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Szerkesztői előszó 

 

    Gyönyörű borítóképünkön, a lenyűgözően 
szép kenesei táj a Soós-hegyről lett fényképezve; 
figyeljük meg, hogy a távolban mennyire jól lát-
szik a hegybe vájt alagút, Balatonkenese üdülő-
telep mögött. 
    Megnyertük a Nemzeti Regattát! Ezt nem lehet 
kellőképpen hangsúlyozni. Büszkék vagyunk rá! 
    Végre itt a szünidő, itt a nyár. Kezdődhet a sze-
zon, ami mindannyiunk számára fontos, egész 
évben erre várunk. Jelentőségénél fogva ezért ez 
pontosításra szorul: jó, hogy végre elérkezett a 
szünidő, de a nyár már itt volt most is, április óta! 
– Miért nem lehet három hónapos a tanítási szü-
net?! Nekünk június elsején kezdődött a szünidő, 
és szeptember elsején kellett megint iskolába 
mennünk! Ez mindannyiunk érdeke lenne, hogy 
így legyen ma is! 
    Jobbnál jobb állandó rovataink és írásaink 
mellett van két nagy sztárinterjúnk is. Az egyik 
Sebő Gyula régi zenésztársammal (24. oldal), a 
másik Fűzfőről, Pachnik Zoltánnal, a Szomszé-
dolásban (16. oldal). 
    Tart a foci VB, közben kézilabda, aztán vízi-
labda. Élvezzük a nyár minden ízét! Legyünk vi-
dámak és jókedvűek! Szórakozzunk jól és pihen-
jünk sokat! 
    Szeretettel minden olvasónak: 

Vasváry-Tóth Tibor 

 
Uszkainé Mariska Erzsó: 
Szavaink 
 

Idegenek azt mondják, 
nehéz a magyar szó. 

Egész énem cseng és bong 
ékes dallamától. 

Szelíd tündér, csendben hív, 
szeretet és béke, 

Csillag fénye száll haján, 
csókot küld az éjbe. 

Szív repes, hogy sírni lásd, 
könny szökik szemébe, 

Gyöngyként pereg, harmat lesz, 
felfrissülök tőle. 

Eszembe jut más szép is, 
szabadság illata, 

Erdőn, réten jár és kél, 
az a szó, hogy haza. 
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A lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámoló elfogadá-
sával kezdték május 31-i ülésüket a ba-
latonkenesei képviselők. Az átruházott 
hatáskörben meghozott döntések köré-
ben áprilisban elhunyt személy temetés-
ének költségeihez való hozzájárulás ke-
rült kifizetésre, három fő részére, 
180.000.- Ft összegben. 

Lekerült a napirendről a 2017. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zár-
számadási rendelet megalkotása és a ta-
valyi év vagyonmérlegének értékelése. 
Ezt egy későbbi időpontban tárgyalják. 

Módosításra szorul Balatonkenese 
Város köztemetőkről és a temetkezések 
rendjéről szóló 24/2004. (VII.17.) rende-
lete. A tervezetet a javasolt módosítások-
kal a Testület véleményezésre megküldte 
a Balatonkenesei Református Egyház-
községnek, s ezután tűzik újra napi-
rendre. 

Beszámolót készített 2017. évi mű-
ködéséről a Balatonkenese Városért 
Közalapítvány. Kuratóriumuk és alap-
szabályuk 2017. április 27-én megújult. 
A részletes, elsősorban pénzügyi átadás-
átvételre 2017. június 5-én került sor. Az 
alapítvány a következőkben adományo-
kat gyűjtött és támogatást nyújtott egy 
beteg gyermek, valamint a Pilinszky Já-
nos Általános Iskola részére. Konzorci-
umi partnerként részt vettek továbbá az 
iskola egyik pályázatában, és segítették 
a kenesei Magyarok Nagyasszonya Plé-
bánia orgonájának megújítására szerve-
zett adománygyűjtést. Pozsonyi Monika 
elnök beszámolóját a Képviselő-testület 
megtárgyalta, és az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadta. 

Tárgyalta a Testület a Balatonkenese 
város egészségügyi helyzetéről szóló be-
számolókat. Dr. Meláth Viola gyermek-
orvos praxisába a 2017. évben 17 bala-
tonkenesei újszülöttet és három, most ide 
költöző kisgyermeket jelentettek be. A 
teljes praxisra vonatkozóan 515 esetben 

történt ambuláns ellátás. Egészséges cse-
csemő- és gyermek-tanácsadáson 519 
alkalommal jelentek meg. 360 esetben 
kötelező szakorvosi szűrő- és egyéb 
vizsgálatokra küldtek gyermekeket, 33 
esetben pedig kórházba utalás történt. 
Az iskolai hiányzások száma 2017-ben 
sem csökkent, mert szinte a teljes tanév-
ben a légúti megbetegedések halmozó-
dása volt megfigyelhető. 

Óbíróné Karácsony Ágnes védőnő 
praxisába 134 balatonkenesei és 31 ba-
latonakarattyai gyermek tartozik. Az 
egy éves kor alattiak száma 22 cse-
csemő, 51 1-3 éves kor közötti és 93 3-6 
éves kor közötti kisgyermek él köztünk. 
Kötelező védőoltásait minden gyermek 
megkapta. A kötelező időszakos védő-
női szűrővizsgálatok az ezeket előíró 
rendelet szerint történtek. A Gyermek-
védelmi Törvény értelmében 2017. ja-
nuár 1-je óta a védőnői ellátásról nem 
lehet lemondani. Az elmúlt évben a vé-
dőnő 47 kismama-, és 133 csecsemőlá-
togatást végzett. Tanácsadásán 599 alka-
lommal vettek részt. Az óvodai és isko-
lai védőnői szűrések megtörténtek. 

Dr. Németi Sándor háziorvos praxi-
sában 1708 főt tart nyilván. A tavalyi év 
során 10915 esetet látott el, ebből 802 al-
kalommal a rendelőn kívül. 

Dr. Détár Bianka háziorvos körzet-
ében a 2017. évben 1313 bejelentkezett 
beteg volt. Az ellátások száma 11110 
eset, melyből 10464 rendelőben, 646 pe-
dig a betegek lakásán történt. Praxisba 
be nem jelentkezett betegeket 665 eset-
ben láttak el. Kórházba 119-szer, szak-
rendelésekre 2278 esetben küldtek bete-
get. Az ápolási célú ellátások száma 
269, a közgyógyellátottaké 23. Térítés-
mentes influenza elleni védőoltást 229-
en kaptak. A keresőképtelen állomány-
ban töltött napok száma az előző évhez 
képest jelentősen nem változott. 

A Képviselő-testület Dr. Meláth Vi-
ola gyermekorvos, Óbíróné Karácsony 

Ágnes, Dr. Détár Bianka házi-
orvos és Dr. Gyürüs Ervin fog-
szakorvos beszámolóját elfo-

gadta, Dr. Németi Sándor háziorvos be-
számolóját pedig nem fogadta el. 

Közbeszerzési eljárás megindításá-
ról döntöttek a balatonkenesei közvilá-
gítás korszerűsítésére. A város a régi, 
elavult lámpatesteket energiahatékony, 
LED technológiájú fényforrásokra kí-
vánja cserélni. 

2018. december 31-ig további támo-
gatási szerződést köt Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata a Balaton Televíziót 
üzemeltető Trial Média Kft-vel, a ren-
delkezésre álló pénzügyi keret erejéig. 

Megállapodást kötött Balatonkenese 
Város Önkormányzata a Balaton Keleti 
Kapuja Turisztikai Egyesülettel, a 
2018. évben meghívott kulturális fellé-
pők fellépti díjainak finanszírozására. 

További részletes anyagokat a 
www.balatonkenese.hu weboldalon ta-
lálnak. 

– nk – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselő-testületi ülés, 2018. május 31. 

Balatonkenese 
Magazin 
Péntekenként, 

a Balaton TV műsorán, 
18:00 órakor. 

Hírek, tudósítások, 
beszámolók 

és programajánló. 
 

Minden, ami Kenesén történik. 
Az adás ismétlése 

vasárnap, 
14:10-kor. 

 
Új adással 

kéthetente jelentkezünk. 
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Kontrát Károly fogadóórája Balatonkenesén 
Kontrát Károly, a Belügyminisztéri-

um parlamenti államtitkára, Balatonkene-
se országgyűlési képviselője tartott foga-
dóórát városunkban 2018. május 31-én. 

 

Fotó: 
Gábor Adrienn 

és 
Nagy Krisztina 
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Ismét egy kedves meghívás-
nak tehettünk eleget 2018. május 
30-án református templomunk-
ban, ahol iskolánk növendékei-
nek évzáró koncertjét hallgathat-

tuk és nézhettük meg. Érkezéskor nagy sürgölődés és halk 
gyermekzsivaj fogadott bennünket; néhányan némi izgalom-
mal gyakoroltak hangszereiken mások komoly arccal figyelték 
zenetanáraik tanácsait. Nehéz feladat lett volna eldönteni, a 
gyermekek, avagy tanáraik izgultak-e jobban a bemutatkozó 
fellépés pillanatai előtt. Mialatt mi magunk is helyet foglaltunk 
a padsorokban, megérintette lelkemet templomunk több száz 
éves emlékeinek varázsa. A bevezető köszöntő elhangzása 
után a gyülekezet kántora, Sipos Csaba zenetanár kedvenc 
hangszerén, marimbán szólaltatta meg Bach: G-dúr cselló-

szvitjének három tételét. Miközben az utolsó hangok még be-
töltötték a templom levegőjét, kíváncsian tekintettem körbe, a 
hallgatóság reakcióját figyelve. Néhány gyermek szó szerint 

szájtátva hallgatta a tanár úr játékát, míg 
a többiek kitágult szemekkel igyekeztek 
követni az ütők bonyolult útját a hangsze-
ren. A szűnni nem akaró taps után az is-
kolai énekkar balatoni dalokat adott elő 

nagy sikerrel, majd az ifjú előadók következtek egymás után. 
Felsorolhatnám az előadott műveket s szerzőiket, ám szá-
momra ezen a délutánon a gyermekek odaadó igyekezete és 

felkészültségük volt a legfontosabb. Bár laikusként senkit sem 
szeretnék minősíteni, ám el kell ismernem, időnként még én is 
ráéreztem néhány ugyancsak bontakozó tehetségre. Szinte el-
varázsolt a gyermeki arcokon látható, zene iránti rajongás és a 
társaik sikeréért való izgalom. Zárásként a gyermekekkel kö-
zösen énekeltük a Vezess, Jézusunk című református éneket, 
Sipos Csaba tanár úr orgonakíséretével. 

Fellépők voltak: Üllei-Kovács Dóra, Várady Kinga, Vá-
rady Lilla, Várady Patrik, Papp Olivér, Kelemen Kristóf, Kiss 
Hanna Viola, Kovács Laura Terézia, Pilászy Piroska, Ná-
nássy Torda, Baranovszky Dorina, Ferencz Laura, Kövesi 
Bálint és Kardos Márton. 

Felkészítő tanárok: Sipos Csaba – ütő, Bernáth Balázs – 
furulya-fuvola, Bernáthné Fülöp Zsuzsa – zongora, Surán 
Mónika – furulya, kürt, Séri Márta – zongora. 

Köszönjük a megtisztelő meghívást s a növendékeknek sok 
sikert és kitartást kívánunk az elkövetkező esztendőkre, felkészítő 
tanáraiknak pedig hasonló eredményes munkát a jövőben is. 

Id. M.S. 
A képek forrása: www.facebook.com/pilinszkyiskola/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templomi koncert Kenesén 
„A zene szent! A zene az Úristen legszentebb, 
leghatékonyabb, legszebb produktuma.” 

Claude Debussy

 

 

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár a gyermeknapon 
részt vett valamennyi jelenlevő nevében köszöni a dolgos ke-
zeknek azt a számtalan palacsintát, amely a jó hangulatú dél-
utánon mind elfogyott! 

Akiket a köszönet illet:      Tátorján Nyugdíjasklub 
Kenesei Nagymamák      Holczinger Endréné 
Taba Benőné       Kálmán Ferencné 
Sipos Jánosné       Moher Istvánné 
Balatonkenesei Gobelin      Sörédi Györgyné 
     és Hímzőkör       Tánczos Sándorné 
Németh Sándorné      Sevinger Lászlóné 
Temesi Istvánné       Tóth Mihályné 
Hujber Mihályné      Gál Zuárdné 

Gondán Miklósné 
és a Balatonkenesei Városvédő Egyesület hat tagja 
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Itt a nyár. A balatonkenesei katolikus hittanosok is befejez-

ték az iskolai tanévet. Az egész éves tanulás után próbáltuk 
megjutalmazni hittanosainkat Balatonkenesén. Az egymásnak 
ajándékozott, minőségi idő korunk legnagyobb kincse. Éppen 
ezért a hittanos gyerekeknek közös programokat és maradandó 
élményeket ajándékoztunk. Jézus is erre tanít minket, hiszen a 
Szentírásban olvashatjuk, hogy „Legyetek mindnyájan egy!” 

Május 30., 31., június 1-én minden hittanosunkat vendégül 
láttunk egy-egy hittanos napon. 3 csoportban kértük ki a gye-
rekeket az iskolából a közös programra. Mind a három napon 
Dr. Balázs Pál plébános vezetésével szentgyónással készül-
tünk fel a szentmisére, hogy Isten áldását kérjük hittanosainkra 
és a nap további programjaira. Először a 7. és 8. osztályos di-
ákjaink érkeztek hozzánk. A templomi liturgikus programot 
egy ügyességi csapatjáték, majd kreatív vászontáska-dekorá-
lás követte. A déli nagy melegben a közösségi házban hűsölve, 
közös filmvetítés volt. Természetesen a sok-sok nevetés és fi-
nomság egész nap jelen volt Balatonkenesén, a katolikus temp-
lom udvarában, és elfogyott mind a 100 palacsinta is. 

Másnap az 1., 2. és 3. osztályos gyerekeké volt egy napra 
a kolostor udvara és a közösségi ház. Velük is a szentmise és a 
közös imádság volt az első program. Jókedvben nem volt hiány 
sem az ügyességi vetélkedőkben, sem a közös mesenézésben. 
Bőségesen fogytak a sütemények és az ajándék fagylaltadagok 
is. A legkisebbek sok közös élménnyel, jókedvvel és teli hassal 
mentek haza. 

A 4., 5. és 6. osztályos hittanosokat az első júniusi napon 
vártuk programokkal. A nap kezdetét most is a szentgyónás és 

Tanév végi zárás a katolikus hittancsoportoknál 
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áldoztatás liturgiája képezte. A körjátékok jó hangulatot te-
remtettek az ügyességi játékokhoz, és a kreatív tolltartó készí-
téséhez. Nagyszerű közös mókának tűnt a lisztfújás, vagy ép-
pen a cukorkaszállítás is. A mozgalmas délelőttöt vidám film-
nézéssel fejeztük be, és természetesen jobbnál jobb sütemé-
nyekkel, valamint az elmaradhatatlan jutalompizzával. 

Június 3-án, Úrnapján vártuk hittanosainkat közös hála-
adásra, a közös szentmisére és az ünnepi körmenetre. Hittano-
saink lelkesek és aktívak voltak a liturgia alatt. A körmenet 
igazi szolgálattétel volt a gyerekek részéről. Az ünnepi szent-
misét pedig természetesen közös agapé zárta, ahol vidám han-
gulat és nagy beszélgetőkörök alakultak ki. Istennek legyen 
hála ezért a tartalmas tanévért is! 

Köszönjük minden szülőnek, aki ebben a tanévben ránk 
bízta gyermekét, hogy közelebb vezessük Istenhez, a széphez, 
és a jóhoz. Külön köszönet illeti a helyi Katolikus Karitász 
csoport tagjait, akik szolgálatukkal, jelenlétükkel, háttérmun-
kájukkal segítették ezeknek a hittanos napoknak a megvalósu-
lását. Köszönet illeti az Eleven Cukrászdát nagylelkű adomá-
nyáért. Köszönet illeti a Hotel Marina Port-ot, akik hozzájá-
rultak a vetélkedők jutalomajándékához. Köszönet illeti a 
Party Pizzériát, akik segítettek az éhes szájak jóllakatásában. 
És nem utolsósorban köszönet illeti a Katica Pékség és Tea-
házat, a gyerekeknek felajánlott finomságokért. 

Bízunk benne, hogy hittanosaink valami olyan megélt él-
ménnyel lettek gazdagabbak, melyet egy életre magukkal visz-
nek. Jövőre pedig újra találkozunk! 

M. Erzsébet nővér 
 
                                                                                                                                                                  A fotókat Teréz nővér készítette. 
 
Úrnapi körmenet Balatonkenesén 
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Egy kedves barátom családi meghívásá-
nak eleget téve párommal mi is elmentünk 
a kenesei iskola nyolcadikosainak ballagási 
ünnepségére. Szívesen fogadtuk a meghí-
vást, hisz a következő tanév végén a mi 
unokánk is kilép az iskola falai közül, hogy középiskolába 
menjen, így haladva tovább a nagybetűs élet útján. Megval-
lom, néhány esztendő óta nem vettem részt a helyi ballagási 
ünnepségeken, de most a korábbiakkal összehasonlítva egy-

szerűbbnek, mégis színvonalasabbnak éreztem a rendezvényt. 
Az ízléses dekorációk eltértek merev, egysíkú elődeiktől, s a 
pedagógusok és diákjaik közötti kapcsolat is lényegesen köz-
vetlenebbnek tűnt. Örömmel tapasztaltam, hogy az iskola ve-

zetésével egy asztalnál 
foglaltak helyet az egy-
házak képviselői, Tö-
mör István polgármes-
ter úr és Balatonaka-
rattya település alpol-
gármestere. Megható 
és elismerésre méltó 
volt a gyermekek mű-
sora, valamint az isko-
lájuktól elköszönő ta-
nulók közös éneke 
(melyet lapunk szer-
kesztője is gyakorolt 
iskolás gitártanítvá-
nyaival). Sellei Abigél 
igazgatónő szavai tar-
talmas útravalóként 
szolgáltak a végzősök 

számára, felhívva figyelmüket 
a további életük során reájuk 
váró kihívásokra. Csak gratu-
lálni lehet az iskola pedagógu-
sainak az elért eredményhez, 
hogy a végzősök nagy több-
sége különböző középiskolák-
ban folytathatja tanulmányait. 
Azt, hogy a ballagási ünnep-

ség szervezése, valamint lebonyolítása mennyire volt sikeres, 
a megjelentek gyakori vastapsa bizonyította. 

Kedves végzős diákok! Engedjétek meg, hogy a Balaton-
kenesei Hírlap nevében is sok sikert és kellő kitartást kívánjak 
a további utatokhoz! Tanuljatok, alkossatok és higgyetek ön-
magatokban és elsajátított tudásotok erejében. Kedves pedagó-
gusok! Önöknek pedig sok sikert és további eredményes tevé-
kenységet kívánok, valamint fogadják köszönetünket gyerme-
keink, unokáink érdekében végzett odaadó, lelkiismeretes 
munkájukért! 

Id. M.S.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballagási ünnepség Balatonkenesén 
„Nemes önbizalom, de ne az önhittség, 
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék: 
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Embernek lenni mindég, minden körülményben.” 

Arany János

Virágzik Kenese 

Fotó: Vasváry-Tóth Tibor 

Több mint 12 ezer 
tő virágot ültettek 
el településünkön 
a Városgondnokság 
munkatársai. A fel-
adat azonban nem 
valósult volna meg 
a Városgondnokság 
többi munkatársá-
nak segítsége nél-
kül! 

A virágültető csapat: 
Babolcsai Hajnalka 

Hódos Kitti 
Erdélyi János 
Molnár Árpád 

Hári István 
Hári Istvánné 
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A Nők a Balaton-
ért Egyesület 2016 ó-
ta igazán méltó mó-
don, a „Jövőd a Ba-
laton” Zöld Feszti-
vál névre keresztelt 
programjával ünnepli-kö-
szönti a környezetvéde-
lem világnapját. Első al-
kalommal Balatonalmá-
diban a Szent Erzsébet-
liget (korábbi nevén Ö-
reg-park) adott helyet 
ennek a seregszemlének, 
ahol a balatonakarattyai 
és -kenesei csoport szép 
számú küldöttséggel csat-
lakozott a különböző tó-
parti településről érkező 
tagtársakhoz. Mi több, a 
Zenepavilonban szabadtéri tárlatot ren-
deztünk a régi balatoni „vizes” mester-
ségeket bemutató kiállításunk anyagá-
ból. 

Tavaly az egyesület a magyar tenger 
déli partján, Siófokon tartotta a nagysza-
bású fesztivált. A város főterén igencsak 
mutatós pavilont rendeztünk be a jeles 
alkalomból, amivel megannyi tagtásunk 
és sok látogató elismerését vívtuk ki. 
Úgyhogy 2017-ben magasra tettük a lé-
cet, ami után idén még inkább fel kellett 
kötnünk azt a bizonyos nadrágot, u-
gyanis ebben az évben Akarattyára esett 
a NABE elnökasszonyának a választása. 
Szauer Rózsa döntésében komoly szere-

pet játszott a 2018-as 
fesztivál helyszínétől 
(balatonakarattyai Rá-
kóczi park) karnyúj-
tásnyira fekvő, párat-
lan panorámával bíró 
Magaspart… 

Nagy örömünkre a 
nyári szezon várva várt 
nyitányaként jegyzett 
nagyszabású „zöld” se-
regszemlén sok részt-
vevőre/tagtársra szá-
míthattunk az idén 23 
éves egyesület részé-

ről, mert az előző két alkalomhoz ha-
sonlóan most is a NABE majdnem min-
den csoportja képviseltette magát a 
rendezvényen. 

Gondos és lelkiismeretes vendéglá-
tókként az akarattyai és a kenesei tag-
társak június első szombatján már reggel 
8 órakor birtokba vették a Rákóczi par-
kot: bőven volt tennivalónk, hogy mi-
nden(ki) a helyére kerüljön a 10 órakor 
kezdődő fesztiválra. Sátrakat állítottunk, 

berendeztük a pavilonun-
kat, beüzemeltük a bü-
fénket, még egyszer átbe-
széltük a feladatokat és a 
forgatókönyvet, és nem 
utolsósorban reggeltől iz-
zott a kemence a parkban: 
merthogy a Balatonaka-
rattyai Nyugdíjas Klub 
jóvoltából – a dolgos he-
lyi asszonyok áldozatos 
munkájának köszönhető-
en – helyben sütött po-
gácsával kedveskedtünk 

az idelátogatóknak. 
A program 

hivatalos részé-
ben Thury Atti-
láné ,  a helyi  
NABE csoport 
vezetője köszön-
tötte az egybe-
gyűlteket, majd 
Matolcsy Gyön-
gyi, a település 
polgármestere osztotta meg a fesztivál-
lal kapcsolatos gondolatait a résztvevők-
kel. Ezután Szauer Rózsa, a Nők a Ba-
latonért Egyesület elnöke mondott rövid 
beszédet, és megnyitotta a 3. Zöld Fesz-
tivált. A színpadi műsor első fellépője-
ként Lux Ádám színművész szavalt né-
hány strófát Csizmadia Károly: Bujdosó 
magyarok című művéből. Ezt követően 
az akarattyai óvodások produkcióját lát-
hattuk, majd a Várady-testvérek leptek 
meg bennünket értékes előadásukkal. A 
zenés műsorszám után Lux Ádám egy, a 
Balatont méltató-dicsérő, szívet me-
lengető prózát adott elő. A műsor utolsó 
felvonásaként Szauer Rózsa megnyitotta 
az Invazív fajok és hatásuk 
a Balatonra című kiállítást, 
majd Vági Károlyné kene-
sei tagtársunk bemutatta a 
rendezvényen megjelent 
csoportokat. 

Az első két alkalomhoz 
hasonlóan a nagyszabású 
„zöld” seregszemle idén is 
sokszínű, tartalmas ese-
ménnyé kerekedett, és a 
család minden tagja szá-
mára érdekes, hasznos, is-
meretterjesztő programo-
kat és játékokat kínált. A 

rendezvény ugyanis nem titkoltan a 
családokat szólította meg, mert mint 
tudjuk és valljuk, a természet szeretetére 
és a környezetvédelemre való nevelést 
sem lehet elég korán kezdeni... 

