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Ülést tartott 2016. szeptember 29-én a balatonkenesei 

képviselő-testület. Napirend előtt elsőként beszámoló hang-
zott el a lejárt határidejű pályázatokról. A BM pályázat, 
melyben a város a Kossuth utca rekonstrukcióját és az óvoda 
ebédlőjének felújítását tervezte, sajnos nem nyert. A Bringa-
park hasznosítása ügyében kötött egyéves szerződés október 
végén jár le, a testület a további hasznosítás kérdését hamaro-
san tárgyalni fogja. A további, lejárt határidejű, 2016 májusá-
tól augusztusáig hozott határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolókat a testület elfogadta. 

Alpolgármestert választott a testület. Tömör István pol-
gármester a posztra dr. Tábori György képviselő urat javasol-
ta, aki a jelölést elfogadta. Ezután a képviselők titkos szava-
zással, 5 igen és 2 nem arányban alpolgármesterré választot-
ták dr. Tábori Györgyöt. 

Mivel dr. Tábori György, aki eddig a Kulturális, Oktatási, 
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke volt, alpolgármesterként 
bizottságban sem tagként, sem elnökként nem vehet részt, 
felmerült, hogy a kulturális és a turisztikai bizottságot Puskás 
Róbert elnöki hatásköre alatt vonják össze. Amíg a Képvise-
lő-testület megvizsgálja egy esetleges összevonás, avagy a 
jelenlegi bizottsági struktúra megtartásának lehetőségeit, 
ideiglenes vezetőként Jurcsó János vezeti a Kulturális, Okta-
tási, Ifjúsági és Sportbizottságot. A testület a bizottság tagjá-
nak választotta meg Kocsis Jenőt. 

Az első napirendi pontja az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató 
megtárgyalása volt. Balatonkenese Város Önkormányzata a 
2016. évi költségvetését az 1/2016. (II. 29.) számú Önkor-
mányzati rendeletével fogadta el. Ez 837.780.127,- Ft bevé-
tellel, 837.780.127,- Ft kiadással és 0 Ft hiánnyal számolt. Az 
első félévben 562.285.687,- Ft bevétel és 308.144.981,- Ft 
kiadás teljesült. Az intézmények bevételei és kiadásai a ter-
vezettnek megfelelően alakultak. A második félévben a ki-
adásoknál ügyelni kell az előirányzat felhasználási ütemterv 
szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésére, a szükséges 
átcsoportosításokra. A pótlólagos előirányzatok megszavazá-
sával a testületnek körültekintően kell eljárnia, jelentősebb 
kiadásokat csak a bevételi forrás meghatározása mellett vál-
lalhat a város. Nyomon kell követni továbbá az intézmények 
bevételeinek teljesülését is, hogy a tervezetthez képest idő-
arányosan teljesüljenek. Mindezeknek megfelelően megtör-
tént a költségvetési rendelet 2016. I. félévi módosítása. 

Siófok városa vállalta a hulladékszállítást településünkön 
is ellátó SIÓKOM Nonprofit Kft. 2015-2016. I. negyedévi 
veszteségéből származó hiány megfizetését, abban az eset-
ben, ha a céggel közszolgáltatási szerződésben álló tagön-
kormányzatok szerződésüket 2019. december 31-ig meghosz-
szabbítják. Önkormányzatunk a szerződés meghosszabbítását 
a SIÓKOM Nonprofit Kft. közszolgáltatókra vonatkozó meg-
felelőségi véleményének beszerzésétől tette függővé, mely-
nek határideje 2016. október 1. 

Szociális ellátásokról szóló rendeletet alkotott a testület. 
Az Alaptörvényben meghatározott szociális jogok érvényre 
juttatása érdekében az államnak feladata a szociális biztonság 

megteremtése, így a szociális ellátások formáit, szervezetét, 
az ellátásokra való jogosultság feltételeit az önkormányzatok 
határozzák meg. 2016. május 1-től módosult a szociális igaz-
gatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. Változott 
a jövedelem és a vagyon fogalma, új vagyoni elemként beke-
rült a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg, illetve szigo-
rodott az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettség. 
Az önkormányzati rendelet áttekintése a törvény változása 
miatt vált szükségessé. A rendeletben szabályozott feladat- és 
hatásköröket a Képviselő-testület a köztemetés kivételével a 
Szociális Bizottságra ruházza át. Köztemetéssel kapcsolatos 
ügyekben első fokon a Polgármester dönt. A szociális ellátás 
igénybevételének eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. 
Ehhez formanyomtatvány áll rendelkezésre, melyhez a szüksé-
ges mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. Szociális 
rászorultság esetén települési támogatásként lakhatási és fűtési, 
ápolási, valamint gyógyszertámogatás, rendkívüli települési 
támogatásként pedig temetési vagy krízistámogatás, illetve 
átmeneti segély kérhető. Adott helyzetben az Önkormányzat 
köztemetést, szociális étkeztetést, valamint születési és élet-
kezdési támogatást állapíthat meg. A Tátorján Szociális Szol-
gáltató Intézmény bevonásával családsegítést, gyermekjóléti 
szolgáltatást és házi segítségnyújtást biztosít az Önkormányzat. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő té-
rítési díjak 

 
Ellátás Térítési díj 

Szociális érkeztetés, 
amennyiben az egy főre eső jövedelem 

 

nem haladja meg a nyugdíjminimum  
200%-át 450.- Ft/fő/nap 

a nyugdíjminimum 200%-a fölött van 520.- Ft/fő/nap 
Kiszállítás esetén annak díja 195.- Ft/fő/nap 

A kiszállítás díja 80 év feletti  
egyedülálló esetén, amennyiben 

 

nyugdíja nem éri el a nyugdíjminimum  
300%-át 0.- Ft/fő/nap 

a nyugdíjminimum 300%-a felett van 195.- Ft/fő/nap 
Nappali ellátásnál  

csak a napközbeni tartózkodást idénybe  
vevők esetén 30.- Ft/fő/nap 

napközbeni tartózkodást és értekést igénybe   
vevők esetén, ha az egy főre eső jövedelem 
a nyugdíjminimum 200%-a alatt van 

450.- Ft/fő/nap 

amennyiben a nyugdíjminimum 200%- 
a felett van 520.- Ft/fő/nap 

Házi segítségnyújtásnál  
egy ellátási óra költsége 569.- Ft/fő/óra 
személyi térítési díj a gondozott havi  
     jövedelmének legfeljebb 25%-a 

80 év felett a térítési díj kedvezményének  
     mértéke 100% 

Óvodai háromszori étkezés 370.- Ft/fő/nap 
Iskolai háromszori étkezés 450.- Ft/fő/nap 
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Iskolai étkezés, csak ebéd 290.- Ft/fő/nap 
Bölcsődei háromszori étkezés 370.- Ft/fő/nap 

Szorgalmi időszakon kívüli étkezés  
     gyerekeknek, egyszeri étkezéssel 587.- Ft/fő/nap 

Szorgalmi időszakon kívüli étkezés  
     gyerekeknek, háromszori étkezéssel 902.- Ft/fő/nap 

Felnőtt étkezés (vendég) 690.- Ft/fő/nap 
 
Rendeletet alkotott a Képviselő-testület a helyi népszava-

zás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számá-
ról is. A népszavazás kezdeményezése 2014. október 1-től 
egységesen, új központi jogszabály szerint történik, ehhez 
volt szükség a választópolgárok számának meghatározása 
tárgyában új önkormányzati kiegészítő rendeletre. Az egysé-
ges jogszabály szerint a kezdeményezéshez szükséges válasz-
tópolgárok száma 10-25% között van. Képviselő-testületünk 
döntése alapján helyi népszavazást a település választópolgá-
rai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár 
kezdeményezhet. E rendelet hatályba lépésével a helyi nép-
szavazásról és népi kezdeményezésről szóló 13/2012. (V. 
16.) önkormányzati rendelet hatályát vesztette. 

Tárgyalta a testület a balatonalmádi központi orvosi ügye-
let kérdését is. Az ügyelet ellátásában részt vevő kilenc házi-
orvos beadvánnyal fordult a szervezésben részt vevő önkor-
mányzatok képviselő-testületéhez, kérve őket, hogy mivel a 
központi ügyelet munkájában munkaszervezési, szakmai és 
személyes okok miatt nem tudnak részt venni, vizsgálják meg 
az ügyelet más formában történő ellátásának lehetőségét. Dr. 
Németh Ilona, a Balatonalmádi Egészségügyi Központ veze-
tője ezzel kapcsolatban szintén megkereste az érintett önkor-
mányzatok képviselő-testületét, felhívva a figyelmet a közös 
központi ügyeleti ellátással járó kötelezettségekre. A Bala-
tonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ a járás önkor-
mányzatainak megállapodása alapján, a járás háziorvosainak 
részvételével vállalta a központi ügyelet megszervezését, 
mely rendszer 2011. novemberétől rendben működött. Ha a 
háziorvosok a továbbiakban nem tudnak részt venni a köz-
ponti ügyelet munkájában, a településeknek maguknak kelle-
ne gondoskodniuk a 24 órás alap egészségügyi ellátás biztosí-
tásáról, melynek az ügyeleti időszakban történő betegellátás 
is része. Balatonkenese Város polgármestere, Tömör István 
2016. június 9-re megbeszélést hívott össze az érintett telepü-
lések polgármestereinek részvételével, melyen az az álláspont 
alakult ki, hogy az önkormányzatok a központi ügyelet jelen-
legi rendszerének fenntartásával kívánják ellátni a kötelező 
egészségügyi alapfeladatukat. A települések, így Balatonke-
nese sem tudnak eltekinteni a háziorvosok központi ügyelet-
ben való részvételétől. A háziorvosok az önkormányzattal 
kötött szerződésükben vállalták, hogy helyettesítésükről gon-
doskodnak, melynek költségeit maguk fizetik. A helyettesítő 
orvos jelenlétéért teljes körűen felelnek, de szakmai döntései-
ért és azoknak esetleges következményeiért a helyettesítő 
orvos a felelős. 

Az előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadta 
el a Képviselő-testület a Pilinszky János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde 2015/2016-os tanévének illetve nevelési évének 
beszámolóját. A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki 
mindkét intézmény pedagógusainak és dolgozóinak eredmé-
nyes munkájukért. 

Tárgyalta és elfogadta a testület a nyári szezonnal kapcso-
latos tapasztalatokról szóló beszámolókat is. A testület mind 
a Tourinform Iroda, mind a Városgondnokság, mind a Köz-
művelődési Intézmény és Könyvtár beszámolóját elfogadta. 

2017-ben a képviselő-testület újra kiírja a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjpályázatot. A Bursa Hungarica egy többszintű 
támogatási rendszer a felsőoktatásban tanuló, hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatá-
sához. 

Kiegészítő támogatást nyújtott be az Önkormányzat a 
szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódóan, melyet 
a rászoruló, és azt írásban kérő balatonkenesei háztartások 
kaphatnak majd meg. 

Pályázati támogatást igényelt az 1956-os emlékhely meg-
újítására az Önkormányzat. A Büszkeségpontok című pályá-
zatot az országos 56-os Emlékbizottság az 1956. évi forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából hirdette 
meg, s rajta új emlékművek állítására 5.000.000.- Ft támoga-
tás igényelhető. Az emlékmű tervezésére a város nyílt felhí-
vást tett közzé, illetve a Képviselő-testület által javasolt alko-
tókhoz juttatta el. A látványtervek elkészítésének határideje 
2016. október 31-e. A testület a benyújtott látványtervek 
alapján 2016. november 4-ig nyilvános döntést hoz a megva-
lósítandó projektről és annak költségvetéséről. 

Pályázatot nyújt be Balatonkenese az ASP rendszerhez 
való csatlakozás kiépítését támogató hozzájárulásra. A Ma-
gyar Államkincstárba bekötött ASP (Application Service 
Center) informatikai rendszerhez az önkormányzatoknak 
kötelező csatlakozniuk. Az egyes helyeken magas költségek-
kel üzemeltethető informatikai alkalmazások így könnyebben 
és kevesebb anyagi ráfordítással, egységesen válnak elérhe-
tővé az önkormányzatok számára. Rajta keresztül központilag 
kezelhetők például az adóügyek és az ingatlan nyilvántartás 
valamint más tevékenységek is. A pályázaton maximum 
6.000.000.- Ft igényelhető, mely informatikai eszközbeszer-
zésre és a rendszerrel dolgozó munkatársak felkészítésére, 
oktatására, rendeletalkotásra és protokollok bevezetésére 
fordítható. 

Közvilágítási lámpatestek felszerelését kérik az Önkor-
mányzattól a Hajógyári utca lakói, a Zrínyi utcaiak pedig 
azzal a kéréssel fordultak a Hivatalhoz, hogy meglévő közvi-
lágítási berendezéseik mellé továbbiakat szereljenek fel, mert 
a jelenlegi lámpatestek kevés fényt adnak. A képviselők 
mindkét kérdést megvizsgálták, a Zrínyi utcai közvilágítás 
fejlesztését elfogadták, a lámpatestek felszerelését megsza-
vazták. A Hajógyári utca közvilágításáról szóló döntést elna-
polták. 

Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere azzal a kéréssel 
fordult a környező települések képviselő-testületeihez, hogy 
támogassák a Társulási Tanács közös fellépését az ipartelep 
és a hulladékkezelő légszennyezési tevékenységének kivizs-
gálására és megszüntetésére. A balatonkenesei képviselő-
testület egyetértett a felvetéssel, így a jövőben a Társulási 
Tanács önkormányzatai közösen fordulnak ez ügyben a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályához, mint illetékes hatósághoz. 

A balatonkenesei városi rendezési terv felülvizsgálatát és 
módosítását kérte Tolnai Ilona. Beadványában rámutatott, 
hogy a Nefelejcs utca utolsó szakaszán a rendezési tervben 
eredetileg 8 méter utat jelöltek ki, mely az újabb térképeken 
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már 12 méter. Az út kialakításához a telektulajdonosok térí-
tésmentesen bocsátották az Önkormányzat részére az előírt 
telekrészeket. Tolnai Ilona kéri, hogy az út szabályozási szé-
lessége 12 méterről 8 méterre változzék. Balatonkenese Vá-
ros Főépítészének véleménye alapján a módosítási kérelem a 
testület által elfogadható, ha érdemi figyelembe vételére a 
legközelebbi települési rendezési terv-módosítás esetén kerül 
sor, illetve ha a változtatással a többi érintett ingatlan tulaj-
donosa is egyetért. 

Csányi Bence kérelme nyomán kutyastrand kialakításának 
lehetőségét vizsgálta a testület. A rendelkezésre álló lehető-
ségek alapján a képviselők úgy döntöttek, hogy hely hiányá-
ban Balatonkenese a város közigazgatási területén nem kíván 
kutyastrandot kialakítani. 

Vízkárelhárítási tervet készít Balatonkenese. A vizek kár-
tételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 
26.) Kormányrendelet 8.§-a védekezési terv elkészítését és 
évenkénti felülvizsgálatát teszi kötelezővé a vízkárok elhárí-
tását végző helyi önkormányzatok számára. Az Önkormány-
zat árajánlatokat kért be a vízkárelhárítási tervek elkészítésé-
re. A beérkezett árajánlatok közül a Testület Resitckyné Tóth 
Babett bruttó 300.000.- Ft-os ajánlatát fogadta el. 

Az ülés végén a testület további öt napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalt. 

 
– nk – 

 

 
 

BBrraavvóó,,  KKeenneessee!!  
((5533,,4477%%))  

 
Október 2-án Balatonkenesén is népszavazása került sor. A tét óriási volt: akarunk e idegen civilizációjú, kényszerrel bete-

lepített migránsokkal együtt élni vagy nem? Szeretjük az országunkat, otthonunkat, ragaszkodunk nyugalmához, biztonságá-
hoz, és saját döntésünkkel hozzájárulunk ennek védelméhez (?!). Egyszerű, világos kérdés, egyértelmű választ igényel: igen 
vagy nem. Arra irányul, hogy átlátjuk, átérezzük-e a migrációs veszély következményeit,vesszük-e a fáradságot, hogy elmen-

jünk és a magunk egy szavazatával hozzá-
járuljunk a következő évtizedek alakításá-
hoz. 

Sajnos az országos részvételi arány 
nem érte el az igen magas, 50%-os érvé-
nyességi küszöböt, de a 3,3 millió nem 
szavazat és ennek 98%-os aránya így is 
meggyőző. 

Örömteli viszont – s e sorokkal ezért 
tisztelem meg az olvasót –, hogy Balaton-
kenese nagyon szépen helytállt. Város-
kánk lakói 53,47%-os aránnyal szavaztak, 
és ezzel Veszprém megyében rekordot 
értünk el! 

