ingyenes tankönyvellátás,
– étkezési térítési díjkedvezmény,
– gyermektartásdíj megelőlegezése.
A szülőknek járó kedvezmények között szerepel a táp-
pénz, az apát megillető munkaidő-kedvezmény, gyermekápolási táp-
pénz, csecsemőgondozási díj. Mindezek biztosítotti jogviszonyban 
járnak. Az egyik ilyen biztosítotti jogviszony nem más, mint a mun-
kaviszony. 
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Gyermekek 
száma 

Az 1990. évi 
XXV. törvény
időpontjában 

folyósított összeg 

Az 1993. évi V. 
törvény 

időpontjában 
folyósított összeg 

1 1.770.- Ft/hónap 2.750.- Ft/hónap 
1 gyermeket ne- 
   velő egyedül- 
   álló szülő 

2.070.- Ft/hónap 3.250.- Ft/hónap 

2 2.070.- Ft/hónap 3.250.- Ft/hónap 
2 gyermeket e- 
   gyedülállóként 
   nevelő szülő 

2.200.- Ft/hónap 3.750.- Ft/hónap 

3 és több gyer- 
   mek esetén 2.200.- Ft/hónap 3.750.- Ft/hónap 

tak jogosulttá. 1953-tól a mezőgazdasági termelőszövetkezetek
tagjait is megillette a családi pótlék, viszont csak három gyer-
mek után. Továbbá korhatár figyelembevételével adták, ame-
lyet 10 évben maximalizálták. A megkötések a következő év-
tizedekben aztán enyhültek. A támogatás megszűnt, majd a jo-
gosultság 1966-tól két 16 éven aluli gyermekre módosult. Ér-
dekességként említhető, hogy 1970-ben a GDP 1%-át fordítot-
ták családipótlék-folyósításra. Az 1975. évi II. törvénnyel a 
családi pótlék bekerült a társadalombiztosítási ellátások közé.
A családi pótlék összege 1990 és 1993 között folyamatosan 
növekedett. Az alábbi táblázat ezt szemlélteti. 

A családi pótlék ma két részből áll. Az egyik a nevelési 
ellátás, a másik pedig az iskoláztatási támogatás. Az ellátás 
nevelési ellátási része a nem tanköteles, az iskoláztatási támo-
gatás pedig a már nem tanköteles, de középfokú oktatási intéz-
ményben tanuló gyermek után jár. Azon gyermek után, aki fel-
sőfokú tanulmányokat folytat, a családi pótlék már nem jár. 

A családi pótlék összege a 2018. évben: 
– egygyermekes család esetén 12.200.- Ft/hó;
– egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700.- Ft/hó;
– kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300.- Ft/hó;
– két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként

14.800.- Ft/hó;
– három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyerme-

kenként 16.000.- Ft/hó;
– három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként 17.000.- Ft/hó;
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket ne-

velő család esetén, valamint intézményben (büntetés-
végrehajtási intézetben, gyermekotthonban, szociális in-
tézményben) élő, továbbá nevelőszülöknél elhelyezett,
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeken-
ként 23.300.- Ft/hó;

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket ne-
velő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos, gyermekenként 25.900.- Ft/hó;

– saját jogán nevelési ellátásra jogosult, tartósan beteg, il-
letve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőnél
és nem intézményben él, személyenként 20.300.- Ft/hó.

A gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végre-
hajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá 
nevelőszülő által nevelt, nem tartósan beteg és nem súlyo-
san fogyatékos gyermek, valamint a Gyermekvédelmi Tör-
vény 72.§  (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhe-
lyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyá-
sát engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint 
a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy 
esetén az ilyen gyermek, illetve jogosult után személyen-
ként 14.800.- Ft/hó. 

Összeállította: 
Varga Ákos

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Magyarok és lengyelek kapcsolata évszázadokra nyúlik vissza. Hazánk a  
történelem során számtalanszor keresett és talált szövetséget a lengyel állam- 
mal, magyarok és lengyelek mindig számíthattak egymásra. 

Nem kell nagyon messzire mennünk, hogy a két nép összefonódásának 
jelét találjuk: a szomszédos Küngös település nevét a Kunigunda névből ere- 
deztetik: Kunigunda, vagy más néven Kinga pedig IV. Béla király lánya, Szent 
Margit testvére volt, maga is szent. Tizenöt évesen, 1239-ben lett V. Bo- 
leszláv lengyel fejedelem felesége. Férje népe nagyon szerette, már az éle- 
tében legendákat meséltek róla. Kinga, az Árpád-házi királylány később 
Lengyelország és Litvánia védőszentje lett. 

Ne feledjük az ebben a hónapban éppen 170 esztendővel ezelőtt kezdődött 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot sem, 
amelynek során Bem és Dembińsky tábornok mellett rengeteg lengyel katona harcolt a magyarok oldalán. 

Lengyel, magyar – két jó barát A 

A lengyel-magyar barátság emlékműve 
Győrben

És hogy miért van ennek aktualitása? Nem másért, hanem mert március 23-a a lengyel-
magyar barátság napja. 

A nap története 2005-ig nyúlik vissza. A Kollár János vezette Magyar-Lengyel Törté-
nelmi Társaság kezdeményezte, hogy a két nép barátságának emlékművet állítsanak. A köz-
adakozásból felépített, Tóth Dávid szobrászművész alkotta, két összekapaszkodó fát ábrázoló
szobrot 2006. március 24-én, a Magyar-Lengyel Barátságnap keretében Lech Kaczyński len-
gyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök avatta fel Győrben, majd nyilatkozatot 
írtak alá, hogy március 23-át mindkét országban a két nép barátságának napjává nyilvánítják.
Azóta minden évben – páratlan években Lengyelországban, páros években Magyarországon 
– más városban rendeznek összejövetelt a kapcsolatok erősítésére, ápolására.

BKHírlap
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Boldog, boldogabb, legboldogabb… 
Rengeteget hallhatunk és 

olvashatunk mostanában ar-
ról, hogy hogyan lehetünk tö-
kéletesek, hogyan lehetünk 
tökéletesen boldogok. Mit 
kell viselnünk, mit kell en-
nünk, hogy kell kinéznünk, 
hol kell laknunk, milyen au-
tót kell vezetnünk, mit kell 
gondolnunk, mit kell monda-

nunk. Pedig, ha őszintén be-
legondolunk, mindez valójá-
ban nem számít. Ez csak a 
külső, látszat! A szeretteid 
nem erről fognak rád emlé-
kezni, nem ettől gondolják 
majd, hogy nagyszerű ember 
voltál. Attól vagy nagyszerű, 
hogy a kudarcok és csalódá-
sok ellenére is felkelsz és 
próbálkozol. Újra és újra, és 
újra.  Te, aki olvasod e soro-
kat, talán a sötét, hideg esté-
ken jobban ráérsz kicsit gon-
dolkodni. Elmesélem, mire is 
gondolok: Igen, Te! Te, aki 
hősiesen küzdesz a minden-
napokban, aki harcolsz a bá-
nat ellen, aki sokszor átöle-
led az örömet, vagy épp a 
napi rutin útvesztőiben ban-
dukolsz. Most csendesedj el 

egy kicsit, és gondold végig 
mi is a valódi érték. 

Valójában semmi más 
sem számít, csak az a pilla-
nat, amikor életed legnehe-
zebb napja után is tudsz a 
családodra, a barátaidra mo-
solyogni. Az, amikor tele 
vagy feladatokkal, határidők-
kel, és Te a játszótéren mégis 

újra és újra meg-
lököd a hintát, 
hogy egy kis-
gyerek belemar-
kolhasson az ég 
bárányfelhőibe. 
Az számít, ami-
kor kikanalazod 
az utolsó csep-

peket is a lekváros üvegből, 
hogy legyen reggeli a család-
nak. Az számít, amikor reg-
gelente kilépsz az ajtón, és 
dolgozni indulsz, hogy tele-

tankolhasd az autót, amivel 
a családod ügyeit hamarabb 
elintézheted, és így hama-
rabb hazaérsz szeretteidhez. 
Az számít, amikor kimosod a 

szennyest, megfőzöd a 
vacsorát, segítesz a ma-
tek háziban, vagy ami-
kor meghallgatod, mit 
mesél gyermeked este 
az óvodáról, az iskolá-
ról és a barátairól. Az 
számít, amikor az egész 
napi hajtástól kimerül-
ten fekszel az ágyadba. 
Igen, mindezek fontosak és 
számítanak. Talán vannak 
gondjaid: kevés a pénz, há-
zassági gondok gyötörnek, 
betegség keseríti az életed, 
rengeteget dolgozol, és talán 
soha sem bírsz megküzdeni a 
mosatlan ruha, a koszos e-
dény és a számlák halmaival. 
Én mégis azt mondom: Te 
boldog lehetsz! Talán gyen-
gének érzed magad, és azon 
töprengsz, hogy hogyan éled 
túl a következő öt percet. A 

gyerek éppen 
most hisztizik, 
a telefon csöng, 
és te egyedül 
vagy, talán szo-
morú is. Én 
mégis azt mon-
dom, boldog le-
hetsz! Boldog 
lehetsz akkor 
is, ha a mosdó 
peremén túl-

csordul a víz, ha éppen oda-
égett a vacsora, és ha sötét 
van és hideg. Van, amikor el-
borítanak a feladatok, és úgy 
érzed, hogy lehetetlenre vál-

lalkoztál, hogy túl sokat vár-
nak Tőled. És amikor mind-
ezek ellenére Te mégis fel-
kelsz reggel, iszol egy kávét, 
és folytatod, harcolsz tovább 
a hétköznapokban. Igen, ak-
kor ez már az igazi boldog-
ság! Az igazi boldogság nem 
azt jelenti, hogy tökéletes 
vagy! Az igazi boldogság a 
barátaid, a családod iránti 
szeretetben van. Ott van az 
ölelésben, a nevetésben, a só-
hajokban, a fájdalomban, a 
könnyekben. Az igazi bol-
dogság ott van azokban a pil-
lanatokban, amikor elisme-
red, hogy az élet nem tökéle-
tes, de Te mégsem hagyod 
abba, és küzdesz tovább. Az 
igazi boldogság csodálatos 
ajándék, benned is ott van, 
akkor is, ha elfelejted, akkor 
is, ha most nem emlékszel rá, 
akkor is, ha esetleg nem tu-
dod, hová lett. Hidd el, ott 
van, ott legbelül benned.  