A gyerekek a változatos kézműves 
foglalkozásokon tehették próbára a 
kreativitásukat és a kézügyességüket, 
illetve tanulhatták meg például, hogy 
miként készíthetnek a régiből újat… 
Emellett mini vidámpark és különféle 
szabadtéri játékok is várták a gyerkő-
cöket. A Zöld fesztiválon kiállították a 
„Játékos Balaton” elnevezésű interak-
tív játékot is, amely a Balaton növényeit, 

állatait, a külön-
böző halfajokat, 
a gyümölcskul-
túrát, a neveze-
tes épületeket, 
vagy éppen a ba-
latoni kőzeteket 
mutatta be az ér-
deklődőknek. A 
26 különböző e-

lemből álló „balatoni játszóház” játékai 
a tóval kapcsolatos szinte valamennyi 
témakört „feldolgozzák”. 

A programok összeállításakor a szer-
vezők természetesen a felnőttekre is 
gondoltak, akik amellett, hogy a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos megany-
nyi hasznos tanácsot kaphattak, a 
vízbárban különféle palackos, forrás- és 
csapvizet tesztelhettek, és még 
komposztálás-bemutatón is részt vehet-
tek. 

A délelőtt folyamán a mozogni vá-
gyók 20 perces tornával frissültek fel, 
méghozzá egy neves tréner irányítá-
sával. Az ún. 3-1-2 meridiántornát ugyan- 

Zöld Fesztivál színes programokkal 
– avagy Akarattyán ünnepelt a NABE
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is Dr. Eőry Ajándok, a kínai orvoslás 
kiváló magyarországi képviselője tartot-
ta a lelkes résztvevőknek. 

De volt látványkovácsolás, sőt vi-
rágvásár is. Helyi termelők jóvoltából 
sajtokat, különleges lekvárokat, sava-
nyúságokat lehetett kóstolni, vásárolni, 
no meg az egész napos büfé, ahol az a-
karattyai és kenesei tagtársak ínycsik-
landó zsíros kenyérrel és saját készítésű 
süteményekkel várták a lelkesen fesz-
tiválozó NABE-tagokat. 

A nap folyamán a „menetleveles” 
családi sátorjárás során kicsik és na-
gyok lelkesen gyűjtötték a zöld pon-

tokat, és aki jól teljesített (össze-
gyűjtötte a kellő számú pontot), az a 
végén jutalmat kapott. 

A kellemes ebédet a Szépkilátás 
Bisztróban költhettük el, ahová több 
turnusban érkezett a NABE népes 
csapata. A finom falatok mellett ö-
römmel állapítottuk meg, hogy az 
időközben Akarattyát elért jókora zi-
vatar a legkevésbé mosta el a jó 
hangulatot… 

A délután egyik legnépszerűbb 
programját, a családi jóga-mókát a 

Rákóczi park árnyas fái között tartottuk, 
majd a nap záró felvonásaként a 
kenesei Szivárvány népdalkör 
örvendeztette meg a nagyérde-
műt citerável kísért Balatoni 
dalcsokrával. A műsor után 
mintegy ráadásként a népdal-
kör tagjai közös éneklésre invi-
tálták a közönséget, a dalos 
kedvű publikum pedig kapva 
kapott a remek alkalmon… 

Hosszú nap volt, nem ta-
gadjuk, elfáradtunk a végére, de 
a megannyi pozitív visszajelzés 
a NABE-tagok és a látogatók 

részéről is, a közös(ségi) élmények és az 
örömteli fesztiválos pillanatok feled-
tették velünk a fáradtságot. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a csoportvezetőnknek, Thury 
Zsuzsának, aki oroszlánrészt vállalt az 
idei Zöld fesztivál szervezésében, és 
rengeteg időt meg energiát fordított arra, 
hogy a helyi csoportunk egy igazán 
színes, tartalmas és hangulatos ren-
dezvénnyel büszkélkedhessen. 

Szűcs Anikó 
NABE tag hKLF 

olvasÓprÓba 
Balatoni József: Osztályharc 

    Tanévnyitótól érettségiig tart a történet, amelyben 
 egy végzős osztály mindennapjaiba csöppen az olvasó. 
 A helyzetek, események bárkinek ismerősek lehetnek 
 saját életéből – barátságok kezdődnek és érnek véget, 
 vicces dolgok esnek meg, amelyekről aztán évekig le 
  het beszélni, nagy beszélgetések zajlanak, drámák tör-

nek ki és oldódnak meg. Közben láthatjuk: a tanárok élete sem egyszerűbb, 
mint diákjaiké: konfliktusok köztük is ugyanúgy adódnak, melyeket meg kell 
oldaniuk, hogy a tanítás-tanulás folyamata akadályba ne ütközzön. 

Nyári olvasmány, de aki szeretné, megtalálhatja benne azokat a komolyabb 
gondolatokat, amelyekkel azonosulni tud; olyan „életbölcsességeket”, amelye-
ket mindannyian ismerünk, csak ki előbb, ki később találkozik velük. 

Mostanában egyre több olyan tanárt tudunk említeni, akinek szakmája iránti 
elhivatottsága már sokkal inkább egyfajta életmód, és személyiségükkel gyere-
kek tucatjaival szerettetik meg azt a tárgyat, amelyet tanítanak. Szerencsére 
gyerekeinknek egyre nagyobb az esélyük, hogy iskolás pályafutásuk során 
ilyen tanárokkal találkozzanak. Balatoni József történelemtanár – aki, most fi-
gyeljenek! itt a szomszédunkban, Papkeszin nőtt fel – tett még egy lapáttal a 
mérleg serpenyőjébe. Vállalkozott arra is, hogy osztálya kirándulásának finan-
szírozása érdekében egy televíziós játékba jelentkezzen. Nyernie sajnos nem 
sikerült, de ekkor fedezte fel személyét a média, és hamarosan már nem csak 
az osztályába járó gyerekek és szüleik tudhatták, milyen „jó fej” tanár. Jocó 
bácsi, ahogy a gyerekek hívják, 2016-ban publikálta első kötetét, Jocó bácsi 
világa címmel, benne az iskolában megélt mindennapok leírásával. A könyv 
sokak tetszését elnyerte, így hamarosan követte további három kötet. Az Osz-
tályharc az ötödik könyve.  

Balatoni József: Osztályharc. Jaffa Kiadó, 2018 

A n P
Kerti Teréz 

és Starkné Nagy Jusztina 
a III. Nemzeti VERSeny 

középdöntőjében! 

A Nemzeti Színház és a Magyar 
Versmondók Egyesülete harmadszor 
hirdette meg versmondó – versklip ver-
senyét. Több száz pályázóból 85-en ju-
tottak a középdöntőbe, köztük Kerti 
Teréz és Starkné Nagy Jusztina is. A 
következő fordulóban versfilmet/klipet 
kell készíteniük, amely felkerül a Yo-
uTube közösségi videomegosztó por-
tálra. Szakmai zsűri juttatja tovább az 
általa legjobbnak ítélt húsz versenyzőt a 
döntőbe, de vigaszágon a közönség is 
beszavazhat öt további előadót, akik 
2018. november 10-11-én, a Nemzeti 
Színház színpadán mérhetik össze te-
hetségüket. Az idei év az I. világháború 
befejezésének 100. évfordulója: erről 
emlékszik meg a Nemzeti VERSeny: a 
döntőben a Nagy Háborúhoz kapcso-
lódó versek hangzanak majd el. 

Szorítsunk együtt a kenesei vers-
mondókért! 

A n P

9D

R T

A szerző fotói
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Borda Patrikkal, a Balatonalmádi 
SE, megye I. osztályú, Veszprém me-
gyei kupagyőztes felnőtt labdarúgó 
csapatának kapusával beszélgettem a 
kezdetekről és a kupagyőzelemig ve-
zető útról. 

Patrik 10 évesen, Cseh Károly kezei 
alatt kezdte karrierjét, Balatonkenese szí-
neiben, hátvédként. Elmondása 
szerint lábfájdalmai miatt állt a ka-
puba és azóta is „ott ragadt”. Szíve-
sen emlékszik vissza erre az idő-
szakra, hiszen ekkor szerette meg 
igazán a sportágat. 

Ezt követően a Balatonkenese 
FC ifjúsági csapatához került. Erre 
a korszakra is úgy emlékezett: re-
mek volt, hiszen nagyon jó társa-
ságba került. Serdülő kora miatt 
viszont kevés játéklehetőség jutott 
számára. A mai napig rendkívül 
hálás az edzőjének és a klubveze-
tőségnek azért, hogy szívükön visel-
ték játékosaik sorsát, köztük az övét 
is, és gondoskodtak róla, hogy fej-
lődésük érdekében többen jó helyre 
kerüljenek. 

Akkori trénere közreműködés-
ével azonban hamarosan már a Pe-
remarton SC megyei I. osztályú 
klubjánál találjuk. Kérdésemre el-
mondta, hogy az itt töltött idő 
meghatározó volt az életében, hi-
szen ekkor fejezte be ifjúsági karrierjét, 
és lépett a felnőtt csapat kötelékébe. 
Horváth Ferenctől, akkori edzőjétől 
emberileg nagyon sokat kapott, mivel 
tőle tanulta meg, hogy egy sportoló szá-
mára mit jelent az akarat, az elhivatott-
ság és a győzni akarás. 

Három éve igazolt Balatonalmádi-
ba, ahol nagyon jól érzi magát. Kiváló-
nak tartja a csapategységet, jól kijön a 
csapattársaival, valamint Kozma Csaba 
Istvánnal is, akit szakmailag nagyon jól 
felkészült vezetőedzőnek tart. A bajnoki 
szezon ideje alatt heti három edzést tar-
tanak, a bajnoki zárást követően pedig 
heti két alkalommal tréningeznek. 

A 2017-2018-as bajnoki szezonban a 
vezetőség a bajnokság 5. helyét tűzte ki 
célul. A pontvadászat végén felülmúlták 
az elvárásaikat, és az előkelő 4. helyen 
végeztek a tabellán.  

Végigmeneteltek a Veszprém Megyei 
Kupában, egyedül az 5. fordulóban kény-
szerültek 11-es párbajra, Úrkút ellen. A 
csapat bejutott az Ajkán megrendezésre 
kerülő kupadöntőbe, ahol Magyarpo-
lánnyal mérték össze erejüket, s a meccs 
végén 3-0-s győzelmükkel a magasba 
emelhették a legjobbnak járó serleget. 

Patrik pályafutásának legemlékeze-
tesebb pillanatát is Balatonalmádiban él-
hette meg. Első mérkőzésén, amikor a 
csapat színeiben pályára lépett, a rutinos 
és erős kerettel rendelkező Pápa ellen 
játszottak, melyen a 89. percben az ő 11-
es védésével tudták döntetlenre hozni a 
találkozót. 

Ezt már akkor nagyon jó kezdésnek 
tartotta. 

Beszélgettünk még arról, hogy szá-
mára ez a sportág több mint időtöltés, hi-
szen az egész életét e köré építette fel. 
Munkahelyet is az edzések és a mérkő-
zések időpontjait szem előtt tartva kere-
sett. A futballtól nagyon sok sikerél-
ményt kapott, rengeteg emberi kapcsola-
tot, és ahogy mondja, a sport kevés ba-
rátot is adott számára. Úgy érzi, nem-
csak a focira, hanem más csapatsportra 
is igaz: együtt maradandót tudnak al-

kotni, mely meg-
határozó élmény 
minden csapat-
társ számára. 

Kíváncsi vol-
tam, hogy a kö-
zel két évtizedes 
sportkarrierje so-

rán mennyiben változtak célkitűzései. 
Mesélt róla, hogy régebben a továbbju-
tás, a felsőbb szinten való játék volt szá-
mára fontos. Most, hogy idősebb és éret-
tebb lett, már más szemmel látja a dol-
gokat. 

Meggyőződése, hogy minden spor-
toló egyik nagy álma, hogy saját telepü-

lése színeiben játszhasson, és szűkebb 
hazája érdemeit gyarapítsa. Ha Bala-
tonkenesén egy megye I. osztályú csa-
pat játszana, és hívnák, egy percig 
sem gondolkozna az átigazoláson. 

Beszélgetésünk során Patrik ki-
tért arra is, hogy szerinte a futballcsa-
patok magasabb szintre jutása nagy-
ban függ a megfelelő utánpótlás-ne-
veléstől. Legfontosabb céljának azt 
tartja, hogy példát mutasson, és ezál-
tal minél több fiatallal szerettesse 
meg a sportágat. 

Alapvetően motiválni szeretné 
őket. Szerinte, ha a fiatalabb generá-
ció látja a felnőtt csapat tagjain, hogy 
kemény munkával milyen sikereket 
érnek el, akkor komoly erőfeszítése-
ket tesz annak érdekében, hogy a fel-
nőtt csapat tagja lehessen. 

Meggyőződése, ha ezek a fiatalok, 
az ő példájukon elindulva, kemény 
munkával és elhivatottsággal küzde-
nek, akkor sokkal magasabb szintre 
kerülhetnek, mint amit ő el tudott érni. 

Nagy öröm volt számomra a Patrik-
kal való találkozás és beszélgetésünk 
vége felé elhangzott mondatai elgondol-
koztattak. Belegondoltam: egy sportem-
bernek mennyire kell önzetlennek lennie 
ahhoz, hogy ne saját magát, hanem má-
sokat helyezze előtérbe? Mert bizony a 
legtöbb sportoló számára a cél a mind 
több cím és mind több trófea elérése. 
Patrik kivétel, mert ő már ennyire fiata-
lon a feltörekvő nemzedékre gondol. 
Minden tiszteletem az övé, és azt kívá-
nom számára, hogy maga elé kitűzött 
céljait elérje. 

A beszélgetés végén mit is kérdez-
hettem volna mást, mint hogy mit 
üzenne egy U12-es játékosnak? Szavait 
idézve: „Ahhoz, hogy elérd a céljaidat 
rengeteg alázat és még több munka 
kell!” 

Szabó Tamás 

„Ahhoz, hogy elérd a céljaidat, 
rengeteg alázat és még több munka kell!” 
Beszélgetés a 2017/2018-as szezon Veszprém Megyei Kupa-győztes futballklub kapusával 
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Mint azt olvasóink 
már megszokhatták, 
óvodánkban minden 
évszak programjairól 
beszámolót készítünk. 
Sokéves hagyomány, hogy a csoportok 
évszakfelelős rendszerben tevékenyked-
nek. Ilyenkor az adott csoport óvodape-
dagógusai készítik el az évszakra vonat-
kozó programokat, figyelembe véve az 
ünnepeket, jeles napokat, különös tekin-
tettel a néphagyományokra és óvodánk 
hagyományaira. A felelős csoport ké-
szíti el a megfelelő dekorációt a folyo-
sóra, nagy faliújságra, feladatokat ad a 
többi csoport számára, műsorral készül 
az ünnepekre, jeles napokra, valamint a 
szülőket is bevonja a tevékenységekbe. 
Műsorát meghívásra rendszerint a vá-
rosi rendezvényeken is előadja. Az ilyen 
közös programok segítik a gyerekek kö-
zösséggé válását, erősítik az önbizalmat 
és bizalmat egymás iránt, valamint önér-
tékelésüket, felelősségtudatukat. Megta-
pasztalhatják, bennük is tudatosul, hogy 
az adott időben ők az egész közösségért 
tevékenykednek, egy-egy szereplés so-
rán megmutathatják, mit tudnak, milyen 
szépen énekelnek, táncolnak, verselnek. 

A tavaszi programok felelőse idén a 
Ficánka csoport volt. 

Március 8-án a fiúk az általuk készí-
tett szép, színes, virágos képeslapokkal 
köszöntötték a lányokat és óvodánk dol-
gozóit a nőnap alkalmából. 

Március 6-án és 12-én az ÁNTSZ két 
dolgozója látogatott el hozzánk, és „Já-
tékos egészségnevelés” címmel játszot-
tak együtt a gyerekekkel. 

7-én nagycsoportosaink Ovi – Suli 
programon vettek rész az iskolában. 14-
én, óvodánk hagyományaihoz hűen, 
mindhárom csoport és a bölcsisek is 

felsétáltunk a Kossuth-szoborhoz, hogy 
közösen ünnepeljük nemzeti ünnepün-
ket, majd a gyermekek által készített 
zászlókkal, virág- és madárdekorációval 
díszítsük a szobor környékét. 

15-én a Ficánka csoport középső és 
nagycsoportosai ünnepi műsort mutat-
tak be a Kultúra Házában tartott ünnepé-
lyen. 21-én második alkalommal vettek 
rész nagycsoportosaink Ovi – Suli prog-
ramon az iskolában. 

Március 22-e A víz világnapja, ter-
mészetóvó, jeles nap az óvodában. Té-
mahét keretében készültünk, beszélget-
tünk a víz tulajdonságairól, hasznáról, 
fontosságáról, védelméről, körforgásá-
ról stb. Vízmintákat gyűjtöttünk (csap-
víz, árokvíz, Balaton-víz, pocsolyavíz), 
vizsgálgattunk, méregettünk. Mindhá-
rom csoport feladata volt egy-egy plakát 
elkészítése. Az Aprófalva csoport a víz-
ben élő állatokról, a Csipet-csapat a víz 
körforgásáról, a Ficánka csoport pedig 
a vízi járművekről készítette a magáét. 
Valamennyi nagyon szép lett, a „zöld-
fal” elé kerültek ki. Ugyancsak feladat-

ként kapták a csoportok egy-egy „ta-
vacska” elkészítését is, melyeket min-
denki megcsodálhatott. Aznap reggel 
vízkínáló gyermekek várták a szülőket és 
gyerekeket az óvodába érkezéskor, meg-
kínálták őket egy pohár csapvízzel. Víz-
felelősök vigyáztak arra, hogy a mosdók-
ban ne használjunk el több vizet, mint 
amennyire szükség van. A délelőtt folya-
mán „vizes játékos versenyre” hívtuk a 
csapatokat, melynek jutalma minden 
gyermek számára egy Balaton csoki volt. 

Március 23-án kisze-
bábot égettünk, hogy 
végleg elkergessük a hi-
deget. E néphagyomány 
a virágvasárnaphoz kö-

tődő, népszokásőrző jeles nap. 
27-én délelőtt vártuk a húsvéti nyu-

szit az oviba. Már az előző héten sokat 
barkácsoltunk, festettünk papír és kifújt 
tojásokat, berzseltünk, díszítettük a cso-
portszobákat, faliújságokat. Locsolóver-
seket tanultunk. Délután a szülőket és 
gyerekeket vártuk az óvoda éttermében 
szervezett közös barkácsolásra, amelyen 
sokan részt vettek. 

Március 28-án nevelés nélküli mun-
kanapot tartottunk intézményünkben, 
melynek keretében szakmai továbbkép-
zésre került sor. 

Április 5-én ismerkedő délelőttöt 
tartottunk a gyermekeiket beíratni szán-
dékozó szülők számára, ahol a gyere-
kekkel együtt betekintést nyerhettek in-
tézményünk mindennapjaiba. 

10-én a komálás-mátkálás népszo-
kást, a fehérvasárnaphoz kötődő hagyo-
mányt mutatták be és tanították a Fi-
cánka csoportos gyerekek a többi cso-
portban. 14-én a szülői szervezettel kö-
zösen Kippkopp délutánon vettünk 
részt, óvodánk éttermében. 

Április 16-án és 17-én megtörtént az 
óvodai és bölcsődei beíratás, ősszel sze-
retettel várjuk az új kicsiket is! 

20-án a Föld napja (mely szintén 
fontos természetóvó jeles nap) alkalmá-
ból folytatódott az „Egy gyerek – egy pa-
lánta” hagyományápoló programunk: 
ilyenkor minden kisgyerek egy virágpa-
lántát ültet el a kertben, melynek közö-
sen figyeljük növekedését, virágzását. 
Köszönjük Ági néni segítségét, melyet 
ezen a napon nyújtott nekünk! 

Április 23-án szakmai napot tartot-
tunk, „Hagyományápolás, népszokásőr-
zés, néptánc óvodánkban” címmel. Kö-
szönöm óvodapedagógus társaimnak a 
sárközi karikázó betanulását és előadá-
sát! – Erről az eseményről az előző két 
Hírlapban már olvashattak. 

A nagycsoportosoknak tervezett Tá-
torján Túra ebben az évben az időjárás 
miatt sajnos elmaradt. 

Április 27-én a hagyományoknak 
megfelelően közösen állítottuk fel má-
jusfánkat. 

Május első napjaiban a csoportok 
anyák napi műsorokkal kedveskedtek 
az édesanyáknak és nagymamáknak. 3-

Tavasz volt… 

 
Játszóház az oviban 

án a Ficánka csoportosok a nyugdíjas-
klub meghívására köszöntötték az időse-
ket. Még alig ért véget ez az esemény, 
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Ma a tudományban és ennek nyo-
mán az élet sok területén a speciali-
zációra, egy kisebb egység minél 
részletesebb, mélyebb megismerésére törekszik, aki komolyan gondolja, amit csinál. Mégis gyakran elhangzik: legyünk kreatí-
vak, gondolkodjunk multifunkcionálisan, értsünk több dologhoz. A két nézőpontot nehéz összeegyeztetni, s még nehezebb a min-
dennapokban alkalmazni. Ha olyan emberrel találkozunk, aki ezt a gyakorlatban megvalósítja, két eset lehetséges: az egyik, 
hogy őszintén rácsodálkozunk; a másik, hogy nem is tudunk róla, hiszen az adott illető ismereteinek csak az egyikét van lehető-
ségünk megtapasztalni. 

Pedig vannak köztük sokoldalú emberek, de kevés az olyan, aki sokoldalúságát megélheti. Akinek megadatik, élete nehézségei 
között is szerencsésnek mondhatja magát. 

Pachnik Zoltánt egy barátunk ajánlására kértük fel, hogy építsen kályhát az otthonunkban. Már a körültekintés, amivel 
munkához fogott, megmutatta, hogy alapossága mögött több van, mint a szakmájához elvárható legmagasabb szintű felkészült-
ség. Kíváncsi volt szokásainkra, hogy a számunkra legmegfelelőbb tüzelőberendezést készítse el. Az együtt töltött idő alatt bebi-
zonyosodott, személye és élete mások számára is tanulsággal szolgálhat. Ismerjenek meg egy igazi, XXI. századi reneszánsz 
embert Szomszédolásaink sorában innen, Balatonfűzfőről! 
 

– Amit tudunk rólad: van hat nagy-
szerű gyereked, remek családod. Ezen kí-
vül itt vannak neked a kályhák – valamint 
a haikuköltészet, a vízügyi ismeretek és a 
borászat. Hogyan jönnek egymás után? 

– Nehéz az életemet sorrendben elme-
sélnem, mert a dolgok átszövik egymást. 
Mindegyik fontos, mindegyik támogatja 
vagy nehezíti a másikat, és mindegyik ön-
magában egy élet. Abszurd, 
hogy ha végigveszem az életem 
állomásait, az lehet jól sikerült 
tényvázlat egy teliholdas, boroz-
gatós estén, ami biztos, hogy hi-
teles, és megfelel annak, ami va-
lójában, de lehet pusztán adat-
halmaz is, amiből nehezen kere-
kedik ki a világ, amit nap mint 
nap megélek. Ahogy öregszünk, 
az életünk eseményei magukban 
is beszélnek. A dolgok pikantéri-
ája, hogy az ember hatvanéves 
korában már elkezd regélni. 

– Az sosem baj. 
– Ha még nem szenilis, ez nem prob-

léma, de ha észreveszi magán, hogy érzel-
gősség, romantika vagy bármi, egóval ösz-
szefüggő dolog csapódik rá, gyorsan bein-
dítja az ablaktörlőt, hogy javítson. 

– Mégis: hogyan kezdődött a történe-
ted? Mert nem voltál mindig kályhás… 

– Nem. Hosszú ideig a vízügy területén 
dolgoztam. A rendszerváltás előtti utolsó 
időket éltük, az állam elkezdett sok pénzt 
költeni a Balaton megtisztítására. Amikor a 
DRV-hez kerültem, igaz volt, hogy azt it-
tuk, amit a tóba engedtünk. A szennyvizet 
megtisztították és jól beklórozva visszaen-
gedték a Balatonba; pár kilométerrel arrébb 
meg vízkivételi hely volt. Ezzel a gyakor-
lattal szakítani akartak. Harminc éves mér-
nök voltam, a feladat érdekesnek tűnt. 