A Napló-térképen nem szerepelt az 
Akarattyára vonatkozó részvételi adat, 
amely később kiderült, magasabb volt a 
miénknél. Gratulálunk! 

Elismerés illet mindenkit, aki a helyi 
szervezésből és mozgósításból részt vállalt, 
de különösen azokat, akik éltek szavazati 
jogukkal. Nyugdíjast, üzletembert, kétkezi 
munkást, komolyan gondolkodó fiatalt és 
az olykor a Fregatt teraszán ülőket is. Örö-
münket az sem veheti el, hogy a szavazatot 
számlálók szerint akadtak az urnában ízlés-
telen rajzok, primitív, obszcén szavak és 
ábrák.  Mindenütt vannak néhányan defor-
mált, egy ilyen alkalmat is bohóckodásnak 
tekintő lakótársak. Lelkük rajta! 

Balatonkenese lakói ismét megtették a 
magukét. 

Bravó, Kenese! 
T. Gy. 

 

 
 
 

A térképen Veszprém megye városai. Forrás: Veszprémi Napló, 2016. október 3., hétfő 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 2016. október 23-án délután megtelt a Bakó liget Ba-

latonkenesén az emlékezők népes táborával. A nemzeti ünnep tiszteletére szeptemberben megújult ’56-os emlékmű köré a 
tisztelet és a hála koszorúi kerültek. A koszorúzás előtt a Szivárvány Népdalkör fellépése nyitotta meg az ünnepi műsort, majd 
a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai idézték fel versekkel és zenével a forradalom esemé-
nyeit. Az ünneplőket Tömör István polgármester köszöntötte, ünnepi beszédében a forradalom és szabadságharc hősei és áldo-
zatuk mérhetetlen értéke előtt tisztelgett. A műsort Dávid Roland énekes és Lang Rudolf előadása zárta, az elhangzott dalok és 
szavalatok súlyos és komoly gondolatokkal emelték ki az évforduló jelentőségét. Végül pedig a koszorúk a Magyar Honvédség 
Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Díszőrsége által és Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara indulói 
kíséretében kerültek a helyükre, melyeket a város vezetése, a közélet és a civil szféra képviselői, valamint a helyi intézmények 
képviselői helyeztek el. 1956. október 23-ának 60. évfordulóján a Bakó ligetben egy koszorút a sok közül két kenesei ’56-os 
szabadságharcos, Ambrus Árpád és Németh László kísért az emlékműhöz. Jelenlétük rohanó világunkban arra figyelmezetett: 
szabadságunk még korántsem megszokott és alapvető. Hiszen még egy emberöltőnyi idő sem telt az óta a keserves és életmen-
tő lélegzetvétel óta, mely életben tartotta nemzetünk szabadság utáni vágyát, hitét és reményét. 

– sr – 
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„Nekem is  fontos ,  hogy le gye n célom:  

Világbajnok akarok lenni!” 
Beszé lge tés  S imon Cs abá val ,  a  GPC ú jdonsü l t  v i lágbajnokáv al  

 
A fenti mondat még egy januári beszél-

getésünk során hangzott el Simon Csabától. 
Azóta ez a kijelentése megváltozott. „Vi-
lágbajnok lettem.” 

Nagy élmény volt számomra, hogy nem 
sokkal hazatérése után élménybeszámolóját 
az elsők között hallhattam, és azon kevés 
emberek egyike lehettem, akinek a kezébe 
adta újonnan megszerzett világbajnoki ér-
mét. 

A sorsdöntő napra 2016. szeptember 18-
án került sor a szerbiai Knjazevac város 
Culture Centerében. Elmesélte, hogy felké-
szülését (erre az igen rangos eseményre) 
több sérülés is hátráltatta. Már a szerencsi 
kvalifikációs verseny előtt is egy izomhú-
zódás miatt kényszerült pihenőre. Elszánt-
ságát bizonyítva, ezzel mit sem törődve 
magyar bajnoki címet szerzett két verseny-
számban, mellyel esélyt kapott a világbaj-
noki cím elnyerésére. 

Majd többszörös zúzódással a jobb vál-
lában, de mégis nagy önbizalommal és 
elszántsággal vágott neki egy fárasztó 12 
órás autóútnak, a szerbiai Knjazevac-ba, a 
több napos GPC világbajnokság helyszíné-
re. 

Lelkesen mesélte, hogy 27 ország több 
mint hatszáz versenyzője képviseltette 
magát ezen az eseményen. Nemcsak Euró-
pából érkeztek, hanem annak határain túlról 
is, mint például Kanadából, Izraelből, O-
roszországból, Argentínából. A rendezvény 
színvonalát és a sportág népszerűségét mi 
sem jellemezte jobban, minthogy, több 
ezres tömeg figyelte nagy érdeklődéssel az 
eseményeket. 

Csaba a szombati mentális ráhangolódás 
után vasárnap állt először a súlyok mögé. A 
90 kg-os versenyzők között, equipped 
(felhúzó ruhás) versenyszámban 250 kg-ot 
felhúzva, világcsúcsot döntve lett világbaj-
nok. Saját elmondása szerint, a felkészülési 
időszakban mindvégig erre a versenyszámra 
készült. A megmérettetés előtt pedig annyi-
ra ki tudott kapcsolni fejben, hogy már 

maximálisan a teljesítményére koncentrált. 
A világbajnoki cím és a csúcsdöntés akkor 
tudatosult benne, amikor a dobogó legfelső 
fokán állva hallgatta a magyar himnuszt. 

Azt mondta: „Nem lehet szavakba önteni 
milyen érzés, amikor külföldön csak nekem 

szól a Himnusz, azt csak átélni lehet.” 
Szerdán már teljesen felszabadultan, nem 

érezve magán a nyomás terhét vett részt a 
82,5 kg-os súlycsoportban a raw (felhúzó 
ruha nélküli) kategóriában. Itt 242,5 kg-ot 
felhúzva ezüstérmet nyert. 

     Beszélgetésünk során nem 
győzte elégszer hangsúlyozni, 
hogy mennyire hálás minda-
zoknak, akik a felkészülésében 
és a világbajnokságra való ki-
jutásában támogatták. 

Akiknek ezúton szeretne kö-
szönetet mondani: Balatonke-
nese Város Önkormányzata, 
Kerigon Hungary Kft, The Rus-
ty coffe box, Hydrodynamic 
Kft, Shopping-All, Vass Gu-
miszervíz, Fregatt Presso, Mé-

száros István csontkovács. 
Kérdésemre, hogy kitűzött célját elérve, 

hogyan tovább?  Elmondta, hogy már teljes 
erőbedobással készül a következő október 
23-án, Szerencsen megrendezésre kerülő 
GPA Európa Kupára. Itt a 90 kg-os súly-

csoportban fog az equipped és raw verseny-
számban indulni. 

Az elkövetkezendő években még maga-
sabbra helyezi magának azt a bizonyos 
„lécet”. A sportág mind a négy világszerve-
zeténél világbajnok akar lenni! 

Jól ismerem őt. Minden eddig maga elé 
kitűzött célért keményen, sokszor erején 
felül megdolgozott és el is érte azt. Példaér-
tékű lehet minden fiatal számára az az 
elhivatottság és akaraterő, melyet ő képvi-
sel. 

– Éppen ezért Csaba, ha azt mondod, 
hogy minden szervezet ranglistáján világ-
bajnok akarsz lenni, biztos vagyok benne, 
hogy az is leszel, mert Te egy Igazi Sport-
ember vagy. 

 
Szabó Tamás 
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ÜÜnnnneeppeekk  aa  tteemmpplloommuunnkkbbaann  
Két emlékezetesen szép és jelentős ünnepre került 

sor az elmúlt hetekben a római katolikus templomban. 
Október 2-án vasárnap tizenhárom kenesei fiatal bér-
málkozott, a Szentlélek hitben és lélekben való megerő-
sítő szentségét Márffy Gyula veszprémi érsek úr szol-
gáltatta ki a lélekben felkészült és szépen öltözött lá-
nyoknak és fiúknak. Az érsek urat Ambrus György úr a 
Balatonkenesei Egyházközség elnöke köszöntötte. 

Jó volt látni a telt templomot, az ünnephez méltó ar-
cokat gyerekeken, bérmaszülőkön és a szentmisén 
résztvevő valamennyi hívőn. 

Az ünnep ritka közéleti eseménnyel esett egy napra: 
ekkor került sor a migránsok kényszerű betelepítésére 
vonatkozó népszavazásra. Az érsek úr a szentbeszéd 
jelentős részében is erről szólt. Határozottan kiállt a 
kereszténység és az európai kultúra védelméért, és 
egyértelműen a szavazásra buzdított. Világosan utalt az 

iszlám hódító szándékára és keresztényellenességére. Általam és feltehetően sokak által nem ismert momentumként említette, 
hogy a XVII. századi megszálló mohamedánok a keresztfát kutyafának „tisztelték” – innen a kutyafáját kiszólás. 

Bensőséges, szép ünnep volt, és csak kívánni tudom minden frissen bérmálkozott fiatalnak, hogy egy életen át őrizzék hitü-
ket, majd adják tovább ők is a keresztény értékeket. 

„Európa keresztény lesz vagy nem lesz!” – mondta évtizedekkel korában Schumann francia külügyminiszter, s ezt hagyta 
örökül Antall József is, a rendszerváltozást követő első miniszterelnökünk. 
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Október 9-én tíz kenesei gyerek járult először szentál-
dozáshoz. Az alkalom nagyon fontos ünnep a római kato-
likus hitéletben: ilyenkor veszi magához először a szent-
séghez járuló azt az ostyát, amely a miséző pap átváltozta-
tása révén Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia testét 
jeleníti meg és adja lelki táplálékként a hívő számára. 

A szerzetes nővérek felkészítésével lélekben és kül-
sőségekben is szép volt az ünnep. Pál Atya kedves sza-
vakkal Jézus Krisztus mennyasszonyaként és vőlegé-
nyeként szólt az öt kislányhoz és öt fiúhoz. A szentmise 
végén jó szívvel énekeltük a Boldogasszony Anyánk 
szent éneket, melyet a Kölcsey előtti századokban him-
nuszként tisztelt és énekelt a magyarság. 

Remélni és kívánni lehet, hogy a fiatalok számára 
nem egyszeri alkalomról volt szó, s hamarosan látunk a 
vasárnapi szentmisén az első áldozók közül több minist-
ránst, valamint hitüket élő és ápoló fiatalokat. Ámen. 

A fotókat Teréz nővér küldte 

T. Gy. 
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BBeeffeejjeezzeettlleenn  ttöörrttéénneetteekk  
TTiisszztteellggééss  aazz  11995566..  éévvii  mmaaggyyaarr  ffoorrrraaddaalloomm  ééss  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  rréésszzttvveevvőőii,,  áállddoozzaattaaii,,  hhőősseeii  ééss  mmáárrttíírrjjaaii  eellőőtttt  

Visszaemlékezésemet Göncz Árpád 
volt köztársasági elnökünk által elmon-
dottakkal indítom, aki válaszolt a Bu-
dapesti Közgazdaságtudományi Egye-
tem hallgatói által írásban feltett kérdé-
sekre, 2001. november 6-án. 

Egy kérdésre válaszolva kifejtette: 
„Mindenkinek joga van a tulajdon él-
ményét önmagában megfogalmazni, 
vagy ha kívánja, a nyilvánosság előtt 
elmondani”, leírni „a forradalom ér-
zelmi és társadalmi hátteréről”. 

A Balatonkenesei Hírlap szerkesztő-
sége levélben megkeresett, hogy az ál-
taluk feltett öt kérdésre válaszolva mond-
jam el, írjam le véleményemet, emléke-
imet. A felkérést megköszönöm és meg-
próbálom az általam átélt gyermekkori 
és kora ifjúságom alatt történteket úgy 
visszaadni és leírni, hogy jelképesen a 
magyar forradalom által a pohárba öntött 
víz tisztulását elősegíteni és a ma élő 
nemzedék számára elfogadható, fo-
gyasztásra alkalmas forrásvízzé váljon. 

A környezet, ahol születtem a Ko-
márom megyei Bana községhez tartozó 
Bábolna puszta volt, annak is egy ki-
sebb települése, Farkas-kút, negyvenkét 
család munkahelye és otthona. A lako-
sok zömét itt négy-hét családtagot szám-
lált családok alkották, a nyugdíjazás 
intézményét a cselédség nem ismerte. A 
településen gép-, asztalos- és kovács-
műhely is volt, traktorral és gőzgéppel. 
Farkaskút pusztán kívül Bábolnát kör-
bevéve még öt ilyen település és sok 
kisebb tanya volt, ahol lótenyésztéssel 
és állattartással foglalkoztunk. 

A háború előtti gazdaság Magyar 
Királyi Állami Ménesbirtok nevet visel-
te, a háború után több névváltozáson 
esett át, végül a Bábolnai Állami Gaz-
daság nevet kapta. Ez volt 1956-ban is 
a neve. Az itt dolgozó embereket a 
háború előtt gazdasági cselédnek ne-
vezték, gyakran csak az ember önérze-
tét semmibe vevő „te” volt a nevük a 
tisztességes megszólítás helyett; a há-
ború után a gazdasági alkalmazott elne-
vezést kapták. Háború előtt a lótenyész-
tésben katonák dolgoztak, katonás 
rendben és fegyelemben, mely aztán az 
egész eredményes gazdálkodásra jóté-
kony hatással volt. A háború előtt és 

után is a gazdaság időszaki mezőgazda-
sági munkára embereket fogadott és 
foglalkoztatott, ezek voltak a summá-
sok, a háború után pedig időszaki mun-
kára foglalkoztatott emberek. A nyári 
munkák, aratás idején külön aratóban-
dák alakultak, melyek a munka végez-
tével eltávoztak Bábolnáról. Az állatte-
nyésztésben szinte egész évben tíz-
tizenkét órás munkaidő volt, a növény-
termesztésben nemritkán látástól vaku-
lásig munka folyt, még jóval a háború 
után is, sokáig. Anyám gazdasági cse-
lédként, szakácsnőként, télen pedig a 
gazdaság pincészetében és tehenészeté-
ben dolgozott a háború után is. Tőle 
tudom és ismerem a magyar emberek 
jellemének sebezhetőségét, amit később 
én is tapasztaltam, hogy az indulatok 
hamar tettekké váltak. Kisebb és na-
gyobb nézetkülönbségek, az „anyázás” 
bicskanyitogatással történő elrendezé-
sét, majd annak hamar elfelejtését, de 
végleges haragok kialakulását is, főleg 
akkor, ha az illetőt önérzetében úgy-
szólván „vérig” sértették. Úgy gondo-
lom, ez a nemzeti jellemvonás ma is él 
bennünk, és aki ezt tudja, esetleg rá is 
játszhat? Talán az 56-os események 
egyik mozgatórugója is lehetett? 

A háború után kialakult politikai 
csatározások hangulatát részben szemé-
lyesen (6-17 évesen), részben anyám és 
családtagjaim révén ismerem. A háború 
után megalakult pártok gyűlésekre 
hívták az embereket, szimpátiájuk el-
nyerésére, majd a Parlamentbe jutásuk, 
a politikai hatalom megszerzése érde-
kében. A legnépesebb gyűlések a Ma-
gyar Kommunista Párt és a Szociálde-
mokrata Párt gyűlései voltak. Ezen 
pártok révén ismertük meg mi pusztai 
gyerekek is a Köztársasági induló (ami 
a Munkás Marseillaise) dallamát és 
szövegét:  

„Ha az elnyomók nyakára lépsz, 
Szabad lesz majd a nép” 

és az Internacionálé dallamát és szö-
vegét, „ez a harc lesz a végső”, „sem-
mik vagyunk, s minden leszünk”. A 
cselédség szívesen énekelte, hisz úgy 
tűnt, a több évszázados sérelmeinknek 
most vége lesz. A munkáspártok jel-
mondatai, céljai világos, egyszerű, 
érezhető baloldali jelmondatokra épült, 

a francia polgári forradalom hármas 
jelszava „szabadság, egyenlőség, test-
vériség”-re. Ki nem akart volna egy 
szerencsétlen háború elvesztése, a Hor-
thy rendszer után szabadságot, egyenlő-
séget, testvériséget? Ki ne hitte volna 
el, hogy az általuk – főleg a Kommu-
nista Párt által – hirdetett új politikai és 
gazdasági rendszer – a szocializmus – 
nem ezt jelenti-e, nem ezt valósítja-e 
meg a választások megnyerése után? 
Csak évek múltán derült ki aztán, hogy a 
meg-született valóság fényévnyi távol-
ságra került a meghirdetett elvektől. Az 
egyik kommunista népszónokot felelős-
ségre akarták vonni az ismerősei, hogy 
„miket mondtál nekünk, András”. Az ő 
válasza pedig az volt: „ti meg tapsolta-
tok és éljeneztetek nekem, akkor most 
ki a hibás, döntsétek el”. Ezekre aztán 
jókat mérgelődtek és mosolyogtak, 
hogy mennyire hiszékenyek voltak. 