M. Erzsébet nővér

Kiszelly Zoltán magyar politológus, a Kodolányi János Főiskola és
a Századvég Politikai Iskola tanára, a Pannon Egyetem óraadója. A Magyar 
Politikatudományi Társaság, a Kelet-Közép-Európai Választási Megfigye-
lők Szövetsége (ACEEEO), és a Budapesti Városvédő Egyesület tagja. 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
2016. március 6-án 18:00 órára

a Kultúra Házába!
(Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.)

Magyarország és Európa 2018-ban
– Kiszelly Zoltán politológus előadása

és interaktív pódiumbeszélgetés
Beszélgetőtárs: dr. Tábori György alpolgármester

és 2006 között az MTA Politikai Tudományok Intézeté-
nek fiatal kutatói ösztöndíjas tudományos segédmunka-
társa. 
Kutatási területe a pártok és pártrendszerek felépítése, 
működése, politikai kommunikáció és kampány, összeha-
sonlító politikatudomány, valamint demokrácia és dikta-
túra a XX. és XXI. században. 

Érettségi vizsgát 1989-ben Berlinben, 
a Max Planck gimnáziumban tett. 
1994–1998 között az ELTE BTK Po-
litikaelméleti tanszékén tanult 1998 
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Életvezetés – egy gepárd, Bolt és én 
Mottó: „Létünk törvénye: önmagunk legyőzése.” (Mahatma Gandhi) 

Nem olyan rég egy érdekes műsort 
hallgattam a gyorsaságról, a futásról. 
Az állatvilág egyes szereplőit emelték 
ki, melyik szárazföldi állat milyen gyor-
san képes futni. Azt régen én is tanul-
tam, hogy a gepárd nagyon gyors, akár 
120 km/h-val is képes futni a zsákmány 
után. Egy jó erőben lévő gepárd verse-
nyezhetne az autópályán száguldó jár-
művekkel is! De ha megnézzük a hoz-
zánk közelebb lévő állatokat, például a 
kutyák gyorsulását, akkor az agár kife-
jezetten gyors. Egy agár futásakor 74 
km/h-t mértek. Ha egy humorosabb pél-
dát is szeretnénk, gondoljunk az ele-
fántra. Talán azt hinnénk, ez a hatalmas 
állat csak cammog, de tévedünk. Szük-
ség esetén több mint 40 km/h-val is ké-
pes futni. Épp betartaná a lakott terüle-
ten kiírt maximális sebességet. 

De ne csak az állatokról gondolkod-
junk, hanem az emberekről is. Egy hazai 
futóújság adatai szerint egy amatőr futó 
átlagos sebessége 10-13 km/h is lehet, 
persze a sportolóké ennél jóval több. 
Ami számomra a legmeglepőbb, a világ 
egyik leggyorsabb futójának maximális 
sebessége. Usain Bolt futásakor közel 
43 km/h-s végsebességet is mértek. 

Gondolkodjunk egy kicsit! Az állat-
világ egyik csodája a gyorsaság – ami 
számukra életmentő is lehet –, de ez ve-
lük született adottság. Lehet, hogy egyik 
gyorsabb, a másik lassabb, de az állatok 
nem tudatosan küzdenek azért, hogy 
egyre gyorsabbak legyenek. Az emberek 
esete teljesen más. Mi, emberek, minden 
testi adottságot megkapunk ahhoz, hogy 
például jó futókká tudjunk válni életünk 
során. Persze nem mindenki lehet világ-
bajnok, de futni mindenki tud(hatna). 
Mégis, miért van az, hogy vannak, akik 
néhány métert sem szeretnek futva meg-
tenni? – De ne szűkítsük le a gondola-

tainkat a futásra, bármely 
mozgásformát ki lehet e-
melni. 

Miben mások a sporto-
lók? Miért nézzük oly so-
kan irigykedve őket, de 
mégsem követendő példák 
számunkra? Vagy mégis? 
Miben lehetnek mégis kö-
vetendő példák? A sport-
pszichológia ma már külön 
tudományág, és nagyon so-
kat foglalkozik a sportolók 
lelki-mentális készültségé-
nek problémáival. Több 
faktort emelnek ki, melyek fontosak ah-
hoz, hogy a fizikai képességeiket a spor-
tolók lehetőség szerint maximálisan ki 
tudják használni. Ilyenek például az ön-
fegyelem, elkötelezettség, öntudatos-

ság, mentális keménység, 
hogy csak néhányat említsek. 
Ezek közül én most az önfe-
gyelmet szeretném egy kicsit 
körüljárni. 

Mi is az az önfegyelem? 
Az önfegyelem az erőfeszí-
tésre való képességet jelenti; a 
cselekvésre való lendületet 
bármilyen körülmények kö-
zött, függetlenül a hangulata-
inktól, érzéseinktől, gondola-

tainktól. Nemcsak a sportolóknak na-
gyon fontos, hanem minden embernek, 
aki nem akar sodródni a mások által dik-
tált tempóban, vagy saját maga hangu-
lati ingadozásaitól, szeszélyeitől té-
pázva. Az önfegyelem az önmegvalósí-
táshoz szükséges hajtóerőt képviseli. A 
kitűzött célok megvalósításához nélkü-
lözhetetlen emberi képesség. Mikor még 
a tanárképző egyetemre jártam, a 
pszichológia tanszéket vezető tanárom 
arra hívta fel a figyelmünket, hogy ha 
mást nem is bírunk, de az önfegyelemre 
való képesség szükségességét értessük 
meg, és gyakoroltassuk be a tanítványa-
inkkal. Ő 50 év tapasztalata alapján ezt 
határozta meg a kiegyensúlyozott és bol-
dog élet alapkövének. 

Önfegyelem. Tudni, mi a célom, és 
annak elérése érdekében konkrét lépése-
ket tenni, bármilyen aprókat is. Ez most 
nagyon összecseng azzal, amit a katoli-
kus hagyományok nagyböjt időszaká-
ban a figyelmünkbe ajánlanak. Gyako-

roljuk az önfegyelmet. Csak nagyböjt-
ben az önfegyelem spirituális tartalom-
mal is kibővül. A keresztény szóhaszná-
lat erre a böjt. Böjtnek nevezzük azt, mi-
kor tudatosan lemondunk egy szabad 
lehetőségről, annak érdekében, hogy 
közelebb kerüljünk Istenhez. A böjt lé-

nyege, hogy tudatosan tapasztaljuk 
meg saját korlátainkat, sebezhetőségün-
ket, hogy ezáltal jobban ki tudjunk 
nyílni Isten végtelen nagysága előtt. Az 
önfegyelem kinyit minket egy vágyott 
jövő felé, a böjt kinyit minket Isten szere-
tete felé. Önfegyelemmel vágyott és meg-
harcolt eredményeket tudunk elérni a 
földi életünkben, a böjttel irányba állít-
juk a szellemi életünket. Bármelyiket is vá-
lasztjuk, mindkettővel jól fogunk járni.  

M. Teréz nővér

Egy gepárd…

…Usain Bolt, nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok
jamaicai rövidtávfutó, aki több világcsúcsot is futott…

… és cikkünk szerzője, Teréz nővér
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„Az aalvás nem olyan, mint az evés, de azért örök második” * 
Ki gondolná, hogy az 

egyik legelemibb emberi te-
vékenységnek, az alvásnak 
is van világnapja? Márpedig 
van, ráadásul minden évben; 
hivatalosan a tavaszi napéj-
egyenlőség (2018-ban: már-
cius 20.) előtti pénteken tart-
ják. Magyarországon idén 
március 13-án, egy keddi na-
pon tesszük ezt, ami bár nem 
péntek, de annál fontosabb 
kérdésekre igyekszik ráirá-
nyítani a figyelmet. 