– Vízügyi mérnök? 
– Agrármérnök. A műszaki egyetemet 

utána végeztem el, a vegyészkaron, víz-
minőség-védelmi vonalon. Utána még a 
balneológiát is hozzátettem, mert érde-
kelt a fürdővizek kezelése. A DRV-nek 

akkoriban négy fürdője volt: Kaposvár, 
Csokonyavisonta, Igal és Velence. Azok 
is az én hatáskörömbe tartoztak. 

– Mi volt a feladatod? 
– A felmerülő összes műszaki üze-

meltetési és technológiai kérdés. Megin-
dult a szennyvíztisztító rendszerek regio-
nális összekötése és idegen vízgyűjtőbe 
való kivezetése. Ezzel együtt a veszélyes 

anyagnak számító melléktermékeket – a 
szennyvíziszapot – megnyugtatóan kel-
lett kezelni, megsemmisíteni. A teljes in-
novatív újragondolásban részt vettem. 
Szép feladat volt, mivel tanulmányaim 
alapján teljesen egyedi módon tudtam 
megközelíteni. Egy idő után hidrológus 
szakértőként is dolgoztam. Bár nem je-
lentős feladatkörrel, de koordinátori szin-
ten hozzám tartozott az öntözővíz is. 

– Az ember nem fektet ekkora energiát 
a munkájába, csak ha szereti. 

– Érdekes, változatos volt, a legjobb, 
amit egy mérnök el tud képzelni. 

– Mégis vége lett. Hogyan? 
– Érdekesen. A rendszerváltáskor ki-

nyílt a világ. Minden szakmai információ 
angol és német nyelven érkezett. Szeret-
tem volna elmenni angol nyelvtanfolyam-
ra, hogy tökéletesítsem a tudásomat, de a 
munkahelyem nem engedett el. Helyette 
számtalan képzésen részt kellett vennem, 
amelyek a munkám szempontjából értel-
metlen, fölösleges dolgoknak bizonyultak. 

Ez nem tetszett. Újra meg újra kértem, de 
folyton csak hitegettek: két hónap múlva 
térjünk vissza rá, fél év múlva már bizto-
san elmehetek… Végül úgy döntöttem, 
tovább kell haladnom, de akkor ott kell 
hagynom a céget. Kértek, gondoljam meg, 
de a korszak, a rendszerváltással meg-
nyílt lehetőségek a továbbfejlődést lát-
szottak garantálni. Beadtam a felmondá-

som, és bár szakértői munkáim 
maradtak, a nyelvtanulásba fek-
tettem az energiáimat. Ehhez úgy 
fogtam hozzá, hogy megvettem a 
hajójegyemet Haifába, és elmen-
tem négy hónapra Izraelbe. 

Már a hajón megláttam azt a vi-
lágot, amiért elindultam. Sokrétű 
tapasztalatokat szereztem, és igen, 
a nyelvet is jobban tudtam gyako-
rolni, mintha egy nyelviskolában 
tettem volna. 

– Kész tervekkel jöttél haza a 
„hogyan tovább”-ra vonatkozó-
an? 

– Kerestem a lehetőségeket. A követ-
kező éppen a székesfehérvári vonaton ült 
le mellém, Kanazawa József személyé-
ben. Jezsuita szerzetes volt, aki sok évti-
zednyi japán és brazíliai tartózkodás után 
tért vissza Magyarországra; a neve is egy 
japán város nevéből származott. Olyan 
ember volt, aki csak ritkán születik. Be-
szélgettünk, és azt mondta: ne nyelvisko-
lában töltsd az idődet, hanem fordítsd le 
inkább ezt! És kezembe adta a Gateless 
Gate-et, a Kapujanincs kaput, zen koa-
nok, rövid elmetornák gyűjteményét, a-
melyek minden zen kultúrkörben élő szá-
mára kis rejtvényként mutatják meg az 
igazságot. Két év alatt kétszer fordítottam 
le, de természetesen nem jutottam vele 
sehová, mert ezek nem fordítási felada-
tok, hanem valós életszituációk, amelye-
ket csak akkor lehet megérteni, ha az em-
ber gyakorolja a zent. De Kanazawa meg-
határozó volt az életemben, mert briliáns 
kisugárzása volt. Székesfehérváron élt, a 
papi otthonban, egy háromszor négyes 

Reneszánsz ember a szomszédban 
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kis szobában. Gyermeki lélekkel fordul-
tam felé. Sajnos elment közülünk, mert 
túlhajtotta magát; nem tudtam eleget me-
ríteni a forrásából. 

A nyolcvanas évek végén másfél hó-
napot Indiában töltöttem, onnan hoztam 
haza két könyvet. Az egyik az indiai nö-
vények mitológiájáról szólt, a másik a 
tantráról. Úgy gondoltam, fontos lenne, 
hogy itthon is olvassák. Éppen nagy evo-
lúció zajlott a könyvkiadás piacán, sok 
irodalom megjelent, ami korábban nem. 
Somi Pannival, Gajdácsi Beával fordítot-
tuk – nagyszerű vállalkozás volt. Utána 
jöttek a könyvterjesztő körutak, szerte az 
országban. Időközben persze a világ is 
formálódott körülöttünk, és rá kellett jön-
nöm, hogy kiadóként anyagilag nem tu-
dom tartani a lépést. Jó próbálkozás volt, 
közben felszedtem egy csomó tapasztala-
tot. És egy ilyen út alkalmával találkoz-
tam második feleségemmel, Évával. 

Együtt képzeltük el az életünket, és 
hamarosan Eger mellé költöztünk, egy 
parasztházba. Meglepetésemre egy angol 
alapítványtól Patandzsali fordítást nyer-
tem, hihetetlen volt. A szerző a jógairo-
dalom klasszikusa, Indiában mindenki is-
meri. Egy évig dolgoztam rajta. Az egy 
év alatt rájöttem: a szövegfordítással el 
tudok jutni a feléig, a harmadáig, megcsi-
nálhatom akár végig is, de jól lefordítani 
nem lehet. Talán a környezet nem volt 
megfelelő hozzá – a Mátra alján, egy fa-
luban. Mást is fordítottam mellette, ez 
volt az egyik bevételi forrásunk. Emellett 
gazdálkodtunk; akkor ízleltem meg en-
nek a szépségét. Hatalmas kertünk volt, 
ahol dinnyétől az egresig minden megter-
mett. Ettük a saját terményeinket, zöldsé-
get, gyümölcsöt – organikus életet éltünk. 
Apósom forgalomba helyezte a Wartburg 
Touristját, aminek a felét addigra már 
megette a rozsda, de még jó volt, hogy el-
járjak vele a piacra, árulni. 

– Működött a dolog? 
– Nem igazán. Megint változott a vi-

lág, az ígéretek egy részéről bebizonyo-
sodott, hogy nem lesznek beteljesítve. 
Aztán Egerben megláttam, hogy a képző- 
és iparművészeti iskola képzést indít, 
kandallóépítésből. Gondoltam, megcsi-
nálom. Hozzáfogtam, s mellette az éle-
tünk ugyanúgy folyt tovább: jártam a pi-
acra, szakfordításokat készítettem a gö-
döllői egyetemnek és különböző pesti cé-
geknek; gondolatban azonban már kezd-
tem átnyergelni a kandallóépítésre. Egy-
szerre azt vettem észre, hogy képzett va-
gyok. Felmerült a kérdés: akarok én ezzel 
kezdeni valamit? 

Mikor mondtam, hogy kandallóépí-
tésből fogok megélni, apám, aki ismert, 
hogy addig egy szöget sem igazán tudtam 

beverni, kérdezte: hogy akarsz te ebből 
megélni? Már mindenki átállt gázfű-
tésre. Aztán Székesfehérváron építettem 
egy kerti grillezőt, s mikor elkészültem, 
elvittem, hogy megnézze. Benne az élt 
rólam, amit tudott, hogy semmi kéz-
ügyességem. Emlékszem, elfehéredett az 
arca, és hallottam, hogy összedől benne 
valami. Percek teltek el, amíg újra el-
kezdte magában építeni a képet rólam. 
Ha közölném vele, hogy elmegyek aszt-
ronautának, akkor láthatnék még egy-
szer hasonlót. 

Közben eldöntöttük, hogy a Mátra al-
járól visszajövünk a Balatonhoz. 

– Újabb komoly váltás. 
– Megszületett az első gyerekünk, 

Ádám, és az életünk teljesen megválto-
zott. A fordítómunkát a megélhetésért 
abba kellett hagynom. Akkor már javá-
ban írtam a haikukat, publikáltam is. Egy 
sor külföldi megjelenésen voltam 
túl: Japán, Görögország, Ame-
rika – Higginson nagy haikukö-
tetébe is belekerültem és külön-
böző antológiákba. 

De ott volt a helyzet: új he-
lyen valami teljesen újat kezdeni. 
Jöttem a busszal, és Balatonfűz-
főn megláttam egy házra kiírva, 
hogy eladó. Nem volt túl jó álla-
potban: a mennyezet leszakadva, 
a falak magasan fölvizesedve, és 
vízen kívül semmilyen közmű 
nem volt benne. Lakhatatlan 
volt. Mégis megvettük, és el-
kezdtem két fronton harcolni: 
munkát szerezni, közben pedig 
rendbe tenni a házat. Kitettem a 
cégtáblát, felültem a biciklimre, 
és nekifogtam keresni a lehetősé-
geket. Nagyon nehezen indult el 
a dolog – az első telet nem köny-
nyen éltük túl. De elindult, min-
dig egy kicsivel több lett a 
munka, nagyobb a feladat, ami-
vel egyre nagyobb készséggel 
tudtam megbirkózni. Ahogy volt 
egy kis bevételünk, rögtön az építkezésbe 
fektettük. A pénzt már a küszöbön átad-
tam a szakembereknek, a folyamat mégis 
rendre elakadt – egy építkezés összes 
problémáját átéltük. De följebb tudtunk 
kapaszkodni. Közben bővült a családunk, 
a feleségem otthon volt a gyerekekkel, én 
meg mentem és építettem a kályhákat. 
Hétvégén a magam házán dolgoztam, hét-
közben mások kályháin. Nulla manuális 
készségtől fejlődtem odáig, hogy most 
már bármit meg tudok csinálni. 

– És a borászkodás? 
– Az is érdekesen kezdődött. A gye-

rekeket vittem lovagolni, amikor a dom-
bok között megláttuk egy telekre kiírva, 

hogy eladó. Ádám fiam elkezdett könyö-
rögni, hogy vegyük meg, mert gyönyörű 
helyen van. Nem szállt le a témáról. Egy 
telefont és egy blöfföt megért, ami bejött: 
a telket sikerült olcsón megvenni. Volt 
rajta ötszáz tőke szőlő, egy csomó gyü-
mölcsfa. Pince is volt a telken, hordókkal 
tele. Először azt se tudtam, hogy kell ki-
mosni, de még azt se, mikor érik a 
szőlő… Bár alapvetően agrármérnök va-
gyok, a borászkodás nagyon távol állt tő-
lem, az külön szakma. Elkezdtem hát ab-
ban is képezni magamat, és a végén egész 
jó borom lett. Hosszú folyamat volt, de 
ebből is tanultam. Persze ezzel egy újabb 
frontot nyitottam az életemben. A termé-
szetet nem tudom félretenni, hogy akkor 
foglalkozzam vele, amikor kedvem van, 
vagy ráérek. 

– Nemrég nagy öröm ért: nyertél egy 
neves japán haikuversenyen. 

– Harmadik helyezést értem el. Anél-
kül, hogy bármiféle tévhitbe ringatnám 
magam, ez számomra nagyon fontos. 

Kinyitottam reggel a postaládát, és ott 
volt egy ismeretlen logóval lepecsételt le-
vél. Elolvastam, és amíg beértem a házba, 
megértettem, hogy azt írják: Japán legna-
gyobb, évente egyszer megrendezett ver-
senyén, ahol a világ több ezer embere, ja-
pán zsűri előtt megméri magát, harmadik 
lettem. Amíg a bejárati ajtóig értem, elne-
vettem magamat, mert hát én egy hatgye-
rekes kályhás vagyok, Fűzfőről. Nem bír-
tam abbahagyni a nevetést. Azóta minden 
nap megvizsgálom a dolgot, hátha hama-
rabb elhiszem. A mai napig sem tudok vele 



18 BBalatonkenesei Hírlap 2018. július 

– Amihez hozzáfogsz, sikerre viszed. 
Mi a titka? 

– A hithez, amir l beszélsz, er  kell. 
Honnan van, és mi az, ami téged hajt? 

– Van, ami napi szinten hozzásegít ehhez? 

– Nem élni, ha-
nem létezni kellene. 

– Hogyan ha-
tározod meg ma-
gad? Mérnök? 
Haikukölt ? 
Kályhásmester? 
Borász? 
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Nemrégiben megtartott közgyűlésén Nyemcsok Györgynét választotta elnökévé a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület. Vele be-
szélgettünk. 
 

– Gabi, te lettél a Polgárőrség veze-
tője Kenesén. Hogy ért a felkérés és 
hogy látod a szervezet helyzetét most, 
hogy átvetted? 

– Mindenkit váratlanul ért a hír, 
amikor Ritter József most leköszönt 
elnök bejelentette a lemondását és 
azt, hogy kilép a polgárőrség kötelé-
kéből. Az első reakció mindenki ré-
széről a döbbenet volt. Utána gondol-
kodni kezdtünk, ki legyen az utódja. 
Néhány hétig csak az ötletelések 
mentek. Aztán szűkült a kör, egyre 
inkább felém mutattak a nyilak. Rit-
ter Józsi még elnökként elkezdte rám 
testálni a feladatokat, lelkileg készí-
tett rá, hogy át kell vennem a staféta-
botot. Aztán jött a választás, amelyen 
9-3 arányban engem választottak ve-
zetővé. 

– Gratulálunk! Egy zömében fér-
fiakkal teli pályán ez egyáltalán nem 
kis szó. 

– Köszönöm! Azért annyira nem kü-
lönleges és furcsa, mert az almádi járás 
vezetőjeként tizenegy polgárőr egyesület 
tartozik hozzám, férfiak a beosztottjaim. 
Igaz, az teljesen más jellegű feladat. 
Emellett a megyei polgárőrszövetség tit-
káraként szintén nagyrészt férfiakkal 
kell együtt dolgoznom. Tízen vagyunk a 
megyében járási koordinátorok, köztük 
ketten nők, a többiek férfiak. – De a 
munkahelyemen is hasonlóan alakulnak 
az arányok. 

– Hol dolgozol? Mit csinálsz, amikor 
nem polgárőr vagy? 

– Veszprémben dolgozom, a rendőr-
ségen, a Tevékenységirányítási Köz-
pontban. Ott velem együtt egyébként 
négy nő van a harminckét főből, a többi 
mind férfi. Tehát hozzá vagyok szokva. 

– Mióta vagy polgárőr? 
– 2003-ban léptem be. 
– Akkor a helyi vezetővé választásod 

a tizenötödik évfordulóra szóló ajándék. 
És Kenesén te vagy az első női polgár-
őrvezető. 

– Mondhatjuk, hogy most a saját ma-
gam beosztottja lettem. 

– Így meg tudod magaddal kétszem-
közt beszélni a feladatokat! – Mikor let-
tél járási vezető? 

– 2010-ben. Akkor Kenese még kü-
lön régió volt, hat egyesület tartozott 
hozzám. Rá egy évre, 2011-ben pedig én 

lettem Az év polgárőre. 2014-ben lettem 
megyei titkár, 2015-től vagyok az al-
mádi járás vezetője, amely tizenegy 
egyesületet foglal magában. 

– Mi vonzott ahhoz, hogy polgárőr 
légy? 

– Már a rendőrségen dolgoztam, a je-
lenlegi munkakörömben, amit akkor 
még ügyeletnek hívtak. Oda futnak be a 
segélykérő hívások. Tizennyolc éve dol-
gozom ott, megszoktam, hogy az a dol-
gom: ha van valami probléma, az állam-
polgár telefonál, arra reagálni, intéz-
kedni kell, és rendbehozni azt, ami nem 
működik. 

– A Polgárőrség ugyanerről szól, 
nem? 

– De, ennek a tevékenységnek a kis-
testvére. 

– Úgy gondolom, rendezett szerveze-
tet vettél át. Mit tervezel? Ugyanígy foly-
tatod, vagy lesznek változások? 

– Különösen nagy változásokat nem 
tervezek, mert az eddigiekben jól mű-
ködtünk – remélem, ezután is így fo-
gunk. Amit kicsit másképpen kezelek, 
az nyilvánvalóan abból fakad, hogy nő 
vagyok, rugalmasabban próbálom ke-
zelni mind a feladatokat, mind pedig a 
kollégákat. Nem vagyok az az utasítga-
tós fajta, inkább kétszer kérek. Járási 
polgárőrvezetőként nálam ez a módszer 
vált be. – Minden hónapban máshol van 
járási értekezletünk, holnap éppen Kün-
gösön fogunk találkozni. Amikor nálunk 
van a találkozó – megyei vezetők jönnek 
ellenőrizni, vagy én hívok vendégeket, 
netán a rendőrségtől érkeznek külső 

megfigyelők –, mindig azzal mennek el, 
hogy nálunk milyen jó a hangulat az ér-
tekezleteken. A fiúk úgy vannak egy-
mással, mint a testvérek: összejárnak, 

segítenek egymás településein a szol-
gálatban – persze, hogy jó a hangulat. 
Igazából egy-egy ilyen megbeszélé-
sen nem túl sok a feladatom, mert 
mindenki tudja a dolgát. Olyan az 
egész, mint egy nagy család. A han-
gulat megteremtéséhez a nőknek va-
lószínűleg jobb az érzékük. A női ve-
zetők toleránsabbak és rugalmasab-
bak, mint a férfiak. Kedvességgel 
szerintem hamarabb célt lehet érni. 
Három fiam és egy lányom van, ez 
közvetlen tapasztalat. 

– Az előképzés és az edzés meg-
van… 

– Amiben mindenképpen szeret-
nék előrelépni, az a létszámbővítés. 
Amikor 2003-ban beléptem az egye-

sületbe, negyven-valahányan voltunk. 
Tagságunk sajnos nagyon megcsappant, 
jelenleg tizenkilencen vagyunk. Leg-
főbb célkitűzésem: toborozni, toborozni, 
hogy minél többen legyünk. Főleg nyá-
ron, amikor több helyszínen jelen kel-
lene lennünk, nem tudjuk rendesen meg-
szervezni a szolgálatot, mert nem va-
gyunk elegen. Nem mindegy, hogy pél-
dául egy egész napos rendezvényen va-
lakinek három órát kell dolgoznia, vagy 
hatot. Gyakran előfordul, hogy rendez-
vényeken rendőrök nincsenek jelen, 
csak polgárőrök. A rendőröknek is na-
gyon sok a feladatuk, és hozzá nagyon 
kevesen vannak. – A hamarosan meg-
rendezésre kerülő Balaton Fesztiválon 
szívesen venném, ha a járás többi pol-
gárőr egyesületének tagsága besegítene 
nekünk. Úgyis átjönnek a koncertekre, 
kocsival jönnek, tehát alkoholt nem fo-
gyaszthatnak, hát jöjjenek akkor a sárga 
polgárőr-mellényükben! 

– Szerinted mi az oka, hogy ennyire 
megcsappant a létszám? 

– Egyrészt az érdektelenség. Akiket 
a polgárőri tevékenység érdekelt, meg-
öregedtek, közülük sokan sajnos meg-
haltak. Tavaly három társunkat veszítet-
tük el. A mostani fiatalokat nehéz rá-
venni a feladatra. Úgy veszem észre, az 
emberek sokkal hamarabb háborognak, 
mintsem megpróbáljanak tenni valamit. 
Van lehetőség, be lehet lépni például a 

Új vezetője van a kenesei polgárőröknek 
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polgárőr egyesületbe. Amikor egy 
beszélgetésben valakinek ezt mon-
dom, jön vissza a kérdés: „És mit 
fizettek? Mert én ingyen ugyan el 
nem megyek…” Aki nem érzi szük-
ségét, hogy a lakókörnyezetében 
rend legyen, azt nem lehet rávenni 
a csatlakozásra. Ami kötelező, az 
havi kétszer két óra szolgálat. Úgy 
gondolom, ez vállalható. 

– Konkrét lépésként mit teszel a 
taglétszám bővítése érdekében? 

– Tervem, hogy minél több ifjú 
polgárőrt szervezzünk be. Ők, ha a 
betöltik a tizennyolcadik évüket, 
felnőtt polgárőrként folytathatnák a 
tevékenységüket. Hamarosan elin-
dítjuk az „Egy iskola – egy pol-
gárőr” akciót. Ennek lényege, 
hogy minden településen legyen 
egy tagtársunk, aki eljár az iskolába ki-
sebb előadásokat tartani. Kenesén Barta 
József lesz az iskola polgárőre – ő az, aki 
minden reggel ott áll az iskolánál, hogy a 
gyerekek biztonságos érkezését fel-
ügyelje. Ismerik, szeretik a gyerekek. Ré-
gebben volt Kenesén polgárőr osztály is 
az iskolában. A három nagyobbik gyere-
kem, Zita, Dávid és Ádám oda járt – ők 
előbb csatlakoztak a szervezethez, mint 
én. Szeretném ezt feleleveníteni. Az ifjú 
polgárőröknek is ugyanúgy havi kétszer 
két órát kell teljesíteniük: szórólapot osz-
togatnak, a felnőttekkel járnak szolgálatba. 
A gyerekek ezt nagyon szokták szeretni. 
Ha most tíz gyereket érdekel, és közülük 

majd három felnőtt polgárőrként is visz-
szatér, már nyert ügyünk van. A gyereke-
ket inkább meg lehet fogni, mint a felnőt-
teket. 

– Nem sok a feladatod? Bírod? Úgy 
látom, a munka mennyisége különöseb-
ben nem hat meg… 

– Sokszor megkapom: miért jó az ne-
kem, hogy ennyit vállalok? Erre azt szok-
tam válaszolni: ha rendezvényre megyek, 
legalább ingyen van a pogácsa… Viccet 
félretéve, mindegyik terület egy kicsit 
más, még ha össze is tartoznak. Megyei 
titkárként ott van a rendőrség épületében 
az iroda. Az ott dolgozó nők munkáját 
kell segítenem – ez leginkább adminiszt-

ráció és szervezés. Járási vezetőként 
össze kell fognom a tizenegy egyesü-
letet, állandó kapcsolatban lennem az 
elnökökkel; a megyétől érkező mun-
kát ki kell osztanom, aztán számon-
kérnem, azt összesíteni. Feladatmeg-
határozás, végrehajtás, ellenőrzés, to-
vábbítás. Helyi elnökként teljesen 
más feladataim vannak. Amit járási 
vezetőként ki szoktam osztani az el-
nököknek, azt most magamnak is ki-
osztom. Korábban ezért volt érdekes 
szituáció Ritter Józsi és az én kap-
csolatom: járási vezetőként én vol-
tam az ő főnöke, helyi elnökként ő 
volt az én főnököm. Az adott mun-
kát, például a rendezvények biztosí-
tását, a szolgálat szervezését most 
nekem kell megszerveznem és koor-
dinálnom. Ez már nem csak a papír-

munkáról szól. Ezek mellett országos 
beosztásaim is vannak, megyei OPSZ-
küldött vagyok. – Mindezektől függetle-
nül vasárnaponként továbbra is ugyan-
úgy járok szolgálatba. 

– Polgárőri munkádat már több díjjal 
jutalmazták. Mint említetted, 2011-ben te 
lettél Az év polgárőre, de más kitünteté-
seid is vannak. 

– Szent László-emlékplakettet, Sár-
kányölő Szent György-plakettet kaptam, 
ezüst érdemkeresztem van. 

– Ezekhez is gratulálunk, a további 
munkádhoz pedig sok sikert és kitartást 
kívánunk! 

– nk –
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eddigi kitüntetések

Az Országos Polgárőr Szö-
vetség 2018 tavaszán pályázatot 
hirdetett egyéni pályamunkák el-
készítésére, két témakörben. 