A néptömegek által elfogadott, tá-
mogatott baloldali célok az egyesült bal-
oldal sikerét hozták az 1948-as válasz-
tásokon. A két munkáspárt egyesült, a 
magyar szociáldemokrata és a magyar 
kommunista párt – Magyar Dolgozók 
Pártja néven. A szűk vezetés aztán a 
Szovjetunióból hazatért moszkovita szov-
jetbarát kommunista vezetők kezébe ke-
rült, kiszorítva a velük nem egyet akaró, 
nem szimpatizáló erőket. Sorozatban 
gyártották a politikai koncepciós pere-
ket; sok elvbarátjukat halálra, sokakat 
pedig hosszú börtönbüntetésre ítéltek. 
Harcot hirdettek az egyház, az ún. 
klerikális reakció ellen. Belső ellenfelük 
sem volt már. A meghirdetett baloldali 
jelszavak új értelmezést nyertek, ennek 
alapján kezdődött meg az új szocialista 
rendszer felépítése. Majd a leendő be-
ígért kommunista társadalom megvaló-
sítása, „ahol mindenki szükségletei alap-
ján részesedhet a megtermelt javakból”. 

A társadalom jelentős részét kezd-
ték megfosztani az addig létfenntartását 
biztosító termelési eszközeitől és mód-
jaitól, a parasztságnál a termelőszövet-
kezeti csoportok szervezése kezdődött, 
az iparosoknál, kereskedőknél szövet-
kezetek alapítása, az értelmiségieknél 
közös állami alkotó táborok létesítése, 
művészeknek munkaközösségek alakul-
tak, és kiadóik állami ellenőrzésbe 
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vétele elkezdődött, az államhatalom 
teljes átalakítása mellett. A termelés 
piaci ellenőrző és értékmérő szerepét a 
tervutasításos rendszer vette át, mindezt 
arra hivatkozva tették, hogy ez a célok 
megvalósítása érdekében történik, a 
proletárdiktatúra szellemében, a jobb, 
igazságosabb élet felépítése érdekében. 
Példaként a Szovjetunió szocializmus-
építését hozták fel, nem tudták, hogy 
ezzel csak növelik a szovjetellenességet 
és a kialakuló rendszer gyűlöletét segí-
tik elő. 

A termelési eszközöktől, az önálló 
cselekvéstől, az önálló alkotástól meg-
fosztott szabad emberek elvesztették 
függetlenségüket, egyenlőek lettek, az 
egyszemélyi akaratot megvalósító rend-
szernek, melyben a nemzeti érdekek is 
a testvéri, a proletár internacionaliz-
musban valósulnak majd meg. A rend-
szer teljesen szovjet, sztálini mintára 
épült fel, teljesen figyelmen kívül 
hagyva az ezeréves magyar hagyo-
mányokat. És már látszódott, hogy 
túlságosan új, az emberek számára 
elfogadhatatlan, megvalósíthatatlan 
ígéreteken nyugszik. A párt és állam 
vezetői Sztálin halála (1953) után pró-
bálkozott a kialakult helyzeten javítani, 
de a kialakult hibás gazdaság és társa-
dalompolitika az adott helyzetben, az 
adott alapokkal módosíthatatlan, meg-
reformálhatatlan volt. Erre majd csak a 
gorbacsovi peresztrojka adott lehetősé-
get az 1980-as évektől. A beígért szoci-
alista rendszer megvalósítása a magyar-
ság számára a mai szóhasználattal élve 
„tájidegen” és megvalósíthatatlan volt. 

Az 50-es évek elején (1953-ban), a 
kivezető út megtalálása, kijelölése 
céljából a magyarországi párt- és kor-
mányvezetés meghívására szovjet párt 
és állami küldöttség érkezett Magyaror-
szágra. A helyzet tanulmányozása során 
a szovjet küldöttség vezetője azt mond-
ta Rákosi Mátyásnak, az akkori MDP 
(Magyar Dolgozók Pártja) főtitkárának, 
hogy „magát a magyar emberek villa-
hegyre fogják hányni”. Megállapítása 
pontosan értékelte az akkori magyaror-
szági helyzetet. 

A nővérem férjhezmenése után, 
1953 nyarán a nyolctagú családunkból 
csak hárman maradtunk odahaza, 
Anyám, húgom és én. 1954 szeptembe-
rében, a 8 általános elvégzése után a 
tatai mezőgazdasági technikum első-
éves tanulója voltam, a második év 
elvégzése után, 1956 január elején, 

Anyám betegsége miatt a Bábolnai 
Állami Gazdaság állandó dolgozója 
lettem, családfenntartóként. Először a 
gépműhelyben dolgoztam, majd a tava-
szi mezei munkák beindulásával segéd 
traktorvezető lettem, nyárom az arató-
cséplőgépek mellé lettem beosztva. Az 
őszi munkát már mint felelős traktorve-
zető kezdtem el, s már mellém osztot-
tak be segédvezetőket. 

A forradalom hírét a Bábolnához 
tartozó Ölbőpusztán, őszi talaj-előké-
szítő munka során hallottuk először. 
Reggelente a Bábolnáról kijövő szerelő 
hozta a hírt, hogy baj van Budapesten, a 
Rádiót megrohamozták a tüntetők és 
puskalövések hangzanak a rádióban. 
Mivel mást már nem mondott, s utasí-
tást sem kapott, folytattuk a munkát. 
Délben a gépcsoport vezetője jött és 
mondta, a vezetőség úgy döntött, men-
jen mindenki haza telephelyére, erőgé-
pével és lakókocsijával együtt, ott vár-
juk ki a fejleményeket. 

Hazaérkeztünk után másnap (októ-
ber 25-én) nagy hóesés volt, így beáll-
tunk egy tetővel ellátott kocsiszín alá, 
aznap nem dolgoztunk már. Másnap 
munkaelosztás után mentünk traktorja-
inkhoz, és láttuk, hogy a traktorok 
homlokfalán levő vörös csillag emblé-
mát leverték, mindenki csak elcsodál-
kozott, senki sem vállalta magára a 
tettet, és később sem derült ki. Az is 
igaz, tudtommal később sem kereste 
senki sem az elkövetőt. Mindenki várt 
valamit, mindenki tartott valamitől, 
mindenki mondott valamit, folyt a 
találgatás. Tudomásomra jutott, hogy 
Bábolnán a központban szimpátiatünte-
tés volt. A zászlóvivője egy 19-es vörös 
katona, a szocialista rendszer ünnepelt-
je, egy másik ismert résztvevő Rákosi 
Mátyás komája volt (a fiának a kereszt-
apja és névadója Rákosi Mátyás MDP-
főtitkár volt). Hallottunk a budapesti 
utcán folyó lincselésekről, ostromokról, 
a Győrben és Mosonmagyaróváron tör-
téntekről. A híreket az elbocsájtott 
katonák és a nem dolgozó gyárak al-
kalmazottai hozták. Elmondták, hogy 
Komáromban a tüntetés után nyugalom 
van, a szovjet tisztek feleségeit nem 
szolgálták ki a boltokban (tejért, kenyé-
rért mentek a családjuknak). Ezért az 
orosz parancsnokság tárgyalásba kez-
dett a tüntetés szervezőivel, és megálla-
podás született. Mások szerint a magyar 
katonákat lefegyverezték az oroszok, és 
átvitték őket a Duna hídon csehszlovák 

oldalra. Onnét pedig a Szovjetunióba 
internálták őket. 

Kezdett eluralkodni a félelem, de a 
bizakodás is, hiszen tudtuk, új magyar 
kormány alakult a Moszkva-barát kom-
munista Nagy Imre vezetésével; honvé-
delmi miniszter az a Maléter Pál lett, 
aki partizánként harcolt a második vi-
lágháborúban. Az orosz csapatok meg-
kezdték a kivonulást Budapestről, tehát 
lesz és van megegyezés, nem lesz lin-
cselés, testvérháború. Ennyit tudott a 
Nagy Imre-féle nemzeti kormány elér-
ni. A szovjet csapatok bejövetelét, a 
forradalom leverését már tudták meg-
akadályozni, annak Ők is az áldozatai, 
mártírjai lettek, a megalakult kádári 
vezetés ítélete alapján. És a puszta 
népén belül is már megindultak az 
egymást fenyegető, rosszindulatú meg-
jegyzések. 

Mindeközben a Szabad Európa rá-
dióból és az Amerika Hangja rádióból 
biztató, támogató és segítő szándékú 
ígérgetések hangzottak el a tüntetés, 
majd fegyveres felkelés és a forradalom 
mellett, valahogy így: „Tartsatok ki, 
veletek vagyunk, megyünk és segíteni 
fogunk”. Állításuk szerint több ezer 
felfegyverzett magyar és külföldi ál-
lampolgár és önkéntes ugrásra készen 
vár, csak a jelet várják. Hogy kinek a 
jelét, azóta sem tudtuk meg. 

Amíg folyt a magyarok biztatása az 
ellenállásra, azalatt az angol és francia 
tengerészgyalogság partra szállt a Szu-
ezi csatornánál – megtámadva a rész-
ben szovjet (tanácsadói) segítséggel 
függetlenné vált Egyiptomot –, hogy 
visszaszerezzék az egyiptomi állami 
tulajdonba kerülő javaikat és a csatorna 
feletti ellenőrzést. Úgy gondolták, sza-
bad a vásár, amíg a szovjet el van fog-
lalva a magyarokkal, ők végrehajthatják 
intervenciójukat. Csakhogy, éppen az 
USA, mindent megtett, hogy a britek és 
a franciák hagyták abba a hadművele-
tet. Viszont nem avatkozott bele a ná-
lunk zajló eseményekbe; hiszen tudták, 
hogy Magyarországot a nyugati szövet-
ségesek (vagyis ők maguk) odaadták a 
szovjeteknek, vagyis szovjet érdekszfé-
ra lettünk. Az ígéreteikkel, fellazító 
politikájukkal sokat ártottak a ma-
gyarságnak. Az egészben az a szomo-
rú, hogy az ostor rajtunk csattant. 

A jaltai konferencián, a győztesek, 
1944 őszén papír-cetlik tologatásával 
döntötték el Magyarország hovatartozá-
sát. Az USA az ENSZ-ben a magyaror-
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szági szovjet beavatkozás elítélésében 
is csak az ejnye-bejnyéig tudott eljutni.  

November 4-én a rádiót hallgatva 
értesültünk a szovjet hadsereg bevonu-
lásáról, Nagy Imre miniszterelnök beje-
lentette, hogy „Csapataink harcban 
állnak!”. Egy másik rádióállomáson 
Kádár János bejelentette, hogy megala-
kult az új magyar munkás-parasztkor-
mány. Ha eddig csend volt és félelem, 
az még nagyobb lett, az új hatalom 
kialakulása, annak megszilárdítása 
hosszú hónapokat, éveket vett igénybe 
– áldozatokat, vértanúkat és vesztesé-
geket okozva.  

Nem valósult meg az általuk ígért 
szabadság, egyenlőség, testvériség elvén 
nyugvó igazságos, mindenki részére 
szabadságot és felemelkedést, jólétet 
hozó társadalmi rendszer. 

Akárhogyan is alakult a helyzet, és 
végződött az 56-os forradalom, a ma-
gyarság ezzel a tettével beírta magát a 
világtörténelembe. Annak ellenére is 
így van, hogy a történet először nem a 
szocializmus ellen, hanem annak meg-
reformálásáért indult, „és végül a forra-
dalmat odavetették martalékul a szovje-
teknek” – idézhetjük Göncz Árpádtól (a 
Magyar Köztársaság volt elnökétől), 
amelyben egyértelművé tette, hogy az 
akkori pártvezetés (MDP) magatartása 
okozta a kialakult tüntetéssorozat elfa-
julását, mivel „Gerő Ernő fasiszta cső-
cseléknek nevezte a Rádió elé vonult 
tömeget”. Utána már másnap hiába 

szólította meg a tüntető tömeget Nagy 
Imre miniszterelnök, hogy „Elvtársak!”, 
a tömeg ezt kikérte magának, és hangos 
bekiabálással fejezte ki nemtetszését. A 
történet folytatása során akarva akarat-
lanul születtek ellenállók, hősök, áldo-
zatok és mártírok, akik az ereje teljében 
levő világhatalom eszmerendszerét tet-
teikkel megkérdőjelezték, ezzel bele-
rúgva a Nagy Medve totalitárius rend-
szerének hatalmába. 

A forradalom alatt és után a puszta 
népe végig dolgozott, mi a szántófölde-
ken traktorainkkal vetőágyat készítet-
tünk a búza alá. Maradandó és szomorú 
élményként éltük meg a hazájukat el-
hagyó, disszidáló magyarok nyugatra 
történő vonulását. Előfordult, hogy a 
szántóföldeket szegélyező mezővédő 
erdősávokból léptek elő – frászt hozva 
ránk – és érdeklődtek, hogy nyugat, 
illetve Győr felé jó irányba mennek-e? 
Ilyenkor mi megálltunk, és félelemből, 
a traktorülésből kiszállva, kalapácsot 
vagy nagy villáskulcsot véve kezünkbe, 
adtunk útbaigazítást. 

A levert forradalom után a helyzet 
nehezen tért vissza a normális minden-
napokba. Számtalan ellenőrizhetetlen 
hír keringett, fegyveres ellenálló cso-
portok létezéséről és mozgásáról. Be-
szélték, hogy a Vértes és Bakony hegy-
ségben bujkálnak – mindkét hegység 
Bábolnához közel van. Talán erre vála-
szul, hogy mindenki kijózanodjon, az 
egyik novemberi este irtózatos robba-

násokra rohantunk ki a házakból. A 
robbanások akár Komárom, akár Tata 
felől is jöhettek, mivel a torkolattüzeket 
nem láttuk, a hang irányát pontosan 
nem tudtuk megállapítani és azt sem, 
hogy tüzérség vagy harckocsik okoz-
ták-e. Sosem tudtuk meg, hogy kik lőt-
tek és mivel, feltételezhető, hogy a kö-
zel negyedórás „műsort” a megszálló 
szovjet hadsereg szolgáltatta, jelezve, 
hogy itt vannak és a „nagy testvér” fi-
gyelemmel kíséri a fejleményeket. 

A visszaemlékezés címére utalva 
kénytelen vagyok a befejezetlen törté-
netek gondolatával folytatni és az egyik 
új kihívás megjelenéséről írni. Csak 
remélni lehet, hogy az egyik rossz túlélé-
se után a magyarság élni akarása átsegít 
bennünket a jelenleg fenyegető, másik, 
lila ködben terjedő, ragadós, átható sza-
gú, multikultúrát terjesztő, szabadságot, 
jólétet, demokráciát ígérő, nemzetek 
feletti globalizáció folyamatán.  

A „kiművelt emberfők” sokasága, 
önazonosságunk, történelmi múltunk, 
ismerete és tanulsága, demokratikus 
rendszerünk, a működő történelmi 
egyházak és pártok, a nemzetközi szer-
vezetek felhívásai nyújtanak bizakodás-
ra utaló reményt, lehetőséget, hogy 
véget lehessen vetni és gátakat emelni 
az újabb, befejezetlen történetek nem-
zetet romboló hatásának. 

Gyurica István

 Gondolatok 

Ősiség szava 

Az ősiség szava kiszól belőlünk. 
Őseink vére kikiált, késztet.           Ugyanaz az erő hajt, 
Előre űz, hajszol bennünket.            ugyanaz a lelkiség vezérel. 
Új megismerések, új tapasztalások    Vezéreljen bennünket a 
megszerzésére késztet.          Szent Szellem, a Mindenható. 

Merjünk megszólalni, cselekedni,    Ha elcsüggedünk, kérjünk 
ha az idő szava tettekre késztet.        segítséget bátor tetteinkhez. 
Őseink küzdelme, eredménye           Ne maradjunk az út porában, 
legyen hajtóerőnk.             A sár igáját rázzuk le magunkról. 
Őseink szellemi erői adjanak 
nekünk is erőt, bátorságot 
feladataink megtalálásához            KG 
és a bátor előrehaladáshoz. 
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A Kelet-Balatoni Borlovagrend 
fennállása hetedik évfordulóját ünnepelte 

Nagyszabású ünnepséggel és új tagok 
avatásával ünnepelte fennállása hetedik 
évfordulóját a Kelet-Balatoni Borlovagrend. 