A világon minden harma-
dik ember alvászavarokkal 
küzd. Legtöbben nehezen 
tudnak elaludni, vagy az éj-
szaka közepén felébrednek és 
ezzel vége a pihenésüknek; 
mások túl korán ébrednek – 
vagy esetleg a másik véglet, 
túl későn alszanak el; megint 
másokat pedig, ha egyszer el-
aludtak, még fél nap eltelté-
vel is lehetetlenség felébresz-
teni. Valószínű, hogy élete 
során minden ember megta-
pasztalja ezen gondok vala-
melyikét – aki nem annyira 
szerencsés, szándékán kívül 
több változatot is kipróbál –, 
mely kihívás elé állítja szer-
vezetét. S ha nem jön időben 
a segítség, a helyzet akár be-
tegséghez is vezethet. 

Mert a pihentető, nyugodt 
alvás ugyanolyan fontos a 
számunkra, mint az evés, az 
ivás vagy a levegővétel. Az 
alvászavarokat több dolog o-

kozhatja: világunkban, ahol 
folyamatos az állandó jelen-
lét iránti igény – van, akinek 
ágya mellett még éjjel is ren-
dületlenül pittyeg a mobil 
üzenetjelzője –, az ehhez 
szükséges időt általában az 
alvástól vonjuk el. Aztán ki 
ne ismerné a helyzetet, ami-
kor a tévében éppen éjfélkor 
kezdődik az egyetlen műsor, 
ami érdekel bennünket, is-
métlés nincs, hát inkább vál-
laljuk a másnap hajnali kial-
vatlan ébredést, csak meg-
nézhessük. 

És még itt  sincs vége. 
Megnéztük az éjszakai fil-
met, eljutottunk az ágyig, le-
feküdtünk és már be is taka-
róztunk – de a párna kemény, 
a matracnak viszont nincs 
tartása; az ablak előtt meg-
erősödik a forgalom és a-
múgy is túl meleg van a háló-
szobában. Aki szeretné meg-

ütni a főnyereményt az alvás-
zavarok saját bőrön való, köz-
vetlen megtapasztalásában és 
tanulmányozásában, annak 
nincs más dolga, mint szert 
tenni egy horkoló hálótársra. 
Mindegy, hogy választottunk 
egy légkalapács, láncfűrész, 
vagy csak a leégett csónak-
motor hangerejével húzza, a 
legkisebb kásafújás is képes 
lehet kizökkenteni bennünket 
a mély alvás pihentető fázisá-
ból.  Igen, ezek a dolgok is je-
lentős mértékben befolyásol-
hatják alvásunk minőségét. – 
Utóbbi esetben persze nagy va-
lószínűséggel a horkoló háló-
társ is alvászavarral küzd, mert 
ő sem tudja kipihenni magát. 

Ha nem szándékosan ár-
tunk magunknak az alvásmeg-
vonással, gondjainkat a stressz 
válthatja ki. Nehéz életsza-
kasz, munkahelyi problémák, 
megoldandó feladatok, amik-

től még este sem tudunk 
szabadulni – mind-mind az 
alvás ellenségei. 

Nem kell azonban ál-
matlanul, rosszul alva tölte-
nünk éjszakáinkat, hiszen 
komoly kutatások állnak az 
alvásbetegségek felderítése 
mögött, mellyel az orvosok 
a segítségünkre siethetnek. 
Magyarországon is működ-
nek alvásközpontok, mely-
nek szakembereihez bátran 
fordulhatunk. És dolgozik a 
Magyar Alvástársaság, mely 
a sokakat sújtó probléma 
hazai és nemzetközi ered-

ményeit, irodalmát közvetíti 
az érdeklődő egészségügyi 
szakembereknek, előadáso-
kat, kongresszusokat szervez 
és továbbképzéseket folytat. 
Segítség tehát van és érdemes 
is igénybe venni, mivel a ki-
alvatlanság a lassan, hosszú 
idő alatt kialakuló betegsé-
gek – ilyen például a de-
presszió, a magas vérnyo-
más, melyekkel oda-vissza 
hatnak egymásra – mellett 
rendkívül balesetveszélyes is 
– gondoljunk csak egy volán-
nál elalvó kamionsofőrre. 

Ha valaki átalussza ugyan 
az éjszakát, de nappal is 
gyakran fáradt, kimerült; ne-
tán hosszan, egyenetlenül 
horkol vagy álmában a fogát 
csikorgatja; este hosszan van 
fenn, mert nem tud elaludni, 
ha meg igen, sűrűn felébred, 
s körülményeit orvosilag iga-
zolhatóan nem más eredetű 
kóros állapot okozza – gya-
nakodhat alvászavarra. A-
mennyiben a probléma nem 
átmeneti, vagyis a hozzáér-
tők szerint egy hónapnál 
hosszabb ideig fennáll, meg-
érett a helyzet, hogy utána-
nézzünk, hol találjuk a legkö-
zelebbi alváscentrumot. 

Március 13-a idén keddre 
esik. Mivel munkanap, saj-
nos nem valószínű, hogy al-
vással ünnepelhetjük az alvás 
világnapját, de az előtte levő 
vagy utána következő (vagy 
mindkét) hétvégén nyugod-
tan elmehetünk egy remek 
tollasbálba. Nem kell hozzá 
nagyestélyi, csak ágy, pár-
nák, takaró és a kedvenc al-
vószokásaink. Jó mulatást… 
akarom mondani, szép álmo-
kat kívánok! 

Nagy Krisztina 
* A cím

minden alvás 
legnagyobb 

szakértőjétől, 
a lasagne- 
specialista 

Garfield-tól 
ered.

 Aludjunk nyugodtan az alvás világnapján! 

Az autizmus világnapja – április 4., 17:00 
Filmvetítéssel és könyvbemutatóval egybekötött elő-
adás BROKÉS JUDITtal (AutiSpektrum Egyesület) 

A költészet napja – április 11., 17:00 
MESKÓ BÁNK József Attila-estje 

Kenesei Szabadegyetem – április 17., 17:00 
Vendég: gróf NÁDASY BORBÁLA írónő 

VI. Tájházak Napja – április 28., 10:00-17:00
Szent György-napi tájháznyitás változatos progra-
mokkal – Díszvendégünk: PETRÁS MÁRIA Magyar 
Örökség-díjas népdalénekes 
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Ha naptár szerint még nem is, de a levegőben benne van a 
tavasz. Jó belélegezni. Az utcán jobbára kisebb gyerekekkel, 
fiatal párokkal találkozom. Nem hangosak, de hallani, hogy 
vidámak. 

Ahogy elhaladnak mögülem vagy szembe kerülnek, egyre 
többen megelőznek a köszönésben. „Jó napot!”, „Szép na-
pot!”, mondják a csöppségek is. És amikor a kedvességük kel-
tette mosoly elhagyott, ugrott be a gondolat: milyen kedves, 
megnyugtató, hogy nem csak úgy elmegyünk egymás mellett. 

Hazáig forgott bennem a gondolat: meg kellene osztanom 
embertársaimmal, mennyire kevés kell a jó közérzethez. Csak 
az egymásra figyelés. Ekkor eszembe jutott az is, hogy jó pár 
éve abbahagytam az írást a Balatonkenesei Hírlapban, egy ak-
kori jó szándékú, békéltető célzatú írásom merev elutasítása 
miatt. 

Most azonban megszólítva éreztem magam – is. A Bala-
tonkenese Kultúrájáért díj átadásának laudációjában dr. Tábori 
György alpolgármester úr sérelmezte a lakosság közömbössé-
gét, érdektelenségét a helyi közügyek, kulturális rendezvények 
iránt, melyekről emiatt inkább már csak a Balatonkenesei Hír-
lapból veszik az értesüléseiket az emberek. A közömbösséget 
egyrészt magamra is vettem, ugyanakkor foglalkoztat a kérdés 
megfejtése. Alapjában rendes, jóindulatú emberek hogyan, mi-
től válnak közömbössé? Vagy érdektelenné? Hiszen nap mint 
nap értünk – rólunk – miattunk való, velünk együtt megol-
dandó – megoldható dolgokról van szó. Számos intézmény, 
testület, szervezet, foglalkoztató közösség, egység működik 
településünkön, a köz javára, érdekében. 

Hogyha nem is vagyunk teljesen közönyösek, attól a közé-
letiségünk bizony még hézagos. És ez nem kis részben abból 
adódik, hogy az emberek nem érzik észrevételeik megfontolá-
sának kellő foganatját. 

Mobilizált életünkben gyakran suhanunk el dolgok mellett 
észrevétlenül. Ezért most egy virtuális sétára hívom a tisztelt 
olvasókat. Városgondnoksági hiányokat látunk, Polgármesteri 
Hivataltól haladva: hányadára sem sikerült a húsbolttal szem-
beni csapadékvíz-elvezetőt úgy elkészíteni, hogy működjön 
is? – A Hivatal főbejáratától egy méterre levő, évek óta levett 
40 x 60 centiméteres tábla helye sincsen bevakolva. 

Az óvodába vezető járda 50 méteres szakasza vajon med-
dig marad gödrös állapotban? És el kell tűrnünk a Kikötő utca 
98. szám előtti, gyermekfürdőkád méretű, tengelytörő kátyút?

