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Kalota Gizella: Zúg a harang
Zúg a harang.
A lélekharang csendült meg.
Hív valakit, és búcsúztat.
Belecsendült a szívembe,
a lelkembe.
Majd belehaltam zúgásába.
Másnak cseng, mást hív.
Búcsúzik az itt maradóktól.
Emberi szó rángatott vissza,
földi valóságomba.
Belesajdította szívembe a fájdalmat.
A búcsú kényszerét.
A földi mulandóságot.
Az emlékek bennem maradtak.
Bennem élnek.
Fájdítóak, örömteliek.
Csak ez maradt meg.
Meg a harangzúgás.

Balatonkenese Város Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve
a 2019. évre kiírja
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
„A” típusú Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók,
valamint „B” típusú Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatok benyújtásának határideje:
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Az első világháború
befejezésének századik
évfordulója van. Ez
szorosan kapcsolódik a második világháborúhoz is.
Lapunk tartalma a többi írás mellett ezért ezekről is szól.
1956-os Forradalmunk október 23-i évfordulóján az idén
is történelmi pillanat részesei
lehettünk: dr. Németh László
gyógyszerész fia felolvasta elhunyt édesapja Keneséhez szóló
mondanivalóját. Az elmúlt évek
során a Hírlapban már sikerült
felderítenünk és közreadnunk a
település 1956-os történetének

legjelentősebb eseményeit, néhol alig ismert vagy a többség
számára ismeretlen részletekkel;
de még mindig vannak meglepetések. Németh László gyógyszerész a családjával ünneplőbe öltözött, és a kisgyerekeivel fényképezkedett 1956 novemberében a falubeliek által felállított
helyi emlékműnél! Tiszta szívből, hazaszeretetből, gyászból és
az elnyomókkal szembeni kiállásból. Ez óriási bátorságról vall
(11. oldal).
Ugyanakkor László Gyula neves történész halálának huszadik
évfordulója van. Kenesei képét olvasónk mutatja be (31. oldal).
Nagy Krisztina
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környezettudatos magatartásának kialakítására és formálására hivatott
programot az intézmény kiemelten
kezeli. Érvényesül az egészséges
életmódra nevelés is, melynek során
a prevenciós foglalkozások szervezése jelentős figyelmet kap. Hangsúlyt fektetnek a hagyományőrző és a munkajellegű tevékenységekre. Az óvoda kertjét a nevelők a gyerekekkel közösen gondozzák, a kialakított
kiskertben változatos zöldségféléket és gyógynövényeket termeltek. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának az intézmény
eleget tett, folyamatos a családokkal való együttműködés. A
fejlesztőpedagógiai, logopédiai foglalkozások 2017 októbere
óta szakember által, rendszeresen biztosítottak. Gyógytestnevelés foglalkozásokat, Szenzoros Integrált Terápiát, néptáncfoglalkozásokat is rendszeresen tartanak. Az óvodapedagógusok továbbképzéseken a 2017/2018-as nevelési évben is több
alkalommal részt vettek. Az év során újra szakmai napot szerveztek, ezúttal néptánc témakörben, mely ismét nagy sikerű
volt. – A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki az óvodapedagógusoknak a gyerekek nevelésében való munkájáért. A
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal és formában tudomásul vették.
Balatonkenese volt
zártkerti ingatlanjainak kerítésépítési lehetőségét érintő módosítást kért a testülettől egy lakossági beadvány. Bögös Gabriella kérelmét a képviselők befogadták, azzal a kitétellel, hogy a
településrendezési
eszközök teljes eljárást igénylő, legközelebbi módosítása során szerepeljen a programban. Ugyanilyen
döntés született Gábor
József építési övezeti
besorolás módosításával kapcsolatos kérelmének ügyében is.
Németh Julianna ingatlanok szabályozásával és építési övezeti
besorolás módosításáPapp Katalin fotója
val kapcsolatban benyújtott, településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
kérelmét a testület levette a napirendről, és azt a módosítással
érintett valamennyi ingatlan vonatkozásában megvizsgálja.
A 2019/2020-as tanévre Balatonkenese teljes közigazgatási területére a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a kötelező felvételt biztosító intézmény. A
Veszprémi Járási Hivatal javaslatát a Képviselő-testület elfogadta.