A ceremóniát igazán ünnepélyessé tette, 
hogy a rendezvényt a hagyományoknak 
megfelelően a balatonkenesei református 
templomban tartották. Az idei avatásra az 
ország különböző részeiből összesen hu-
szonhét borlovagrend képviselője érkezett, 
mondta Győrfi Károly, a borlovagrend 
elnök-nagymestere. A lovagrend ezúttal 
négy új tagot avatott, akiket a Vince-napi 
borbálon nevezték ki borapróddá. Gáspár 
Lajos és Varga József sólyi termelőknek, 
Kaptur József sólyi polgármesternek és 
Laczi János lepsényi gazdának a ceremóni-
án a borászati eszközök ismeretéről és 
szőlészeti-borászati elméleti tudásukról is 
számot kellett adniuk, majd az eskütétel 
után az elnök-nagymester ütötte borlovaggá 
őket. A négy új taggal huszonnyolcra emel-
kedett a borlovagrend létszáma. 

Az avatáson a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetsége Bíró Mária emlékér-
met vehetett át Horváth Kata, a borrend fő-
borásza Kunszeri Miklóstól, a szervezet 
főtitkárától. Az elismerést olyan fiatal szak-
ember kaphatja, aki bor-
rendjében, vagy a szövet-
ségben a borrendi szelle-
miség alapján, a magyar 
borért, borkultúráért kie-
melkedő tevékenységet vég-
zett. A mintegy százhúsz 
résztvevőnek az avatás u-
tán Vér Lászlóné helytör-
téneti kutató a Balaton ke-
leti-medencéjének szőlő- 
és borkultúrájáról tartott 
előadást. Németh Péter 
református lelkésznek és a 
borrend címerét tervező 
Jákfalvi Józsefnek a bor-
rendek történetét bemutató 
kiadvánnyal mondott köszönetet a borlovag-
rendért végzett munkájukért Győrfi Károly. 

Az avatás után a résztvevők felvonultak 
a Szent Orbán-szoborhoz, majd borkóstoló-
val és zenés műsorral egybekötött hajózáson 
vettek részt, végül a borrend pincéjében 
késő éjszakába nyúlóan mulattak a meghí-
vottak. 

MMaaggyyaarr  BBoorrrreennddeekk  11997766--22001166  

Rendkívül megtisztelő, hogy egy ilyen 
szervezetnek, mint a Magyarországi Bor-
rend Országos Szövetsége tagja lehet valaki. 
De a mai világban nagy munkát vesz magá-
ra, aki, bármely csekély mértékben is egy 
közösségért vállal aktív szerepet.”     

Koczor Kálmán, az MBOSZ elnök 

Ennek a 40 éve működő szervezetnek 
tagja a Kenese székhelyű „Kelet-Balatoni 
Borrend” 

Alapító nagymestere Győrfi Károly, aki 
2009. szept. 25-óta fáradhatatlanul dolgo-
zik, hogy ez a közösség a bor és egymás 
tiszteletén alapuljon és szolgálja a nagyobb 
közösséget. 

„A borrendek önként vállalt céljaik meg-
valósulásáért minden lehetőséget megra-
gadnak. 

Saját belső életük, ceremóniájuk és nem 
utolsó sorban külső megjelenésük felhasz-
nálása mellett előadásokat, borbemutatókat 
tartanak, kiállításokon, borversenyeken, feszti-
válokon vesznek részt, szervezik azokat” 

Dr. Terts András, MBOSZ alelnök 

(További képek a 2. oldalon láthatók) 

A Kelet–Balatoni Borrend közösségében 
is találhatunk ismert szőlő- és bortermelőket, 
vállalkozókat, egyházi képviselőket, művé-
szeket. 

Saját szabályzatuk alapján mindig az 
alakulásuk időpontjához kötik az új tagok 
avatását. 

Így került sor az idei szept. 24-i avatásra 
is.  A megszokott rend szerint hívták meg a 
helyi vezetőket, képviselőket. 

26 borlovagrend képviseltette magát. Jó 
volt látni azt az őszinte örömet, ahogy 
üdvözölték egymást és a baráti beszélgeté-
seket. 

Az ország különböző településéről érke-
zők jól érezték magukat, elvitték haza az itt 
szerzett élményeket, ahogy a mi borlovagja-
ink is teszik, amikor a meghívásoknak ele-
get tesznek. 

A szép rendezvényt beárnyékolta, hogy a 
helyi vezetők közül senki nem tisztelte meg 
megjelenésével az összejövetelt. Úgy látszik 
7 év nem volt elég, hogy felismerjék milyen 
lehetőség van e civil szervezetben. 

Őrzik és tovább viszik a környék szőlő-
művelési kultúráját és színesíthetnék a 
kulturális rendezvényeket. 

„Adjon Isten, bort, búzát, egészséget! 
Országunkban békességet!”  

(Az idézetek a 2016-ban megjelent „Magyar 
Borrendek 1976-2016” című könyvből valók)     

Vér Lászlóné, tiszteletbeli borlovag 

CCiivviill  kköözzöössssééggeekk  bbaarrááttssáággaa  
A nagy múltra vissza-

tekintő móri borvidék 
prominens képviselői, a 
csókakői Szent Donát 
Borrend tagjai és meghí-
vott vendégei tettek láto-
gatást Balatonkenesén, 
Győrfi Károly Nagymeste-
rünk meghívására, aki 
egyben a Magyarországi 
Borrendek Országos Szö-
vetségének megválasztott 
alelnöke is. A látogatás 
időpontja 2016. október 
14-e volt. 

A találkozás nem az
első volt a két borrend 

között, ez évente ismétlődik, és igazi barát-
ságok alakultak ki a tagok között. 

A jelenlegi találkozás abból az apropó-
ból adódott, hogy a csókakőiek Szlovénia és 
Horvátország magyarlakta vidékeire lá-
togattak, kapcsolatfelvétel és ismeretségek 
kialakítása céljából. Balatonkenese az útjuk 
első megálló- pihenőhelye volt. A vendéglá-
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tás helye a balatonkenesei horgászegyesület 
Balaton-parti telephelyén jött létre. Igazi 
meglepetésként a vendégeknek Polgár Tibor 
Halsütő „Nagymester” saját kezű közremű-
ködésével őshonos balatoni hal, keszeg sült 
felszolgálásra, majd a vendé-
gek nagy elismerése mellett 
elfogyasztásra. A vendégek 
fogadásában, az új barátság 
kialakulásában Tóth Csaba 
egyesületi elnök tevékenyen 
részt vett, akinek és a hor-
gászegyesületnek a Kelet-
Balatoni Borrend tagjai ez-
úton is megköszöni a jól 
sikerült, szívélyes baráti 
vendéglátási lehetőséget. 

A látogatás italszükségle-
tét borrendünk tagjai adták. A 
felszolgált italok kiszolgálá-

sában, a vendégekkel való foglalkozásban 
Kürthy Ibolya, Keresztes János, Mihalovics 
Miklós, Németh Tibor, Győrfi Bertalan és 
Lajkó Frigyes tagtársaink jeleskedtek. Az én 
reszortom a találkozásról való megemléke-

zés megírása és a vendégekkel történő 
beszélgetés volt. 

A találkozó végeztével a vendégek el-
mondták, fogalmuk sem volt, hogy egy 
horgászegyesület ilyen telephellyel és ilyen 

színvonalon működik, és 
nagyon köszönték az egyesü-
letnek a vendéglátást és fogad-
tatást. Ezt majd ők is igyekez-
nek valamilyen formában 
viszonozni. A mintegy há-
romórás látogatás után, a 
pihenés befejeztével folytatták 
útjukat. Mi sikeres barátságok 
kialakulását kívánva búcsúz-
tunk el és bocsátottuk őket 
útjukra. 

Gyurica István alapító tag, 
főpohárnok 

Bayer Emil: A Szeretet Parancsa 

Fényes Csoda: 
a szívünkben 
égő Szeretet, 
mely képes 
gyógyítni 
lelki, testi 
beteget. 

Jézus jobbján 
egy lator 

szenvedett 
és Ő fájdalmában 

is szeretett… 

A Szeretetmorzsák 
mind apró, 
kis csodák. 

S bár az Emberiség 
rossz irányban 

halad, 
szórd Őket Te is 

a Fényes Csillagok 
alatt… 

Uram! Add, 
hogy ha kell, 

tudjunk sírni is 
és nevetni, 
de tudjunk 

mindig és mindig 
cselekedve 
szeretni! 

Sors 

Nehéz boldog emberként élni ott, 
Hol oly sok körülöttünk a boldogtalan. 
Nehéz nyugodt álomba merülni ott, 
Hol a holnap mindig oly bizonytalan. 

Felettünk, a kéklőn ragyogó égbolt alatt, 
Szabadon szárnyalhatnak a madarak. 
Míg idelent az emberi arc is mosolytalan, 
Hisz a sors hozzájuk hazug s igaztalan. 

Odakünn a temetőben a sirhalmok alatt, 
Nem számít, ki a boldog s boldogtalan. 
S míg a jók lelke az Úrhoz a mennyekbe tér, 
A rosszaké örökkön bolyongani fog elkövetett bűneikért. 

Id. M.S. 

Gondolatok 
Indulat 

Harag fortyog bennem. 
Valami indulat, érzés 
Készülődik, mint egy 
vulkán, mi kitörni készül. 
Láva lesz belőle 
mely alakít, rombol? 
Vagy csak füst, mely elszáll? 
A világban is fortyog valami 
rettenetes ámokfutás. 
Megbolondít mindent és 
megbolondít mindenkit. 

 KG 



Ősz i gondolatok
Szép napsütéses őszi reggelre ébredhettünk e szeptemberi 

hétvégén. Odakünn a csodálatos látvány ellenére hűvös s eny-
hén párás levegő fogadta a házaikból kilépő embereket. A 
kertekben, mint megannyi apró gyémánt csillogtak az éjszaka 
harmatcseppjei a fűszálakon s a fák levelein. Úgy éreztem, 
mintha maga a természet is siratná az elmúlt termékenység 
gyönyörű időszakát, s könnyezve tiltakozna az elmúlás első 
jeleit észlelve. A gyümölcsfák ágain a színesedő levelek között 
ugráló s hangoskodó apró madarak is aggódón keresgetik a már 
általuk is megszokott téli etetőket, reklamáló csiviteléssel je-
lezvén: Ők már szívesen szemezgetnének a magvak kínálatá-
ból. Valójában mindig is szerettem s máig is szeretem az őszi 
tájat a maga csodálatos színka-valkádjával, megható szépségé-
vel s bájaival együtt. Ha időm engedi, szívesen járom az erdő-
ket s a parkokat is. Bár az is igaz, hogy az ősz eljövetele so-
kunknak az eltelt esztendők sokaságát s az elmúlás közelségét 
juttatja eszébe. 

Felfrissülve a hűvös, tiszta levegőtől, kezemben a hétvégi 
Naplóval, jókedvűen siettem a meleg lakásba, hogy szokásom-
hoz híven a reggeli kávémat kortyolgatva elolvassam megyénk 
friss híreit s kiemelt történéseit. Megvallom, én magam is, mint 
oly sokan mások, az újság hátoldalain leírt sporteseményekkel 
kezdem, majd csak az után haladok az első oldalak felé. A 
sporttal végezvén az apró hirdetések mellett feltűnően sok 
gyászjelentésre lettem figyelmes, ami végtelen megdöbbenést 
jelentett számomra. A jó kedvemet száműzte a szomorúság 
érzése, hisz az elhunytak többsége alig érte meg az ötvenedik 
életévét. A nevek nem voltak ismerősek számomra, de korai 
haláluk ismerete fájdalommal telítette lelkemet. Vajon mennyi 
bánat, mily keserű gyász sújtotta családjaikat; vajon özvegyeik-
re s gyermekeikre milyen sors vár további életükben; vajon 
mikorra forr be az a hatalmas űr, amely a családfők elvesztése 
után még sokáig betöltetlen marad a számukra? Roppant teher 
nehezedik az elárvult családokra, a gyászon túl a mindennapos 
megélhetésért is keményen meg kell küzdeni. Önmagammal is 
vívódnom kell, hogy e kétségbeejtő gondolatokat kiűzzem a 
fejemből, de kísérleteim kudarcot vallanak. Hisz eleve egyér-
telmű mindnyájunk számára, hogy a gondolat további gondola-
tokat szül s a kérdés további kérdéseket. Mi, az úgynevezett 
„Ratkó korszak” gyermekei, illetve szülöttei ma már 
„hatvankodunk”, de már „hetvenkedni” alig néhányan fogunk. 
A velünk egykorúak zöme már a sírkertekben nyugszik, s egyre 
több, nálunknál fiatalabb születésű követi őket az utolsó útju-
kon járván. A felmérések szerint valami érthetetlen módon nő 
az emberek átlagéletkora, s így az „orrunk előtt” egyre feljebb 

emelik a nyugdíjas kor felső határát. Mikor jön el az az idő, 
mikor végre rádöbbennek, hogy a fizikai dolgozók ereje is 
véges, s szervezetük tűrőképességét is sokszorosan átlépték a 
megélhetésükért végzett munkában? S ha ők nem teremtenek 
értéket, akkor vajon miből javítanának az egészségügy s az 
oktatás színvonalán, s az ott dolgozók életszínvonalán? Hiába a 
sok reklám az egészséges életmóddal kapcsolatosan, ha a dol-
gozók bére az alapélelmiszerekre is kevés, ezek a „figyelemfel-
hívások” vajon hol érintik a mélyszegénységben élők tömegeit? 

Ám most már megálljt kell parancsolni gondolataimnak s az 
őket kísérő kérdések özönének, mielőtt mondanivalómra rábé-
lyegeznék, ez politikai írás. Mindenki tudja településünkön, 
hogy tőlem távol áll a politika s, amiről írtam az a mai valóság, 
legalábbis, így alulról nézve. 

Lassan, tőlem szokatlan alapossággal s gondosan hajtoga-
tom össze az előttem lévő újság lapjait. Kezemben az elfeledett 
s teljesen kihűlt kávémmal ismét az ablakhoz lépek. Nézem a 
fákról lehulló levelek játékát s a még ebédjüket keresgélő cin-
kék kutakodását. Az ablaküvegén átszűrődő napsugarak jóleső-
en simogatják arcomat. Érthetetlen, de a kávémból még egyet-
lenegyet sem kortyoltam, még is oly keserű ízt érzek. Lehet, 
hogy ez a kellemetlenül erős s keserű íz a mindennapok törté-
néseinek terméke…? 

Lelkemben ott legbelül – jól tudom – 
Még sokáig kínoz a fájdalom. 
S én az ablak üvegén át az elmúlás jeleit, 
A lehulló s elszínesedett leveleket bámulom. 

Igaz, azt is tudom, az ősz s tél múltával, 
Az éltető nap az égbolton újra felragyog. 
S vajon a kikelet hoz-e boldogabb holnapot? 
Ám érezzük bármily bántón keserű ízeket, 

Kísérje utunkat igaz emberi 

Szeretet!

Id. M.S. 

2016. november Balatonkenesei Hírlap 1



16 BBalatonkenesei Hírlap 2016. november 

MEGHÍVÓ 
2016. november 11-én pénteken 

17.00 órakor 

A forradalom és szabadságharc eltiprása 
és ennek következményei 

címmel 

Dr. Szerencsés Károly 
történész 

tart előadást 
Balatonkenesén, a Kultúra Házában. 

Érdekes, tanulságos lesz, sok új 
információval! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Információ: 

Közművelődési Intézmény – 06-88-594-500 
Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 24. 

Szerencsés Károly történész 1960. március 13-án szü-
letett Prágában. Általános iskoláit cseh, orosz és magyar 
iskolákban végezte. A budapesti Kőrösi Csoma Sándor 
gimnáziumban érettségizett 1979-ben. Katonai szolgálata 
teljesítése után az ELTE BTK történelem-orosz szakán 
szerzett tanári diplomát. A történelemtudomány kandidá-
tusa, habilitált egyetemi docens. Munkahelye immáron 25 
éve az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Hivatásának a 
kutatásokra épülő tanítást tekinti. Az ELTE BTK Új- és 
Jelenkori Magyar Történeti tanszékének tanáraként évfo-
lyam-előadásokat, gyakorlati órákat, speciális kollégiumo-
kat tart a XX. századi magyar történelem témáiban. Főbb 
kutatási területe a választójog, választások; a második 
világháború, politikai küzdelmek 1945 után, a Kádár-
korszak története. Az ELTE BTK történeti doktori iskola 
alapítója és tanára. 

Aktív publikációs tevékenységet folytat: 20 kötete, 25 
tanulmánya és csaknem félszáz cikke jelent meg. Fontos-
nak tartja a tudományos ismeretterjesztést, ennek kereté-
ben főleg a televíziós munkát. Szerzőtársa több televíziós 
sorozatnak, mint például az „Elátkozott XX. század” című 
12 részes munkának. 

  Legfontosabb feladatának a magyar nemzet újbóli 
megerősítését tartja. Ehhez a maga eszközeivel – a történe-
lemtudomány mellett az irodalom, a kultúra segítségével – 
kíván hozzájárulni. 