Külön fejezet a sok tízezer forintért telepített turistacsalo-
gató tájékoztató táblák helyzete. A vasútállomással szembeni 
buszmegállónál elhelyezett, Kenesét bemutató tábla idegen 
nyelvű oldalát csak a telepített virágágyásba taposva lehet–ne 
elolvasni. Hasonlóan fonák a református temető bejáratánál ki-
helyezett tábla is. 

A Kossuth szoborral szembeni tábla Bognár Pista 
bácsi szobrának képét egy felirattal vonzóvá lehetne 

tenni. Mert így nem az, aminek szánták. 
A Bakó ligetből a hajóállomásra vezető zebra előtti tájé-

koztató tábla pedig balesetveszélyes: takarja az átkelésre vára-
kozót. Megnyugtatóbb lenne a tábla zebra mögötti elhelye-
zése. 

Biztató, hogy van példa a meghallgatás sikerére is: szépen 
rendbe tették a volt Építőmunkás üdülő (Fortuna) helyét. Jó 
érzés ezt látni. 

Jó kis sétát tettünk. Egy szuszra elég is ennyi. Jó dolog Ke-
nesén sétálni, a mozgás egészség. És folytathatjuk is, szép időben. 

Kemény Zsigmond

A fenti írással kapcsolatban hozzátesszük: 
A kultúra napi ünnepségen, a Balatonkenese Kultúrájáért díj átadásakor dr. Tábori György alpolgármester szó szerint a követke-

zőket mondta: „…[A Balatonkenesei Hírlap] nagyon informatív – a testületi ülésektől a szemétszállításig mindenről tudósít. Nekem 
néha az az érzésem, hogy az emberek jó része innen informálódik a közélet eseményeiről. Testületi ülésre sajnos alig jönnek érdeklő-
dők. Nemrég volt az egy évben egyszer aktuális közmeghallgatás, ott is elég mérsékelt volt az érdeklődés. Viszont úgy tapasztalom, 
hogy a Balatonkenesei Hírlap nagyon sok információt ad az itteni történésekről.” 

Minden vélemény fontos. Olvasónk azt is írja, jó pár éve merev elutasításban részesült egy cikke megjelentetésekor. Ehhez annyit 
szeretnénk hozzáfűzni, hogy amióta (negyedik éve) mi szerkesztjük a lapot, nem részesült elutasításban – írásait továbbra is várjuk. 
Akárcsak másokét.                                                                                                                                                                         A szerk. 

Vasárnap – napsütés – kikelet…
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Az elmúlt esztendők során mind 
gyakrabban halhattunk s olvashattunk a 
Ratkó-korszaknak nevezett időszak gyer-
mekeiről, sőt már unokáikról is. Tudom, 
nagy vonalakban mindenki tisztában 
van azzal, mit takart az elnevezés, ám 
számtalanszor tapasztaltam: legtöbb is-
merősömnek, s főleg a jelenkor ifjainak 
fogalmuk sincs például arról, hogy a 
Ratkó név nem egy férfit, hanem egy nőt, 
egy volt minisztert takart. 

Kedves olvasók s 
kedves kortársaim, en-
gedjék meg, hogy be-
mutassam a sokszor 
felemlegetett hölgy 
életútját, s a jelenkort 
is nagyban befolyá-
soló népesedéspoliti-
kájának hatásait.  

Ratkó Anna 1903. 
augusztus 19-én szü-
letett, egy tizenhárom 
gyermekes munkás-
család tizenegyedik 
gyermekeként. Fiata-
lon, 12 éves korától 
dolgoznia kellett. Első 

munkahelyén, a Soroksári Fegyver- és 
Gépgyárban gépmunkásnőként alkal-
mazták. Már 14 évesen a szakszervezet 
tagja, majd annak bizalmija lett, s ettől 
kezdve aktív mozgalmi életet élt. Saj-
nos iskolai végzettségeivel kapcsola-
tos adatokat nem tudtam felkutatni, 
bár néhol utalnak egy bizonyos tex-
tiltechnikusi képzés elvégzésére, ám 
erre semmiféle bizonyítékot nem talál-
tam. Ami viszont bizonyítható, az csu-
pán hat elemi és egy 1945-ben elvég-
zett, hathónapos pártiskola. Ennek el-
lenére 1946-ban a Központi Bizottság 
tagjai közé választották, majd 1948-
ban Ratkó Anna lett Magyarország el-
ső női minisztere, az akkori Népjóléti 
Minisztérium élén, melyet 1950-ben 
Egészségügyi Minisztériummá szer-
veztek át. 

Gyakran az ideoló-
giát helyezte előtérbe 
az orvostudomány 
szakmaiságának hátrá-
nyára, s aki ellenér-
vekkel igyekezett meg-
győzni a tudomány igazáról – nos, azok 
hamarosan alacsonyabb, s főleg vidéki 
beosztásokban találták magukat. Ratkó 
igazán közismertté a róla elnevezett szü-
letésszabályozási törvény bevezetése u-
tán vált, amely a teljes abortusztilalmat 
foglalta magába. Jó néhány írásban ol-
vasottak alapján persze csak egy felsőbb 
utasításhoz adta az arcát, nevét. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy hazánkban 
már II. világháború előtt is teljes 
abortusztilalom volt: a Csemegi-kó-
dex alapján bűncselekménynek szá-
mított a magzatelhajtás. (A kódex az 
első magyar büntető törvénykönyv, 
melynek megalkotója Csemegi Ká-
roly jogász, aki német, francia és 
belga minták alapjaira felépítve, öt 
esztendeig dolgozott művén. Hosz-
szas vita után 1880-ban fogadták el.) 
A tilalmat 1945 után feloldották, 
hogy a szovjet katonák által megerő-
szakolt nőknek ne kelljen megszül-
niük nem kívánt gyermekeiket. 

A II. világháború után Magyarorszá-
gon folyamatosan csökkent a születendő 
gyermekek száma, míg a legtöbb euró-
pai országban ugrásszerűen növekedett. 
Az itthon bevezetett (vitatható) aggle-
gényadó és az abortuszt tiltó törvény, 
valamint néhány pozitív intézkedés – 
például a magasabb családi pótlék, in-
gyenes kelengyék minden csecsemőnek – 
meghozták a várt eredményt. Ezen idő-
szak alatt a születettek száma elérte a 
880 288 főt. Kiemelem az 1954 májusá-
ban születettek rekordszámát, amely 20 
344 újszülött volt. (Összehasonlításként 
megemlítem, jelen korunkban az éves 
születések száma körülbelül 90 000 
gyermek.)  Mindezen növekedést ta-
pasztalva 1956 júniusában megszüntet-
ték az abortusztilalmat, amelynek ered-

ményeként a 60-as években nagy 
visszaesés volt tapasztalható, ugyanis 
100 élve születésre 140 magzatelhaj-
tás jutott. Hazánknak 1989. január 1-
én 10 558 614 fő volt a lélekszáma, 
amíg 2014-ben már csak 9 877 365 
fő. 

Vajon a Ratkó-korszak gyermekei 
veszélyeztetik igazán a magyar gaz-
daságot, s nem az elhibázott gazda-
ságpolitikai döntések? – tehetjük fel a 
kérdést mi, e korszak még életben lé-
vő tagjai? Mi az, amit a mi gene-

rációnk a letagadhatatlan, sokszor még 
el is ismert teljesítményéért cserébe ka-
pott? Szeretném hosszan felsorolni, de – 
a semmit nehéz összegezni. A szegény-
séget, amibe beleszülettünk, nehezen 
pótolta a szülői szeretet, és abból bizony 
nem kerülhetett sem cipőre, sem ruhára, 
sőt néha még élelemre sem. Egyet azon-
ban mégis el kell, hogy ismerjünk: az ak-
kori iskolák oktatásának színvonalát, 

melynek értékéből természetesen le kell 
vonni az akkori politikai hazugságokat. 
Ám a szakmaiság minden szinten kitű-
nőre vizsgázott: e korosztályból a felső-
fokú végzettséggel rendelkezők száma ki-
emelkedő, közel ötven százalékos volt. 
A szakmunkások szakmai és műveltségi 
képzettsége messze meghaladta az ak-
kori nyugati szintet. A megélhetés szín-
vonala azonban ugyancsak lassan emel-
kedett a minimális szintre. Tényként je-
lenthetjük ki: mi az ígérgetéseket komo-
lyan véve, sokat tettünk a közösbe akár 
a múltban, akár a jelenben. Generációnk 
az, melynek tagjai a hosszú évtizedek 
során folyton vetettek, ám önmaguknak 
sohasem arathattak. A rendszerváltást kö-
vető óriási munkapiaci átalakulás, az i-
degen nyelvek tudásának hiánya, a hazai 
ipari és egyéb technikák elmaradottsága, 
beleértve a számítógép ismeretének hiá-
nyát, nagy hátrányba taszította korosztá-
lyunkat szakmai és anyagi szempontból 
is. 