Beszámoló a 2018. szeptember 27-én
megtartott képviselő-testületi ülésről
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásával kezdte szeptember 27-én tartott ülését a Képviselőtestület. Az adott időszakban gyermek születésekor nyújtott települési támogatás 7 fő részére történt, 420.000.- Ft összegben. Elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás: 3 fő részére
180.000.- Ft összegben került kifizetésre. Köztemetés nem
volt, és a polgármester rendkívüli átmeneti segélyben senkit
nem részesített.
6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták
képviselőink az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ugyancsak elfogadásra került a Magyar
Államkincstár ellenőrzésére készült intézkedési terv.
Tájékoztató hangzott el a Pilinszky János Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2017/2018. évi tevékenységéről. Az intézmény igazgatója, Sellei Abigél által készített részletes beszámoló kitért az iskola által követett alapvető minőségi célokra és azok megvalósulására. Szakmai munkájuk ismertetése során elemezte a pedagógiai munka feltételeit, a személyiség- és közösségfejlesztés érdekében végzett
munkájukat és közölte az iskola eredményeit, statisztikáját,
valamint a gyerekeknél elvégzett kompetenciamérések eredményeit. Az iskola tanulmányi átlaga 4,2, a pedagógusok végzettsége megfelel a nevelő-oktató munka feltételeinek. 25 fő,
azaz minden pedagógus rendelkezik főiskolai diplomával, 12
fő egyetemi diplomával is, 7 fő a tantestületből pedig szakvizsgázott pedagógus, mellyel neves iskolák tantestületeit előzik
meg. Magas színvonalú a szakmai műhelymunka, rendszeresek
a belső továbbképzések. Munkájukat a Nemzeti Alaptantervben meghatározott alapelvek és az iskolai Pedagógiai program szerint végzik. Az iskola éves terveinek megvalósítása a
munkaközösségek, pedagógusok, a diákönkormányzat és a
szülői szervezet bevonásával történik. A gyerekek számára
változatos délutáni szakkörök és egyéb tanórán kívüli tevékenységek állnak rendelkezésre. Az intézmény 2017/2018-as
tanéve sikeres volt: kitűzött céljaikat teljesítették, a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért eredmények pedig bizonyítják, hogy az iskolában színvonalas nevelő-oktatómunka
folyik. – A képviselők a beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal és formában elfogadták, és köszönetüket fejezték
ki az iskola pedagógusainak a tanulók nevelésében és oktatásában végzett munkájáért.
Tárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a Kippkopp
Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évéről szóló beszámolóját is. Galambos Lászlóné intézményvezető összegzésében
az óvodai nevelési-oktatási munka eredményességéről, a gyerekek sokoldalú fejlesztéséről, nevelési évük kiemelt feladatainak megvalósulásáról írt részletesen. Az intézmény személyi
és tárgyi feltételei kedvezőek, a dolgozói létszám kiegyensúlyozott volt. 2017 őszén újra elnyerték a Zöld Óvoda pályázatot, mely már a végleges cím elnyerését készíti elő. A gyerekek
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Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot ír ki Balatonkenese
városa. A többszintű támogatási rendszer az esélyteremtés érdekében a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatásához kíván
hozzájárulni.
5 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a
testület Kürthy Lajos, a Kelet-Balatoni Borlovagrend alelnökének kérelmét, s a tájegység szőlő- és bortermeléséről, történelméről, hagyományairól és a borrend tevékenységéről szóló
kiadványhoz az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből
100.000 Ft összeggel járult hozzá.
A Kid Rock And Roll SE formációja kvalifikálta magát a
2018. november 20-án Diepenbekben és a 2018. december 8án Ljubljanában megrendezendő világkupára. A részvételhez
támogatást kértek a Képviselő-testülettől. A testület döntésében a kérést a korábban megítélt, civil keretből történt támogatás részének tekinti.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy
Balatonkenese Város
Polgármesteri Hivatala
épületének felújítása és korszerűsítése
miatt
ideiglenesen a régi KÖGÁZ épületébe
(8174 Balatonkenese,
Táncsics Mihály u. 2.) költözött.
Hivatalunkat 2018. szeptember 17-től
az alábbi elérhetőségeken kereshetik:
Telefon: 06-88/481-087
E-mail cím: hivatal@balatonkenese.hu
8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 2.
Az ügyfélfogadás változatlanul hétfői, szerdai és
pénteki napokon történik.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala

Novemberi borítónkhoz
Száz esztendővel ezelőtt, 1918 novemberében fejeződött be az I. világháború, hatalmas pusztulást és a
régi viszonyok végérvényes megváltozását hozva magával. Európa alig tért magához a sokkból, melyet a
négy éven át tartó pokol okozott, s a szenvedések még
nem értek véget. A harctérről szerencsével hazatérők
otthonukban sokszor a nincstelenséggel találták szemben magukat, és az egész társadalomnak meg kellett
küzdenie a háború okozta változások elfogadásával.
Az élet, ha lassan is, megpróbált visszatalálni a
régi kerékvágásába. A túlélők nem felejtették az áldozatokat, és hamarosan az ország számtalan településén
állítottak emléket a világháború hősi halottainak. Ezek
az emlékművek sokszor egyben az ország sorsa felett
érzett fájdalmat, az 1920-as béketárgyalások következményeinek tragikus hatását is megörökítik.
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Önálló képviselői indítványt nyújtott be Kocsis Jenő képviselő a volt Mélyárok területén található játszótér rendbetételére. A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a
Balatonkenesei Városvédők részére, hogy a munkát elvégezhessék. A tervekben új játékelemek elhelyezése, parkosítás és
a meglévő játékok rendbetétele szerepel.
A Tompa Mihály utca közlekedésrendjének szabályozását
kezdeményezte beadványában Martonfalvi Adrienn. Az általa
megfogalmazott problémákat a testület a készülő forgalomtechnikai terv összeállításánál figyelembe veszi.
Támogatták a képviselők Rózsa Krisztián balatonkenesei
lakos kérelmét, és a 71-es út Balatonakarattya táblájától a 7213
számú útig a Balatoni út elnevezését Kenesei útra módosították.
Egyéb, részletes anyagokat a www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –

Balatonkenese 1927-ben állított emléket az Európa harcterein
hősi halált halt katonáinak. A két katonát ábrázoló mű – talapzatán
„A HAZÁÉRT 1914-1918” felirattal – Kenese szívében, egy kis zöld
ligetben áll – ez a Hősök kertje. Farkas Béla közadakozásból emelt
kőszobrát augusztus 14-én avatták.
Farkas Béla (Pankotai Farkas Béla) szobrászművész (1885-1945)
Tanulmányait Budapesten végezte. Művei között plaketteket, köztéri szobrokat, hősi emlékműveket és síremlékeket találunk, szerte
az országban.
Néhány az alkotásaiból:
(Forrás: kozterkep.hu)
I. világháborús emlékművek
Abony, 1924
Harta, 1924
Polgárdi, 1924
Tiszalúc, 1924
Aba, 1925
Emőd, 1925
Mezőszilas, 1925
Nagyszakácsi, 1925
Nagybajom, 1926
Nyárád, 1926
Balatonkenese, 1927
Hejőkeresztúr, 1927
Tura, 1928
Kunszentmárton, 1929
(Tomonitzka József építésszel és
Pál István kőfaragóval közösen)
Lenti, 1929
Simontornya, 1929
Hősök emléktáblája
– Kistokaj, 1932

Újhartyán, 1935
Dány, 1937
Ráckeresztúr, 1937
(Körmendi Frim Jenővel közösen)
Sükösd, 1941
Tótvázsony (évszám ismeretlen)
Egyéb szobrok
Árpád szobra – Őcsény, 1923
A Laczkó Dezső Múzeum épületdíszei
(Bíró Lajossal és Medgyaszay Isvánnal közösen) – Veszprém, 1925
Vetkőző lány – Budapest
(a Dagály fürdő előtt), 1930
Bártfai Szabó Gyula
(A szőlő megmentője) – Tállya, 1934
Báthory István emléktáblája
– Nyírbátor, 1933
Lengyel légionisták emlékműve
– Budapest (Népliget), 1935
Lechner Ödön szobra
– Budapest (az Iparművészeti Múzeum
kertje), 1936 (Kende Ferenc, 1948)
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Ősz
az óvodában
A folyosón őszi terménykiállítás
fogadja a belépőt, a délutánok pedig
igen mozgalmasak és izgalmasak
voltak nemrég.
Többnapos rendezvénysorozattal
ünnepelte névadója, Kippkopp születésnapját óvodánk. Az őszi játszóházban szülők és gyerekek barkácsolhattak közösen, többféle technikával, majd a következő napon a
Mesetarisznya Bábszínház előadását
élvezhették a gyerekek. Október 18án délután a Kákics együttes tartott
népihangszer-bemutatót és táncházat, mely mindenkit megmozgatott.
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Az aradi vértanúk emlékezete
Az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom magyar honvédtisztre emlékeztek a Pilinszky János Általános Iskola tanulói és a város a kenesei református temetőben emelt 1848as emlékoszlopnál.
Fotók: Álich Klára