Forrás: Szerencsés Károly honlapja 
– http://www.foldesi-szerencses.hu

Zetényi-Csukás Ferenc író, újságíró. Behatóan fog-
lalkozik a Horthy-korszakkal és a Horthy-család történeté-
vel. A kormányzó életével kapcsolatos kutatásait már több 
könyvben is publikálta, melyek közül néhány: 

Horthy. HK Hermanos Kiadó, Budapest, 2014 
Volt egyszer egy Horthy-korszak. HK Hermanos Kiadó, 

Budapest, 2016 
A Horthy-család. Vitéz nagybányai Horthy Miklós felme-

női, testvérei. HK Hermanos Kiadó, Budapest, 2016 
Az utolsó bevetés. Vitéz nagybányai Horthy István repülő. 

HK Hermanos Kiadó, Budapest, 2013 

MEGHÍVÓ 
2016. november 5-én szombaton 

16.00 órakor 
a Kultúra Háza emeletén 

Vitéz Zetényi-Csukás Ferenc 
a Horthy Miklós Társaság elnöke  

és 
 Vitéz Kovács György Antal 

a Horthy Miklós társaság alelnöke 

tart előadást 
a Horthy korszakról, valamint 
Horthy Miklós ifjú és tengerész 

koráról. 
A műsorban közreműködik 
Publik Antal előadóművész. 
Az előadás után kötetlen beszélgetés az  

előadókkal. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Információ: 
Közművelődési Intézmény – 06-88-594-500 

Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 24. 
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INTERJÚ  FEKETÉNÉ VÁRÓCZI ZSANETTEL 
– Iskolás korod óta követtem az életutadat. Az újságolva-
sók közül viszont biztosan akadnak olyanok, akik nem is-
mernek. Itt az alkalom, hogy bemutasd önmagadat, csalá-
dodat, s beszélj nekünk a kenesei kötődésedről. 
– Kenesei kötődésem igazából nagyszüleimnek, szüleim-

nek köszönhető. Nővérem és én itt születtünk, szüleimmel 
együtt itt éltünk. Sajnos szüleim elváltak, a válás után nem 
sokkal apu fiatalon meghalt. Kenesén kezdtem el kialakítani 
életemet. Itt ismertem meg férjemet, akitől két gyermekem 
született. Fruzsi 14, Levi 7 éves, ők a legfontosabbak az éle-
temben. Családomon kívül nagyon fontos szerepet töltenek 
be a mindennapjaimban a barátaink, őket szintén itt ismertem 
meg. S most már a vállalkozásom, a munkám is ide köt 
Keneséhez. 

– A fiatal vállalkozók közé tartozol. Megtaláltad-e azt a
munkát, ami igazán örömet okoz neked? 
– Szerencsés helyzetben vagyok, nagyon szeretem a

munkámat. Mindig szerettem kreatívkodni, itt a virágüzletben 
pedig alkalmam nyílik ezeket az ötleteket megvalósítani úgy, 
hogy közben a munkámat is végzem. 

– Mi külső szemlélők úgy látjuk, hogy jól össze tudtok
dolgozni munkatársaddal, Anitával. Így is van ez? 
– Így van. Anitával jól össze tudunk dolgozni, régóta is-

merjük egymást. Nemcsak munkatársak vagyunk, hanem 
barátok is. Ez a munkában is észrevehető. Vidám, megbízha-
tó embernek ismerem. 

– Mi a meglátásod, a helyi fiatalság tud boldogulni és
meg tud maradni itt Kenesén? 
– Sokat lehetne erről beszélni, de nekem röviden az a vé-

leményem, hogy támogatás nélkül nehéz a fiatalságnak bol-
dogulni. 

– Mivel s kikkel töltöd szívesen a szabad idődet? Szoktál-e
részt venni kenesei programokon? 
– Szeretem az időmet azokkal az emberekkel tölteni, akik

számomra kedvesek. Ha van rá idő és energia, akkor szívesen 
részt veszünk kenesei programokon is. 

– Vannak-e észrevételeid a gyermekprogramokkal kap-
csolatosan? 
– Kamaszodó fiataloknak nehéz programot találni, a ki-

sebb korosztálynak szerintem több lehetősége van változatos 
programokból válogatni. 

– Mire, kire vagy a legbüszkébb?
– Két gyermekem mellett arra vagyok a legbüszkébb,

amit eddig férjemmel és családommal együtt elértünk, a saját 
erőnkből. 

– Mitől félted a legjobban gyermekedet?
– Az életük során előforduló betegségektől, csalódásoktól

és negatív hatásokról. 
– Hiányolsz-e valamit az életedből?
– Nem vagyok túl nagyravágyó, meg vagyok elégedve

azzal, amit eddig elértem. Persze azért vannak még terveim, 
álmaim, amit szeretnék megvalósítani. De ez egyenlőre még 
maradjon az én titkom. 

– Kinek dobod tovább a labdát?
– Akiknek tovább dobnám: Vass Vanda és Vass Péter.
– Köszönöm az interjút, amelyből sugárzik a család, a ba-

rátok, a munkatárs szeretete. Családi életetekben és vállalko-
zásodban is ezután is találj sok örömet, és további terveid, 
álmaid is váljanak valóra. 

Sörédi Györgyné

Dr. Boros Imre előadása a Kultúra Házában 
Az idei ősz egyik elgondolkodtató eseménye volt dr. Boros Imre 

közgazdász előadása a Kultúra Házában, 2016. szeptember 9-én.  
A beszélgetés, melyet dr. Tábori György moderált, nagyszámú 

érdeklődőt vonzott. Az este során a világgazdaság, az Európai Unió 
helyzete, a Brexit témáit végigjárva a magyarországi piaci helyzetről 
és fiskális politikáról is szó esett.   

Dr. Boros Imre 1970-1981-ig a Magyar Nemzeti Bank előadója 
volt, majd 1988-ig a devizagazdálkodási osztályt vezette. 1988 és 
1990 között a Magyar Hitelbank vezérigazgató-helyettese volt. 
1993-94-ben az ÁPV Rt.-nél a bankügyekért felelős ügyvezető 
igazgató. 2006 után politikai, gazdasági és közéleti műsorok gyakori 
vendége, főként a jobboldali médiában. Bogár Lászlóval állandó 
vendége az Echo TV-n a Bayer Zsolt által vezetett Háttér-kép című 

műsornak. A nyomtatott sajtóban is 
rendszeresen publikál, főként Széles 
Gábor lapjában, a Magyar Hírlapban. 

A közgazdász-újságíró gondol-
kodásra jellemzően az este folyamán 
tárgyalt kérdéseket az előadó nem-
csak gazdasági oldalról közelítette 
meg, hanem azok közéleti vonatkozá-
sait is megvilágítva és vaskos humor-
ral fűszerezve valóban szórakoztatóvá tette számunkra az amúgy 
száraz és sokszor nehezen érthető gazdaságpolitikai eseményeket. 

– sr –

(Képünk illusztráció) 
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 ilona bolyongÁsai 

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

Spanyol és portugál vizeken 

A hölgyet Ilonának hívják, s bár 22 tonnát nyom, karcsúnak mondható. Természetesen vitorlás hajóról van szó, amely marok-
nyi legénységével nekivágott a világ tengereinek, és kezdetét vette az utóbbi idők talán legizgalmasabb vállalkozása. A hajó a 
Bristol Channel Pilot Cutter tervei alapján készült. Az old timer stílusú vitorlás folyami úton jutott el Hollandiába, átszelte a 
La Manche-csatornát, elidőzött a bretagne-i partoknál, majd Spanyolország felé vette az irányt. Legutóbb eddig követtük az 
útját. 

Szeptember 1-3. 

A bretagne-i La Trinite és az észak-
spanyolországi La Coruna közti távol-
ság 340 tengeri mérföld, s ez akár még 
gyenge szélben is leküzdhető három 
nap alatt. Csakhogy az említett két 
város között a Bizcaya-öböl helyezke-
dik el, amely nem tartozik a legártal-
matlanabb tengerrészek közé. 

A Bizcaya-öböl veszélyei 

Az első nehézséget, amivel ebben 
az időszakban számolni kell, a gyakori 
viharok jelentik. A nyugatról, észak-
nyugatról, a nyílt óceán felől fújó erős 
szél befújhatja a vitorlást az öböl belse-
jébe, ahol a part közeli zátonyok, az 
áramlatok és a zsúfolt hajóforgalom 
nehezíti a biztos haladást. 

Veszélyt jelentenek még a kereske-
delmi hajók által elhagyott konténerek, 
amelyek a vízen úsznak, és egészen 
nagyméretűek is lehetnek, üresen is két 
tonnát nyomnak. Szállíthatnak bennük 
bármit, kevésbé szerencsés esetben 
veszélyes anyagot is. Egyes felmérések 
szerint évente több ezer konténert mos-
nak le a hullámok a világ tengerein 
közlekedő hajók fedélzetéről. A Biz-

caya különösen szennyezett területnek 
számít ilyen szempontból. 

Még egy tényezővel számolni kell: 
az olykor váratlanul elképesztő mérete-
ket öltő hullámzással. A Bizcaya köze-
pén 4-5 ezer méter mély a víz, ám a 
spanyol part közelében, elérve a konti-
nentális talapzatot (ez 200 méteres 
vízmélységet jelent), a hullámok meg-
törnek. Ezt a hatást erősíti a spanyol 
hegyekből lecsapó szél. 

No, ennyit a veszélyekről és az el-
méletről. Lássuk hát, hogy milyen a 
Bizcaya a valóságban! 

Négyes-ötös hátszélben haladunk, 
egy-két méteres hullámok között. 
Utóbbiak az óceánon egyáltalán nem 
okoznak kellemetlenséget. Hosszan 
elnyúlva érkeznek, besiklanak a hajó 
alá, felemelik azt, majd leteszik, újra és 
újra. A hajó enyhén imbolyog, rendkí-
vül élvezetes. Igazi vitorlázóidő. 

Remek a közérzetem, a hangulatom 
is jó. Juditon azonban már észrevehető 
a tengeribetegség első jele, a fáradtság. 
Ki sem akar mozdulni a kabinjából. Kis 
idő elteltével jelentkezik a második 
fázis, a hányás. A harmadikról csak 
történeteket hallottam: ilyenkor a tenge-
ribeteg elzöldül; könyörög, hogy mie-
lőbb kössenek ki, és ennek fejében 
minden ingó és ingatlan vagyonát fel-
ajánlja. 

Ellenszerként sokan Daedalont 
szednek vagy gyömbért rágcsálnak. 
Van, aki arra esküszik, hogy a távoli 
horizontot figyeli; megint mások lefek-
szenek és próbálnak vízszintes helyzet-
ben maradni. A legérdekesebb védeke-
zési mód a speciális karperec és az 
akupunktúrás fülbevaló. Én egyelőre 
fittyet hányok ezekre a praktikákra, jól 
érzem magam. De meddig? 

A spanyol partokhoz közeledve a 
hullámok hirtelen megtörnek. Az erő-

södő szél tovább korbácsolja a tengert, 
a hullámok 4-5 méter magasra tornyo-
sulnak. Éjszaka van. Bereffelt grósszal 
és teljes mizzennel haladunk. A hajó 
egyre vadabb táncba kezd a hullámok 
hátán. Az árboc tetejét figyelem, több 
métert leng jobbra-balra. A gyomrom-
ban furcsa lüktetést érzek. Darryl 
felfüggeszti pihenőjét, a kormányhoz 
jön, én pedig kimegyek a fedélzetre és 
bereffelem a mizzent is. Hajnalra a víz 
kisimul, gyomromban helyreáll a rend. 
Kikötünk La Corunában. 

Szeptember 4-6. 

A la coruna-i kikötőt több száz mé-
teres kőgát védi a bejövő hullámoktól. 
A kőgát és a pontonhidak közötti terü-
leten számtalan hajó horgonyoz, illetve 
bóján áll. Bekanyarodva a kikötőbe, 
távolról látom, hogy valaki integet 
felénk. Átvágjuk magunkat a bóján lévő 
hajók sokaságán, annak reményében, 
hogy jó kikötőhelyet találtak számunk-
ra. Közelebb érve kiderül, azt akarták a 
tudtunkra adni, hogy itt nem tudunk 
kikötni. Nincs idő a vitatkozásra, mert 
az időközben felerősödő szél a part felé 
nyom bennünket. Talán még most is 
sodródnánk, ha emberünk nem oldaná 
meg a helyzetet. Villámgyorsan bepat-
tan a motorcsónakjába, kötelet vetek 
neki, és elhúz egy bójáig. 

A Torre Hercules városa 

La Coruna 250 ezres nagyváros, 
ahol a modern felhőkarcolók mellett jól 
megférnek a belváros régmúltat idéző 
sikátorai. Számtalan étterem, kávézó 
gazdagítja a festői utcaképet. Itt találha-
tó a világ legrégebbi, még ma is műkö-
dő világítótornya. A Torre de Herculest 

3. rÉsz

Somogyi Gyula 
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még a rómaiak építették, 104 méter 
magas, így fénye 23 mérföldről látszik. 

A város nemcsak a rómaiak korá-
ban, hanem a középkori Spanyolország-
ban is fontos szerepet töltött be. 1588-
ban innen futott ki II. Fülöp büszkesége, 
a 65 galeonból (négyárbocos hadihajó) 
és 65 kisebb hajóból álló armada. A 
flottát az egyik legtekintélyesebb spa-
nyol család feje, Medina Sidonia vezet-
te, aki egyébként nem sokat konyított a 
tengeri hadviseléshez. Vele szemben állt 
a kiváló tengerész – főállásban kalóz –, 
Drake kapitány vezette angol hajóhad. 
A La Manche-csatornánál lezajló, bi-
zonytalan kimenetelű csaták után a 
vihartól is megtépázott, legyőzhetetlen 
armada 1588. augusztus 8-án Grave-
lines-nál végzetes vereséget szenvedett. 
A csata után alig néhány spanyol hajó 
tért vissza a kikötőbe. 

A város történelmének újabb jelen-
tős dátuma 2001. szeptember 7.: az 
Ilona nevű vitorlás hajó elhagyja La 
Coruna kikötőjét. Reméljük, nagyobb 
sikerrel, mint XVI. századi elődei. 

2001. szeptember 7-8. 

La Corunából kihajózva néhány óra 
múlva dél felé fordulunk, a part mellett 
haladunk, egyre élénkülő hetes szélben. 
Spanyolország északnyugati partvidé-
kén, Finisterre környékén szinte folya-
matosan erős északkeleti szél fúj. Ezt 
hívják a spanyolok nordeste pardónak, 
gyakran felhős égbolt kíséri. Elérve a 
portugál vizeket, a helyi passzát fejti ki 
egyre markánsabban hatását. Ez július-
tól októberig fúj a parttal párhuzamo-
san, északi irányból. A kora délutáni 
órákban mindig felerősödik – gyakran 
hatosig –, majd fokozatosan alábbhagy, 
és este nyolcra leáll. 

Az elektrolízis rejtelmei 

A passzát áldásos tevékenységének 
köszönhetően Lisszabon felé haladunk. 
Estére le is áll a szél, ahogy a nagy-
könyvben meg van írva. Motorra kap-
csolunk, tükörsima az óceán. A lemenő 
nap narancssárga foltokat rajzol a vízre. 

A tengeri idillt éles, sípoló hang sza-
kítja meg. Mi történhetett? Elindult a 
fenékszivattyú?! Senkinek sem kívánom 
ezt a riadalmat. Rövid vizsgálódás után 
kiderül, hogy a kipufogódobból szivárog 
a víz. Le kell állítani a motort. A fenék-
vizet kiszivattyúzzuk, és ezzel meg is 
szűnik a veszély. Értetlenül állunk a 
motorház fölött. Mitől lyukadhatott ki a 
saválló lemezből készült doboz? 

A kérdésre egyetlen szóval is lehet 
válaszolni: az elektrolízis miatt. Ha sós, 
savas folyadékba két fémlapot helye-
zünk, az egyik fémlap mellett pozitív 
töltésű ionok (kationok), a másik mel-
lett negatív ionok (anionok) jelennek 
meg. A folyadékot (tengervíz) a jelen-
ség szempontjából elektrolitnak tekint-
hetjük, a fémlapokat (hajómotor) elekt-
ródnak. Az elektródok közül a pozitív a 
katód, míg a negatív az anód. Az anód-
tól a katód felé nemcsak töltésmennyi-
ség vándorol, hanem vele arányos 
anyagmennyiség is (Faraday-törvény). 
Az anód tehát folyamatosan korrodáló-
dik, ez a galvánkorrózió. Hogy több 
fém közül melyik játssza el az anód 
nem túl hálás szerepét, a fémek aktivi-
tásától – újabb szörnyű név –, standard 
potenciáljától függ. Potenciáljuk szerint 
a fémeket sorba rendezve feszültségsort 
kapunk. A sorból bármely két fémet 

kiválasztva a nagyobb potenciálértékű 
lesz az anód. Az elektrolízist innen már 
egyszerű kivédeni, csupán egy magas 
potenciájú fémet (pl. cink) kell a rend-
szerben elhelyezni és ezáltal feláldozni. 
Nos, éppen ez hiányzott a kipufogódob-
ról, a cinkanód. 