A keresett – s oly gyakran mellébe-
szélést szülő – valós hibákat soha nem 
mondjuk ki őszintén, habár mára az egy-
szerű emberek is egyre világosabban lát-
ják és tapasztalják, saját környezetükben 
is. A mai fiatalok többsége, leendő gyer-
mekeik jobb életkörülményeinek bizto-
sítása érdekében, egyre későbbre ha-

Átok, avagy áldás?
A „Ratkó-korszak” gyermekei

Ratkó Anna miniszterként
egy gyűlésen beszél
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lasztja a családalapítást. A 2008 óta 
tartó elvándorlási hullám mára legalább 
az ötszázezer főt is elérte – ez kivonja a 
hazai képzett munkaerőt. (Külföldön ál-
taluk oldják meg az ottani nem csak de-
mográfiai, de gazdasági növekedést is.) 
Sokszor halhatjuk, hogy a hosszabb élet-
kor elérése is növeli gazdaságunk terheit, 
mivel korukból adódóan egyre több gyógy-
szert fogyasztanak nyugdíjasaink. Rövid 
visszatekintés az időben: ma a nők nyug-
díjkorhatára nem ötvenöt, hanem hat-
vanöt esztendő, a férfiaké hatvanról szin-
tén hatvanötre emelkedett. A Ratkó-kor-
szak közel egyharmada már a temetőben 

nyugszik, s mégis, a köztünk lévők nagy 
része egyik napról a másikra él – ötven-
esztendei munkájuk elismeréseként. 

Ratkó Anna csak egy gyermeknek 
adott életet; lánya, Éva elmondása sze-
rint szülei számára fontosabb volt az 
ideológia és a politika, mint a vele való 
törődés. Kiskorában ismerősök és nagy-
szülei vigyáztak rá, általános iskolai ta-
nulmányait nagyrészt intézetben végezte 
el. Édesanyja hatalmas ívű pályafutása 
1953. április 18-án véget ért – egyes le-
írások szerint betegségeire hivatkozva 
vonult vissza, ám valószínű, inkább a 
szakmaiság hiánya miatt távolították el 

miniszteri beosztásából. Ratkó Anna 
1981. július 20-án hunyt el Budapesten, 
78 éves korában. 

Döntse el a Kedves Olvasó, ebben a 
történetben kik, mikor és hol hibáztak. 
Nem vagyok demográfus, politikai ál-
lásfoglalást sem kívántam tenni, csak 
mint az érintettek közül egy, a magam 
egyszerű szintjén kerestem a lehetséges 
magyarázatot. És úgy érzem, részemről 
meg is találtam. 

Id. M.S. 

(Az adatok a Wikipédia egyes szócikkeiből szár-
maznak.)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Szomorú évforduló jut március végére: 
27-én lesz ötven éve annak, hogy az emberiség 
történetének első űrrepülését végrehajtó fiatal 
orosz űrhajós, Jurij Gagarin életét vesztette 
– egy földi repülőgép-balesetben.

Az első, emberrel történt űrrepülés előtt 
több-kevesebb sikerrel mindkét nagyhatalom 
próbált már élőlényeket juttatni az űrbe, de az 
ember útnak indítását hosszas kísérletek előz-
ték meg. Javában zajlott a hidegháború, mely-
nek egyik frontján az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió az űr meghódításának elsőségéért 
versenyezett, időt, pénzt és sokszor életet sem 

kímélve. A Szovjetunió teljes titokban tartotta kutatásait, így ra-
kétájuk elindítása az utolsó másodpercig titokban maradt. Gagarin 
történelmi jelentőségű utazására 1961. április 12-én került sor, 
amikor a bajkonuri űrrepülőtérről indítva 108 perc alatt megke-
rülte a Földet. 

Jurij Alekszejevics Gagarin 1934. március 9-én látta meg a 
napvilágot a Moszkva-közeli Klusinoban. Egyszerű, de magukat 
folytonosan művelő szülők gyermeke volt, így nem okozott meg-
lepetést, amikor tizenhét évesen, öntőmunkás képesítéssel a zse-
bében jelentkezett a szaratovi műszaki főiskolára. Hamarosan ki-
derült, hogy a repülés érdekli: 1955-ben letette első pilótavizsgá-
ját, majd az orenburgi repülősiskolában tanult tovább. 1957-ben 
vadászpilóta lett, képesítése MIG-15-ös gépekre szólt. 

A szovjet űrprogram vezetői 1959 nyarán kezdték el ke-
resni a majdani, emberrel végrehajtott kísérleti űrrepülés piló-
táját.  A feltételrendszer nagyon összetett volt: a jelölteknek 
nem volt elég csupán kiváló pilótának lenniük, alkatilag, men-
tálisan és egészségileg is hibátlannak kellett bizonyulniuk. Az 
embert próbáló tesztek hosszú sora alatt a közel háromezer fős 
mezőny gyorsan apadt, 1960 januárjára már csak húszan vol-
tak versenyben. Kísérletek és kiképzés újabb fordulói után hat 
olyan embert találtak, akit lehetséges jelöltnek tartottak. A 
végső döntés meghozatalában aztán már szerep jutott Nyikita 
Hruscsov akkori szovjet pártfőtitkár külön kívánságának is: a 
történelem első űrhajósa orosz legyen, nagyszülőkig visszame-
nően orosz felmenőkkel, s származzon munkás- vagy paraszt-
családból. Valamennyi elvárásnak egyedül Gagarin felelt meg, 
így vele indult útra a Vosztok-1, 1961 áprilisában. 

Az akkor huszonhét esztendős fiatalember a küldetés sike-
res teljesítése után többé nem jutott el az űrbe, bár a tragikusan 
végződött Szojuz-1 expedícióban Vlagyimir Komarov tarta-
léka volt. Tovább dolgozott viszont az programban, a repülés 

során szerzett tapasztalatait a következő generációs űrjármű-
vek tervezésénél hasznosítva. És még egy küldetés várt rá: a 
váratlanul rászakadó, hihetetlen népszerűség. A Föld körüli út 
után világkörüli útra indult, Kanadától Magyarországig min-
denütt a Szovjetunió sikerét hirdetve. Némely beszámolók sze-
rint lassanként elvesztette a lába alól a talajt, inni kezdett és 
házassága is megromlott, de olvashatunk és hallhatunk ennek 
ellentmondó információkat is. 

Ami biztos, hogy 
1968. március 27-én 
egy MIG-15-ös gép-
pel, rutinrepülés során 
balesetet szenvedett 
és életét vesztette. Kö-
szönhetően a teljes 
hírzárlatnak, halálá-
ról is több teória szü-
letett, kezdve attól, 
hogy valójában nem 
is járt az űrben, ám 
az ott szerzett titok-
zatos betegség vég-
zett vele, odáig, hogy gépe műszaki hibás volt – avagy légvé-
delmi rakétával (véletlenül? szándékosan?) lelőtték. Utóbbi vé-
lekedésnek alapot adott a tény, hogy a balul végződött Szojuz-1 
expedíció során Gagarin mindvégig tudta, hogy az űrhajóval 
baj van, és emiatt még a szovjet pártvezetéssel is szembekerült, 
melyet nem érdekeltek a technikai hibák, mindenáron az újabb 
és újabb emberrel végzett repüléseket sürgették. A visszatérő 
Szojuz pilótája, Vlagyimir Komarov nem élte túl a földbe csa-
pódást, s barátja halála felett érzett fájdalmában Gagarin nem 
tett lakatot a szájára, amikor a szovjet vezetést, elsősorban 
Brezsnyev főtitkárt bírálta. 

Gagarin balesetének aktáit titkosították, így évtizedekig 
csak találgatások és egyre meredekebb elképzelések maradtak. 
Negyven évvel később nyilvánosságra hozott dokumentumok 
alapján azonban valószínűnek látszik, hogy azon a repülésre 
nem igazán alkalmas napon – eső, hó és erős szél nehezítette a 
pilóták dolgát – Gagarin és társa, Vlagyimir Szerjogin MIG-
15-öse veszélyesen közel került egy váratlanul felbukkanó má-
sik vadászgéphez, a lökéshullámtól irányíthatatlanná vált, 
majd lezuhant. Az adatokat feltáró, ugyancsak asztronauta 
Alekszej Leonov állítását azóta több pilóta is megerősítette. 

Gagarin már életében legenda volt. S harmincnégy éves ko-
rában bekövetkezett halála óta mítosza egyre csak gyarapszik. 

A budapesti Mártírok útján (Margit körút), ünneplő 
tömeg előtt kanyarodik a Gagarint szállító konvoj 

– nk –





36 BBalatonkenesei Hírlap 2018. március 

megtehetjük héj alá oltással vagy ha-
sítékolással, az idősebb fák esetében 
pedig – ha előzőleg megifjítottunk –, 
kecskelábékezés vagy a hasítékoltás 
(két oltóvesszővel) biztat a legjobb e-
redményekkel. 

A virágos erkélyládákat újítsuk 
fel, a tavalyi földet hasznosítsuk kom-
poszthalmon vagy a veteményesben. 
Az edényeket alaposan mossuk ki és 
friss földdel töltsük fel. Addig is, 
amíg a nyári virágokat felneveljük, 
árvácskát, százszorszépet és más ta-
vaszi virágot ültethetünk beléjük. 
Felhasználható virágos, hagymás nö-
vények előnevelésére is. Vethetjük a 
fűmagot – ideje új gyepet létesíteni 
vagy pótolni. 