Ritter József „A térfigyelő ka-
merák szerepe a polgárőri munká-
ban, az egyes települések közbiz-
tonságának tükrében.” téma-
körben nyújtott be pályázatot, és 
az elkészített pályamunkájával or-
szágos szinten II. helyezést ért el, 
amiért az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöke elismerésben és ju-
talomban részesítette. 

A pályamunka elkészítésé-
hez szükséges kutatómunka lehe-
tővé tételéért és a dokumentumok, 
háttéranyagok biztosításáért a ké-
szítő köszönetet mond Tömör Ist-
ván polgármester úrnak, valamint 
Ignácz Melinda, Virág Anikó és 
Légvári Adrienn önkormányzati 
dolgozóknak. 

BKHírlap 

Sikeres 
pályamunka 

Dézsi János, a Veszprém Megyei Polgárőrségek
Szövetségének elnöke átadja az elismerést



2018. július BBalatonkenesei Hírlap 21 

Balatonkenesén a város központjá-
ban áll a villa, ami a skót kastélyokra 
emlékezteti a nézelődőt. 

Jánosi Gusztáv, a pap, a költő, a mű-
fordító építtette 1884-ben. Édesanyja, 
Geresdi Kis Mária korán özvegységre 
jutott, és három fiúgyermekével itt élt 
Kenesén. Gusztáv elemi iskoláit Kene-
sén végezte. Papi hivatására Székesfe-
hérvár és Veszprém készítette fel. Pályá-
ján rengeteg elismerésben volt része, a 
dulmi püspöki cím elnyeréséig. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

„Hol a legszebb, leggyönyörűbb 
Szakát töltem az életnek, 

Emlékei felém most is 
Mosolyogva integetnek. 

Kisded falu, hova mindenütt 
S mindig vágyott lelkem is, 

A múlt kedves emlékibe, 
Óh, ringass el engem!” 

A már-már fe-
ledésbe merült ka-
nonok, fordító 
munkásságát Kis 
András: Az 1000 
éves Kenese című 
könyvében ismer-
tette az olvasók-
kal. Felmerült, 
hogy róla nevezik 
el az általános iskolát, végül az intéz-
mény aulájának neve lett Jánosi Gusztáv 
Művelődési Csarnok. 

A tanulók a költészet napján koszo-
rút helyeznek el a sírján, születésnapjá-
ról szeptemberben, a szobra előtt emlé-
keznek meg. 

Forrás: Kenesei időutazás. 
Szerk.: Vér Lászlóné – Győrfi Ká-

rolyné – Györgydeákné Takács Haj-
nalka. Balatonkenese, 2014 

Pulai Istvánné 
A Balatonkenesei Értéktár Bizottság 

elnöke

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hátha valaki nem ismeri… 
Ki volt Jánosi Gusztáv? 

Rajongva szerette Kenesét. Villájá-
ban szeretetre méltó házigazdaként fo-
gadta a kor íróit, festőit és az itt nyaraló
üdülővendégeket. Sokat tett az igényes
fürdőélet megteremtéséért. 

Vitorlásával, a Dodóval gyakran
vízre szállt. Úszott, télen korcsolyázott. 

Mindenhol ott volt, ahol anyagiakkal
segíteni kellett. A katolikus templom
külső és belső felújításához is hozzájá-
rult. Sokat fáradozott a Veszprém-vár-
megyei Múzeum létesítéséért is. A mú-
zeumi egyletnek alapító tagjai és hat
évig elnöke volt. Szívesen járt a balácai
kutatásokra is. Fehér haja, mély tekin-
tetű kék szeme, kedves egyénisége tisz-
teletet váltott ki mindenkiből. 
Ranolder János veszprémi püspök tit-
kára, majd az iroda igazgatója lett. Iro-
dalmi és egyházi kitüntetések sorát
kapta. Hatalmas könyv- és kézirattárat
hagyott hátra. Kívánsága szerint Kene-
sén, édesanyja mellé helyezték örök
nyugalomra, 1911. augusztus 19-én. 

Arany János volt az első méltatója,
ő biztatta, hogy a műfordítással jegyezze
el magát. Legismertebb fordításai: Tas-
so: A megszabadított Jeruzsálem és Mil-
ton: Az elveszett paradicsom. Több nyel-

Jánosi Gusztáv hajója 

Irodalmi tevékenységéért (versek, 
műfordítások) a Kisfaludy Társaság
tagjai sorába választotta, 1899-ben. 

Paraszt ember regulái az idők változásáról 
Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziója nyomán 

Időjárási megfigyelések a régi időkből – Július 
A holdnak észak felől ha hegyes a szarva, fölszelet (északi szelet – a szerk.) hoz. Ha 

negyedrésze elvörösül, szelet és záporesőt hoz. 
Tiszta éjjel, ha villámlik, éjszakról nagy szél és zápor jön. 
Ha Szent Jakab havában mennydörög, jó és sok búzát jelent. 
Sűrű fehér felleg esőt jelent. 
Ludak, ha igen repülnek és kiáltanak, nagy égiháború lesz. 
Az állóvíz, ha igen meleg, mikor a nap nem süti, esőt jelent. 
A sarló vagy kasza, ha nagyon feketedik, mikor a füvet vágja, esőt jelent. 
Apró legyek estefelé, ha sereggel gyűlnek, tiszta időt éreznek. 
A víz, midőn igen kék, alszelet várj, ha pedig fekete, fölszelet. 
Fehér felleg esőt hoz nyárban, télen pedig havat. 
Mennél zöldebb a szivárvány, annál szelesebb. 
Harmat, ha nincs reggel, szél sincsen, esőt vagy deret jelent; ha igen sok a harmat, bíz-

vást várj jó időt. 
Veteményeknek magva, mikor igen könnyű vagy rút belül, drágaságot várj. 
A megfigyelések és jelen korunk között több mint ötszáz év telt el. Sok megfigyelés még ma 
is megállja a helyét, de egyesek megítélésénél mindenképpen figyelembe kell vennünk az 
időjárásnak ezen időszak alatt természetes módon, valamint az emberi tevékenység miatt 
bekövetkezett változásait. 
Felhasznált forrás: Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. Rep-

rint kiadás Borsa Gedeon gondozásában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986 (Ma-
gyarra fordította Heltai Gáspár 1575-ben.) – Az írásmódban (így a helyesírásban) meg-
tartottuk a szerző eredeti formáit. 

Összeállította: – nk – 

ven beszélt. Sokat 
utazott, főleg Olasz-
országba, ahol mű-
vészettörténeti ta-
nulmányokat is 
folytatott. 
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Érdekes az, ahogyan az ember 
magára talál. Amint a kisgyermek 
felfedezi, hogy ő egy különálló 
személy, nagyon gyorsan megta-
nulja, hogyan juttassa érvényre az „akarom” és a „nem aka-
rom” jogait. Pár évvel később, amikor kiskamaszként mások-
hoz kezdi hasonlítgatni magát, felborul a harmónia. Megjelen-
nek a „menők”, akiknek a szava törvény, és akik pedig sokszor 
vesztesként jönnek ki a megmérettetésekből. – Nagy kérdés az, 
hogy mitől is lesz valaki „menő”? Attól, hogy hogyan néz ki? 
Hogy mije, vagy éppen mennyije van? 
Szerintem nem. Szerintem attól lesz 
„menő” valaki, attól lesz különleges, 
hogy azt gondolja: van valamije, ami ki-
emeli őt a középszerűségből, és ezáltal 
nemcsak különböző, hanem egyenesen 
más is lesz. Ha valaki elég magabiztosan 
kommunikálja ezt a világnak, előbb-
utóbb a többiek is elhiszik neki. Számta-
lan film- vagy könyvcímet lehetne most említeni, amelyekben 
egy „addig szerencsétlen” gyerek, vagy felnőtt hirtelen ünne-
pelt „sztárrá” válik. A filmekben, könyvekben sokszor valami 
különleges körülmény, adottság vagy történés szükséges a vál-
tozáshoz. 

Jó hír az, hogy az élet en-
nél sokkal szebb: a valóság-
ban nincsenek született vesz-
tesek vagy győztesek. Az 
embert Isten megálmodta és 
megteremtette – téged is. Ő 
nem gyárt selejtet. Minden 
alkotása, tehát minden em-
ber, REMEKMŰ. Mindenki 
kiemelkedő adottságokkal 
rendelkezik. Akkor találsz 
valóban magadra, akkor tu-
dod maradéktalanul betöl-
teni a szerepedet, ha megta-
nulod szeretni és becsülni 

azt az embert (is), akit önmagadban hordozol. 
Nem olyan régen, egy beszélgetés alkalmával megkérdez-

tem egy-két ismerősömet, hogy mi az, aminek örülni tudnak, 
mi az, ami örömöt okoz nekik, és hogyan fejezik azt ki. Meg-
döbbentő volt a csend, ami a kérdést követte. Senki sem szólalt 
meg. Kicsit elképedtem. Nincs öröm? Csak a rosszat vesszük 
észre? Félünk örülni? Tudunk egyáltalán örülni? Ki merjük 
mutatni a bennünk lévő örömet? Abban egészen biztos va-
gyok, hogy nem lehet kimondani azt, hogy nincs öröm ebben 
az életben, ebben a világban. Bizony nagyon sok öröm van, 
csak nem ártana a rohanó hétköznapokban észrevenni őket. 
Öröm egy jó beszélgetés, egy régi ismerőssel. Öröm lehet egy 
családi vacsora, főleg, ha nem torkollik veszekedésbe. Örömöt 
okozhat egy aranyos kutyáról készült kép. Rendben, elisme-
rem, hogy az aranyos kiskutya sok esetben maximum megmo-
solyogtat, de már ez is az öröm előszobája. 

A mai ember nem igazán mosolygós ember. Ismerjük a fil-
mekben lévő sztereotípiákat, mint például a morgós öreg vagy 
a megkeseredett tizenéves fiatal. Ezek nem véletlenek. Érde-
kes, hogy már a filmekben is ilyennek mutatják be a mai vilá-
got. Fiatalok és idősek körében a lehorgasztott fej és a sava-
nyúkáposzta-kinézet teljesen megszokott. El kell ismerni, hogy 
– sajnos – napjainkban nem szokás nevetni. De azért örülni 

még lehet, és ezt ki is lehet mu-
tatni!  Érdemes elgondolkodni, 
hogy a mindennapi életünkben 
mennyire van jelen annak az 

öröme, hogy itt és most élhetünk, dolgozhatunk, vagy éppen 
pihenhetünk? Hogy nem vagyunk egyedül! Ennek az öröme 
mennyire látszik rajtunk? Jó lenne, ha látszana, és jó lenne, 
hogyha ebben találnánk meg örömünk, és nem más felszínes 
dolgokban. 

Beszélünk és hallunk sokszor arról, hogy vannak gondok, 
bajok, magánéleti és munkahelyi problé-
mák, lelki sérülések, bűnök és bűntudat. 
Ezekkel e-
gyütt arról is 
hallunk, hogy 
minden gon-
dunkat és ke-
servünket le 
lehet tenni, 

el lehet engedni. Ez pedig így 
igaz. Egy hívő ember számára 
nagy támaszt nyújt a megélt hite. 
Mert a nagypénteki kereszt kü-
lönbözik a húsvéti kereszttől. A 
nagypéntekin Jézus meg van 
megfeszítve, de a húsvéti kereszt 
üres és a sír is üres, mert Jézus feltámadt. Úgy tekinthetünk a 
keresztre, hogy az üres, Jézusra pedig úgy, hogy Ő él. Ma-
gunkra pedig úgy, hogy Őbenne szabadok vagyunk.  Merjünk 
örülni, mert van minek! Nem tragédia a hétköznapi nehézség, 
nem tragédia Jézus története, hanem, ha lehet ezt mondani, ak-
kor „Happy End”, valódi vidám befejezés. Ne feledjük el azt 
sem, ha boldog egy történet vége, akkor igazából nem lehet 
semmi sem az akadálya az igazi, belülről fakadó örömnek. Le-
gyünk valóban bátrak: merjük kimutatni örömünket! Merjük 
Istent, családunkat, barátainkat, a gyermekeket igaz örömmel 
tisztelni, szeretni és elfogadni! 

M. Erzsébet nővér 

ÖrÖm vagy ÜrÖm? 

Az Ölelés Napja Magyarországon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ölelés világnapját egy évben többször is ünnepeljük. 

Magyarországon július első szombatja a Nemzeti Ölelés ün-
nepe. Az ölelés rövid úton kapcsolatot teremt két ember között,
akár ismerik egymást, akár idegenek. Kutatások bizonyították, 
hogy többek között stresszcsökkentő és boldogságnövelő ha-
tása is van. Barátitól a szerelmesig számtalan fajtája lehet, de 
minden ölelésben közös, hogy általa a szeretet, az elfogadás a 
legegyszerűbben közvetíthető. – Feladat tehát július első 
szombatján: minél több embert megölelni. És ha mellé még 
egy mosollyal is megajándékozzuk, aznap már nem volt kár 
felkelnünk. 

– nk –

Aranyosi Ervin: Baráti ölelés 
Mit szólnál egy öleléshez, 

jólesne az teneked? 
Bele lenne csomagolva 

barátság és szeretet. 
Az ölelés azért csodás: 

szívünk, lelkünk benne van. 
Nem is értem, miért félnek 

kipróbálni annyian? 
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Szabadon dönteni, szabadon dol-
gozni, szabadnak lenni! A szabadság 
megéléséről a korábbi cikkekben már ír-
tam, ahol néhány gondolatot vetettem 
fel a szabadság megélésének lehetősé-
geiről, mint a szabad önkifejezésről 
vagy félelem átalakításáról ösztönző 
erővé, energiává. Most egy új szempon-
tot szeretnék felvetni, amelyet szintén 
lehet jól megélni, de ha eluralkodik az 
életünkben, akkor korláttá is válhat. Ez 
a megszokás. 

Igazából mi a megszokás egy ember 
életében? A megszokás a tanult maga-
tartásformákhoz tartozik. A tanulás az 
állandóan változó környezethez való 
mind jobb alkalmazkodást szolgálja. Az 
emberi magatartás biológia-pszicholó-
gia alapjai szerint a megszokás (habitu-
áció) azt jelenti, hogy megtanuljuk 
azoknak az ingereknek a figyelmen kí-
vül hagyását, melyek ismerősek és nincs 
komoly következményük. Figyelmen 
kívül hagyjuk például a szobában ke-
tyegő óra hangját, vagy egy idő után 
nem figyelünk a monoton utcazajra a la-
kásban. Az Idegen Szavak Gyűjteménye 
szerint a habituáció a legegyszerűbb ta-
nulási forma: azok az ingerek, melyek 

gyakran érnek bennünket, el-
veszítik hatásukat. Életünk során sok 
mindent megszokhatunk, sok minden-
hez hozzászokhatunk. Ezeknek lehet po-
zitív, de lehet negatív hatása is az éle-
tünkre. 

Mikor pozitív a megszokás? A meg-
szokás védhet és támogathat is minket. 
A hétköznapi életben a leggyakoribb 
életstratégia az óvatosság. Járt utat já-
ratlanért el ne hagyj, mondja a klasszi-
kus életbölcsesség. A megszokás ezért 
szolgálhatja a biztonságot, nyugalmat is. 
A napi rutin, mikor szinte nem is veszem 
észre, hogy egy forgalmas utca mellett 
van a lakásom, és mégis tudok elmélyül-
ten olvasni a szobámban. De úgy is véd-
het a megszokás, ha a szomszédban 
mondjuk gyakran kiabálnak, s én egy 
idő után már észre sem veszem a han-
goskodást. 

Mikor negatív a megszokás?  A meg-
szokott dolgok akkor válnak negatívvá, 
amikor már korlátoznak minket. A vál-
tozatlansággal sokszor védjük magunkat 

a bizonytalanság, 
a kockáztatás el-
len. De a minket 
körülvevő világ 
állandóan válto-
zik, sőt, mi ma-
gunk is válto-
zunk, ez pedig só-
várogva kiált az 
újdonság felé! Az 
élet több mint ru-
tin! Nem minden 
újdonság ellen 
célszerű védekez-
ni! 

Mi lehet a 
megoldás? Meg-
találni az egyen-
súlyt a biztonsá-
got adó, megszo-

kott dolgok és a bár bizonytalanságot, de 
friss örömöket is adni képes újdonságok 
között. Itt a nyár, ami mindig pezsgéssel, 
utazással jár, új élményeket, friss impul-
zusokat és benyomásokat hoz magával. 
Talán arra is lesz egy kis idő, hogy kife-
küdjünk a nyugágyra egy hűsítő, mentás 
limonádéval, és adjunk magunknak egy 
órát, amikor visszatekintünk az elmúlt 
hónapokra. Mi volt jó benne, mi volt 
rossz, milyen kötelező feladatokat vég-
zünk, mit teszünk tisztán a magunk örö-
mére…? Ha már itt tartunk, azt is össze-
írhatjuk, ha valakire egy kicsit irigyek 
voltunk, akkor pontosan mi az, amit mi 
is szeretnénk, ha része lenne az életünk-
nek, ami neki megvan? Lelkiatyám, Ne-
mes Ödön S.J. atya, mindig azt tanította: 
legyél képes összeírni legalább 20 vá-
gyott dolgot, ami még vár rád az életben. 
Egyfajta bakancslistát.  

Ha a visszatekintés és a lista készen 
áll, látni fogjuk, melyek azok a felada-
tok, tevékenységek, amiket nem tudunk 
kikerülni; lesznek olyanok, amelyek 
egészséges keretet adnak az életünknek, 
de vannak olyanok is, amelyekről nem 
igazán tudjuk, miért tesszük (gyakran 
nem is szívesen) – és ha őszinték va-
gyunk, akkor vannak hiányzó dolgok is.  
Ezen a ponton pedig érdemes egy benső 
döntést meghozni, amit legjobban egy 
ősi imádság fejez ki: Istenem, adj nekem 
türelmet, hogy elviseljem, amit nem tu-
dok megváltoztatni, bátorságot, hogy 
megváltoztassam, amit tudok, és böl-
csességet, hogy e kettőt meg tudjam kü-
lönböztetni. 

Kívánok mindenkinek nyitott szívet 
és az élet örömeire és lehetőségeire rá-
csodálkozással tekintő szemeket, lássa 
meg a szépet és a jót, amit az élet tarto-
gat számára. Legfőképpen pedig kívá-
nok mindenkinek bölcsességet és bátor-
ságot, hogy élni tudjon az élet adta új le-
hetőségekkel és a megszokás valóban 
biztonságot adó keret legyen az életé-
ben, amely keretek között új és új örö-
möket és élményeket tud megélni.  

M. Teréz nővér

Életvezetés – Szabadság és megszokás Mottó: „Nem a szakítások, még csak nem is a ha-
lálok az igazán tragikusak: hanem a megváltoz-
tatás lehetetlenségének képzete.” (Jókai Anna) 

olvasÓprÓba 
Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net 

A nagyik általában nem szeretik a számító- 
gépeket, a velük töltött időt meg kifejezetten 
fölöslegesnek és károsnak tartják. „Menj in- 
kább a friss levegőre, ne poshadj itt a szobá- 
ban!” – ugye hallottuk már ezt a mondatot? – 
Ám ha a nagyinak, akihez a könyv főszereplője, Berci a nyári szü-
netre érkezik, van egy tabletje, és szívesen veszi Berci segítségét, 
hogy megtanulja használni, egészen más a helyzet. Mint kiderül, 
persze nemcsak a nagyi okul, hanem Berci is sok dologra rájön 
ezen a nyáron: megtanulja okosan használni a netet, és végül a friss 
levegőn töltött időt is megszereti. 

A szülőknek is mondhat újat gyerekeik világáról, ez az alig ki-
lencven oldalas történet – érdemes akár közösen olvasni, mert re-
mek témát adhat egy jó beszélgetéshez, amelyben a mai gyerekek 
és szüleik, nagyszüleik generációja közelebb kerülhet egymáshoz. 

Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net. Pozsonyi Pagony Kiadó, 2017 
– nk – 
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E g y  r e n d k Í v Ü l  e r e d m É n y e s  

 m a g y a r   v Á l l a l k o z Ó  
a k i  m e g n e v e t t e t t e  a  v i l Á g o t  

 
Vasváry-Tóth Tibor riportja Sebő Gyulával, a Julius-K9 nagyvállalatcsoport vezetőjével 

 
     Ennek az írásnak a Magyarok a nagyvilágban, avagy Balatonkenesén címet is adhattuk volna, olyan szép és hihetetlen, hogy az 
ember szinte elbizonytalanodik, pedig nem kellene. Higgyük el, hogy nekünk is érdemes álmodni és merni megvalósítani azt! 
 

– Mindannyiunk örömére kifejezetten 
balatonkenesei kötődésűek lettetek. Ha 
éppen nem Floridában, New Yorkban 
vagy Kínában vagy, akkor legszíveseb-
ben itt, Balatonkenesén élsz. Ismerjenek 
meg most téged is az itt élő vagy itt nya-
raló kenesei emberek! 

– Igen, a családommal együtt mi is 
Budapestről „menekültünk” ide, mert 
valójában mindenki, aki megismerte Ba-
latonkenesét, és rájött, hogy a vilá-
gon ilyen hely is létezik, itt szeretne 
élni, a Balaton-parton. A nyarainkat 
itt töltjük, a régi családi ingatlan-
ban. Ha tehetem, gyakran biciklizek 
a faluban és a környéken. Sportem-
ber vagyok és barátaim is vannak, 
például te, és a közös zenehallgatás 
felülmúlhatatlan élmény nálatok, a 
szerkesztőségben. 

– Évekkel ezelőtt együtt ültet-
tünk, csak te meg én, a két kezünk-
kel, napokon át, a saját költségün-
kön, a saját örömünkre ezer darab 
fát itt Kenesén. Mindig szeretted az 
állatokat és a természetet, én pedig 
szívesen segítettem neked. Általad én is a 
természet gyermeke lettem. Azóta ezek a 
fák felnőttek, te is apa lettél, fiad született, 
én pedig szinte mindig is apa voltam, lá-
nyaim vannak. 

– Azelőtt egy zenekarban játszottunk, 
amelynek Kérdőjel volt a neve, mert te 
megszeretetted velem a színvonalas prog-
resszívrock zenét, a Yes együttest és ha-
sonlókat. Azóta sok minden történt, ti 
Kenesén lettetek fontos emberek, mi pe-
dig a világpiacon. Mégis, az a legcsodá-
latosabb, hogy mindannyian itt, Bala-
tonkenesén kötöttünk ki – úgy, hogy ez 
egyáltalán nem volt megbeszélve vagy 
előre elhatározva! 

– Kiemelkedő árbevételt termelő, ki-
zárólag magyar tulajdonú cég a tiéd. 
Világszinten elismert, állatfelszerelése-
ket gyártó, egyik legnagyobb hazai tex-
tilipari vállalat, Termékeitek minden or-
szágban kaphatók. Az amerikai, magyar 

és kínai terméknagydíjat is megkaptátok. 
Jelenleg mi az elsődleges üzleti cél? 

– Mindig a biztonságos, állandóan 
fejlődő vállalkozás működtetése volt a 
cél, egyre bővülő, hosszútávú üzleti- és 
munkakapcsolatokkal. És természete-
sen százszázalékos csapatmunkával. 

 – Főnökként mennyiben veszel részt 
a csapatmunkában és nálatok hogyan áll 
össze egy csapat? 

– Az üzleti élettől számomra elvá-
laszthatatlan a gyártásban és kereskede-
lemben körülöttem dolgozó kollégákkal 
való kölcsönösen őszinte és közvetlen 
kapcsolat. A jól képzett, rutinos dolgo-
zók, akik félszavakból is megértik egy-
mást, számomra a siker záloga. Amit 
egy átlag multinacionális vállalat úgy-
mond veszni hagy, és fluktuációs száza-
lékokban statisztikai adatként kezel, az 
számomra értékes egyének csoportja, 
melybe már energiát invesztáltunk, vagy 
épp még nem tettünk eleget a kapacitá-
sai felkutatásában. Mindenkiért „meg-
küzdök”, akár áthágva a vállalati hierar-
chiát, ha úgy érzem, hasznos lehet a csa-
patnak, vagy rendkívüli egyéni képessé-
gei vannak. 