Szeptember 9-13. 

Utunkat nem folytathatjuk lyukas 
kipufogódobbal, ki kell kötnünk, amint 
lehet, meg kell csináltatni az elromlott 
alkatrészt. A legközelebbi kikötőhely 
Povoa de Varzim, Portótól 15 km-re 
északra. Mire egy rendes szakembert 
találunk, aki meghegeszti a dobot, jó 
néhány nap eltelik. Mindenütt a jól 
ismert kifejezést hangoztatják: manana. 

Ám ez az idő sem múlik el haszon-
talanul. Számos kikötői barátság szö-
vődik. Megismerkedünk az angol há-
zaspárral, Daviddel és Dianával, akik 
nyugdíjas éveiket vitorlázással töltik. Jó 
barátságba kerülünk egy fiatal finn 
párral. Antti és Tina harminclábas ha-
jóval vitorlázott Finnországból Portugá-
liába úgy, hogy még motorjuk sem volt. 

Érdekes lélektana van az ilyenfajta 
vízi csavargásnak. A kikötőkben mély 
kapcsolatok alakulnak ki. Ez nem csu-
pán a közös esti sörözgetésben nyilvánul 
meg, hanem elsősorban kölcsönös segít-
ségnyújtást jelent, ha bárkinek problé-
mája van. Aztán gyorsan el kell búcsúz-
ni a barátoktól, el kell tudni válni, ami-
kor újra tengerre szállunk. Gyors e-mail 
címcsere, integető kezek a partról. Új 
barátok várnak ránk Lisszabonban… 

Somogyi Gyula 

Az útitársak 
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Balatonkenese középkori története 
Bevezetésül pár szóban magamról: a nevem Jőrös Bence Tamás, jelenleg a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

hallgatok régészetet. Kutatási témám a Balaton-felvidék régészete, ezen belül is főleg a középkori és kora-újkori falusi anyagi 
kultúra, illetve az egyházi építészet. Sok nyarat töltöttem a Balatonon, ezek alatt fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy 
az itteni, mesébe illő települések történeti és régészeti emlékeit (újra) feldolgozzam. Cikkemmel egy olyan sorozatot szeretnék 
elindítani, melynek célja a terület minél átfogóbb feldolgozása és ismertetése – mind a tudományos közeg, mind a laikus érdek-
lődők számára. 

A mai Balatonkenese középkori történetének meghatáro-
zása nehéz, de kedves és egyben hálás feladat egy történetíró 
számára. Hiszen olyan időkről szeretnék tanúvallomást tenni, 
amelyeken ott sem voltam. Azonban szeretném, ha ezt a 
kedves települést jobban ismernék, és jobban megismerné 
önmagát, így vállalkoztam erre a nemes feladatra. 

Ha figyelmesen megnézi a kedves Olvasó Balatonkenese 
földrajzi felosztását, láthatja, hogy közel sem mondható egy-
ségesnek: a Csittény-hegy, Sándor, Máma, Nyúl-hegy, Sér-
hegy – ezek mind Balatonkenese történetét képezik. A terü-
letnevek nagy része szerepel is a veszprémvölgyi apácák 
alapítólevelében, melyet 1000 és 1010 között adott ki Szent 
István királyunk, ebben jelenik meg először Balatonkenese 
neve is, de ma ismert alakjában csak mintegy 300 évvel ké-
sőbb, 1290 körül tűnik fel. (Érdekesség: ez a dokumentum 
görög nyelvű, a ma ismert egyik legrégebbi oklevele Ma-
gyarországnak). Hogy mi történhetett az Árpád-korban a 
faluval? Pontosan nem tudjuk, és a megmaradt régészeti 
emlékek sem mondanak sokat. Az biztos, hogy az eredeti 
alapító oklevelet Kálmán király felbonttatta egy határperes-
kedés miatt – így ha nem is biztos, azonban sejthető, hogy 
Kenese sem volt mentes a határperlekedéstől. Azonban a 
kedves Olvasónak nem mai kerítéssel körülhatárolt házakat 
és kerteket kell elképzelnie. Kenesén 1478-ban is csak 5-6 
ház lehetett, és a lakosság valószínűleg a szomszédos falva-
kéval együtt sem haladta meg a 400 főt. Azonban, talán ha-
sonlóan az ókori Róma esetéhez, a szomszédos települések 
kihaltak, majd beleolvadtak Balatonkenese területébe. 

Szomorú fejezete a falunak a tatárjárás. A tatárok – ha-
sonlóan a többi Balaton-parti faluhoz – Kenesét sem kímél-
ték, feldúlták. Azonban feltámadt hamvaiból, egészen ponto-
san megfogalmazva a Bakony csodálatos erdővilágából, 
amely, mint egy óvó, gondoskodó szülő, nem hagyta elhalni 
az őt védelmező falvakat. 

Az Anjou-kor és a Zsigmond-korszak viszonylag moz-
galmas életet adott a falunak: határjárások, új népek beköltö-
zése – ez mind hozzátartozott a korszakhoz. Persze ezekről is 
van írott adat. Az itt lévő veszprémvölgyi apácák beleolvad-
tak a ciszterci rendbe, így az ő fennhatóságuk alá került a falu 
területe, sőt, Zsigmond még egy nagyon fontos jogot is adott 

nekik, mégpedig azt, hogy nemesek módjára vásárolhattak 
földet, de csak azt, amit más nemes zálogba adott. Ezen túl 
Mátyás király időszakából még adóösszeírás is megmaradt. 
(Érdekesség: az éves adó 49 forint volt.) 

Természetesen Mohács, mind az ország történetében, 
mind az itt élő jobbágyok számára vízválasztót jelentett. A 
birtokos személye nem változott, azonban a falu, vagyis ek-
kortól már mezőváros jelentősége igen. Ekkor jött el a telepü-
lés egyik történelmi fénypontja: I. Ferdinánd ide hívta össze 
1532. január 1-jén a rendi tanácskozást. Mint akkoriban min-
denhol az országban, itt is a fő téma a király személyében 
való kiegyezés lett volna (János legyen a király vagy Ferdi-
nánd?). Három napig tartott a gyűlés, de nem jutottak dűlőre 
a felek, bár sokat vártak ettől a tanácskozástól. 

A veszprémvölgyi apácák alapítólevele 
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Innentől kezdve a középkori Kenese elkezdte „középkori 
és kora-újkori öregkorát” élni. Szerepe folyamatosan csök-
kent, bár a veszprémvölgyi apácák minden tőlük telhetőt 
megtettek, védelmezték a falut, nem terhelték túl a lakosokat 
az adókkal. 1567-ben bekövetkezett, ami elkerülhetetlen volt: 
Kenesét elfoglalta a török, így innentől kezdve a kettősen 

adóztatott területek alá esett. A 15 éves háborúig állt fent ez a 
helyzet, amikor is a terület teljes egészében elpusztult. 1617-
ben még egyszer újjáépült – a település nem adta fel köny-
nyen. S ezt – más falvaktól, például Tihany-Apátitól eltérően 
– meglepően gyors fejlődés követte. Bár a tulajdonos szemé-
lye megváltozott (jezsuiták győri kollégiuma), gyakorlatilag 
újabb virágkor köszöntött be – és ennek a korszaknak (is) 
köszönhetően fejlődik, virágzik a falu. A középkor és a kora-
újkor ugyan véget ért, de ez a tény csak új lehetőségeket 
hozott magával, amelyeket a korabeli emberek nem is haboz-
tak kihasználni. 

Hasznos, érdekes könyvek a témával kapcsolatban: 
CSÁNKI Dezső: Magyarország történelmi földrajza III. 

Budapest, 1897 
ÉRI István – KELEMEN Márta – NÉMETH Péter – TOR-

MA István: Veszprém megye régészeti topográfiája. In: 
GEREVICH László (szerk.): Magyarország Régészeti 
Topográfiája. Budapest, 1969., 50-54. oldal 

HÁRICH János: A veszprémvölgyi apácakolostor birtokainak 
története. Pécs, 1928 

KIS András: Az 1000 éves Kenese. Műszaki Könyvkiadó. 
Budapest 1990 

KRISTO Gyula: Anjou-kori oklevéltár XIV., 1330. Budapest 
– Szeged 2004 

KRISTÓ Gyula: Anjou-kori oklevéltár XXIII., 1339. Buda-
pest – Szeged 1999 

KUZSINSZKY Bálint: A Balaton környékének archaeo-
logiája. Budapest 1920 

WENZEL Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár I. Pest 1860 
WENZEL Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár VIII. Pest 1870 

 
Jőrös Bence Tamás 

 
 

 
 Szandányi István: Novemberi kert 

 
Roppan az ág zúg az ősz 
csúszós talpa megtapossa 
a sáros tócsát tóborostát 
tarka rongyokban riszál 
a felkavart avar a fák fölött 
haláltusáját befödi a köd 
     kendermagos tyúk kotorász 
     jó neki 
     övé az élet enyém a gyász 
     megadom magam 
     szétszórom szívem agyam 
tavasszal majd csipogó napok menetelnek 
ha a kiscsibék a kotlóssal útrakelnek 
a zölden serkenő fűerdőben 
kukac lesz feltartott kezem minden ujja 
kapjátok be csibécskéim 
mert én már itt fekszem mindörökre 
a földbe bújva.                                         (Kenese, 2015) 
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A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület a nyár folya-
mán két felhívására is várta a szép és kreatív műveket. Az elka-
pott pillanat címmel meghirdetett fotópályázatra 132, míg a 
Kenese kabalája rajzversenyre 53 darab pályamű érkezett. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel a nyári beadási határidőket 
őszre hosszabbítottuk, a beérkezett munkák mindkét esetben 
jeligével ellátva – az alkotók megjelölése nélkül – kerültek a 
zsűri, az egyesület elnöksége elé, akik többfordulós rendszerben 
értékeltek és rangsoroltak, illetve a közönség véleményét is 
kikérték. A pályaművekből október 8-án nyílt kiállítás a Tök 
Nap keretében, ahol a képeket vetített formában, míg a rajzokat 
paravánokon lehetett megcsodálni. A tárlat november 18-ig 
megtekinthető a Kultúra Házában. 

A rajzpályázat kapcsán az internetes szavazás és a zsűri dön-
tése alapján is hirdettünk egy-egy győztest, míg a fotópályázat-
nál az összes kategóriában beérkezett képek alkotóiból választot-
ta ki a zsűri az első három legjobbat. A nyertesek értékes tárgy-
nyereménnyel gazdagodtak. 

 
A győztesek: 

Az internetes szavazás alapján a legszebb rajzot készítette: 
Farkas Dominik 7 éves diák, Szarvasról. 

A zsűri döntése alapján a legszebb rajzot készítette: 
Táncos Olivér 9 éves diák, Balatonkeneséről. 

Az elkapott pillanat fotópályázat nyertese: 
Gondán József – Kikötői naplemente című képe. 

A második helyezett: 
Ránky Péter – Magaspart télen című műve. 

A harmadik helyezett: 
Mátyás Lóránt – Hullámok című alkotása. 

A nyerteseken kívül a rajzpályázaton résztvevő minden alkotó oklevél-
ben és ajándékcsomagban részesül, így kérjük a gyerekeket vagy szülőket, 
hogy fáradjanak be a Tourinform irodába és vegyék át a részvételért járó 
díjat. Szeretnénk, ha a folyamat nem szakadna meg, így versenyen kívül, 
továbbra is várjuk a nyomdai minőségű, bármelyik évszakban készült szép 
képeket irodánk elérhetőségein. 

Még egyszer gratulálunk a nyerteseknek! 
Kelemen Viktória 

irodavezető 
(A nyertes pályaművek lapunk 35. oldalán tekinthetők meg.)  
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Kalendárium – november 
 

November az év tizenegyedik hónapja. Elnevezése a latin novem szóból származik, jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik 
hónapja volt. A népi kalendárium nevezi Őszutónak, Szent András havának, Enyészet havának, Disznótor havának. A Nap ebben a hónapban 
a Nyilas jegyébe lép. 

Az ősz hónapjai között a november a legpárásabb, ködösebb, a legcsapadékosabb. A népi időjóslásban hosszú és kemény télre következ-
tetnek, ha az október hideg volt. Ugyancsak a komoly tél előjele lehet, ha a madarak ősszel kövérek, ha sok komló, makk, dió, mogyoró, 
általában csonthéjas gyümölcs termett, és ha a november száraz és nem túl hideg. Az első hó november vége felé szokott leesni, de azt tart-
ják, ha Mindenszentek napján már havazik, vagy száraz hideg van, márciusig nem számíthatunk enyhülésre. Ugyanakkor ha Mindenszentek-
kor eső esik, enyhe lesz a tél. A sokak által ismert bölcsesség szerint „ha Katalin kopog, karácsony locsog”, azaz ha Katalin napján (novem-
ber 25.) kemény a hideg, enyhe lesz az idő karácsonykor. Ezt erősíti a Márton napi (november 11.) időjárásmegfigyelés is: „ha Márton lúdja 
jégen áll, karácsonykor sárban botorkál”. De lehet szép idő is a hónap közepe felé: Szent Márton nyarának a november 11-e körüli enyhe, 
csendes őszi napokat nevezik. 

November utolsó napja, András nap a hagyomány szerint az egyik legjelentősebb házasságjósló nap. A jövendőbeli személyének kifür-
készéséhez több módszer is rendelkezésre áll. A virágos ág hajtatása az ismertebbek közül való. Ehhez az eladó lányok néhány aranyeső 
vagy almafaágat vágtak, s kis szalagdarabokra felírták a szóba jöhető férjjelöltek nevét, melyet az ágakra kötöttek. Amelyik névvel jelölt ág 
elsőként kihajtott, olyan nevű férjet vártak maguknak. Szintén kedvelt volt a gombócfőzés: a gombócokba egy-egy férfinevet tartalmazó 
papírcsíkot gyúrtak, majd a gombócokat elkezdték kifőzni. Amelyik gombóc először jött a forró víz felszínére, olyan nevet visel majd a 
kíváncsi lány jövendőbeli férje. Ezen kívül álmukban is találkozhattak a lányok leendő családjuk fejével. Ehhez egy papírcsillagot kellett 
kivágniuk, annyi ággal, ahány a lehetséges férjjelöltek száma. A csillag ágaira felírtak egy-egy nevet, melyet éjszakára a párnájuk alá tettek. 
Egyet üresen kellett hagyni. Elalvás előtt még egy versike is segíthette a pontos jóslat megjelenését: „Ágyam járom, / Párnám rázom, / 
Mondd meg, András, / Ki lesz a párom?” Amelyik nevet éjszaka, álmukból felébredve letépték, olyan nevű hitvest vártak maguknak. Ha egy 
lány netán az üres papírszeletet szakította le, úgy gondolták, vénlány marad. 

 
Novemberi események 

 
November 1. 
Mindenszentek napja, az üdvözült lel-

kek emléknapja, mely a katolikus keresz-
tény világ ünnepe. Összekapcsolódott az ősi 
kelta Samhain ünneppel, melyet szintén 
ekkor, október 31. – november 1-én tartot-
tak. Úgy vélték, ezen az éjszakán az evilág 
és a túlvilág közti határok elhalványulnak, 
megszűnnek, mert az év során meghalt 
emberek lelke ilyenkor vándorol át a túlvi-
lágra. A keresztény közösségek a hetedik 
században kezdtek ünnepet ülni valamennyi 
elhunyt katolikus szent emlékére, így a 
halottakra emlékező pogány ünnep Minden-
szentek ünnepévé vált. 

Ezen a napon született Anthony Kiedis, 
az amerikai Red Hot Chili Peppers zenekar 
frontembere. 

November 2. 
Halottak napja, keresztény ünnep, az el-

hunyt lelkek emléknapja. Az eredetileg 
katolikus ünnepet később más felekezetek 
hívei is átvették. 

E nap szülötte Illyés (eredetileg Illés) 
Gyula (1902-1983) háromszoros Kossuth-
díjas költő, író, műfordító, lapszerkesztő. 

November 3. 
A magyar tudomány ünnepe, a tudósok 

napja annak emlékére, hogy Széchenyi 
István 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel 
egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társa-
ság megalapítására. 

Ez a szociális munka világnapja is. 
A nap szülötte Charles Bronson 

(Charles Dennis Buchinsky) (1921-2003) 
litván származású amerikai színész, akinek 
talán legismertebb filmje a Volt egyszer egy 
vadnyugat. 