A szobanövények átültetése is idő-
szerű. Azokat a növényeket vegyük 
sorba, amelyek kinőtték régebbi csere-
püket, cseréljük a tápanyagot. 

Gyógynövényeink közül talán a 
tyúkhúr az első, amely már fogyaszt-
ható mennyiségű zöldet ad. Aztán jön a 
pitypang vagy gyermekláncfű levél-
kéje, a cickafark, a turbolya zöldje és a 

galambbegysaláta. És ne felejtkez-
zünk el arról, hogy a magaspartok alatt 
bőven terem a medvehagyma. Ez a 
csodálatos gyógynövényke éppen ak-
kor jelenik meg, amikor még a fák nem 
lombosodtak be, és amikor a szerveze-
tünk számára is a legjobban kell ez a 
csodálatos, testet-lelket tisztító tavaszi 
csemege. Földanya mindig akkor teszi 
elénk a táplálékot, amikor szükségünk 
van rá. Ha kedvünk szottyan, bátran 
kóstolgassuk a fák rügyeit, apró haj-
tásait is, még ha először meg is rette-
nünk a markáns íztől, és szokatlan ér-
zéseket kelt. A szervezetünk annak el-
lenére, hogy étkünk kicsit savanyú és 
keserű lesz, tudja, hogy ezekből pótol-
hatja azt a vitamin- és ásványianyag-
készletet, a-mit a tél folyamán elvesz-
tettünk. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony hete a 
virágoké. Ilyenkor kell vetni az egynyári 
fűszernövényeket, a borsikát, borágót, 
majorannát, szabad földbe. A bazsali-
komot még csak az ablakba, egyelőre 
belülre tegyük, hiszen ennek a trópusi 
növényfélének még a locsolóvizet is jó, 

ha langyosan adjuk. Szabadföldbe ké-
sőbb palántázható. Az évelő fűszernövé-
nyeket is el lehet vetni, ha még nincs be-
lőlük elég: snidlinget, tatárhagymát, 
évelő borsikát, izsópot, citromfüvet, 
szurokfüvet, orvosi zsályát, rutát, fehér 
ürmöt, ánizsmentát, lestyánt, édeskö-
ményt. 

A virágok hetén mindig növekszik a 
hold. Kedves kertész kollégák, figyelje-
nek égi kísérőnk szokásaira, nagy hasz-
nát vehetik növényeik között! 

Bollók Ferenc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olvasÓprÓba 
Lechner Judit: 

 Fűszeres-virágos kalendárium 
„Kertészkedő, virágkedvelő családban nőt-

tem fel, nem volt hát véletlen, hogy a Kertészeti 
Egyetemen tanultam dísznövénytermesztést. Ak-
koriban a kertészet, csakúgy, mint a mezőgazda-
ság többi ágazata, gépesített, kemizált nagyüze-
mekből állott. Nehezen találtam kapcsolódást az 
otthonról hozott élmények, értékrend és a szoci-
alista termelőszövetkezet munkamódszerei, el-
várásai között” – vall magáról a szerző könyve 
ajánlójában. Ám szerencséjére – és az olvasó-
kéra is – hamarosan megtalálta az utat a régi tu-
dáshoz: a Biokultúra Egyesület tagjaként kipró-
bálta a környezetkímélő gazdálkodás vegysze-
rek nélküli, egészséges szemléletű formáját, 
melyben sok dolog ismerősként köszönhetett 
vissza számára a családi közegben tapasztaltak-
ból. Mindezt szakterületén, a fűszernövények és 
virágok nevelése során is sikerrel alkalmazta, 
továbbgondolva és -fejlesztve a biokertről szer- 

A Kenesei Kertbarát Kör 
első találkozóját 

Gyümölcsoltó Boldogasszony előtt két nappal, 

2018. március 23-án, pénteken délután 
16:00 órakor tartja 

a balatonkenesei könyvtárban. 
Mindenkit sok szeretettel várunk! 

(További információ: 30/939-50-95) 

 zett ismereteket. 
„A svábhegyi, szentendrei, balatoni tájak, a régi kertek mintha valami rég 

letűnt aranykorról üzennének. De miért ne lehetne így élni? Lassabban, csen-
desebben, szemlélődve, emberi mértékkel…” 

Aki kíváncsi rá, hogyan tudja fűszer- és gyógynövénykertjét hónapról hó-
napra a legjobb formában tartani, mindezt a lehető legtermészetesebb módon, 
keresse Lechner Judit könyvét! A praktikákat jól megválogatott – és egyáltalán 
nem öncélú – irodalmi idézetekkel körítve, hasznos és szórakoztató kiadvány 
formájában veheti a kezébe. 

Püski Kiadó, Budapest, 2007 
– nk –
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250 éve, 1768. március 14-én, a fel-
vidéki Losoncon született Kármán Jó-
zsef ügyvéd, író, kinek nevét Fanni ha-
gyományai című művéről ismerjük első-
sorban. Az 1794-ben keletkezett művet 
a magyar szentimentalista irodalom leg-
jelentősebb alkotásának tartjuk. Húsz 
évvel Goethe Az ifjú Wertherének meg-
jelenése után a hazai irodalom is adott 
egy érzelmektől felfokozott hangvételű 
regényt az olvasók kezébe. 

A szerző, Kármán József evangéli-
kus lelkészcsalád gyermeke. Apja is lel-
kész, később püspök volt. Fia már nem 
követte a családi hagyományt, a jogi pá-
lya felé fordult, melynek oka nem más, 
mint a korszak: II. József felvilágosult 
abszolutizmusában pezsgett a gazdaság 
és a társadalmi élet; a jó tehetségű fiata-
lok előtt nagy lehetőség állt. 

Kármán Pesten és Bécsben jogot 
hallgatott. Ott volt a pozsonyi ország-
gyűlésen, mely kortársai nemzetükért 
tenni akaró tagjaihoz hasonlóan rá is 
nagy hatással volt. 1791-ben Pestre köl-
tözött, ügyvédként helyezkedett el, s ha-
marosan a társasági elit jó nevű szalon-
jaiban láthatjuk viszont. Kapcsolatot tar-
tott több főúri családdal, egyebek mel-
lett a Rádayakkal, akikhez már családját 
is szoros kötelékek fűzték. Ráday Pállal 
tartott az első magyar színtársulat szer-
vezésében, s csakhamar irodalmi folyó-
iratot indított, Uránia címen, mely a fel-
világosodás korszakának egyik rövid 
életű, ám később annál nagyobb hatású 
negyedéves lapja volt. Kármán sokat tett 

azért, hogy Pest pezsgő irodalmi köz-
ponttá váljon, ahol az írók jól érzik ma-
gukat, s remek művek születnek. Lapjá-
ban a szerzők többnyire álnéven közöl-
ték írásaikat, így például Csokonai is. A 
költő egyes gondolatokat átvett Kármán-
tól, s irodalomelméleti írásaiban kiindu-
lópontnak tekintette megállapításait. 

Az Uránia három száma közül az 
utolsóban jelent meg Kármánnak A 
nemzet csinosodása című programja, 
mely a hazai művészetek és tudományos 
élet elmaradottságát mutatja be, s javas-
latot tesz azok fellendítésére. És ebben a 
lapszámban – melyről készítői akkor 
még nem tudták, hogy az utolsó – látott 
napvilágot az az írás is, amely Kármán 
nevét a mai napig legjobban jellemzi az 
utókornak. 

„Ó! de szép és magához vonszó a 
hold éjféli ezüst világ is... s a mező-
ket termékenyítő, virágok alatt csen-
desen folydogáló csergeteg is, 
mindkettő a házi, titkos, magával 
megelégedő virtus példája.” 
(Kármán József: Fanni hagyományai) 

A mű, melynek főszereplője és elbe-
szélője a címben szereplő Fanni, napló-
részleteiből és leveleiből bontakozik ki; 
úgy is nevezhetnénk: én-regény. A fel-
jegyzések a kerettörténet szerint egy is-
meretlen közvetítésével kerülnek köz-
lésre, aki Fanni életének alakulásáról is 
képet ad. 

A lány egy vidéki nemesi család 
gyermekeként éli mindennapjait. Ám 
ezek a mindennapok nem a hasonló sor-
ban élő, korabeli lányok vidám, mulat-
ságokkal, uzsonnákkal és férjkereséssel 
eltöltött napjait jelentik. Édesanyja ko-
rán meghalt, apja pedig, aki sosem 
szívlelte lányát igazán, újra nősül. 
Fanni mostohaanyja az apához hason-
lóan kevés érzelmet táplál a lány iránt, 
s inkább cselédként, mint lányaként 
tartja. 

Ugye, ismerős a helyzet a mostoha-
lányt a saját gyerekei mellett szolgáló-
ként dolgoztató kevély asszonyról? Az 
európai mesekincsben mindenképpen 
találjuk nyomát: nem sokkal később a 
Grimm fivérek is felgyűjtöttek egy, a nép 
ajkán forgó történetet, mely Hamupi-
pőke néven lett ismert mese. Az alapmo-
tívum Kármánnál is megvan. 