Csapatokat építek és tehetségeket 
menedzselek, külföldön, belföldön, kü-
lönböző célokkal, több mint húsz éve. Cé-
lom, hogy a kulcspozíciókra általam jól 

ismert személyek kerüljenek, és bizton-
sággal kiszervezhessek a kezem alól 
szinte mindent. Így tudok aztán a temér-
dek új feladat érdekében a startvonalhoz 
állni. 

– Hány dolgozód van? 
– Idén ötszáz embernek adunk mun-

kát és a növekedés folyamatos. És amit 
csinálunk, abban még több kiaknázatlan 
potenciál rejlik. Hetven találmányunk, 

valamint a márkáink jóhírneve al-
kalmassá tesz bennünket arra, 
hogy Európa egyik legnagyobb 
textil és egyidejűleg műanyagipari 
üzemkomplexumát építsük fel, 
akár több ezer dolgozóval.  

– Tehát ez nem csupán az autó-
ipari résztvevők privilégiuma, le-
het ekkorára nőni mondjuk európai 
textilipari vállalatként? 

– Azt gondolom, hogy az autó-
ipar túlságosan szem előtt van ah-
hoz, hogy a negatív világgazdasági 
folyamatokra ne reagáljon érzéke-
nyen. A mi területünket például a 
válságok eddig békén hagyták. 

Nem tudom, hogy ma van-e autóipari 
konszern, melynek a rövidtávon való 
duplázás vagy akár triplázás lehetősége 
egy üzleti tervbe beleférne. A mi lépté-
keinkben és a saját területemen ennek 
mindig látom a realitását. 

 – Irodaházadat és több üzemed is 
megmutattad. Hatalmas komplexumok, 
pláne, ha azt nézzük, hogy a nulláról kel-
lett felépíteni! 

– Az anyagi érvényesülés irányába 
óriási utat tettünk meg, a garázscégtől a 
gyárakig. Számunkra is felfoghatatlan 
néha. Abban a kivételes helyzetben va-
gyok, hogy cégünk életében módom volt 
a személyiségek és egyéni karakterek 
fejlődését is figyelemmel kísérni. Nos, 
ez számomra legalább annyira bámula-
tos. Ahogy kollégáim pályakezdő fiatal-
ból felelősségteljes emberré, munkájuk-
ban igazi profikká váltak, miközben so-
kan közülük családot is alapítottak, 

A Kérdőjel együttes: Vasváry-Tóth Tibor, Kálmán Attila 
és Sebő Gyula „Julius”, 1991-ben 
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gyermekeket nevelnek. A csapatmunka 
során előtérbe került az egymás iránt 
való őszinte érdeklődés és figyelem. Ez-
által megvalósult egy összetartó közös-
ség. Nos, megéri csinálni, mert itt kezdi 
magát az ember igazán embernek érezni. 
Tény, hogy közben még pénzt is ke-
res. A vállalat életében az az egészsé-
ges, ha az épületméretekkel, dolgozói 
létszámmal együtt, arányosan erősödik a 
közösségi élet. Ha nem így lenne, akkor 
a felfogásom alapján a cégvezetés nem 
áll a helyzet magaslatán.  

–  Van veszély és kockázat, melyeknek 
ki van téve a cég? 

– Ami jó, azt másolják. Ha a másolati 
termékek jelenlétét kommentár nélkül 
hagyjuk, akkor az erre specializálódott 
cégek térnyerése velünk szemben a vég-
letekig nőhet. Tehát a realitás határain 
belül felvesszük a kesztyűt velük szem-
ben. Veszélyes viszont, ha nem ismer-
jük fel, hogy egy adott csatában mikor 
kell visszavonulót fújni, és inkább az új 
megteremtésére, az innovációra kon-
centrálni. Ez az a ritmusváltás, mely a 
szűkülő munkaerőpiaci lehetőségek ki-
használása és a magasminőségű alap-
anyagok állandó biztosítása mellett ki-
emelt figyelmet igényel. 

– A csaták ennyire hozzátartoznak a 
hétköznapokhoz? 

– Abszolút igaz, hogy a háborúknak 
gazdaságélénkítő szerepe van.  Kell a 
töltött fegyver a kézbe, a feszültség és 
néha egy kis düh, de addig jó, amíg ez 
csupán csak látszatküzdelem. Hamar 
felismertem, hogy valaki ellen csatát 
nyerni lehetetlen. Előfordul ugyanis, 
hogy a mások feletti győzelmekkel 
szinte semmit sem tudunk kezdeni, vagy 
kifejezetten hátrányunkká válik. A 
mondás, miszerint „a vereségekből lehet 
igazán tanulni” – ránk különösen érvé-
nyes. Számos új termékkollekcióink – 
köztük több sikersztori – valamiféle ku-
darcból indult útjára. Összeszorított fo-
gakkal, a pillanatnyi elkeseredésből fel-
ocsúdva, nagyobb összpontosításra va-
gyunk képesek. A küzdeni akarás alap-
feltétel. Látszólag másokkal szemben 
vagyunk motiváltak, de valójában ön-
magunkat szárnyaljuk túl. Ez az, ami 
mindig független a küzdelmek kimene-
telétől. 

– Főleg Kínában van másolási prob-
léma, ugye? 

– Sajnos szinte mindenhol van dol-
gunk. Kínában a másolatokkal és márka-
bitorlókkal szembeni harc érdekében 
komoly fizikai jelenlétet építettünk ki. 
Emellett megnyugtató, hogy az olcsó 

árfekvésben idén sikerült összeraknunk 
egy versenyképes termékkollekciót, 
mely akár világszinten ellenlábasa lehet 
a rivális termékeknek. Elsődlegesen vi-
szont a csúcsminőséget célozzuk. Azt 
remélem, hogy a 2018-ra tervezett fej-
lesztéseink a magyar innováció iskola-
példái lesznek. Havonta jelenleg akár 
több szabadalmat is leadunk és igyek-
szünk kiterjeszteni a védelmet több kon-
tinensre is.  

– Mi az, amit a Julius-K9® pontosan 
gyárt? Áruljuk el az olvasóknak, melyik 
terület ez. 

– A konkrét üzletág talán elsőre baga-
tellnek hangzik, ezért kezdem az összeg-
szerűséggel. Az állatfelszerelés és eledel 
csak az EU területén 36 milliárd eurós 

piac. Ennek 97%-a a hobbiállatok takar-
mánya, azaz állateledel, kiegészítő, vita-
min stb... A felszerelésekre az állattartók 
az Unióban évi kétmilliárd eurót költe-
nek. 

Ebből hozzávetőleg 2-400 millió euró 
a kutyák számára értékesített felszerelés 
évente. Na, ezen a területen vagyunk mi 
profik, és talán több termék esetében is, 
ár/értékarányban a legjobbak. Ezt a tu-
dást kamatoztatjuk világszerte, de a 
piac globális elemzésébe most nem men-
nék bele. 

– Elsőre bizonyára senkisem gon-
dolná, hogy ez ennyire nagy lehetőség. 
Hogyan kerültél erre a területre?  

–  Kezdetben a hadiiparnak, fegyve-
res erőknek is dolgoztunk, bérmunká-
ban. Lövedékálló mellények, védőhuza-
tok, álcaruhák stb. Nem volt számomra 
megnyugtató, hogy fegyveres konfliktu-
sok haszonélvezői vagyunk, másrészt a 
tervezhetőség nem a terület erőssége. 

Célszerű volt inkább olyan területen 
építkezni, mely az embernek és kutyá-
nak egyaránt örömet okoz. Nem is be-
szélve arról, hogy mára világszinten ha-
tással vagyunk az iparágra és a fogyasz-
tók igényeire. Kutyatartásra bátorít-
juk ez embereket, mely számomra ab-
szolút pozitív cél. 

–  Nem áll fenn a veszély, hogy még 
több kutya lesz ezáltal? Úgy tudom, tele 
vannak a menhelyek. Nincs így is túl sok 
kutya Magyarországon? 

– Mi a felelős kutyatartásra bátorí-
tunk és tény, bőven van miből válogatni, 
sajnos. Hatalmas túlszaporulat van a-
zokban az országokban, ahol nem szabá-
lyozzák megfelelően az ebtartást. Ezért 

is támogatjuk már tíz éve az állatvé-
delmet, menhelyeket építünk, finan-
szírozunk rehabilitációt és örökbe-
adási projekteket. Ebben személyesen 
is részt veszünk tulajdonostársammal 
és üzleti partneremmel, Bakos Anikó-
val (lásd a képen). A kutyatartás-
nak pozitív, személyiségformáló 
hatása van és segítségére lehet az 
elmagányosodó embereknek.   

Azon túl, hogy a kutyatulajdono-
sokat sportosabb életmód irányába 
mozdítja, a kutya kapcsolódási pont le-
het a csalódott, kiábrándult embertár-
saink felzárkózásához. 

– Miért hiszel ebben? Ugyanis van 
az a mondás, hogy „minél jobban is-
merem az embereket, annál jobban 
szeretem a kutyámat” – ha jól idézem.  

– Szerintem ez a mondás tévútra 
vezet, mert az egyént abba a hitbe rin-
gatja, hogy el kell menekülni a prob-

lémák elől, az emberek elől. Pedig a ku-
tya elsődleges üzenete felénk az, hogy 
az Ember szeretetre méltó!  

Általuk is fel kéne ismerjük, hogy el-
sődlegesen az emberi kapcsolataink kö-
rül kell „rendet” tenni. Elkényelmesedve 
úgy teszünk, mintha nem érne meg sem-
minemű erőfeszítést, alkalmazkodást az, 
hogy emberi közösségekhez tartoz-
zunk. Ez egyfajta kikövezett út az élet-
képtelenség felé. Mint aktív, lelkes ku-
tyatartó, az általad idézett mondást így 
korrigálnám: – minél jobban ismerem 
a kutyámat, annál jobban tudom, 
hogy emberként mennyi mindent 
jobban csinálhatnék. 

– Szívemből szólsz, de ha így van, mi-
ért hiszel konkrétan abban, hogy a ku-
tyatartás egyfajta felzárkózási lehetőség 
a társadalom perifériájára sodródott 
vagy szociálisan kitett lakosság köré-
ben? Jó így a megfogalmazás? 
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– Tökéletes! A kutya optimális, inter-
aktív kapcsolódási pont az érzelmek irá-
nyába. És mivel a ma emberének - bár-
milyen furcsa is egyeseknek - elsősor-
ban nem anyagi, hanem érzelmi problé-
mái, sőt tragédiái vannak, ezért a kutya-
tartás egy, a lehetséges megoldások kö-
zül. Vegyél magad mellé egy kutyát és 
igazából mosolyogni fogsz, ha csak rá-
nézel... és szerintem egy mosollyal min-
den megváltozik. 

– A felszerelések, amiket gyárto-
tok, mégis mennyire vannak közvetlen 
hatással a hangulatunkra vagy az érzel-
mekre? 

– Tény, hogy a kutyák ma már „öltöz-
nek”, akarom mondani, öltöztetve van-
nak. Ez késztetett bennünket arra, hogy 
húsz ével ezelőtt bevezettük a piacra a 
cserélhető feliratokat a kutyahámokra. 
Ez a kutyahámra ragasztható táblácska – 
talán elsőként a világon – nem csupán a 
gazdát, hanem a „nemkutyás” szemlélő-
dőket is megnevettette. 

A feliratok viccesek voltak, az „adó-
fizető”-től a „kanapé farkas”-on át, a ha-
zai vonatkozású „Magyar vagyok, nem 
kóbor”-ig. Mindenki annyira jót mulat 
ezeken, hogy talán nincs is olyan ország 
a világon, ahol ne lehetne már kutyahám 
feliratot kapni tőlünk vagy más gyártó-
tól.  Ha úgy tetszik, a Julius-K9® a ku-
tyahám felirataival megnevettette a 
világot. Mindemellett találmányunk ki-
emelte az ember mellett és az emberért 
különleges szolgálatot teljesítő kutyák 
jelenlétét a társadalomban, a „Service 
Dog”, „Segítő kutya” stb. feliratozással. 

– Magánéleti céljaid mennyire válnak 
el az üzleti céloktól? 

– Nagyon is, meg semennyire sem. A 
vállalkozás mozgalmas történései alig-
alig adnak az agyamnak szabad pillana-
tot és igencsak rányomják bélyegüket a 
jövőkép „arculattervezésére”. De sze-
rencsére vannak alap feladatok, melyek 
a munka és a magánélet vonalán is egy-
aránt jelen vannak és számomra úgy-
mond egyszerre kezelendők. 

Itt van mindjárt a félelem és aggoda-
lom kérdése. Kinek nincs? Az elkésünk, 
lekéssük, elveszítjük, nem bírjuk, és 
ezek múlt idejű változatai szerencsés 
esetben, mind a helyzet mélyebb elem-
zésére tanítottak. A velünk szemben tá-
masztott elvárásoknak akár önmagunk, 
akár mások irányából nincs felső ha-
tára.  A feszültségek csökkentése érdek-
ében vissza-vissza kell térni a múlt prob-
lémáihoz és követni kell eltörpülésüket, 
ahogy elveszítik jelentőségüket. Megta-
pasztalhattam, hogy minden „veszteség” 

valami új felé mutat és sodor is bennün-
ket, ha kell. Mert sohasem lesz senkivel 
a kapcsolatunk olyan, mint régen, vagy 
olyan, mint tegnap.  Ugyan úgy a vállal-
kozásunk is változásra, megújulásra ítél-
tetett. Nekem erőt ad, hogy minden 
mozgásban van, és amin ma elkese-
rednék, az holnap már motiváló erő 
lehet a tettek mezején. Ez csökkenti 
bennem a ragaszkodást a már elért dol-
gokhoz és a megfelelési kényszer sem 
lesz zavaró. 

Így tudok teljes, pozitív érzelmekben 
gazdag „magán” életet élni, és a vállal-
kozás „problémáit” leválasztani ma-
gamról. 

– Hogyan dolgozol? Mi a menetrend? 
Vannak-e olyan fogásaid, melyek a siker 
receptjének hozzávalói?  

– Hajnali három órakor kelek. 
Csendre, abszolút csendre van igényem, 
hogy dolgozhassak. Más ember vagyok 
hajnalban, teljesen más gondolatokkal, 
mint nappal vagy este. Ezért azokat a 
szellemi munkákat végzem ilyenkor, 
melyek a személyiségemtől egy kicsit 
idegenek. Ezekre napközben már képte-
len lennék koncentrálni. Ilyen a szaba-
dalmak írása is. Egy szabadalom bizto-
sítja számunkra a legjobb műszaki, gyár-
tási megoldások exkluzív használati jo-
gát maximum húsz évre.  

A cél értelemszerűen mások kizárása 
az ebből való megélhetésből, mely, mint 
motiváció, alapjában véve távol áll a 
mentalitásomtól. Egy hatalmas taktikai 
játszma és kényszerpálya, melyben az 
a legnehezebb, hogy fel kell térképezni 
minden műszaki megoldást az adott te-
rületen és a szabadalmat úgy kell meg-
írni, hogy a legjobb megoldás a birto-
kunkban legyen. Ez számomra műszaki 
szempontból érdekes, és ha jól műkö-
dök, akkor egy szabadalom megírása, 

más cégvezetői teendők párhuzamos el-
végzése mellett, megvan két hét alatt. 
Az egyéb teendők során is aktívan részt 
veszek a cég vérkeringésében, szeretem, 
ha mindenre rálátásom van. 

– Milyen életszínvonalat lehet elérni 
ma feltalálóként? 

– Erre nem tudom a választ. Megvan 
mindenem és nem felejtek el adni má-
soknak. Az én anyagi vágyaim szűk ke-
retek között mozognak. Pólóban és pa-
mutgatyában tökéletesen érzem magam. 
Megcsodálom ugyan, de nem ragaszko-
dom a csúcsmárkákhoz, a luxushoz. Ki-
fejezetten utálom, ha a mobiltelefonom 
okosabb, mint én; és szeretem azt, ha 
a ház, amiben az ember lakik, áttekint-
hető méretű. Tisztában vagyok vele, 
hogy a felhalmozásról való részleges 
vagy teljes lemondás, nem működhet 
anélkül, hogy a számunkra elérhető gyü-
mölcsökbe előtte bele ne kóstoljunk. Te-
hát abszolút nem lenézendő számomra, 
ha valakit az anyagi vágyak motiválnak, 
de saját önmegvalósítási lehetőségeimet 
már másban látom. 

– A szabadalmak esetében a magas-
fokú műszaki érzék az, ami lehetővé teszi 
a legjobb, új megoldások megtalálását? 

– A műszaki érzékem csapnivaló. 
Sajnos ez az igazság. Viszont a legjobb 
megoldás megtalálásához talán épp arra 
van szükség, hogy az ember bénázzon a 
gyakorlatban. Egy műszaki területen 
képzett profi sokat segíthet nekem az 
adott cél ismert módon való elérésében, 
de a túl ügyes és gyors műszaki megol-
dásokra képes egyénekkel az volt min-
dig a bajom, hogy hamar megvan a meg-
oldásuk és már lépnek is tovább. Képte-
lenek gyötrődni egy csavar ki- vagy be-
szerelésén, mint ugye én, a béna. Így so-
sem jut eszükbe, hogy talán nem is csa-
var kellene oda, hanem valami más. Pe-
dig az új, akár korszakalkotó megoldá-
sok abból születnek, hogy valamit az 
ember az eddigi módon nem tud ön-
magához vagy másokhoz képest elég 
jól csinálni. 

– Mégis mi adja meg a lehetőséget, a 
kezdő lökést ahhoz, hogy egy találmány 
megszülessen? 

–  Szívesen megosztom tapasztalatai-
mat annak érekében, hogy erre más is 
képesnek érezze magát. 

Esetemben beigazolódott, hogy az 
önmagunkba mélyedéshez a csend és az 
ezzel járó, jó értelemben vett magány 
nélkülözhetetlen. Korunk nagy gondol-
kodói, feltalálói és művészei az alkotás-
hoz már az internet végeláthatatlan adat-
bázisának bűvkörében vagy legalább 
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annak hatása alatt állnak, akarva akarat-
lan. Talán ezért is van az, hogy nagy 
számban ugyan, de kevésbé átütő erejű 
művészeti alkotások, fejlesztések szület-
nek, mint Beethoven, József Attila, 
Munkácsy Mihály vagy Tesla idejében.      

A ma dinamikája pont a kreatív 
emberi gondolatok minőségét és a be-
fogadó képességünket befolyásolja 
hátrányosan. Nem tudjuk önmagunkat 
adni a gondolkodásban, mert mindig 
erősen a külső tényezők hatása alatt va-
gyunk. Még akkor is ki vagyunk téve az 
agyműködést befolyásoló természetide-
gen rezgéseknek, zajoknak, rádió és 
egyéb hullámoknak, ha mi magunk épp 
nem rohanunk sehová. Kérdés, hogy ki le-
het-e zárni a külvilágot egy „alkotásnyi” 
időre? A ma embere ezt megakarja, meg 
tudja-e tenni? Ugyan ez a helyzet a fo-
gadói oldalon. A mai információ döm-
pingben képes e minőség alapú szelekci-
óra az agyunk? Ez alapjában véve meg-
szabja, hogy egy életképes találmány 
megvalósul, vagy a kukában landol.  

– Szóval a csend az egyik titok. Mi le-
het még? 

–  Még valamit tisztán meg tudok ál-
lapítani. A múltbéli alkotások mögött ál-
ló zsenik szinte valamennyien kapcso-

latot kerestek az égiekkel, Istennel, a Te-
remtővel. Einstein és Hawking élete vé-
géig boncolgatta a kérdést, hogyan is 
gondolkodott Isten. Eközben több zseni-
ális felfedezés pattant ki a fejükből.  

A régmúlt nagy birodalmai ezer éve-
ken át fennálltak és alap volt az isten-
központú gondolkodás. Nem lehet vé-
letlen, hogy olyan alkotásokat hagytak 
maguk mögött, melyekre a mai napig 
nincs kézzelfogható magyarázat. 

A 21. század embere úgy próbál épí-
teni és építkezni, hogy lényegesen mesz-
szebbre került a hitbéli, stabil alapoktól, 
közben totálisan kizökkentettek bennün-
ket a természet adta igényeink keretein 
túlra. Tapasztalatom szerint az Istenhit 
kérdésében nyitott ember több dimenzi-
óban látja a világot, egyértelműbb lesz a 
célmeghatározási képessége, reálisak az 
igényei, levetkőzi félelmeit és a kel-

lő pillanatban bevonzza a megfelelő 
gondolatokat. 

– Azt, hogy a találmányok és a siker 
vonatkozásában egészen Isten és a hit 
kérdéséig jutottunk, máris bevonzottad, 
bevonzottam. A teológia és a filozófia 
mindig az életem része volt. A gondola-
taimban forgott. 

 – Én pedig azt gondolom, hogy a 
földi életére az ember többnyire annyi 
időt kap, hogy bőven legyen lehetősége 
kipróbálni ezt az utat is – már ami az 
Istenkérdést illeti. Akár földi, akár 
égi erőkkel keresünk kapcsolatot, vé-
gül önmagunkkal kell megtalálnunk a 
megfelelő hangot. Ez az alapfeltététele 
a sikernek.  

 – „Julius” vagyis Gyula SEBŐ, kö-
szönöm a beszélgetést! Most éppen jú-
lius van, és fürödhetünk itt Kenesénél a 
magyar tengerben, miközben te ezekben 
a figyelemreméltó sikerekben úszol. 
    Zárjuk azzal, ahogyan kezdted: Nagy-
szerű, hogy Balatonkenesén lehetünk, az it-
teni nyarak és a nyaralások csodálatosak. 

www.julius-k9.com 
 

Vasváry-Tóth Tibor 
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ZENÉS ÁHÍTATOK 2018 NYARÁN A BALATONKENESEI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 

Hegedű- és zongorakoncert 
a református templomban 

Július 14-én 19 órakor, zenés áhítat keretében kerül 
megrendezésre Füredi Veronika hegedűművész és 

Horváth Alina zongoraművész jótékonysági koncertje, a 
balatonkenesei Református Templomban. A műsoron 

különböző stílusú szólódarabok hangzanak el, valamint 
néhány mű Robert Schumann, Clara Schumann és 

Johannes Brahms tollából. A koncert teljes bevételét az 
idén nyáron, július 15-22 között, először Tihanyban, az 

apátság vendégházában megrendezésre kerülő 
Allegro Nyári Tábor támogatására fordítják, melynek 
megálmodója és művészeti vezetője a balatonkenesei 

Füredi Veronika. A résztvevők 7-12 év közötti zongorista 
és hegedűs zeneiskolás gyerekek, akik az ország több 
szegletéből jönnek, valamint Svájcból is érkezik majd 

három lelkes zenésztanonc. 
 

A Nyári zenés áhítatok sorozat 
alkalmai 

2018. július 4. szerda, 19 óra 
Gerencsér Zoltán hegedűművész és 
Németh Sándor orgonaművész hang-
versenye 

2018. július 10. kedd, 19 óra 
Kővári Péter orgonaművész (Veszprém) 
koncertje 

2018. július 19. csütörtök, 19 óra 
Rohmann Ditta csellóművész és Fas-
sang László orgonaművész hangver-
senye 

További templomi koncertek 
2018. július 6. péntek, 18 (!) óra 
Győri és szegedi fuvolisták koncertje 

 
2018. július 14. szombat, 19 óra 
Füredi Veronika hegedűművész és 
Horváth Alina jótékonysági kon-
certje 
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A különféle, családokat érintő kedvez-
mények célja, hogy az állam a családala-
pítást elősegítse, majd később a neveléssel 
járó „terheket” mérsékelje. A magyar em-
ber találékony, így számos negatívum elő-
fordul. Példák tömkelegével találkozha-
tunk, egyesek hogyan használják fel a kí-

nálkozó lehetőséget, hogy az államtól a gyermek után befolyt 
összeget önös érdekeik szolgálatába állítsák.  Az ilyen szülők 
a gyermekre csupán pénzforrásként tekintenek. Természetesen 
mindez a társadalomnak csak egy részét érinti. A többség el-
fogadja az ilyenfajta támogatást, és utódját a szülői felelősség 
tudatában neveli. 