 
 

November 4. 
Nemzeti gyásznap Magyarországon: a 

szovjet csapatok 1956-ban ezen a napon 
verték le a forradalmat. 

A nap szülöttje Lükő Gábor (1909-2001) 
Kossuth-díjas néprajzkutató, A magyar lélek 
formái című nagyszabású mű szerzője. 

November 5. 
Szent Imrének, az ifjúság védőszentjé-

nek emléknapja: 1083-ban apjával, István-
nal és Gellért püspökkel együtt ekkor avatta 
szentté VII. Gergely pápa. 

E napon született Cziffra György, Liszt 
Ferenc-díjas zongoraművész (1921-1994). 

November 6. 
1860-ban az Amerikai Egyesült Álla-

mok elnökévé választották Abraham Lin-
colnt, mire tizenegy déli állam, konföderá-
ciót alakítva kilépett az unióból. 

A nap szülötte Ganz Ábrahám (1814-
1867) vasöntőmester és gyártulajdonos, a 
magyar nehézipar egyik megteremtője. 

November 7. 
A magyar opera napja, lévén ezen a na-

pon született Erkel Ferenc (1810-1893). 
E nap Albert Camus (1913-1960) No-

bel-díjas egzisztencialista francia író és 
filozófus születésének napja is. 

November 8. 
1895-ben Wilhelm Conrad Röntgen gé-

pészmérnök és fizikus új elektromágneses 
sugárzást fedezett fel, melyet később róla 
neveztek el. Felfedezése miatt 1901-ben ő 
kapta az első fizikai Nobel-díjat. A röntgen-
sugár felfedezésének emlékére ez a radioló-
gia napja. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
Alain Delon (1935) francia filmszínész. 

 
 

November 9. 
1989-ben az NDK megnyitotta határait 

az NSZK irányába - ezen a napon kezdődött 
a berlini fal lebontása, mely 1961-től elvá-
lasztotta Berlin keleti és nyugati felét. 

Ezen a napon született Ivan Szerge-jevics 
Turgenyev (1818-1883) orosz író, drámaíró. 

November 10. 
1839-ben megalakult a Pesti Műegylet, 

az első művészeti egyesület, melynek célja 
kiállítások tartása és a kortárs képzőművé-
szeti alkotások propagálása volt. 

E napon született Öveges József (1895-
1979) Kossuth-díjas fizikus, tanár, akinek 
tudománynépszerűsítő rádiós és televíziós 
műsorai sokakra voltak hatással. 

November 11. 
Szent Márton napja. 
Massachusettsben kiköt a Mayflower, 

fedélzetén az Amerikai Egyesült Államok 
alapító atyáival. A hajó a puritánok első 
csoportját szállította Angliából Amerikába. 

A nap szülötte Fjodor Mihajlovics 
Dosztojevszkij (1821-1881) orosz író. 

November 12. 
1836-ban ezen a napon alakult a Kisfa-

ludy Társaság. 
Ezen a napon született Grace Kelly Oscar-

díjas amerikai színésznő, későbbi monacói 
hercegné, a jelenleg uralkodó II. Albert mona-
cói herceg édesanyja (1929-1982). 

November 13. 
A kedvesség világnapja. Feladata és cél-

ja, hogy a kedves viselkedésre irányítsa a 
figyelmet, amitől mindenki jobban érezheti 
magát. A japán Apró kedvesség mozgalom-
ból nőtt ki, 1998-ban ünnepelték először 
világnapként. 
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Ez a magyar nyelv napja is, mivel Ma-
gyarországon 1844-ben e napon lett törvé-
nyesen hivatalos nyelvvé a magyar. 

Ezen a napon született Szent Ágoston 
(Aurelius Augustinus) (354-430) Hippó 
püspöke, filozófus. 

November 14. 
1922-ben a BBC ezen a napon kezdte 

meg rádióadását. 
A nap szülötte Áprily Lajos (1887-

1967) József Attila-díjas költő, Jékely Zol-
tán költő édesapja. 

November 15. 
1971-ben ezen a napon kezdték meg a 

mikroprocesszorok népszerűsítését. 
Ezen a napon született Wekerle Sándor 

(1848-1921) politikus, miniszterelnök. 
November 16. 
Az UNESCO kezdeményezésére ez a 

tolerancia nemzetközi napja, mely az elfo-
gadás és az erőszakmentesség fontosságára 
hívja fel a figyelmet. 

E napon született Kossuth Ferenc (1841-
1914) politikus, országgyűlési képviselő, 
Kossuth Lajos idősebbik fia, Deák Ferenc 
keresztfia. Vasútmérnökként nagyon fontos-
nak tartotta a közlekedés korszerűsítését, így 
amikor 1906-ban kereskedelmi miniszterré 
nevezték ki, elkötelezetten támogatta a ma-
gyarországi vasútépítéseket, többek között az 
észak-balatoni vasútvonal kiépítését is. 

November 17. 
A koraszülöttek világnapja. 
Pest, Buda és Óbuda egyesítésével 

1873-ban e napon tartotta első ülését Buda-
pest tanácsa. 

A nap szülötte Csokonai Vitéz Mihály 
(1773-1805) költő. 

November 18. 
1664-ben Zrínyi Miklós költő, politikus 

és hadtudós tisztázatlan körülmények között 
életét vesztette egy vadászaton. A gróffal 
egy megsebesített vadkan végzett, ám a 
balesetnek nem volt szemtanúja, így később 
többen összeesküvést és merényletet emle-
gettek a halálával kapcsolatban. 

Ezen a napon született George Gallup 
(1901-1984) amerikai statisztikus, a modern 
közvélemény-kutatások megalapozója. 

November 19. 
Nemzetközi férfinap, mely Trinidad és 

Tobagóból indult ki 1999-ben, de azóta világ-
szerte elterjedt. Hazánkban 2009 óta tartják. 

E napon látta meg a napvilágot Emil 
Škoda (1839-1900) cseh gépészmérnök, a 
Škoda Művek alapítója, akiről később az 
autómárkát elnevezték. 

November 20. 
Az ENSZ közgyűlése 1989-ben e napon 

fogadta el a gyermekek jogairól szóló 
egyezményt, mely miatt a gyermekek jogai-
nak világnapja. 

Ezen a napon született Makovecz Imre 
(1935-2011) Kossuth-díjas építész, a termé-
szetet és a természetes anyagok használatát 
az építészetben maximálisan tiszteletben 
tartó organikus építészet legismertebb hazai 
képviselője. 

November 21. 
A televízió világnapja annak nyomán, 

hogy az ENSZ 1996-ban világfórumot 
tartott a televíziózásról, melyen a műsorké-
szítők morális felelősségét hangsúlyozták. 

Ezen a napon született Kozmutza Flóra 
(1905-1995) pszichológus, gyógypedagó-
gus, Illyés Gyula író felesége, aki amellett, 
hogy József Attila kezelője (és szerelme is) 
volt, Bárczi Gusztáv mellett a hazai gyógy-
pedagógusi képzés megalapozásában is 
részt vett. Rendkívül tevékeny életet élt, 
része volt a gyógypedagógiai pszichológia 
alapfogalmainak kidolgozásában is. 

November 22. 
A magyar közoktatás napja. A Magyar 

Pedagógusok Szakszervezete kezdeményez-
te 1991-ben, a közoktatás helyzetének, 
gondjainak bemutatása céljából, hogy a 
társadalom kicsit jobban beleláthasson a 
tanárok, tanítók, oktatók, nevelők minden-
napjaiba. 

A nap szülötte Ady Endre (1877-1919) 
költő. 

November 23. 
1852-ben az angliai Jersey szigetén elő-

ször helyeztek ki postaládákat közterületre. 
E napon ünnepli születésnapját Törőcsik 

Mari (1935) kétszeres Kossuth- és kétszeres 
Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatla-
nok Társulatának örökös tagja, a Nemzet 
Színésze. 

November 24. 
Abel Janszoon Tasman holland szárma-

zású hajós és felfedező 1642-ben e napon 
fedezte fel az általa Van Diemen földnek 
elnevezett szigetet, melyet később az ő 
emlékezetére Tasmaniára kereszteltek. 

 

Ezen a napon született Latabár Kálmán 
(1902-1970) színész, Kossuth-díjas érdemes 
és kiváló művész, a Latabár színészdinasztia 
legismertebb tagja. 

November 25. 
A Szovjetunióba hurcolt magyar politi-

kai rabok és kényszermunkások emléknap-
ja. 1953-ban ezen a napon tért haza Ma-
gyarországra a Szovjetunióból szabadon 
engedett hadifoglyok és kényszermunkára 
hurcoltak első csoportja. 

A nap szülötte Nádasdy Kálmán (1904-
1980) háromszoros Kossuth-díjas film- és 
színpadi rendező, színházigazgató, aki a 
hazai színészképzésben is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. 

November 26. 
1976-ban védjegyként jegyeztették be a 

Microsoft márkanevet. 
E napon született Babits Mihály (1883-

1941) költő, író. 
November 27. 
A véradók napja Magyarországon. A 

Magyar Vöröskereszt javaslatára 1988 óta 
emlékezünk meg róla. 

A nap szülötte Pilinszky János (1921-
1981) Baumgarten-, József Attila- és Kos-
suth-díjas költő, író. 

November 28. 
1887-ben Budapesten átadják Nyugati 

pályaudvar és a Király utca között létesült 
első villamosvonalat. 

Ezen a napon jött világra William Blake 
(1757-1827) angol költő, grafikus és festő, a 
profetikus és misztikus elemeket felsorakoz-
tató romantikus látomásköltészet kiemelke-
dő alakja. 

November 29. 
1780-ban trónra lépett II. József német-

római császár, magyar és cseh király, a 
polgársággal, mint komoly tényezővel 
számoló felvilágosult abszolutizmus ural-
kodója. 

Ezen a napon ünnepli születésnapját 
John Mayall (1933) brit blueszenész. 

November 30. 
1963-ban Budapesten az Astoriánál levő 

metrómegállónál megnyílik az első gyalo-
gos aluljáró. 

E napon született Mark Twain (Samuel 
Langhorne Clemens) (1835-1910) amerikai 
író, Tom Sawyer és Huckleberry Finn alko-
tója. 

 
Várok 
 
 
 
Szerelmes szívem eléd tárom, 

felkínálom. 
Kinyitom az ajtókat, az ablakokat. 
Ki-kitekintek a fátyol mögül. 
Lesek, várok, mint a hálószövögető 

pók az áldozatára. 
 

Talán ez a bajnak forrása. 
Megriadsz, megijedsz, elrohansz. 
Talán jobb lenne elzárkózni, 

bezárkózni, 
és várni, hogy lerombolják falaim. 
Na erre várhatok. 
Talán nem éri meg a fáradságot. 
Akad elég illatozó virág a réten. 
Tanácstalan vagyok. 

Hát most mit csináljak? 
Várok és várok. 
Talán egyensúly lesz bennem. 
Talán nyíló virág leszek. 
Talán kőszikla leszek. 
Talán lepke leszek, mely 
nektárt lopni virágra száll, s 
megpihenni a sziklára talál. 
                                             KG 
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Kinevezték Balatonalmádi Rendőrkapitányát 
 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság állománya 2016. október 21-én tartotta ünnepi állománygyűlését október 23-i 
Nemzeti Ünnepünk alkalmából, amelyen a kiváló teljesítményekért kinevezésekre és jutalmazásokra került sor. 

 
Veszprém Megye Főkapitánya kiemelkedő munkája el-

ismeréseként nemzeti ünnepünk alkalmából 2016. november 
1-i hatállyal kinevezte a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
megbízott kapitányságvezetőjét, dr. Linczmayer László 
rendőr alezredest kapitányságvezetőnek. 

Tárgyjutalomban részesítette a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság állományából: 

Kiss Annamária rendőr főtörzszászlós bűnügyi vizsgálót, 
Gibicsár Tamás Róbert rendőr törzszászlós körzeti megbízottat, 
Kenéz Tamás rendőr törzszászlós baleseti vizsgálót. 

 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője magasabb 

beosztásba helyezte és kinevezte 2016. november 1. hatállyal 
Gazda Andrea főtörzsőrmestert járőrvezetőnek. 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 

 

 
dr. Linczmayer László

 
Kiss Annamária 

 
Gibicsár Tamás

 
Kenéz Tamás 

 
Gazda Andrea
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   A Balatonkenese SC eredményei 
        és novemberi meccsnaptára 
 
Eredmények:                                                                                                                      Jelenlegi állás: 

 
 
Novemberi mérkőzések: 

 

2016.10.02. Balatonkenese SC – Szentantalfa NVSE 2-7 
2016.10.08. Peremarton SC Berhida – Balatonkenese SC 3-0 
2016.10.16. Balatonkenese SC – Egyetértés SE Nemesszalók 1-5 
2016.10.22. Vaszar SE – Balatonkenese SC 3-0 

2016.11.04. Balatonkenese SC – Szentantalfa NVSE  
2016.11.06. Peremarton SC Berhida – Balatonkenese SC  
2016.11.13. Balatonkenese SC – Egyetértés SE Nemesszalók  
2016.11.20. Vaszar SE – Balatonkenese SC  
2016.11.27. Csabrendek FC – Balatonkenese SC  

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik” 
 

Márton nap alkalmából 
2016. november 12-én szombaton 

családi napot 
rendez Balatonkenesén, 

a Kultúra Házában (Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.) 
a  Közművelődési Intézmény 

és a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja 
 

Program: 
15.00 óra: 

A Márton-nap történetének ismertetése – a Kippkopp 
Óvoda óvodásainak előadása 
A nagyteremben NABE ÖKO sarok és a Mesetarisznya 
játszóháza várja a játékos kedvűeket 

15.30 óra: A Mesetarisznya előadása: Ludas Matyi 
16.30 óra: NABE kézműves foglalkozások, játékos feladatok 

Aki legalább öt foglalkozáson részt vesz jutalomban ré-
szesül! 

17.30 óra: Táncház Vargáné Dobó Katalin vezetésével 
18.00 óra: Lampionos felvonulás a Kultúra Háza előtti téren 
 
A résztvevőket libazsíros kenyér, ludaskása, libatepertő, 
libazsír, házi sütemények várják a NABE tagok jóvoltából, 
valamint megkóstolhatják az újbort a Kelet Balatoni Bor-
lovagrend felajánlásával. 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Információ: 
Közművelődési Intézmény – 06-88-594-500 

Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 24. 
 

Hely Csapat Pont 
1. Ősi PSK 30 
2. Csopak SC 25 
3. Szentantalfa NVSE 25 
4. Sümeg VSE 24 
5. Tótvázsony SE 21 
6. Tapolca 18 
7. Peremarton SC Berhida 16 
8. Pápateszéri SE 14 
9. Taliándörögd SE 14 

10. B.Tomaji SE-Bonvino 13 
11. Egyetértés SE Nemesszalók 10 
12. Balatonkenese SC 10 
13. Csabrendek FC 10 
14. Vaszar SE 7 
15. Herendi Porcelán SK 6 
16. Nemesvámosi LSE 1 
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DDiiggiittaalliizzáállááss  eellőőtttt  aa  TTáájjhháázz  ggyyűűjjtteemméénnyyee  
 

Balatonkenese 
városa nevében 
Tömör István pol-
gármester köszönte 
meg Wolf Diánának, 
az LV Team ügyve-
zetőjének, hogy 
nagylelkű felajánlá-
suk révén lehetővé 
válik a balatonkene-
sei Tájház dokumen-
tum-, fénykép és 
tárgygyűjteményé-
nek digitalizálása. A 
munka elvégzéséhez 
szükséges informati-

kai felszereléseket, gépeket és programokat a Tájház adományként kapta, így a 
munka hamarosan megkezdődhet. 

A digitalizálásnak, amellett, hogy ma már szinte a kor elvárása, az állomány 
védelme szempontjából is nagy a jelentősége. Mint minden ember által alkotott 
tárgynak, így például a papírnak is véges az élete, s bármennyire vigyázunk rá, 
idővel elhasználódok. Egy olyan egyedi gyűjtemény esetében, amilyen a Tájhá-
zé is, fontos, hogy a régi iratokat, dokumentumokat, leveleket, fényképeket 
lehetőleg még jó állapotban sikerüljön digitalizálni, elejét véve a további állag-
romlásnak. A papírnak, különösen a régi papírnak még megfelelő körülmények 
között tárolva is komolyan romolhat az állaga. A leghétköznapibb, hogy a régi 
írás elhalványodik, kifakul. De rengeteg sérülés érheti a korabeli fényképeket is. 
Ahhoz, hogy a képek, iratok még sok-sok nemzedék múlva is rendelkezésünkre 
álljanak, jelenleg a legjobb lehetőség, ha digitalizált változatukkal dolgozunk, 
azokat forgatjuk, nézegetjük, az eredetiket pedig az elővételtől, használattól, a 
sérülés lehetőségeitől óvva, optimális körülmények között – lehetőleg az erős 
fényt mellőzve, por- és páramentes közegben, azonos hőmérsékleti viszonyok 
megtartásával, savmentes borítókban – tároljuk tovább. 