A történet azon-
ban nem folytatódik 
olyan megnyugtató-
an, mint Hamupipő-
kéé. Fanni magányos 

és boldogtalan. Egyetlen örömét az ol-
vasás jelenti: a veteményeskertben vagy 
a rózsalugasban talál menedéket, ahol 
könyveinek és naplójának szentelheti 
magát. Ismeretséget, majd barátságot 
köt egy meglehetős szegénységben élő 
özveggyel, aki két kisgyermekét neveli 
a falujukban. Kiderül róla, hogy egy 
báró ifjú özvegye, aki férje halálával tel-
jesen egyedül maradt. Fanni sokat kese-
reg vele sorsának szomorú alakulásán, 
és segíti, amiben tudja. 

A szerelem sem várat sokáig magára. 
A soron következő bálon Fanni megis-
merkedik egy katona fiával, akit naplójá-
ban és leveleiben onnantól csak T-ai Jó-
zsiként említ. Kedvese vagyontalan, Fan-
ni családja nem nézi jó szemmel a kap-
csolatot. A szerelmeseknek Fanni egyik 
barátnőjénél nyílik alkalmuk a többszöri 
találkozásra, de helyzetüket megoldani 
nem tudják. A fiú katonának áll, Fanni pe-
dig újra egyedül marad. Teljesen egye-
dül, mivel közben özvegy barátnőjének 
jobbra fordul a sorsa: gazdag pártfogó ve-
szi oltalmába gyerekeivel együtt, s ma-
gához költözteti őket. 

Szerelmével való kapcsolata a társa-
ságban kikezdte Fanni jó hírét, melynek 
nem tett jót a báró özvegyével való kap-
csolat sem. Anyák húzzák el mellőle a lá-
nyaikat, ha egy-egy összejövetelen szóba 
áll valakivel. Fanni elszigetelődik, visz-
szahúzódik, valósággal elsorvad. Így hal 
meg fiatalon, elhagyatva. Írásait szerel-
mére hagyja, s a kerettörténet végén kide-
rül: ő az, aki a naplót és a leveleket köz-
lésre adja. 

„Szent, áldott és jó dolog a nyelven magán dolgozni”
Kármán József születésének évfordulójára 

Kármán József

Az Uránia folyóirat harmadik számának borítója
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A mű német hatása és indíttatása vi-
tathatatlan, ezt szinte minden elemzője 
kiemeli. Elsődleges forrásának Goethe 
Wertherjét tartják, de 
legalább ugyanennyien 
állítják azt is, hogy a 
maga nemében eredeti 
alkotás. Szerb Antal 
szerint az első magyar 
nyelvű irodalom, amely-
ben a lélekrajz megjele-
nik és kibontakozik; 
Szabó Magda pedig e-
gyenesen az első igazi 
magyar regénynek ne-
vezi. Noha hangvétele 
és stílusa meglehetősen 
régies, a mai olvasó is 
felfedezheti szépségét, 
megkapó báját. Fanni – 
bár ideje nagy részét ro-
mantikus hősnőhöz mél-
tón a saját sorsa feletti 
busongással és sírdogálással tölti – láz-
adó természetű, aki ha lázadását nem ki-
zárólag naplója lapjain élné ki, akár még 
változtathatna is helyzetén. Ehhez azon-
ban nem kedvezett a kor, melyben az is 
botránynak számított, hogy a fiatal lány 
elfogadta egy elszegényedett özvegy-
asszony barátságát. – Érdemes párhuza-
mot vonni a napjainkban oly kedvelt, 

vég nélküli szappanoperák története és e 
között a több mint kétszázhúsz évvel ez-
előtt íródott, szomorú história között. El-

keseredett, mindenféle em-
beri kapcsolatból kiszorult 
hősnő, szerelem, cselszö-
vések, pletykák, ármányko-
dás, ugyanakkor barátság, 
egymás segítése, szövetség 
a hasonló sorsúak között. 
Kármán regénye majdnem 
ugyanaz, csak sokkal ele-
gánsabb köntösben. 

Kármán József széppró-
zája már az éledő és lendü-
lettel dolgozó nyelvújító 
mozgalmak idején szüle-
tett, s azoknak méltó kifeje-
ződési formája. Szerzője a-
zonban nem teljesíthette be 
életművét, mert egy évre fo-
lyóirata harmadik számá-
nak megjelenése után, 

1795. június 3-án, mindössze 27 évesen 
meghalt. Halála pontos körülményei 
nem ismertek: édesapja is az év áprilisá-
ban hunyt el, Kármánt pedig szülővá-
rosába visszatérve, a hagyaték átvétele 
és rendezése közben érte a vég. Halálá-
val kapcsolatban emlegették a szabad-
kőműves csoportokat – a Martinovics-
per idején járunk ekkoriban –, amelyben 

ő maga közvetlenül nem vett részt, de a 
mozgalomhoz csatlakozott. Egyes véle-
mények szerint nem kizárt, hogy öngyil-
kos lett: tartott tőle, hogy a magyar jako-
binusok hálózatának felszámolásakor rá 
is sor kerül, megtalálják, s felelnie kell. 

Emlékének megtartását elsősorban 
Toldy Ferenc irodalomtörténésznek kö-
szönhetjük, aki műveit nem sokkal ké-
sőbb felfedezte az utókornak. 1843-ban 
a Nemzeti könyvtár részeként az ő szer-
kesztésében jelentek meg írásai, köztük 
a Fanni hagyományai, valamint a rövi-
debb lélegzetű, a magyar novellairoda-
lom egyik első darabjának tartott Ka-
zinczy és a debreceniek című írása. – 
Toldy mellett Gyulai Pál foglalkozott 
még behatóbban a fiatalon elhunyt író-
val, de az ő kutatásai jobbára a Fanni ha-
gyományai keletkezéstörténetének fel-
derítésére irányultak. 

Kármán írásait olvasni ma is izgal-
mas – munkái irodalmunk fejlődésének 
egyik érdekes fejezetét mutatják meg. 
Nyelvezete a régiesség ellenére is friss-
nek hat, mely megéri az energiát, hogy 
foglalkozzunk vele. 

Nagy Krisztina 

A cím idézet Kármán: A nemzeti csinosodása 
című művéből. 

H

A Fanni hagyományai
Tevan-féle kiadásának borítója

FIGYELEM!      FIGYELEM!      FIGYELEM! 
A Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja hirdeti: 

ADJUNK NEVET KENESEI KIS PATAKUNKNAK! – 
melynek vize az iskola Bajcsy-Zsilinszky utcai bejáratától a Bakó utcán át a Balatonba siet. 

A felhívás gyerekeknek és felnőtteknek is szól. 
Az ötletes pataknevet (melyhez esetleg indoklás is írható) zárt borítékban, saját kitalált jeligével ellátva a 

Könyvtár udvarán kihelyezett postaládába kérjük bedobni.  

HATÁRIDŐ: 2018.03.20. 
A legtalálóbb nevet a NABE tagjai választják ki. 

Az eredményhirdetés a „Víz világnapja” (március 22.) alkalmából megrendezett

 „SÉTA VIZEINKÉRT” elnevezésű program keretében történik.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt és érdekeltet 

 2018.03.25-én, délután 15 órai kezdettel 
iskolánk Bajcsy-Zsilinszky utcai kapujánál! 

További programjaink: 
ügyességi versenyek – a séta alkalmával érintett, értéktárunkban is szereplő épített örökségünk rövid is-
mertetése – játékos vízfelismerési, -kóstolási feladatok az Erzsébet-kertben – vizes kísérletek – játékos, 

vizes feladatok a Széchenyi parkban – vízzel kapcsolatos totó, kvíz – a Balaton megkoszorúzása – 
Patakunk nevének „leleplezése” 
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Gellértfiné Kazi Margit: Szabadító 

Jézus: Szabadító – ezt jelenti neve 
Krisztus: Király – Milyen régóta Rá várunk! 
Szabadító, Király, miénk – szeretete 
Végtelen, – hatalmas a mi nagy Királyunk. 

Ő szabadítja meg népét bűneiből. 
Tele vagyunk bűnnel, és csak arra várunk, 
Hogy megbocsássa mind, és a sötétségből 
Hozzon ki – mert ilyen a mi nagy Királyunk. 

Bízunk, reménykedünk, mert Igéje igaz, 
Ha megtartjuk – múlik félelmünk, fájdalmunk. 
Velünk van minden nap, Szent lelke oltalmaz, 
„Ne féljetek!” – mondja a mi nagy Királyunk. 

Ne féljetek – jövök – már kétezer éve 
Hangzik ígérete. – Szent Könyvből olvasunk 
Bölcs tanítást és sok vigasztalást Tőle, 
Pártfogol lelkével a mi nagy Királyunk. 

Szabadítónk, jöjj már, szóljon a harsona, 
Éveink szaladnak – minden percben várunk! 
Nagy a nyomorúság – a főangyal szava 
Jelezze jöttödet, imádott Királyunk 

Éjféli sötétség borult a világra –  
A hitetlen mulat, mi csendben vagyunk. 
Kitartunk mindvégig – Urunk így tanítja: 
„Az én terhem könnyű” – felvette Királyunk. 