Első házasok adókedvezménye 

Az első házasok 2015. január 1-től 
úgynevezett adókedvezményben része-
sülhetnek. Egy feltétele van csupán, 
hogy a házaspár egyik tagjának való-
ban az első házassága legyen. A pár 
havonta együttesen 31. 250 Ft adóked-

vezményt érvényesíthet, mely az életközösség megkezdését, 
azaz a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapig vehető 
igénybe, vagy addig a hónapig, amikor a házaspár gyermekre 
vagy magzatra igénybe veszi a családi adókedvezményt. A 
kedvezmény a házasfelek között megosztható, de egyezségük 
alapján egyikük is érvényesítheti. Az igénybevételhez a házas-
felek az adóbevallásuk munkáltatói adómegállapításában, adó-
azonosító jelük feltüntetésével közösen tesznek nyilatkozatot, 
melyben megnevezik, hogy ketten, vagy kettőjük közül melyi-
kük veszi igénybe a kedvezményt. 

 

Családi járulékkedvezmény 

Ez is egyfajta ösztönzés a családok szá-
mára; érvényesítésének lehetősége 2014-től 
bővült.  Abban az esetben, ha a családi pót-
lékra jogosult személy adóköteles jövedelem 
hiányában nem tudja érvényesíteni az adó-
kedvezményt, a nem érvényesített rész 16%-kal, vagy annak egy 
részével, az általa fizetendő 7%-os egészségbiztosítási és 10%-
os nyugdíjjárulékkal csökkenthető.  Ez máris bevételt eredmé-
nyez a család számára.  A kedvezményt csak az a fél érvényesít-
heti, aki biztosítottnak számít. Az érvényesített kedvezmény 
nem haladhatja meg a jogosultakat terhelő, biztosított által fize-
tendő járulékok együttes összegét. Az a magánszemély, aki a 
kedvezményt nem vette igénybe, az év elteltével adóbevallásá-
ban, munkáltatói adóbevallásában megoszthatja azt a vele közös 
háztartásban élő, más esetben a kedvezményre nem jogosult 
élettársával. 

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, egyedi esetekben célszerű 
felkeresni a Társadalombiztosítási Igazgatóságot. Felvilágosí-
tást, állásfoglalást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól lehet 
kérni e-mailben, melynek címe: 

ugyfelszolgalat@mgm.gov.hu 
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Összeállította: 
Varga Ákos 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz  

Az első házasok adó- és családi 
járulékkedvezménye 

A kedvezmények, táblázatban 
 

 
Adóalap- 

kedvezmény 
(Ft) 

A fizetendő 
adót, 

járulékot 
csökkentő 
összeg (Ft) 

Legfeljebb két eltartott esetén 
Egy gyermek után 62.500 10.000 
Két gyermek után 125.000 20.000 

Legalább három eltartott esetén 
Egy gyermek után 206.250 33.000 
Két gyermek után 412.500 66.000 
Három gyermek után 618.750 99.000 

olvasÓprÓba 
Lázár Ervin: Öregapó madarai 

                         „Kell a madár az embernek. Még annak is, 
aki nem tud róla.” 

                      Öregapó egy magányos házban él, körötte 
szeretett állatai – lova, kutyája, erdő-mező vadjai s mada-
rak, melyek dallal töltik meg a kertjét. Szívesen fogadja a 
hozzá látogatóba érkező gyerekeket, s mesél nekik a termé-
szetről. Elmondja, melyik madár miért hasznos, hogyan 
szerzi táplálékát, hol és hogyan él. Történetei nyomán a gye-
rekek számára csupa ismerőssel telik meg a vidék – látják a 
baglyok, a gébicsfélék és fecskék szinte teljes nemzetségét, 
gyurgyalagot, gólyát, bíbicet, kakukkot. Az állatok szeretete 
sugárzik ebből a derűs könyvből, és vele együtt a természeti 
környezet megbecsülésének fontossága. Ráadásul a cselek-
mény mellett még madárhatározónak sem utolsó, hiszen az 
egyes fajok külső jellemzőit is következetesen végigveszi, 
bemutatja. 

Jó lenne találni ma is ilyen öregapót, aki ha mesél, kö-
rötte a gyerekek hol vitézi vértezetet, hol foltos szegénygú-
nyát, hol meg királyi palástot vagy varázsköpönyeget ölte-
nek képzeletben. 

A könyvet Bódi Kati rajzai színesítik. 
Lázár Ervin: Öregapó madarai. Móra Könyvkiadó, 2017 

– nk – 
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Közösségépítő gyülekezetekről  
és hajszálgyökerekről 

 
Folyóév április 28-án, abban a meg-

tiszteltetésben részesültünk, húgommal 
és sógornőmmel, hogy a Kenesei Refor-
mátus gyülekezet meghívására részt ve-
hettünk egy testvérgyülekezet, az iszka-
szentgyörgyi reformátusok Szent György 
Napok rendezvénysorozatának egy nap-
ján. A vendéglátás gondját és örömét a 
két gyülekezet Nőszövetsége vállalta ma-
gára – most már utólagosan visszagon-
dolva, mindenki örömére. A jó hangula-
tot érzékelve, sikerrel zárult a látogatás 
és az ismerkedés a vendégek és a ven-
déglátók között. 

Csoportunk vegyes összetételű volt, 
sok fiatal is képviselte a kenesei gyüle-
kezetet, melyet a vendégek azonnal elis-
merő szavakkal illettek. Az ő csoport-
jukban kevés fiatal volt, de az a szeretet, 
amellyel fogadtak bennünket, pótolta a 
hiányzókat. A nagy kedvesség és figye-
lem, amelyben részesültünk, a volt, most 
már nyugdíjas Nagytiszteletű Németh 
Gyula lelkipásztoron keresztül is kisu-
gárzott. Bárhová mentünk, a rendezvé-
nyen ezt érezni lehetett; hiszen ő Iszka-
szentgyörgy szülötte, lelkészi hivatása 
alatt és később megírta falujának törté-
netét. A balatonkenesei presbitérium 
meghívására változtatta meg hívatása 
székhelyét 1978-ban Balatonkenésére. 
Most idős kora ellenére is vállalta cso-
portunk vezetését és tájékoztatását vala-
mint az Iszkaszentgyörgyi Önkormány-
zat felkérésére előadást tartott települé-
sének történetéről, a direkt erre a célra 
szervezett ünnepi testületi ülésen, a 
meghívott vendégek részére, majd végig 
csoportjainkkal maradt, segített ismer-
kedni, helyismeretével gazdagítva, pász-
torolva bennünket.  

Az ismertetésből kimaradhatatlan 
volt a reformáció időszakának története, 
mely Iszkaszentgyörgyön erőszak nél-
kül megoldódott, hiszen a környék föl-
desura nem kényszerítette a lakosságot 
felekezetcserére, szabad vallásgyakorla-
tot engedélyezett, s mivel katolikus volt, 
gyönyörű templomot építtetett szá-
mukra, azzal a hittel és meggyőződéssel, 
hogy a vallás gyakorlásában a győztes a 
jobbik legyen; amely szebbet, igazabbat, 
nagyobb szeretetet tud felmutatni. Ezzel 
mindkét vallásfelekezet egymást tisz-
telve, versenyezve élt és gyarapodott év-

századokon át. A földesúr ezzel a tetté-
vel akaratlanul is egészséges verseny-
helyzetet teremtett. 

Rengeteg élmény, látnivaló és gon-
doskodás, valamint szeretetteljes bú-
csúztatás után autóbuszunk hazafelé in-
dult. Előkerültek a reggeli utazás étke-
zési és italmaradványai, melyek elfo-
gyasztása után kis csend, majd énekel-
getés és vidám beszélgetés kezdődött. 
Az autóbusz végében foglaltam helyet, 
mellettem több fiatal és felnőtt ült, egy 

darabig csendben, majd mindenkinek 
volt a másik részére mondanivalója, kér-
dése. Érdekelt, ezért a velem szemben 
ülő fiataltól beszélgetésközben megkér-
deztem, hogy az ő részére mi volt, ami 
megfogta és megmaradt benne és mire 
emlékszik a látogatásból (most végzi a 
nyolcadik osztályt és szakmát fog ta-
nulni – szakközépbe jelentkezett és fel-
vették). Kicsi gondolkodás után világos 
és tiszta feleletet kaptam: a templom. – 
Miért? – kérdeztem vissza. A válasz már 
kicsit bizonytalan, de határozott volt – 
nem tudja megmagyarázni, de a Temp-
lom maga, fogta meg. Jelenleg érzékeli, 
most szavakkal nem kifejezhető a részé-
ről, hogy mi az, ami megfogta, ami egy 
életre szóló élményt adott a részére, érzi, 
hogy birtokosa lett egy titoknak. Mi idő-
sebbek tudjuk, hogy egy egész életen ke-
resztül el fogja kísérni, és varázsa ott van 
és beépült a zsigereibe, egyelőre szá-
mára felfoghatatlanul, élő hajszálgyöke-
reket eresztve. 

Gyermekkori élményeim közé tar-
toznak az általános iskola hittanóráin a 
tiszteletes úr – azóta elhunyt Mohács 
Imre lelkipásztor, Vörösberény szülötte 
(ma Balatonalmádi), aki akkor Bábolna-
pusztán teljesített szolgálatot – által fel-
olvasott mesékben hallottak, melyek 
számomra újként hatottak a Piroska és a 
farkas meg a Hófehérke mesék után; 
ezek hepienddel végződtek és ásó-kapa 
szokta bennük elválasztani a szereplő-
ket. 

A mesék nem a szokásos történetek-
kel végződtek, később felnőttfejjel jöt-
tem rá, hogy ezek a mesék célzottan, ré-
szünkre kiválasztva, tanmesének lettek 
szánva a tiszteletes úr által – kiegészülve 
a hittanórákon tanultakkal – olyan érté-
keket hordoznak, melyet betartva meg-
tarthatjuk emberi mivoltunkat és haj-
szálgyökérként beépülve részesei lesz-
nek egész életünknek és a mindenkori 
mának is üzennek. 

Az egyik ilyen mese a Kenyértaposó 
kislányról szólt, akit a szülei annyira 
szerettek (mai szóhasználattal élve ajná-
roztak, babusgattak), hogy amikor eső 
után kiment az utcára, hogy a lába és a 
szép ruhája ne legyen sáros, felszeletelt 
kenyeret raktak a lába alá. A mese tragé-
diával végződött és a tiszteletes úr nem 

Sárkányölő Szent György szobra  
Iszkaszentgyörgyön 
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adott rá magyarázatot, hogy miért. Sze-
rintem, most már így utólagosan gon-
dolva, ránk bízta, hogy a tanulságokat 
mi vonjuk le a történetekből.  

A másik mese arról szólt, hogy a ví-
zimolnár tulajdonos papa öregkora miatt 
átadta elsőszülött, felnőtt fiának a ma-

lom tulajdonjogát és működtetését, hogy 
nyugodt, biztos öregkora legyen. Bizo-
nyos idő elteltével a fiú annyira „tulaj-
donos” lett, hogy úgy érezte és úgy gon-
dolta, hogy az ebédnél a tálból az első 
levesmerés is az ő dolga; és ezért az ed-
dig első kanálmerést gyakorló öreg 
édesapjának a kezére ütött. Ebéd után a 
malomüzem beindításakor az egyik 
transzmissziós tengelyt hajtó laposgép-
szíj letépte a karját, és nyomorék lett. 

Úgy emlékszem sohasem tértünk 
vissza a mesékben történtekre, de az biz-
tos, hogy egy-egy hajszálgyökérrel – ha-
nem is vettük észre, ha nem is tudatosult 
bennünk akkoriban – gazdagabbak let-
tünk egy életre. 

A természetben a hajszálgyökérzet 
feladata a talaj termőképességének fenn-
tartása és fokozása, nélküle a talaj szer-
kezet nélküli, átalakulatlan, terméketlen, 
élhetetlen anyag maradna. 

Kivetítve ezt mindennapi életünkre, 
hitünkre, felekezeteinkre, jelenlegi tár-
sadalmi helyzetünkre, ezek nélkül a 
gyökerek nélkül szellemi tápanyagok 
nélkül maradnánk, kiüresednénk és cél-
talanná válna az életünk. A feleke-
zetek felismerve az új idők kihívá-
sait, ezekre igyekeznek megfelelő 
válaszokat adni. A Balatonkenesei 
Gyülekezet kérésére az Önkor-
mányzat a Reformáció ötszázadik 
évfordulójának tiszteletére a refor-
mátus gyülekezetiház környéké-
nek a Kálvin tér nevet adta. A tér-
ség egy részén a reformáció három 
nagy alakjának, létrehozójának és 
terjesztőjének szobra került felállí-
tásra. Luther Márton német, Kál-
vin János francia és Dévai Bíró 
Mátyás magyar prédikátorokat áb-
rázolva. Ezzel a tettével a gyüleke-
zet és a presbitérium az Önkor-
mányzattal karöltve Kenesére hoz-
ta Európát – mondta el ünnepi ava-

tó beszédében Köntös László püspökhe-
lyettes, egyházkerületi főjegyző. 

Tisztelettel megköszönöm családom 
nevében az Iszkaszentgyörgyi és a Bala-
tonkenesei Gyülekezeteknek és Nőszö-
vetségeiknek a lehetőséget, hogy részt 
vehettünk a Szent György Napi rendez-
vényen. És megújulva, hajszálgyökere-
inket megerősítve élhetjük, erősíthetjük 
hitünket, közösségeinket. Külön köszö-
net Németh Gyuláné Nagytiszteletű asz-
szonynak, akinek vigyázó szemét és 
gondoskodó szeretetét egész utunk alatt 
éreztük. 

Gyurica István 

g                            u           i                                            x                                                 g                          u  i                                            x                             g                 u     i                                           x   

Az Amadé–Bajzáth–Pappenheim grófi 
és püspöki kastély Iszkaszentgyörgyön 

A református parókia márványtáblája 

 Képek: Gyurica Bence 

A Herczku Ágnes–Nikola Parov páros – akiknek alkotómunkájában
szinte vérfrissítésként hatott a pár éve megalakított banda – újabb lendületes és
pezsgő repertoárral állt elő, amelyben Herczku Ágnes 2018 áprilisában megjelent,
Hozomány című mezőségi lemezének dalaiból is elhangzik néhány. 

A Herczku Ági és a Banda a magyarországi – de híven eddigi megszokott sok-
színűségükhöz – a határokon túl élő magyarok, valamint a környező nemzetek nép-
zenéjéhez is bátran és hitelesen nyúl. A magyar népzene és a szomszéd népek nép-
zenéje közötti kölcsönhatás okán intett mindannyiunkat Bartók: a szomszédaink ze-
néjének ismerete nélkül a sajátunkat sem tudjuk megismerni és megérteni. Ez az ösz-
tönzés és a zenészekben lévő ösztönös kíváncsiság hajtja a zenekart a mindenkori
repertoár kialakításában, vagy a nagy elődök kutatásaira, vagy saját gyűjtéseikre tá-
maszkodva. 

Herczku Ágnes Bandázom lemeze két hónapon át szerepelt a világ legrangosabb
világzenei listáján. A WORLD MUSIC CHARTS EUROPE toplistát a világ 25 orszá-
gának mintegy 50 világzenei szakembere havonta állítja össze. A két legnevesebb nem-
zetközi világzenei szaklap, a SONGLINES és az FROOTS magazin is elismerő kritikát
jelentetett meg a Bandázom lemezről. Az album egyik dala pedig felkerült a Songlines
magazin TOP OF THE WORLD, valamint a WOMEX válogatás CD-jére is. 

A 2015 őszén Budapesten megrendezett, legnagyobb nemzetközi világzenei
fesztivál és vásár, a WOMEX zsűrije is beválogatta a Herczku Ági és a Banda kon-
certjét a programjába. A zenekar fellépése akkora sikert aratott, hogy a WOMEX
rendhagyó módon hozzájárult, hogy a koncertfelvétel négy új dallal kiegészítve le-
mezen is megjelenjen. A Live at Womex című lemez 2016 nyarán ismét felkerült a
WMCE nemzetközi világzenei toplistára. 

Hozomány címmel 2018. április elején jelent meg Herczku Ágnes legújabb 
lemeze, amelyen mezőségi, visai gyűjtéseinek eredeti, valamint mai, népzenekar-
ral előadott dalai szerepelnek. 
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata 

a vadregÉnyes Égei-tengeren      3. rÉsz 

    VEGYTISZTA TENGER, AMELY MÉG SZEPTEMBER VÉ-
GÉN IS 26˚C-OS. SŰRŰ NÖVÉNYZETTEL BENŐTT ZÖL-
DELLŐ SZIGETEK, A KÉK SZÍN MINDEN ÁRNYALATÁBAN 
POMPÁZÓ ÖBLÖK. TÖBB EZER ÉVES TÖRTÉNELMI EM-
LÉKEK: ÓKORI SZÍNHÁZAK, KIRÁLYSÍROK. MINDEZEK 
TETEJÉBEN ÉLVEZHETJÜK A TÖRÖK ÉS GÖRÖG VEN-
DÉGSZERETETET: BÁRÁNYHÚS, HAL, EFES ILLETVE 
MYTHOS SÖR, VÍZIPIPA. MI KELL MÉG A BOLDOGSÁG-
HOZ? KALANDRA FEL! IRÁNY AZ ÉGEI-TENGER! 

KOS, 2006. július 23 – július 30. 
Ha minden kötél szakad – Szivacshalászok földjén – A 
Kleopátra Beach titka – Bodrum éjszaka – És nappal – 
Ókori romok között – Császkálás Rhodos-on – Világvégi 
szigetek: Simi és Tilos – Megérdemelt pihenés, avagy ví-
zipipázás a tengerparton 

 Egy régi angol mondás szerint akkor 
kell reffelni (vitorlát kurtítani erős szél-
ben), amikor először gondolsz rá, és ak-
kor kell kivenni a reffet, amikor először 
gondolsz rá, utána elkészíted a teádat, 
megiszod, és még mindig úgy gondolod, 
hogy nincs szükség a reffre. Nos ese-
tünkben már elfogyott az a bizonyos tea, 
Döme a hajó orrát a szél felé fordítja, 
Peti pedig csörlőzni kezdi azt a kötelet, 
amely az árbocból pörgeti ki a grószt. 
Egy óvatlan pillanatban az öreg kötél el-
pattan, és ugyanakkor megszorul a stop-
perben, a vitorla nem mozdul se előre, se 
hátra, zajosan csapkod, majd leveri a fe-
jem. Hangosan káromkodok. A követ-
kező pillanatban már az árboc tövében 
állok, valahogy sikerül kézzel kipörgetni 
a grószt, majd leengedni. Vissza a kikö-
tőbe, kötélcsere, majd újra nekilódu-
lunk. 

Kos szigetének kontúrjai percről 
percre, hullámról hullámra maradnak el 
mögöttünk, a párás levegő elhalványítja 
a távolodó hegyeket. Késő délutánra jár 
a meltemi 5-ösig erősödik, rúg egy utol-
sót, hogy aztán egy pillanat alatt leáll-
jon. Bevonjuk a vitorlákat és bemotoro-
zunk Kalimnos szigetének egyik háborí-
tatlan öblébe. Célba vesszük az étterem 
előtti kis mólót, lassan araszolunk a se-
kély vízben. Az étteremből egy tagba-
szakadt asszonyság és egy még nagyobb 
darab pasas csoszog a segítségünkre, ez 
utóbbi külsőleg Demis Roussos és San-
dokan keveréke. Jó messziről vetjük ki a 
kikötőköteleket, ők rutinosan kikötnek 
minket, majd a pasas egy sárgadinnyét 
hajít a fedélzetre. Megkérdem a nevét, 

amire egy elképesztően hosszú, érhetet-
len szózuhataggal válaszol. Bambán né-
zek. Erre ő: hívjál Hercules-nek. Este 
már Hercules éttermében ücsörgünk és 
hallgatjuk a végetnemérő történeteket. 

Kalimnos népessége ősidők óta a 
szivacshalászatból él. Hagyományosan 
a búvárok meztelenek voltak, és kötélre 
erősített követ lógattak a vízbe a hajó-
jukról, ami megkönnyítette a szabadtü-
dős merülést. Ma már modern felszere-
lést használnak és kötelező hivatásos jo-
gosítványt kiváltani minden görög szi-
vacsvadásznak. Az üzletnek kis híján 
befellegzett 1986-ban, amikor egy rejté-
lyes vírus tizedelte meg a szivacspopu-

lációt. Azóta a szivacsok meggyógyul-
tak, de a tradicionális szivacskereskedők 
egyre nehezebben veszik föl a versenyt 
a szintetikus termékekkel. Pedig nem 
mindegy, hogy zuhanyzáshoz, hajóápo-
láshoz milyen terméket használunk! 

Meltemi reggel újraéled, ideje vitor-
lát bontani. Hátulról kapjuk a szelet, egy 
szál génuával haladunk, 6 csomós sebes-
séggel. A hullámok gyengéden jobbra-
balra mozgatják a hajó farát. Az égen 

egyetlen felhőt sem látni. Nincs más dol-
gunk, mint követni a természet ritmusát. 
A jó túra úgy néz ki, hogy ideális szél-
ben vitorlázni kell; szélcsendben egy 
öbölben úszni, búvárkodni; viharban 
kocsmában ülni. Ha ez e rend felborul, 
akkor jó szélben kocsmázás, viharban 
fürdőzés, és szélcsendben vitorlázás. 
Egyik sem könnyű! 

Kos és a török partok között suha-
nunk, majd bevitorlázunk a Gökova 
öbölbe. Sadun Boro, az első török föld-
kerülő vitorlázó, ennek a vidéknek a 
szülötte, azért harcol, hogy az öböl ter-
mészeti védelmet élvezzen, és megállít-
sák a gombamód szaporodó hotelek ter-
jeszkedését. 

Az öbölben megszámlálhatatlan hor-
gonyzóhely kínálgatja magát, közülük is 
a leghíresebb a Kleopátra Beach. A le-
genda szerint az extravagáns királynő, 
úgy imponált kedvesének, Antonius-
nak, hogy Afrikából hajóval hozatott ho-
mokot és alakított ki strandot számára. A 
tudomány még nem foglalt állást abban 
a kérdésben, hogy a szerelemnek van e 
határa, de számos tudós állítja, hogy a 
Kleopátra Beach homokja nem ideva-
lósi, hanem É-Afrikában honos. 

A meltemi alábbhagy. Leengedjük 
horgonyunkat egy festői öbölben, kör-
ben meredek sziklák, az északi részén 
homokos strand, gulettek ringatóznak a 
vízen. Elő a fürdőgatyával és a búvár-
szemüveggel! 

A horgonyt felhúzva utunkat a török 
partok legkeresettebb, legfelkapottabb, 
és legdrágább települése felé vesszük. 
Bodrum bohém város hírében áll: írók, 
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művészek, sportolók, politikusok, gaz-
dag üzletemberek hemzsegnek itt. Bod-
rum, az ókori Halikarnassos a szülővá-
rosa Hérodotos-nak, aki a görög-perzsa 
háborúk, és az akkor ismert Világ törté-
netét vetette pergamenre, bejárta Egyip-
tomot, Nyugat-Európát, Ázsiát, hogy 
anyagot gyűjtsön kilenc könyvéhez. A 
város színes történelemmel büszkélked-
het: mükéneiek, görögök, trójaiak, hada-
koztak itt, Nagy Sándor is meghódította, 
majd római, azután bizánci idők követ-
keztek. Ne szaladjunk ennyire előre a 
történelemben! 

Felhúzzuk a sárga (Q jelű) lobogót, 
jelezve, hogy járványmentesek vagyunk, 
és szabad behajózást kérünk; melléje a 
török zászló is fölkerül. A kikötő bejára-
tánál egy motorcsónakos fiú vár, a mó-
lóig vezet minket, ahol egy következő 
motorcsónakból a kezünkbe adják a mo-
oring kötelet. Ilyen szervezettséget még 
egy marinában sem tapasztaltam, és még 
nincs vége a meglepetéseknek. A parton 
újabb segítség vár, aki kis információs 
füzetet ad át, és útbaigazít a bejelentke-
zést illetően. Elsőnek a marina irodában 
fizetjük ki a kikötői díjat. Ezt követően 
átsétálok az öböl túloldalán lévő Kikötői 
Kapitányságra, ahol, a vízhasználati díj 
és vízum megvásárlását követően hiva-
talosan beléptetnek török földre. A mar-
ina hallatlanul magas szolgáltatást nyújt: 
a szokásos parti áram (230V) és vízvé-
teli lehetőség mellett, kábel TV csatla-
kozás is rendelkezésre áll; a zuhanyzó 
helységek légkondicionáltak; az irodá-
ban internetes portál várja azokat, akik 
sürgős e-mailt várnak. 