Idősek napja Balatonkenesén
Kicsik és nagyobbak, a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde gyerekei, valamint a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói kedves műsora után Tömör István polgármester köszöntötte a szépkorúakat Balatonkenese hagyományos idősek napi
rendezvényén, október 5-én délután. Megkülönböztetett tisztelet és
szeretet övezte városunk legidősebb polgárait, a 80-90 év felettieket.
A Csillag Musical Társulat népszerű operettslágereket adott elő,
majd vacsora következett, mely után sokaknak jólesett a mozgás: a
táncra szólító dallamokról Sziránszki Krisztián gondoskodott.

8

Balatonkenesei Hírlap

A veszprémi Új Nemzedék Közösségi Térben nyílt fotókiállítása október 11-én a tehetséges kenesei fotósnak, Vági Ilonának. A tárlatot ezúttal is Fodorné Jobbágy Éva mutatta be, s köszöntötte az alkotót. A most
kiállított képek Ilona örök nagy szerelmét, a természetet, a Balatont örökítik meg.
Ilona így összegezte a megnyitó délutánját: „Voltak mágusok, volt
szívhez szóló megnyitó és beszéd. Kis csapatunk ismét alkotott. Nem csak
én, mindnyájan, együtt. Hiszen mindenki segített létrehozni ezt az eseményt, ahogy csak tudta: aki adta a lehetőséget, aki eljött, aki varázsolt,
aki örömkönnyeket csalt az arcokra, (az enyémre biztos), aki megörökítette az alkalmat, aki üzent nekem, aki támogatott, sőt aki még ha ott
lenni nem tudott, de lélekben és gondolatban velem volt... Mind-mind
nemcsak az időtöket, energiátokat tettétek bele, hanem a szíveteket, lelketeket, szereteteteket is. És ezek a legnagyobb kincsek a világon.”
Fotósunk nem pihen sokat: a természetfotózás mellett tovább fejleszti magát a családi-, rendezvény-, portré-, baba-mama fotózásban,
melyhez bárki lehet alany. A következő kiállítása a télen, Aszófőn várható.
A fotók az Új Nemzedék Közösségi Térben 2018. november 15-ig
tekinthetők meg, minden hétköznap 12-18 óráig.

Kenesén történik…
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A Kultúra Házában Kenesei Civil Kaszinó címmel
megtartott kerekasztalbeszélgetés moderátora Dr.
Tábori György alpolgármester volt, akinek vezetésével a jelenlévők beszámoltak az aktuális kérdésekről, melyek között Tömör István polgármester beszélt a települést foglalkoztató főbb témákról. Szabó Zoltán
főépítésztől városunk arculatával kapcsolatos tudnivalókról hallhattunk, Pulai Istvánné pedig a Balatonkenesei
Értéktár Bizottság munkájáról beszélt.
A hallgatóság mérsékeltnek nevezhető
érdeklődése ellenére ezúttal is sok kérdés és észrevétel került elő.
– Az idei esztendőben korán indult
a szezon, és a nyár végére az utóbbi
néhány év legjobb strandbevételét hoztuk. Idén is üzemelt a tavaly pályázatból megvalósított vízi élménypálya,
amely szintén növelte önkormányzatunk nyereségét. Működtetése óriási
reklámmal, hibátlanul zajlott, annak
ellenére, hogy az időjárás olyan, mint
a jószerencse, és a Balaton-parti turistaszezonban ettől nagyon sok függ.
Így további fejlesztéseken gondolkodunk mind a strandon, mind a településen.
Mint ahogy a Városháza épülete,
az óvoda, az iskola és a szociális intézmény megújult, úgy már nincs
messze a kultúrház, valamint a gyermekorvosi és a fogorvosi rendelő, illetve a lakótelepi szociális lakások felújítása sem. Ott saját erőből oldottuk
meg a tetőszerkezetek cseréjét, mely
jól sikerült, most pedig egy pályázatból az épületek hőszigetelésére, teljes
fűréskorszerűsítésre és nyílászárócserékre kerül sor. – Az energiagazdálkodás a rendelők esetében is fontos szerepet kap, ott is hasonló munkákat
végzünk el. Településünk életében a
felújítási munkák óriási előrelépést je-