Régi hang- és filmfelvételek is menthetők digitalizálás által. A régebbi adat-
hordozókon – VHS, CC kazetta, magnókazetta- és szalag stb. – tárolt anyagok 
már nem minden esetben játszhatók le, illetve az idő során sérülhetett a szalag, 
így az anyagot korsze-
rű, a mai technikai 
feltételeknek megfele-
lő formában célszerű 
tovább tárolni. 

Mindezeken túl di-
gitalizálás esetén úgy 
van esélyünk és lehe-
tőségünk az állomány 
további bővítésére, 
hogy a jelenleg még 
magánszemélyeknél 
levő, Balatonkenesével 
kapcsolatos dokumen-
tumokat a gyűjte-
ménybe illeszthetjük úgy, hogy az eredetit a tulajdonos akár meg is tarthatja. 

Az LV Team és Wolf Diána nagylelkű segítségének hála, reményeink szerint a 
nem túl távoli jövőben digitalizált adatbázisból szolgálhatjuk ki a Balatonkenese 
helytörténete és múltja iránt érdeklődőket. S a számítógépnek, valamint az inter-
netnek köszönhetően ezt már nemcsak helyben tehetjük: a feldolgozott állomány-
részek akár a távolból is elérhetőek lesznek. 

Bayer Emil: Advent 
 

Sokezer éve 
jöttöd várván 
próféták sora 
állt a vártán. 

Aztán Messiásként 
jöttél: 

megszülettél, 
növekedtél, 

tanítottál 
és neveltél, 
szegények 

barátja lettél. 
Míg végül 

kínhalálra adtak, 
de Te akkor is 

bocsánatod adtad. 
S ahogy telnek 
hosszú-hosszú 
napok, hetek, 

évek: 
születésed napját 

mindig várjuk 
mi keresztények. 

 
Míg az Idő 
száguldó 

gyorsvonatként 
szalad, 

Isten szép világa 
– jaj! – 

rossz irányba 
halad. 

Ezért kettős 
a mi váradalmunk: 

nemhiába 
sok-sok fáradalmunk, 

eljössz, eljössz 
fényes dicsőséggel 

újra, 
angyalok kísérnek 
harsonákat fújva 
s kik ekkor már 

szinte nincsenek, 
csak voltak: 

igazsággal ítélsz 
minden élőt 
s holtat… 
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TTáájjéékkoozzttaattááss  aa  kkéémméénnyysseepprrőőii  tteevvéékkeennyyssééggggeell  kkaappccssoollaattbbaann  
 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója 
 

A megye teljes területén – min-
den településén – 2016. július 1-jétől 
a katasztrófavédelem végzi a 
kéményseprőipari közfeladatot a 
lakosság körében. A közületek meg-
rendelés útján vehetik igénybe a 
közszolgáltatást, egyénileg döntve 
arról, hogy a katasztrófavédelemtől, 
vagy a megyében még tovább mű-

ködő szolgáltatótól rendelik meg a tevékenységet. 
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve országo-

san, az egységes kiszolgálás érdekében központi ügyfélszol-
gálati rendszerben tájékoztatja és segíti az ügyfeleket. Az 
ellátás zavartalansága érdekében a központ munkáját a Me-
gyei Ellátási Csoportok támogatják, amelyek elsődleges fel-
adata az ellátási területhez kapcsolódó sormunka és a soron 
kívüli kéményseprői feladatok munkaszervezése. 

Ál ta lános tá jékozta tásér t  lá togasson  el  a  
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalra, vagy 

tárcsázza a 1818-as, ingyenesen hívható központi telefon-
szám 9.1.6-os menüpontját. 

Ügyeit írásban a honlap ügyfélszolgálati oldalán az Ügy-
intézés pontból indítva a nap 24 órájában, vagy e-mailben a 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve, 
vagy postai úron a 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve 
intézheti. 

Telefonon a 1818-as kormányzati ügyfélvonal 9.1-es me-
nüpontjában, a kiválasztott feladat alszámán jelentkező ügy-
intéző, vagy személyesen – ügyfélfogadási időben – a megyei 
ellátási csoport munkatársai állnak rendelkezésére. Az ügy-
félfogadási idő országosan hétfő: 8.00 – 20.00, kedd – pén-
tek: 8.00 – 14.00 óráig működik. 

A Veszprém Megyei Ellátási Csoport címe: 8200 Veszp-
rém, Almádi út 3. 

A biztonság közös érdekünk! Fogadják bizalommal ké-
ményseprőinket! 

 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 
  

RREENNDDŐŐRRSSÉÉGGII  AAJJÁÁNNLLÁÁSS  AA  MMIIKKRROOCCEENNZZUUSS  IIDDŐŐSSZZAAKKÁÁRRAA  
 

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, 
amely két népszámlálás között követi nyo-
mon a társadalmi folyamatokat, mintavéte-
les felméréssel. Az idei mikrocenzusra 
2016. október 1. – november 8. között 
kerül sor. 

Az összeírást az ország 2148 települé-
sén, mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a 
magyar háztartások 10%-át jelenti. A 
mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába 
került lakásokban lakóknak kötelező vála-
szolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás 
és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alap-
kérdőívhez kiegészítő felvételek kapcsolód-
nak a következő témákban: a társadalom 
rétegződése, a foglalkozások presztízse, 
véleményünk saját jóllétünkről, az egész-
ségproblémákból fakadó akadályozottság, 
valamint a nemzetközi vándorlás. 

A mikrocenzus adatfelvétele két sza-
kaszban történik, az időszak elején interne-
ten keresztül önállóan lehet kitölteni a 
kérdőíveket, ezt követően pedig számláló-
biztosok végzik az összeírást laptopok és 
tabletek segítségével. 

Internetes önkitöltési időszak: 
2016. október 1-9. 

Összeírási időszak: 
2016. október 10. – november 8. 

 
Miről ismerhető fel a számlálóbiztos? 

Magyarország területén 2016. október 
10. és november 8. közötti időben a mintába 
került címeket számlálóbiztos keresi fel. 

A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi 
igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a 
neve és az azonosítószáma. 

A számlálóbiztosi igazolvány kizáró-
lag a számlálóbiztos személyazonosságát 
igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi 
igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt 
érvényes. 

A számlálóbiztosok személyét a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 

06-80-200-014 
ingyenesen hívható zöld számán ellen-

őrizhetik le! 
További információ található a mikro-

cenzusról az alábbi oldalon: 
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ 

 
Kérjük, minden esetben győződjön 

meg a számlálóbiztos személyazonosságá-
ról! 

 
Óvakodjunk a trükkös csalóktól! 

A bűnözők ebben az időszakban sem 
pihennek, kihasználják ezt a lehetőséget 
arra, hogy törvénytelen úton pénzhez, érté-
kekhez jussanak. Módszerük lehet például, 
hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat 
kihasználják az emberek jóhiszeműségét, 
gyanakvásának hiányát, és figyelmüket 
elterelve, otthonaikba könnyűszerrel bejutva 
tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket, 
készpénzt) tulajdoníthatnak el. 

Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás té-
nyét legtöbbször csak később észlelik a 
sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a 

kiszemelt áldozat már azonnal észleli a 
lopást, de FELHÍVJUK A FIGYELMET, 
hogy ellenállni csak az adott helyzet mérle-
gelésével szabad, mert az addig „csak” 
megtévesztésre, figyelemelterelésre kon-
centráló elkövető a zsákmány megszerzése 
érdekében, akár a testi épséget veszélyeztető 
magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkal-
mazhat. Célszerű mások (szomszédok, 
járókelők) segítségét kérni. 

 
Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, 
illetve csalásra? 

Az elkövetőkre jellemző, hogy külle-
mük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, 
határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az 
emberek bizalmába. Sokféle hihető, életsze-
rű történetbe, legendákba szövik bele a 
valójában megtévesztő és mindig haszon-
szerzésre irányuló mondandójukat. 

A népesség-összeírás során „hivatalos 
személy”-nek kiadva magukat járhatnak 
házról házra, majd miután bebocsátást 
nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas 
pillanatban elemelhetik az értékeket. 

 
Bárhol felbukkanhatnak az ország területén! 

A bűnelkövetők feladatmegosztása kifi-
nomult, modern hírközlési eszközökkel 
kommunikálnak, és sorozatban követnek el 
hasonló bűncselekményeket. 

Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a 
későbbi felderítés érdekében a lehető leg-
több adatot adják meg számunkra az elköve-
tőkről, az általuk használt gépjárműről. 
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Az internet veszélyei 
Az internetes önkitöltésre 2016. október 

1-9. között kerül sor. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a mikrocenzus kérdőívek online kitöl-
tése csak a www.mikrocenzus.hu oldalon, 
kizárólag a háztartás címére levélben érke-
zett egyedi „azonosító” és „jelszó” segítsé-
gével történhet. 

A kérdőívek nem kérdeznek nevet, 
készpénz vagy banki megtakarításra vonat-
kozó adatokat. 

 
Hogyan előzhetjük meg a bajt? 

Annak érdekében, hogy ne váljanak 
trükkös lopás vagy csalás áldozatává, ké-
szüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására, 
akiknek érkezéséről a címen hagyott értesí-

tőn megadott elérhetőségen is tájékozódhat-
nak. 

A mikrocenzus során a személyes okira-
taikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el, 
ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal 
tudják magukat igazolni. 

 
Ha idegent engednek be otthonukba, soha 
ne hagyják felügyelet nélkül! 

A számlálóbiztosok érkezése kiszámít-
ható, de mint arra felhívtuk a figyelmet, 
ebben az időszakban megjelenhetnek a 
trükkös csalók is. 

Az áldozattá válás elkerülése érdekében 
értékeit (ékszerek, készpénz, takarékbetét-
könyv, bankkártya stb.) kezelje a személyes 
okmányaitól (személyi igazolvány, lakcím-

kártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, 
adókártya stb.) külön. 

 
Mi a teendő bajban? 

Azonnal értesítse a rendőrséget az in-
gyenesen hívható 107-es vagy 112-es se-
gélyhívó számokon, vagy korábbi bűncse-
lekményre utaló adat esetén névtelenül 
hívhatja a rendőrség által működtetett Tele-
fontanú ingyenes számát is: 06-80-555-111. 

 
A szöveget tartalmazó, mikrocenzussal 

kapcsolatos tájékoztató füzetet a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztálya szerkesztette. A kiadásért 
felel: Anda György r. ezredes, mb. megyei 
rendőrfőkapitány.

HELYREIGAZÍTÁS 
 
A Balatonkenesei Hírlap szerkesztősége elnézést 
kér a településünkön élő Szilágyi Tibor színművész 
úrtól, mert októberi, 1956-os emlékszámunk 2. 
oldalán, Emlékszilánkok című írásának versrészlete, 
a szerző szándékai ellenére lett felhasználva. – A 
nyilvános irodalmi mű részlete, a szabad felhaszná-
lás és idézés szabályainak megfelelő módon, a szer-
zőségi adatok helyes feltüntetésével, a forradalom 
hatvanadik évfordulójához méltóképpen került 
olvasóink elé. 

Helyreigazítás a Balatonkenesei  Hírlap októberi 
számának 4. oldalán lévő írásához 

Az 56-os Emlékmű szerepel az 1996-ban megjelent 
„Emlékhelyek Veszprém megyében” című könyv 
98. oldalán. Szerkesztő: Bándi László. A könyv  
megjelenését támogatta a  Balatonkenesei  Önkor-
mányzat. 

Vér Lászlóné 
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Legyen az Ön fotója 

a Balatonkenesei Hírlap  borítóján! 

Várjuk balatonkenesei témájú vagy természettel kapcsolatos képeit!  

balatonkenesehirlap@gmail.com 
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL 

 Kertészt keresünk, aki gyümölcsfák met-
széséhez és gondozásához ért. Jelentkezé-
sét várjuk a bauge.julie@gmail.com e-mail
címen.

CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 

 Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház
eladó! Tel.: 20/550-04-75 

 Balatonkenesén csendes környezetben apart-
man hosszú távra kiadó! 06-20/213-96-30

 Eladó 5100 m2 összterületű építési terület,
az „Öcsi udvar”. Városközponttól csupán pár
méterre, jól megközelíthető, közművesített
és körbekerített. A telek egy része jelenleg
beépített.
Érd.: +36/70-238-8030; +36/70-555-8786 

ADÁS / VÉTEL 

 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű
kályha jó állapotban. 2 db heverő, 2 égős
camping gázfőző, palackkal, felújított antik
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap ol-
csón eladó. Érdeklődni: Balatonkenese,
Kossuth u 38/A

 Két nagyobb hűtő eladó! Érdeklődni: 06-
70/907-63-69

 Eladó fehér színű konyhabútor  (alsó, felső
rész 2,40 m hosszú, plusz egy 90 cm-es mo-
sogató és egy 90 cm-es alsó szekrény).

 Érdeklődni: 06-20/220-71-83

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 

 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek
fodrászat. Melegollós hajvágás. Pedikűr,

manikűr, géllakk. Hotel Marina Port. Igény 
szerint házhoz megyek. Tel.: 20/363-57-80; 
20/241-54-95 

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

 Németországból nemrég hazatért német
nyelvtanár nyelvórákat ad Balatonkenesén
gyerekeknek, de felnőtteknek is. Telefon:
06-70/622-74-36

 A Generali Biztosító Nyugdíjbiztosítása
20% állami támogatással, és lakásbiztosítá-
sa 50% kedvezménnyel 2017-ben továbbra
is igénybe vehető. Jelentkezni lehet Rézmű-
ves Károly főtanácsadónál.
Tel.: 06-20/9-618-473

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

A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY 

BALATONKENESE 
TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN 
TEHETIK MEG: 
GAJDOS BÉLA 

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

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

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

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 

TELEFON: 88/412-104 

Református Lelkészi Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13. 

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

88/481-146 

Fogorvosi körzet 
Előzetes bejelentkezés alapján 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gyűrűs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00 – 18.00 
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00 

Háziorvosi ellátás 
Balatonkenese, Dózsa Gy. út 1. 

1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor 
06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 
Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30 – 16.00 
Szerda-péntek: 8.30 – 12.00 
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30 – 
12.30 

2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka 
06 70/774-20-00 
Rendelési idő: 
Hétfő: 10.30 – 12.00 
Kedd: 8.00 – 10.30 
Szerda: 14.00 – 16.00 
Csütörtök: 12.00 – 14.00 
Péntek: 10.30 – 12.00 

Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u.8. 

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

Állatorvos 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 

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

Tátorján Gyógyszertár 
Balatonkenese, Fő u. 23. 

88/481-283 
Nyitva tartás: 

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

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  

minden nap 7:00 órától 22:00 óráig hívható: 
06 30/225-94-45 

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 

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

A Polgármesteri Hivatal címe: 
8174 Balatonkenese, 

Béri Balogh Ádám tér 1. 
www.balatonkenese.hu 

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

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

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

A Pénzügyi csoport 
pénztári óráinak időpontja: 

Hétfő, szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00 
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

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

A Polgármester 
ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00 – 12.00 
A Jegyző 

ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00 – 12.00 

Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 
88/481-650 és 06 30/320-51-02 

Posta 
Balatonkenese, 
Balatoni út 65. 

88/481-300 

EON 
Veszprém, Kossuth u. 1-2. 

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

06 80/533-533 

DRV Zrt. 
Ügyfélszolgálat 

 
Siófok, Tanácsház u. 7. 

84/501-000 
06 40/240-240 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
             Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

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

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

Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője 
Szerkesztő: Nagy Krisztina 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: 
november 15. 

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

balatonkenese@tourinform.hu 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 
9.00 – 16.00 

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

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitva tartás: 

Kedd – szombat: 
10.00 – 16.00  

Kultúra Háza 
Balatonkenese, Táncsics u. 24. 

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

Könyvtár 
Balatonkenese, Táncsics u. 22. 

88/574-980 
konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Hétfő – csütörtök: 10.00 – 16.00 

Péntek: 10.00 – 17.00 
Szombat: 9.00 – 11.00 

Szerda: Zárva 

Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

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

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  

titkar@kenisk.sulinet.hu 
Sportcsarnok 

06 30/275-93-59 

Idősek Klubja: 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00 

Szakápolói Szolgálat 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 16. 

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

Területi Szociális Szolgáltató 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 

 

A borítón Gondán József: Kikötői naplemente 

Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde 

Balatonkenese, 
Balatoni út 63. 

88/574-802 
Vasútállomás 

(akarattyai 
vonatközlekedésről is 

információ): 
88/481-017 

Hajóállomás 
Balatonkenese, 

Kikötő 
88/482-100 
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