Kikötés után belevetjük magunkat 
Bodrum pezsgő éjszakai életébe. Az ö-
böl mentén éttermek, bárok sorakoznak. 
A legénység már nagyon vágyakozik, 

hogy megkóstolhassa a hamisítatlan tö-
rök ízeket: a halak, rákok, tintahalak mel-
lé joghurtos-tökös saláta, leöblítve raki-
val (ouzo-szerű alkoholos ital). A bazár 
negyedbe tévedve hosszasan alkudozok 
egy ezüst-cirkónium karkötőre. Zsebre 
vágott kézzel sodródunk a tömeggel. A 

marina melletti fényűző yacht klub bejá-
ratánál sportautók, luxus limuzinok par-
kolnak, diszkrét zene szűrődik ki, a bár-
pultnál vasaltinges urak és elegáns höl-
gyek társalognak. Bodrum sokszínűsé-
gét mutatja, hogy egy sarokkal arrébb 
lévő csapszékben –ahova aztán mi is be-

térünk- strandpapucsos, rövidgatyás vi-
torlázók, unatkozó török erőművészek, 
ügyes kezű zsebtolvajok mulatják az 
időt. Rakit tesz elénk a csapos, időjárás-
ról kezd beszélni, majd belebonyoló-
dunk a végelláthatatlan tengeri történe-
tekbe. Hajnalodik, ideje visszatérni a ha-
jóra! 

Másnap reggel nyakunkba vesszük a 
várost. Elsőnek egy mecsetet látogatunk 
meg. Az előtérben le kell venni a cipő-
ket, belül diszkrét lábszag terjeng, ami 
semmit sem von le az áhítatból és nyu-
galomból, ami a helységben uralkodik. 
Leülök a szőnyegre és figyelem az 
imádkozókat. 

Az elmélkedést követően Bodrum 
szimbóluma, a XV. sz-ban johanita lo-
vagok által épített erőd felé vesszük 
utunkat. Rózsás, virágos, olajfás kerte-
ken át vezet az út a vár tetejére, ahonnan 
mesés panorámában van része a kirán-
dulónak. A várbörtön bejárata fölötti fel-
irat („a hely, ahol Isten nem létezik”) so-
kat elárul erről az ellentmondásos kor-
ról. 

A Szt. Péter erőd ad otthont a Föld-
közi tenger medencéjének legizgalma-
sabb víz alatti kincseket bemutató múze-
umának. Évezredek során megannyi nép 
hajói járták az Égei tenger vizeit, hábo-
rúk, csetepaték is gyakoriak voltak, ezért 
is hever annyi hajóroncs a tengerfené-
ken, melyek vonzzák a roncsmentőket, 
kincsvadászokat. Közülük is az első Ge-
orge Bass, a Pennsylvaniai Egyetem mun-
katársa volt, aki 1960-ban visszautasít-
hatatlan ajánlatot kapott: irányítsa egy 
bronzkori hajóroncs kincseinek feltárá-
sát Ulu Burun sziget közelében. Ez a 
munka merőben eltérő volt attól, amivel 
az ifjú régész valaha találkozott, egy 
30m-rel a víz alatt fekvő bizánci gályát 

kellett feltárnia. Bass elrohant az Üdv-
hadsereghez búvárleckét venni, majd 
megkezdte szisztematikus, de ugyanak-
kor kalandokban bővelkedő munkáját, 
és szinte egymagában kifejlesztette a víz 
alatti régészet tudományát és módsze-
reit. Az egyik teremben amforák látha-
tók, a másikban elsüllyedt bizánci hajó 
üvegrakománya, a harmadikban bronz-
kori edények. A múzeumot természete-
sem Dr. Bass alapította. 

A meltemi szokásosnál később kel 
életre, a Nap már lebukóban van, mire 
búcsút intünk Bodrumnak. Délnek vesz-
szük utunkat, 20 csomós szelet kapunk 
raumból (majdnem a hátunk mögül). 
Két óra elteltével már teljesen sötétben 
hasítjuk a habokat, kisvártatva feltűnik a 
Datca félsziget legnyugatibb pontját 
jelző, fehér fényű világítótorony (Deve-
boynu, 104m magas). A fokot megke-
rülve egy szűk bejáratú öbölbe navigá-
lunk. Tőlünk balra egy kőgát csillan meg 
a holdfényben, jobbra nem lehet látni 
semmit, de az Imray Pilot Book (navigá-
ciós segédlet) szerint itt egy elsüllyedt 
kőgát nehezíti a bejutást. Csak a kettő 
között lehet becsúszni. Peti hibátlanul 
kormányozza a hajót, horgonyt dobunk 
az öböl sima vizén, majd krumplis-
zsákként zuhanunk az ágyba a hosszú 
nap után. 

Az öbölben két étterem, hat férfi, és 
harminc kecske jelenti a civilizációt. 
Nem volt ez mindig így! Az ókorban 
eleven kikötőváros virágzott ezen a he-
lyen. A dórok, akik Knidos-t alapították, 
igencsak leleményesek voltak: a félszi-
get körül gyakran forog a szél, az ókori 
hajóknak itt kellett várakozni a jó szélre, 
így fejlődött ki a helyi kereskedelem és 

hajókarbantartó ipar. A sok-sok megálló 
hajó között volt Szent Pálé is, amely a 
római tárgyalásra vitte az apostolt. Órá-
kat bolyongunk az ősi kövek között, 
megcsodálva egy antik színház, számos 
Apolló templom, és lakóház maradvá-
nyait. 
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Knidos-tól Rhodos-ig 45 mérföldes út 
vár ránk, korán kell indulni. Hihetetlen, 
de a szél még mindig a hátunkat fújja. A 
hajót 110º-ra kormányzom, szállunk a 
meltemivel és a hullámokkal. A mélykék 
vízen vakítóan csillannak meg a Nap su-
garai. A párába vesző horizonton távoli 
szigetek kontúrjai sejlenek fel: először 
Nisiros; utána Tilos; észak felől, kicsit 

közelebbről Simi. Hét óra álomszép vi-
torlázás után tekerjük be a génuát a rho-
dosi várfal előtt. Bemotorozunk a zsúfo-
lásig megtelt kikötőbe, ahol teszünk né-
hány kört, mire kiigazodunk a horgony-
láncok, bóják, mooring kötelek kusza 
rendszerében (már ha a görög kikötők 
ilyen fokú lazaságát lehet rendszernek 
nevezni). Aztán leengedjük a horgonyt és 
a kőfalhoz farolunk. Kezdődhet Rhodos 
felfedezése! 

A Lonely Planet útikönyv előrejelzé-
sei 100%-osan beigazolódtak: a 10 leg-
rosszabb dolog között említi a rhodosi ét-
termeket és a 10 legjobb dolog egyike az 
éjszakai városnézés. Kísérletező kedvün-
ket igazolja, hogy ennek dacára beülünk 
egy vendéglőbe, de ezt a kaját még a leg-
edzettebb hajós gyomor sem képes befo-
gadni, sőt az eddig sokat dicsért Mythos 
sör is ihatatlan. Az útikalauz a rhodos-i 
éjszakai sétát az egekig magasztalja. 
Nincs ebben semmi túlzás. Az óváros ut-
cáin, terein a bizánci, a török, a lovagkori, 
és a görög építészet egyvelege tárul 
elénk. Megcsodáljuk a Nagymesteri Pa-
lotát, a Lovagok utcáját, a török negyed 
girbe-görbe utcáit. 

A kikötő bejáratánál állt egykoron az 
ókori Világ hét csodájának egyike: a rho-
dosi kolosszus, létezésére nincs egyéb bi-
zonyíték, mint a korabeli utazók elbeszé-
lése. A 32m magas bronz szobor 12 éven 
át épült (ie. 294-282) és csupán egy em-
beröltőt állt a helyén, mert egy földrengés 
rommá zúzta. A helyiek babonából év-
századokon át háborítatlanul hagyták, 
míg egy leleményes szaracén felvásá-
rolta, jó haszonnal tovább adta egy zsidó 
kereskedőnek, aki a történet szerint 900 
tevével szállítatta a Kolosszus darabjait 
Szíriába. 

A meltemi egész éjszaka fúj, sőt reg-
gelre 30 csomós sebességre gyorsít. 
Ideje visszaindulni Kos irányába, de az 
ÉNy-i útirány ebben a szélben kivitelez-
hetetlen. Betérek a Görög Parti Őrség hi-
vatalába, köszöntöm az illetékest, majd 
egy háromnapos előrejelzést kérek 
Rhodos–Kos térségére. A pasas értetle-
nül bámul… Most mit nem ért, a három 
napot, a Rhodos-t, vagy a Kos-t? Újra 
nekiszaladunk. Rövid telefonálgatás 
után közli: 5-ös, 6-os ÉNy-i, Ny-i szél 
fúj jelenleg (ezt én is tud om). Megkö-
szönve a bőséges információt visszabal-
lagok a hajóra. 

Bereffelt vitorlákkal bukdácsolunk a 
1,5-2m-es hullámokon, negyedszéllel 
estére Simi szigetén lehetünk. A mel-
temi ebben az időszakban rendkívül 
megbízhatóan ugyanabból az irányból 
fúj, a kérdés csak az, hogy erősen vagy 
még erősebben. Azt a távolságot, amit 
hátszélben Rhodos felé egy nap alatt le-
küzdöttünk, most széllel szemben három 
napig fog tartani. Ezeken a kreuzos sza-
kaszokon jól jön, hogy a hajón többen is 
értenek a kormányos mesterséghez, 
most éppen Döme próbálja a lehető leg-
jobbat kihozni: élesen vitorlázni (minél 
inkább Simi irányába), ugyanakkor azért 
haladnunk is kell, legalább 3 csomós se-
bességgel. A térképen kinézünk egy vé-
dett öblöt, ahogy közeledünk feléje 
szinte az utolsó pillanatig rejtve marad a 
bejárata, egy szikla tetején álló szélma-
lom jelzi, hogy jó irányba tartunk. Simi 
igazán nyugis, mindentől távol lévő 
hely, néhány taverna látszik a parton, az 

öbölben vitorlások horgonyoznak. A 
legérdekesebb látnivaló egy ortodox ko-
lostor. Az egyetlen egy élelmiszerbolt 
falára nemes egyszerűséggel a követ-
kező feliratot festették: „everything 
here”. Nos, ez a „minden”, ami itt kap-
ható: görögdinnye, néhány üveg nestea, 
és két karton sör. Nagy szükségünk lett 
volna mindkét karton sörre, de akkor mi 
marad az utánunk betérő vendégnek, 
úgyhogy rájuk való tekintettel csak egy 
csomaggal vásárolok. 

A következő célpontunk Tilos szi-
gete. A szél még mindig szemből fúj, és 
ezzel a gondolattal meg kell tudnunk ba-
rátkozni. Ha lazítani akarsz, menj Tilos-
ra, itt aztán nincs turizmus, nem hábor-
gat senki. Összesen négy vitorlás kötött 

ki a kőfalhoz. A szomszédjaink hollan-
dok, áthívnak beszélgetni. Megtudom, 
hogy innen 3km-re van egy elhagyatott 
falu, amely 50 évvel ezelőtt néptelene-
dett el, mert lakói nem jól gazdálkodtak 
az ivóvízzel. Az is fontos információ, 
hogy a szellemfaluban egy bár üzemel, 
ahol a sziget csekély számú fiatalsága és 
a vitorlázók gyűlnek össze esténként. Az 
éjszakai falu sokkoló látványt nyújt: a 
tetőt és a nyílászárókat elhordták, a bá-
ros minden házba egy-egy izzólámpát 
helyezett el, amely mint üres csontváza-
kat világítja meg a csupasz kőfalakat. A 
bárban görög zene szól, nem is lehet ab-
bahagyni a táncot hajnalig. 

Az alvással nem kell sokat bíbelődni, 
mivel korán reggel hagyjuk el Tilos-t, 
hosszú az út Kos városáig. A Datca fél-
szigetig kényelmesen haladunk, a már 
jól ismert fehér torony mellett hajózva 
aztán változik a szél: először leáll, aztán 
befúj szemből egy jó combos 7-es. Ref-
felünk, dőlünk, tovább reffelünk. Ebben 
a szélben mindenki, aki a fedélzeten tar-
tózkodik biztonsági hevedert vesz ma-
gára és kiköti magát a korláthoz. A hul-
lámok időnként fölcsapnak, az arcom 
tiszta só. Három órányi hánykolódás 
után érkezünk Kos kikötőjébe. 

A kimerítő nap után jól esik egy kis 
ellazulás. Egy tengerparti bárban vízipi-
pát rendelek. Ülök a homokban, térdem 
között a pipa, eregetem a füstöt. Bámu-
lom a vizet, elálmosodok. Kikérem a 
számlát, eltelik talán egy óra is, felém se 
néznek, máshol ezért reklamál a vendég, 
itt természetes. Az öböl fekete vizén vi-
torlások fehér horgonyfényei imbolyog-
nak. Friss tengeri szél fújja az arcom. A 
horgonylámpák lassan elhalványodnak, 
a fejem hátra esik, a pipa kicsúszik a ke-
zemből. Valaki egy pokrócot terít rám… 

 Somogyi Gyula 
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Pünkösd szombatján történt
Délelőtt megyek ki a kertbe, levesbe való zöldségért. Fér-

jem a kerti asztalnál vesződik a régi permetezőgéppel. 
– Bekevertem a permetet, ugye segítesz? Csak pár perc lesz

az egész. 
Mit mondhattam volna: haj-e! Mást terveztem: főzést, ta-

karítást, előkészületet az ünnepre, mint más háziasszony. 
És mi lett ebből? Férjem üggyel-bajjal hátára veszi a régi 

masinát. Egyik kezében fogja a botját, a másikkal irányítja a 
permetet, én pedig pumpálom egyik kezemmel a „drága ne-
dűt”, másikkal tartom a gépet – no és a páromat, hogy el ne 
essen. Az első sor simán ment, aztán a gép feladta; ekkor átön-
tötte az egészet a második, majd a harmadik gépbe, s a gazda 
egyre türelmetlenebb lett. Végül sikerült a kis kertet bejárni, de 
közben dél lett. 

Tíz nap múlva eljött a következő permetezés ideje, de ekkor 
párom már segítségül hívta a nagy fiát, s ő sec-perc alatt elvé-
gezte a munkát. 

Szóval ilyen cirkuszba illően telnek a nyugdíjas napok. 
Szórakoztató élményét megosztotta: 

Németh Gyuláné 
80 éves nyugdíjas 

Meghívó 
Szeretettel és tisztelettel 

meghívom otthonomba mindazokat, 
akik szerették és tisztelték fiamat, 

Jónás Sándort, 
születésének 50. és halálának 2. évfordulója 

alkalmából, 
2018. július 7-én, szombaton 17 órára, 

egy baráti megemlékezésre és beszélgetésre. 

Megjelenési szándékukat kérem, 
szíveskedjenek előre jelezni 

a +36/20-374-36-64-es telefonszámon. 

Cím: 8174 Balatonkenese, Rigóvölgy u. 19. 

Balatonkenese, 2018. május 31. 

Köszönettel: 
Jónás Sándorné 

Köszönetnyilvánítás 
Tisztelt olvasók! Engedjék meg, hogy a Balatonkenesei 

Hírlap hasábjain is megköszönjem mindazok érdeklődését, 
akik első verseskönyvem bemutatójára szóló meghívásomat 
elfogadták, és megtiszteltek jelenlétükkel 2018. május 25-e 
délutánján. Bízom abban, hogy személyes találkozásunk az 
Önök számára is elvárásuknak megfelelően alakult. Ezúton 
köszönöm a Pilinszky Irodalmi Színpad vezetőjének, Kerti 
Terikének és társainak, Oláh Jánosné Ilusnak és Tóth Zol-
tánnak verseim színvonalas bemutatását. Köszönöm Tömör 
István polgármester úrnak, hogy térítésmentesen biztosította 
a Kultúra Házának nagytermét részünkre, s természetesen 
köszönet Budai Roland barátunknak, aki a rendezvény tech-
nikai részét biztosította. Hálás szívvel gondolok mindazokra, 
akik önzetlen segítségükkel támogatták első kötetem megje-
lenését. Külön köszönöm kiemelkedő szerkesztői munkáját 
Nagy Krisztinának és Vasváry-Tóth Tibornak, akik az író-
olvasó találkozót is levezették. 

Továbbá köszönettel tartozom a Balatonfűzfői Trade-
org Nyomda igazgatójának, Tóth Zoltán úrnak és munka-
társainak, akik a rendelés feletti, pluszban kinyomtatott 
példányokkal leptek meg. 

A verseskötet a Széchenyi u. 16. szám alatti Antikvári-
umban megvásárolható. 

Nagy tisztelettel: 
Id. M.S. 

olvasÓprÓba 
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 

Végre egy könyv, amelynek könyvtáros a(z e- 
gyik) főszereplője! Minden szakma képviselőjéből 
lehet akciósztár, de a könyvtárosok valahogy min- 
dig hátul maradnak, amikor a szerzők és forgatókönyvírók rettent-
hetetlen hősöket keresnek. Tessék, itt egy! 

Adva van a Békés utcai Általános Iskola. Könyvtárában a be-
szédes nevű Morcz Arankával – ugyan, hogy is hívhatnának más-
képp egy könyvtárost? És adva van Jóhegyi Laci, a könyvmoly, 
aki mindjárt a tanév egyik legelső napján komoly problémával ta-
lálja magát szemközt: nincs nála olvasnivaló, és belesápad a gon-
dolatba, hogy könyv nélkül próbálja kihúzni a nap végéig. Mivel 
őt nem rettenti a könyvtáros néni komor neve, hiszen az előző tan-
évben is gyakran látogatta a könyvtárat, most is felballag az eme-
letre kölcsönözni. – De miért is morc(z) egy könyvtáros? (Téve-
dés, nem minden könyvtáros az!) Hamarosan, nem várt fordulat 
után ez is kiderül. Sosem gondolná az olvasó, mi az igazság, pedig 
valójában itt van mindvégig az orrunk előtt. A szellemes, szófor-
dulatokban gazdag történet végére Laci és társai, Dóri és Sári, az 
ikrek segítségével helyükre kerülnek a dolgok. 

A kötet – nem mellesleg a Tündérkönyvtárosok Szövetségé-
nek ajánlásával – 2011-ben jelent meg először. Ez a harmadik 
kiadása. – nk –

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány. 
Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., 2017 
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Terményszépségverseny! 
A Kenesei Kertbarát Kör terményszépségversenyt hirdet, melyre 

2018. augusztus 25-én, szombaton, 

a XIV. Országos Lecsófesztiválon 
kerül sor. 

Nevezni az alábbi kategóriákban lehet: 
– Paprika
– Paradicsom
– Tök
– Cukkini

A nevezéseket a helyszínen, 
10:00 órától 17:00 óráig várjuk. 
(Előzetes egyeztetésre az alábbi email címen van lehetőség.) 
Az eredményhirdetésre 18:00 óra után kerül sor. 

Kérjük, 
terményeiket nevük, telefonszámuk 

és/vagy egyéb elérhetőségük feltüntetésével, 
lehetőleg kis dobozban hozzák. 

(Ha a termény egy kis doboz méreteit meghaladja, 
természetesen talicskával is a helyszínre juttatható.) 

Kérjük továbbá, 
hogy a növényről, amelyről a termés származik, 

készítsenek egy fotót, 
és azt is mellékeljék a nevezéshez, ill. hozzák magukkal. 

Várjuk Önöket mi is a Lecsófesztiválon! 
Kenesei Kertbarát Kör 

– További információt kérhetnek: keneseikertbaratok@gmail.com –

Új könyvek 
a könyvtárban! 

Frissen érkezett könyvekkel várjuk ked-
ves olvasóinkat a könyvtárunkban. 

Ízelítő a kínálatból 
Gyermek- és ifjúsági könyvek 
Fison, Julie: Legyen, ahogy akarod! – 

Álom vagy valóság 
Hannigan, Kate: Édes vakáció 
Hartman, Rachel: Árnypikkely 
Harvey, Jacqueline: Alice-Miranda és a 

titokzatos boszorkány 
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója 10. – Régi 

szép idők 
Lenk, Fabian: A fáraó halálának titka – 

Idődetektívek 11. 
Lenk, Fabian: A jósda rejtélye. Krimi az 

ókori Görögországból – Idődetektívek 6. 
Lenk, Fabian: A szamuráj esküje – Idő-

detektívek 14. 
McLachlan, Jenny: Szerelem a parketten 

– Katicalányok 1.
Russell, Rachel Renée: Egy Zizi naplója 

2. – Buli van! 
Russell, Rachel Renée: Egy Zizi naplója 

6. – Bálkirálynő 
Weetman, Nova: Legyen, ahogy akarod! 

– Pálya vagy dráma
Életrajzok, visszaemlékezések 
Fa Nándor: Magad, uram 
Szépirodalom, regény 
Dragomán György: Máglya 
Harris, Joanne: Ötnegyed narancs 
Jókai Anna: Átvilágítás 
Picoult, Jodi: A nővérem húga 
Picoult, Jodi: A tizedik kör 
Történelmi regény 
Fábián Janka: Az angyalos ház –  és más 

történetek 
Fábián Janka: Lotti öröksége 
Novella, elbeszélés 
Bödőcs Tibor: Addig se iszik 
Krimi, bűnügyi, thriller 
Brown, Dan: Eredet 
Croft, Kathryn: A lány, akinek nincs 

múltja 
Deaver, Jeffery: Az acél csók – Ha meg-

érzed, akkor már késő 
Falk, Rita: Gőzgombóc blues 
Falk, Rita: Télikrumpligombóc 
Akció, romantika, kaland 
Follett, Ken: Az ördög műve 
Smith, Wilbur: A fáraó 
Sparks, Nicholas: Engem láss! 

És nagyszerű könyveket kaptunk a Márai-program keretében is, többek kö-
zött: 
Szépirodalom, regény 
Arany János balladái Zichy Mihály 

rajzaival 
Mann, Thomas: A Buddenbrook ház 

(új fordítás) 
Márai Sándor: A forradalom előérzete 
Szerb Antal: A Pendragon legenda 
Életrajz 
Rejtő Jenő elveszett naplója – Életregény 
Néprajz 
Bede Béla: Magyar népi építészet 
Hoppál Mihály: Sámánok 
Vasas Samu: Népi gyógyászat – Kalotasze- 

gi gyűjtés 

Művészet 
Szunyoghy András: Akt- és alakraj-

zolás 
Sport 
Rózsaligeti László: Magyar olimpiai 

lexikon 1896-2016 
Gyermek- és ifjúsági irodalom 
Boldizsár Ildikó: Esti tündérmesék 
Bosnyák Viktória: Mantyusok – Bá-

torság, Tomi! 
Janikovszky Éva: Bertalan és Barna-

bás 
Mézes Judit: Bátorító mesék 
Szabó Magda: Tündér Lala 
Tóth Krisztina: Felhőmesék 
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Új sorozatot indítunk a Balatonkenesei Hírlapban, mely-
ben szeretnénk bemutatni fotósainkat – azokat, akik a legtöbb 
képet küldték/küldik nekünk. 

Legelőször Gyurica Bencével ismerkedhetnek meg. Bence 
tizennégy éves, az ősszel kezdi középiskolai tanulmányait. Ké-
pei szerepeltek már borítón és találkozhattak velük a sorok 
között is. 

– Bence, hogyan kezd-
tél fotózni? 

– Vettem egy telefont,
aminek nagyon jó volt a 
kamerája, és először az-
zal készítettem képeket, 
elsősorban panorámafo-
tókat – naplementét, a tá-
jat. Amikor megmutat-
tam apuéknak, a baráta-
imnak, mindenkinek tet-
szett. Aztán a makrofotó-
zás is felkeltette az érdek-
lődésem. 

– Ebből az újság ol-
vasói már láthattak né-
hányat. Sajnos nem mindet színesben, de 
borítóképed is volt már. Mit éreztél, mit 
gondoltál, amikor láttad, hogy sokaknak 
tetszik, amit csinálsz? 