Felvitte a fára, s vérével áldozott – 
Megváltott bennünket Jézus – feltámadunk! 
Ő is feltámadott s szabadulás hozott 
A szegény foglyoknak a mi nagy Királyunk. 

Börtönben sínylődünk kezdetektől fogva. 
De jött Jézus Krisztus – áldunk, magasztalunk, 
Mindent helyreállít – teljes szabadságra 
Egy „kis” idő múlva: Megváltónk, Királyunk. 

A martonvásári Dreher mauzóleum Krisztusa
– Ligeti Miklós, 1930

Kalota Gizella: Fázom 

Fázom. És fázik bennem a tavasz. 
Fázom, mint gólya a havas fészkén. 
Jobb lenne elrepülni, elszállni messzire. 
De egy gólya nem tesz ilyet. 
Megforrósítja testét a tolla alatt, 
És kikelti fészkében a tavaszt. 

Kalota Gizella: Öröm 

Szárnyra kelt bennem az öröm, 
és a fellegek fölé emelt engem. 
Kiemel fáradt testem fogságából, 
a testem botladozásából. 
Mint levedlett bőrt, hagyom itt 
testi valóságom maradékát. 
martalékul a múltnak. 
Maradékul a kő, a hant alatt. 

Kalota Gizella: Várom a tavaszt 

Benne vagyunk a télben, de 
a tavasz már közelít. 
Hozza melengető sugarát. 
A nap fénye a reményt élteti. 
Téli kábultságunkból 
téli álmunkat elűzi. 
Új álmokat hoz napjainkba, 
örömét a tavasznak, 
csillogását szemeinknek. 

Tisztelt 
balatonkenesei lakosok, 

nyaraló- és üdülővendégek! 
Kérjük Önöket, 

hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-ának 

felajánlásával támogassák 
a településünk közbiztonságáért végzett 

önkéntes munkánkat! 
Név: Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 

Adószám: 18930744-1-19 
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Nyílt nap 
a BOMEDIC ’99 

Egészségcentrum 
és Szakápolási szolgálatnál 

2018. március 16-án, 
9:00-től 18:00 óráig 

Ingyenes gravitációs pad használat 
30 perces masszázs féláron 

Felvilágosítás az igénybe vehető 
szolgáltatásokról 

Bejelentkezési lehetőség 
a 06 20 9734 804-es telefonszámon 

Helyszín: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16. fszt. 

2018. március 4. vasárnap, 15:00 
IV. Közös Citerás Hétvége – Gálaműsor

2018. március 5. hétfő, 18:00 
Társastánctanfolyam felnőtteknek, 10/4. 

2018. március 6. kedd, 18:00 
Kenesei Szabadegyetem: 
Magyarország és Európa 2018-ban 
Kiszelly Zoltán politológus előadása 
és interaktív pódiumbeszélgetés 
Közreműködik: dr. Tábori György alpolgármester 

2018. március 12. hétfő, 18:00 
Társastánctanfolyam felnőtteknek, 10/5. 

2018. március 13. kedd, 18:00 
Kenesei Szabadegyetem: 
Vendégünk Böjte Csaba ferences szerzetes 

2018. március 15. csütörtök, 10:00 
Nemzeti ünnep a Kossuth-szobornál 
Közreműködnek: a Kippkopp Óvoda, a Pilinszky Általá-
nos Iskola, a Pilinszky Irodalmi Színpad, a Szivárvány 
Népdalkör, a Pannónia Citerazenekar és ifj. Jászai 
László Farkas-Ratkó-díjas színművész 

2018. március 15. csütörtök, 11:30 
„50 éve kezdtük – ünnepeljünk együtt” 
– emlékező kiállítás a Tájházban
A kiállítást megnyitja: Vér Lászlóné 

2018. március 15. csütörtök, 18:00 
 „A madár, fiaihoz” – a Misztrál együttes 
március 15-ei ünnepi műsora a Kultúra Házában 

2018. március 22. csütörtök, 17:00 
Kenesei Szabadegyetem: 
Hamvazószerdától fehérvasárnapig. 
A húsvéti ünnepkör régi és új hagyományai 
Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató 
vetítéssel egybekötött előadása 

2018. március 27. kedd, 17:00 
Filmklub – A Passió 

W w Márciusban a Kultúra Házában        K S

www.keneseiprogramok.hu 
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Helyreigazítás 
Múlt havi 

A környezeti nevelés és 
a hagyományőrzés útján – 

Pulai Istvánné Irénke 
óvónői pályája 

című írásunkban helytelenül 
szerepelt az első kép aláírása: azon 

nem a balatonfőkajári 
óvodások, hanem az akkori 

balatonkenesei felső óvodába 
járó gyerekek láthatók. 

Az érintettektől 
szíves elnézést kérünk! 

BKHírlap 

A ma holnap történelem lesz 
Továbbra is keressük, várjuk a családi archívumok azon fotóit, 

dokumentumait, amelyek összekapcsolódnak Balatonkenese törté-
netével. Ha van a birtokában településünk néhány évtizeddel ezelőtti 
vagy régebbi arculatát bemutató fotó, kérjük, jelentkezzen! Nem-
csak fényképek, hanem régi iratok, családi dokumentumok is sokat 
hozzátehetnek Kenese emlékeihez. 

A fotókat, dokumentumokat digitalizálás után tulajdonosa ter-
mészetesen visszakapja. 

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

olvasÓprÓba
Tom Hanks: Különleges karakterek 

Ha azt mondom, 
Tom Hanks, valószí- 
nűleg mindenki azon- 
nal rávágja: Forest 
Gump, Kapj el, ha 
tudsz, Ryan közle- 
gény megmentése, 
Apollo 13. Tucatnyi 
jó filmet tudunk felsorolni, ame-
lyekben szerepelt, s amelyeket akár 
többször is láttunk, mégis élveztük. 
De ha azt mondom, Tom Hanks no-
velláskötete, már nem biztos, hogy 
tudni fogják, miről beszélek. A do-
log nem is lehet annyira közis-
mert, hiszen Tomnak ez az első kö-
tete, bár néhány éve már rendszere-
sen jelennek meg írásai amerikai la-
pokban, a The New York Times-ban 
és a The New Yorker-ben. 

Azt a színvonalat, amelyet film-
jeiben megszokhattunk, írásaiban is 
megkapjuk. Történetei színesek, el-
gondolkodtatóak és nyomot hagynak 
bennünk. A kötetben szereplő tizen-
hét elbeszélésben az összekötő kapocs 
az írógép, a régi, mechanikus fajta. 
Hanks lelkes gyűjtője ezeknek az éle-
tünkből lassan kikopott szerkezetek-
nek, s rajongásának tárgyát írásai-
ban is megörökítette. 

 Kellemes meglepetés ez a könyv, 
amely Tom Hanks kedvelőinek kö-
telező, és kellemes időtöltést nyújt-
hat mindenki másnak is, aki szereti 
az intelligens, jól megírt (és jól for-
dított), szórakoztató történeteket. 

Kossuth Kiadó Zrt., Budapest, 2017. 
Fordította: Medgyesy Zsófia, Ni-
mila Zsolt, Széky János és Varga 
Zsuzsanna 



44 BBalatonkenesei Hírlap 2018. március 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabvá-

nyos 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, 110 literes gyűjtőzsák ve-
hető igénybe. 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés he-
lyén, szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – 
külön térítési díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológia-
ilag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulla-
dékot házilag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt 
vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterü-
letre helyezheti ki. A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöld-
hulladékot egy méter hosszúságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 

Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

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

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

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

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

Lomtalanítás 
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek 

esetén lehet: 
Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-ok-

tóber hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a 
szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás. A lomok mennyi-
sége 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. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy ingatlanhasz-

náló az ingatlanon keletkezett települési 
hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, 
az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újra-
hasznosítható hulladékokat, és a közszol-
gáltató által ingyenesen biztosított, az elkü-
lönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott 
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan 
pótolja. A nagyobb papír hulladékot az in-
gatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihe-
lyezve, kilapítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladé-
kot havi egy alkalommal gyűjti be és szál-
lítja el, az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulla-
dék 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 közszolgál-
tató a hulladék elszállítását megtagadja. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Március 6. (kedd) Kommunális 
Március 13. (kedd) Kommunális 
Március 20. (kedd) Kommunális 
Március 26. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Március 27. (kedd) Kommunális 

Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Március 6. (kedd) Kommunális 
Március 13. (kedd) Kommunális 
Március 20. (kedd) Kommunális 
Március 26. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Március 27. (kedd) Kommunális 

Lomtalanítás 





46 BBalatonkenesei Hírlap 2018. március 

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 

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 

        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: A KATOLIKUS TEMPLOM ELŐTTI, FELÚJÍTOTT 
KERESZT.  FOTÓ: VASVÁRY-TÓTH TIBOR 

 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: MÁRCIUS 15. 

Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíves-
kedjenek 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. 
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