– Természetesen örültem, de közös-
ségi oldalon először igazán meg sem 
akartam osztani. 

– Szerencsére az újságnak hamar
küldtél a képeidből. – Tervezel bármit a 
fotózással a hobbin kívül? 

– Nemrég kellett iskolát választa-
nunk, Néztünk fényképész iskolákat is, 
de azt már csak érettségi után lehet vé-
gezni. A filmezést is megnéztük, de az 
nem érdekel annyira, mint az állóképké-
szítés. 

– Most mégy középiskolába. Hová?
– Almádiba, a kéttannyelvűbe. An-

gol és spanyol nyelvet fogok tanulni. 

– Fotósnak
készülsz? 

– Nem iga-
zán, ezt csak 
hobbiszinten 
szeretném űz-
ni. Ami igazán 
érdekel, az a 
háztervezés és 
a kerttervezés. 

– Tehát most úgy
gondolod, valamilyen 
mérnök szeretnél lenni. 
Ha építész és kertmér-
nök is, az csodás kombi-
náció! – Mit szeretsz 

leginkább fotózni? 
– Már a legelején, de még most is a

naplemente a kedvencem, de a makroké-
peket is nagyon szeretem. Tulajdonkép-
pen mindent. Olyasmit, amit bárki más. 

– Csak nem mindegy, te hogyan lá-
tod meg benne a lényeget. 

– Remélem, hogy látok és a ké-
peimen megmutatok olyat, amit 
más nem. 

– Képeid főleg természeti jelen-
ségeket mutatnak be. Embereket 
nem fotózol? 

– Most még nem igazán.
– Szereted a természetet?
– Igen, nagyon. Anya és apa is ker-

tész, sokat vagyok a szabad ég alatt. 
– Amíg nem jött a fotózás az éle-

tedbe, volt valami hobbid? 
– Minden évben utaztunk, azt na-

gyon szeretem. És sokféle sportot is ki-
próbáltam. 

– Miket?
– Három évig úsztam, aztán teni-

szeztem, fallabdáztam. Voltam edzőte-
remben is. 

– A sport még mindig jelen van az
életedben? 

– Most már nem annyira, de szeret-
nék újra sportolni. 

– Az előzőek
nem tetszettek? 

– De, csak
egy idő után meg-
untam. Szeretnék 
megint olyat ta-
lálni, amit öröm-
mel végzek. 

– Akkor most
a fotózás a hob-

bid. Hobbi, vagy annál több? 
– Hobbi, de komoly. A telefonom

mindig kéznél van – a fényképezőgép 
nem –, így ami megtetszik, azt le tudom 
fényképezni. 

– Milyen gyakran készítesz képeket?
– Minden nap, de nem mindig beál-

lított képeket. 
– Hány fotód van most?
– Kicsi a telefonom tárhelye, de

olyan ötszáz kép lehet most rajta. 
Nemrég voltunk osztálykiránduláson, 
ahol mindjárt kétszáz képet készítet-
tem. 

– Amikor nem a következő fénykép-
témát keresed, mivel töltöd szívesen a 
szabadidődet? 

– Szeretek zenét hallgatni, bicikliz-
ni, Apáékkal és a testvéremmel lenni, 
a kutyámmal játszani – ha hajlandó rá. 
Szeretek a családommal lenni. 

– Sok sikert kívánunk neked az is-
kolához, a nyárra jó pihenést, és vár-
juk szeretettel a további fotóidat! 

– nk –

FOTÓSAINK 
Gyurica Bence 





2018. július BBalatonkenesei Hírlap 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tájházi Szerdák” 2018 
nyarán 

Az idei esztendőben is remek programo-
kat kínálunk minden kedves tájházi látoga-
tónknak, legyen szó aprócska gyermekről 
vagy idősebb érdeklődőről. Az alábbi üteme-
zésben kínálunk kedves és hasznos közösségi 
elfoglaltságot a gyerekeknek és kísérőiknek, 
illetve bárkinek, aki szeretne értelmesen és 
kellemesen eltölteni nyolc nyári szerda dél-
előttöt. A saját kezű alkotásokat haza lehet 
majd vinni!  

Ezúton fejezem ki hálás köszönetem a fog-
lalkozásvezetőink felé, akik idén is első szóra 
igent mondtak a felkérésemre, és szeretettel 
ajánlották fel önkéntes munkájukat a gyere-
kek, szülők és mindenki más örömére.  
Köszönöm, köszönjük!  

A foglalkozásokat szerdai napokon, 10-12 
óra között tartjuk.  

A foglalkozásokra a belépés ingyenes, a 
Tájház azonban a szokásos belépőjegy meg-
váltásával tekinthető meg. A programváltoz-
tatás jogát fenntartjuk. 

Sok szeretettel hívjuk-várjuk a gyerekeket 
és kísérőiket, illetve minden kedves érdeklő-
dőt, aki szeretné jól érezni magát szeretett 
Tájházunkban!  

Gábor Adrienn 
intézményvezető 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. • 

Július hónap 
a nép nyelvén 

1. Sóvári … Lajos, kenesei költő
2. A volt úttörőváros
3. Zeneiskolák régies neve
4. Tihany nevezetes növénye
5. … Sándor, kenesei tanító volt 
6. A 6. hónap
7. Ebben a városban található a

Jókai-villa
8. …rágó keneseiek 
9. Itt található a Balatonfelvidéki

Nemzeti Park központja 
10. Melyik hegyünk „adóállo-

más”? 
11. Meleg vizű gyógyfürdőnk

Zalában 
12. Atomvárosunk
13. A királynék városa
14. Gyakori rendezvényhelyszí-

nünk REJTVÉNY Készítette: Pulai Istvánné és Pulai Anna
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Nemcsak az időjárást 
tekintve, hanem a naptár 
szerint is beköszöntött a 
nyár. A nagy hőségben, a viharok követ-
keztében, de bármilyen más esemény 
miatt is szükségünk lehet a segítő szer-
vek munkájának, szolgáltatásainak 
igénybevételére. A különböző segély-
hívó számok csak valódi vészhelyzet 
esetében hívhatók. Legyen ez a mentők 
(104), tűzoltók (105), a rendőrség (107), 
vagy az általános segélyhívó (112) 
száma! 

Az indokolatlan hívás a valódi ve-
szélyhelyzetben lévőknek nyújtandó se-
gítséget hátráltatja, ezért is szankcio-
nálható szabálysértési eljárás kereté-
ben. Érdeklődésre, egyeztetésre, tájé-
koztatás kérésére az adott szervezet ve-
zetékes vonala, illetve mobilszámai 
szolgálnak. 

Mi a teendő, 
ha segélyhívást kezdeményezünk? 

A segélyhívást fogadó operátor beje-
lentkezése után röviden, érthetően el 
kell mondani, hogy mi történt. Fontos, 
hogy a bejelentő megőrizze a nyugal-
mát, elmondja a saját nevét, címét, visz-
szahívható telefonszámát. Az operátor 
által feltett kérdésekre, a minél gyorsabb 
segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, 
lényegre törő válaszokat célszerű adni. 
Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés 
során a lehető legpontosabban hatá-
rozza meg az esemény helyszínét, egy-
értelmű cím hiányában annak megköze-
lítési módját. 

A nyár a Balaton-parton megnöveke-
dett forgalommal, az itt megforduló ven-
dégek, járművek számának jelentős nö-
vekedésével is jár. A segélyhívások szá-
mának növekedése nem feltétlen jár 
együtt a nagyobb forgalommal, viszont 
a nagyobb forgalom következtében nő a 
rendőri intézkedések száma. A jó köz-
biztonság fenntartása a rendőrség ki-
emelt feladata a turisztikai idényben is! 
Ennek egyik módja a közúti ellenőrzé-
sek számának növelése. A helyi szerve-
zésű ellenőrzéseken kívül országos és 
európai akciókkal is találkozhatnak a 
közúton közlekedők. Igaz, az ellenőrzé-
seket minden esetben egy konkrét szem-
ponthoz kötik, pl. ittas vezetők, körözött 
személyek kiszűrése, biztonsági eszkö-
zök használata, sebességmérés, vezetés 
közbeni pihenőidők betartása stb., de ez 
nem zárja ki, hogy bármely szabályta-
lanságot észlelve a rendőrök megtegyék 
a megfelelő, szakszerű és jogszerű intéz-
kedéseket. A megállított gépjárművek 
ellenőrzése kiterjed a benne tartózkodó 
személyek – vezetők és utasok – adatai-
nak, iratainak ellenőrzésén túl a gép-
jármű műszaki állapotára, irataira, a cso-
magtartó tartalmára. 

Ha már a nyarat, a jó 
időt emlegettem, felhí-
vom a figyelmet a tu-

risztikai időszakban gyakrabban elő-
forduló bűncselekményekre. 

Úgy gondolom a strandon és gépko-
csiból történő lopások megelőzésében 
jelentős szerepe van a potenciális áldo-
zatnak. A strandon őrizetlenül hagyott, 
legfeljebb törülközővel letakart, vagy a 
gépkocsi utasterében szem előtt hagyott 
holmi valóságos csáberővel bír a tolva-
jok számára. 

A nyaralók nyitott ajtaja, ablaka ak-
kor is vonzó a besurranó tolvajoknak, ha 
otthon vagy a kertben tartózkodnak az 
ott lakók, a vendégek. 

Értékeinkre elsősorban nekünk, 
magunknak kell vigyázni! A rendőrség 
már csak a bekövetkezett bűncselek-
mény elkövetőjét tudja felderíteni, de ez 
a felderítés nem feltétlen jár együtt a kár 
megtérülésével is. 

Az óvatosság feltétlen legyen éle-
tünk része, ha idegen áll, idegenek áll-
nak a kapu előtt! Ne engedjük be ott-
honunkba, kertünkbe sem! A pohár vi-
zet ki lehet vinni, de ha elterelik a fi-
gyelmünket, amíg körül néznek a lakás-
ban, házban, kertben, melléképületben, 
bosszúság, akár jelentős kár is érhet ben-
nünket. 

A kertkaput, a lakásajtót mindig 
tartsuk zárva, ha otthon vagyunk, ak-
kor is! 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

A Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság adott helyet a Kelet-Balatoni Térség 
Önkormányzati Társulása (KBTÖT) 
kertében tevékenykedő Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
2018. június 14-én megtartott ülé-
sének. 

A térségi társulás túlmutat a 
Balatonalmádi Járás, illetve a rendőrka-
pitányság illetékességi területén, így a 
szomszédos Balatonfüredi Járás hivata-
los szervei is meghívást kaptak. A Fó-
rum elsődleges célja a Társulás szerve-
zeti átalakítását követendően a KEF meg-

újítása volt. A célnak megfelelően az Ön-
kormányzati Társulás elnöke mellett 
részt vett a KEF elnöke, dr. Dávid Gyu-
la, az érintett járási hivatalok, a Balaton-
füredi Népegészségügyi Osztály, a szociá-
lis szolgálatok, középiskolák képviselői, 

polgármesterek, önkormányzatok gyámü-
gyi munkatársai, a régió gyermekjogi kép-

viselője és nem utolsósorban a két 
érintett Rendőrkapitányság vezetője. 

A Fórum civil jellegére való te-
kintettel a résztvevők tájékoztatást 
kaptak a Veszprém megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-

tálya munkatársaitól a megyei droghely-
zetről, a KEF koordináló szerepéről, 
majd a Balatonfüredi és Balatonalmádi  

H  Nyár van, nyár van…  I 

Széleskörű egyeztetés 
kábítószerügyben 



Rendőrkapitányság képviselőitől drogpre-
venciós tevékenységükről, kábítószerrel 
kapcsolatos bűnügyi helyzetükről. 
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A szervezeti átalakulás személyi vál-
tozásokkal is járt. A korábbi elnök le-
mondása után a KBTÖT elnökét, 
Hebling Zsolt alsóörsi polgármestert vá-
lasztotta meg a Fórum a jövőbeli munka 
koordinátorának, a Fórum elnökének. 

Az új elnök örömmel fogadta a megje-
lentek hozzászólásaiban megfogalma-
zott, a más-más szemszögből született 
ötleteket, javaslatokat, és mindenképpen 
követendőnek tartotta a leköszönő elnök 
által hangsúlyozott tényt, hogy a KEF 

civil jellege maradjon meghatározó. 
Egyúttal felajánlotta, hogy a már most 
meglévő átfedések miatt is fűzzék szo-
rosabbra és hangolják össze a két járás-
ban működő KEF-k tevékenységét. 



Egyre szaporodnak körülöttünk a világnapok, emléknapok, 
szinte minden napra jut egy. Vannak köztük viccesek, kedve-
sek, és vannak fontosak, komolyak is, amelyek jelenlegi min-
dennapjaink problémáira igyekeznek ráirányítani a figyelmet. 
Utóbbiak sorában különösen lényeges szerepet töltenek be a 
környezetvédelemmel, a természeti környezet védelmével fog-
lalkozó világnapok, mivel sok ide tartozó kérdésben többszö-
rösen meghaladtuk Földünk tűrőképességét. 

Nejlonzacskóröptető 
szél. E fogalmat valami-
kor húsz évvel ezelőtt, 
véletlenül sikerült alkot-
nom, amikor egy esőho-
zó őszi front előtt feltá-
madó szélben néhány csí-
kos zacskó repült el bu-
dapesti lakásunk ablaka 
előtt. Szép, rendezett alakzatban haladtak, de már akkor meg-
döbbentett: itt tartunk? Annyi lenne a fölösleges és kidobott 
zacskó, hogy légibemutatót tarthatnak? – Az egyik aztán egy 
közeli fa ágai közt landolt, jó magasan, én meg még fél év 
múlva is figyelhettem, hogy lengeti lassan szétszakadó foszlá-
nyait a legkisebb légáramlat. 

A – sokszor egyszer használatos – nejlonzacskók az 
1960-as években jelentek meg. Előállításuk viszonylag könnyű 
és olcsó volt, a kereskedelemnek szinte minden szegletében 
bizonyították használhatóságukat. Egy-egy jól megtervezett, 

szépen díszített zacskó 
reklámhordozónak sem 
volt utolsó, így a gyártás 
és a felhasználás hamar 
megugrott. Ugyan pél-
dául az Egyesült Álla-
mokban még az 1980-as 
években is a papírzacs-
kók vezettek a nejlon-

papír párharcban, ám a tendencia a 2000-es évekhez kö-
zeledve megfordult. Furcsa, hogy éppen akkor, amikor 
az emberek szerte a világon kezdték felismerni, hogy ez-
zel is mennyit árthatnak a környezetüknek. 

Július 3-a a zacskómentesség világnapja. Két katalán civil 
szervezet kezdeményezte 2008-ban, mi-után döbbenetes mére-
teket öltött a nejlonzacskók használatából fakadó környezet-
szennyezés. A nejlonzacskó nyersolajból készül, melynek már 
a kitermelése is nagy terhelést jelent a környezetnek, és akkor 
még nem esett szó a zacskók gyártásának folyamatáról, illetve 
földi pályafutásuk befejezéséről: a szemétbe kidobott zacskók 
száz évnél is hosszabb idő alatt bomlanak le. És sajnos nem-
csak a háztartási hulladékba kerülnek bele: gyakran találko-
zunk utak mellett, erdőszéleken „felejtett”, nejlonzacskókban 
pihenő szeméttel. Mára a tengeri hulladék 80 %-a is műanyag. 
– Valamelyest megoldást jelentett a lebomló anyagokból ké-
szült zacskók megjelenése és térhódítása, de végleg ezzel sem 
pipálhatjuk ki a problémát. 

A világon már több helyen, 
így Magyarországon is adót – 
környezetvédelmi termékdíjat – 
vetettek ki a nejlonzacskókra, 
ezzel kívánva háttérbe szorí-
tani használatukat. Ugyanezt a 
célt szolgálja az is, ha a boltban 
kaphatunk ugyan zacskót, de 
pénzért. Van, ahol egyenesen 
tiltás alatt állnak, mint Afrika 
sok országában, és olyan ext-
rém esettel is találkozhatunk, 

mint Kenyában, ahol nagyon magas összegű büntetés, vagy 
börtön járhat akár a használatáért is. 

Ha nem nejlon, akkor milyen zacsi legyen? Legtöbben a 
papírra szavaznak, ám kevésbé közismert, hogy ennek előállí-
tása jobban terheli a környezetet. Ezt ellensúlyoz-za, hogy ha-
marabb és teljesen lebomlik. További választási lehetőség a vá-
szonból készült szatyrok használata, amelyek sokszor bevethe-
tők, de előállításuk környezetterhelő hatása akkor egyenlítődik 
ki, ha legalább száz használatot kibírnak. – A legjobban persze 
akkor járunk, ha bevásárlásainkra kosarat, ökoanyaagok fel-

Zacskómentes világnap 

Szélben szálló szatyor

Nejlonzacskó a tengervízben lebegve

Földön, vízen, levegőben…
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használásával készült táskát viszünk magunkkal. És ha már 
vásárolunk, jó, ha azt is megnézzük, mi kerül a szatyorba: el-
rettentő statisztika, de Magyarországon háztartásonként évente 
átlagosan több mint 60.000 forint értékű élelmiszer végzi a 
szemétben. Ugyanerre a sorsra jut számtalan egykor vágyott 
tárgy és műszaki berendezés is, amelyek gyakran még hasz-

nálhatóak lennének, mégis idő előtt az elektronikai hulladékok 
között végzik. Vásároljunk tudatosan, megfontolva; nézzük 
meg, mi az, amit végül hazaviszünk, és úgy teljék örömünk 
benne, hogy tudjuk: beszerzésével környezetünk javát is szol-
gáljuk. 

– nk –

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIV. ORSZÁGOS LECSÓFESZTIVÁL
BALATONKENESE, Széchenyi Park 

2018. augusztus 25. szombat, 10:00-24:00 

NEVEZÉSI LAP 
A CSAPAT NEVE és LÉTSZÁMA: …………………………………………………………… 

A CSAPATKAPITÁNY NEVE: ………………………………………………………………… 

ELÉRHETŐSÉGE (mobilszám és e-mail cím): ………………………………………… 

MELYIK TELPÜLÉSRŐL ÉRKEZNEK? …………………………………………………….. 

AZ ELKÉSZÍTENDŐ ÉTEL: …………………………………………………………………… 

Kérjük, a nevezési lapot nyomtatott betűvel töltse ki, és e-mailben vagy 
postai úton küldje el a címünkre, vagy személyesen adja le munkaidőben 

(8-16h) a Kultúra Házában!  

A nevezés határideje: 2018. augusztus 6. hétfő, 16 óra 
Nevezési díj: 5.000 Ft,  

amely a rendezvény helyszínén fizetendő, készpénzben 

Szakmai zsűri: Kocsis Bálint 

Ízelítő a programból:  
Bognár Szilvia * Mesetarisznya Bábszínház * Frici Bohóc * Falusi 
Mariann és a Füred Dixieland Band * táncbemutatók * Olly Bűvész * 
Szivárvány Népdalkör * Kárikittyom Anticeleb Orchestra * szakmai 
zsűrizés * BARRIO LATINO: koncert és latin táncház * Conestoga * 

Lecsóbuli a HelloKids partizenekkarral   

Elérhetőségeink:  
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

Nyári töltött 
káposzta 

Itt a nyár, a házi kovászos 
uborka ideje. De nemcsak u-
borkát, hanem káposztát is 
lehet kovászolni. Kicsit má-
sabb az íze, mint a savanyú 
káposztáé – gazdagabb, tel-
tebb. Ebből töltött káposztát 
főzni: a nyár egyik legkiemel-
kedőbb konyhai eseménye. 

Hozzávalók 
a kovászolt káposztához: 
– Kb. 2-2,5 kiló idei fejeská-

poszta 
– Kb. 2 liter víz
– 2 evőkanál só – ezt ellen-
őrizhetjük, és ha nem talál-
juk elég sósnak, ízlés sze-
rint utána is pótolhatunk 

– 2-3 szelet szikkadt kenyér
– 1 nagy csomag kapor (mint

a kovászos uborkához)
Elkészítés: A káposztaleve-
leket leszedjük, a többi káposz-
tát felszeleteljük. Ha nagyon 
vastagok, kemények a levelek 
fő erei, azt akár ki is vághat-
juk, de zsenge káposztánál ez 
még nem jellemző. A vizet fel-
forraljuk, és előbb a levele-
ket, majd az apró káposztát is 
beledobjuk pár percre.  Végül 
az egészet egy nagy üvegbe 
rakjuk, tetejére kerül a kapor. 
Jöhet a vízbe a só, amit aztán 
megvárunk, míg langyosra hűl 
– ekkor tesszük rá a kenyeret,
és mehet a napra. Körülbelül 
2-3 nap alatt megsavanyodik. 

És akkor jöjjön az étkünk, 
a saját magunk által készített 
alapanyagból főzött töltött ká-
poszta! 

Hozzávalók: 
– Savanyú káposztás üve-

günk tartalma 
– 60-70 dkg darált hús
– 20-30 dkg bármilyen nyers

füstölt hús 
– 1 bögre rizs
– Só, bors, pirospaprika ízlés

szerint 
– 1 csomag kapor
– Aki szeretne, beletörhet két

gerezd fokhagymát is 

Elkészítés: A rizst kissé megpároljuk, előfőzzük. A nyers, füstölt húst megdaráljuk, és ösz-
szekeverjük a darált hússal. Belevegyítjük a rizst, és ha valaki úgy dönt, jöhet bele a fok-
hagyma. Fűszerezzük – vigyázzunk, a füstölt hús már önmagában sós! A tölteléket összedol-
gozzuk. A magam részéről nem szoktam tojást beletenni, mert megkeményedhet. 

Most következik a káposztatöltés nem kevésbé fontos feladata. Főszerepbe, majd fazékba 
lépnek a megsavanyított káposztalevelek, melyekbe gondosan beletekerjük a tölteléket. Nem 
fő annyi ideig, mint a hagyományos káposzta, hiszen alapanyagunk egészen más állagú, mint 
hordós rokona. 

A végén híg rántást készítünk az apróra vágott kaporral, és ételünket berántjuk. 
Kellemes főzést és jó étvágyat kívánok! 

Nagy Mari 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos 

gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgálta-
tónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező 
hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított 
emblémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe. 

Zöldhulladék kezelése 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, 
szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési 
díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűj-
tőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. 
A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszú-
ságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni. 

A szolgáltató kizárólag 
a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el! 

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 – 18.00 
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-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hó-
nap 15-ik napjáig, a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / 
szállítás. 

– A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
– Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
– Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi,

pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
– Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az in-

gatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó 

az ingatlanon keletkezett települési hulladék-
ból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, to-
vábbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható 
hulladékokat, és a közszolgáltató által ingye-
nesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló 
jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a köz-
szolgáltatónak. 

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pó-
tolja. A nagyobb papírhulladékot az ingatlan-
használó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kila-
pítva, kötegelve adja át. 

A közszolgáltató a szelektív hulladékot 
havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, 
az előre megadott időpontokban. 

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás 
napján, kizárólag az ingatlan előtti közterü-
letre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a 
fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jel-
legű hulladék is található, a közszolgáltató a hul-
ladék elszállítását megtagadja. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Július 3. (kedd) Kommunális 
Július 10. (kedd) Kommunális 

Zöldhulladék 
Július 17. (kedd) Kommunális 
Július 23. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Július 24. (kedd) Kommunális 

Lomtalanítás 
Július 31. (kedd) Kommunális 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Július 1. (vasárnap) Kommunális 
Jú1ius 8. (vasárnap) Kommunális 
Július 10. (kedd) Zöldhulladék 
Július 15. (vasárnap) Kommunális 
Július 22. (vasárnap) Kommunális 
Július 23. (hétfő) Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg 
Július 24. (kedd) Lomtalanítás 
Július 29. (vasárnap) Kommunális 

Zsákos szemétszállítással érintett területek 
Soós-hegy: a 447/3. hrsz-tól és a Szép Juhászné utcától északra. – Átvételi helyszín: 
Bajcsy-Zsilinszky utca. 
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti terület, a Tiker utcával 
határolva. – Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca. 

SIÓKOM NONPROFIT KFT. 
Elérhetőségek 

Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3. 
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010 
E-mail: siokom@siokom.hu 
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