SZENT MIHÁLY-NAPI SOKADALOM
Balatonkenese közösségi napján
Szüreti felvonulás és batyus
bál, pódiumbeszélgetés és lemezbemutató koncert – sokféle
program és téma belefért a
szeptember utolsó szombatján
rendezett eseménybe. A gyerekeket játszóház és kreatív foglalkozások, a felnőtteket vidám
műsorok és előadások várták.
E napon, szeptember 29-én
tartotta szokásos felvonulását
és avatóját a Kelet-Balatoni
Borlovagrend is.
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kenesén nem volt még olyan önkormányzati ciklus,
amelyben ennyi dolgot tudtunk volna elvégezni. Az
ilyesmi sohasem egyszerű és nem olcsó győzelem, de
joggal bízunk benne, hogy ezek a beruházások rendben
elkészülnek – mondta Tömör István polgármester.
– A fejlesztésekre saját forrásunk minimális, alapvetően pályázatok révén van rá lehetőségünk. Kenese
gazdálkodása és költségvetésének egésze mindemellett
rendben van – tette hozzá dr. Tábori György.
– A 2018-as évben nagyon szigorú költségvetés készült, mert látszott, hogy a pályázatokhoz szükség lesz
plusz pénzre. A pályázatokat sem adják ingyen; még ha
100%-os támogatást kapunk, a tervek elkészítését, a
megvalósíthatósági tanulmányokat nekünk kell állnunk, melyek sajnos minden esetben komoly összegek –
folytatta a polgármester.
Ezt követően Tömör István részletesen beszámolt
az Akarattya leválásával kapcsolatos helyzetről, mely
jelenleg a vagyon- és területmegosztás két nagy témakörében zajlik. Elmondta, hogy jó esélyünk van a számunkra kedvező megállapodásra, Kenese érdeksérelme nélkül.
– Jó hír, hogy napirenden van az egész város közvilágításának megújítása. Szerettük volna ez év végéig
megvalósítani, de már csak jövőre kerülhet rá sor. Vannak olyan belterületi utcák, ahol egyáltalán nincs közvilágítás, így az egész települést érintő korszerűbb, takarékosabb és hatékonyabb megoldásnak biztosan
mindenki örül majd.
A civil fórummal majdnem egy időben zajlott a Kelet-Balatoni Borlovagrend avatója a református templomban. Lovagrendünk és a messzi földről idesereglett
vendégek színvonalas együttlétben ünnepelték a szőlőt
és ajándékát, az isteni bort. Ezt követően került sor a
vidám szüreti felvonulásra, melyben a lovagrendek és
közösségünk tagjai díszes öltözetben együtt vonultak.
A menetből nem hiányzott a jó bor és az ének sem –
utóbbit a Pannónia Citerazenekar és a Szivárvány Népdalkör előadása reprezentálta. A folytatásban jó hangulat és mulatozás következett – evés-ivásban is mindenki
kivehette a részét. Remek előadást élvezhettünk Szvorák Katalin népdalénekesnő és Kudlik Júlia televíziós
újságíró jóvoltából, és a közönséget megtáncoltatta a
Conestoga Country Linedance is. A napot batyus bál
zárta a Summer Band zenekarral.
Vasváry-Tóth Tibor
(A szerző fotói)
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1956-ra emlékezett
Balatonkenese

Az 1956-os forradalomra emlékezett a 62. évfordulón Balatonkenese.
A Bakó ligetben, az ’56-os emlékműnél felszólalt Dr. Németh László
gyógyszerész fia, Németh Péter Mikola. A balatonkenesei ’56-os eseményekben fontos szerepet játszó gyógyszerész 2012-ben vetette papírra gondolatait, melyeket csak most, hat évvel megírásuk, és egy évvel írójuk halála után, fia tolmácsolásában hallhattunk.
Tömör István polgármester beszéde mellett a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény diákjai, a
Szivárvány Népdalkör, Kerti Teréz versmondó és a Siófoki Férfi Dalkör műsorát láthattuk. Az ünnepségen közreműködött a
Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Díszzászlóalja.
A városi ünnepséget a Magyar takarodó zárta.
Krisztusban szeretett Testvéreim, Sorstársaim,
’56-sok, Balatonkeneseiek!
Halálűző ragyogásban. Csupaszon a kékülő ég alatt.
(mikola)
Nem könnyű Kelet-Közép-Európa XX. századi történelmének talán legzűrzavarosabb, legvéresebb és legkegyetlenebb korszakának tanújaként itt állnom most, súlyos jelenléttel, annál a mementónál, aminek eredetijét, a hely szelleme
szerint, a rusztikus Balaton-felvidéki vöröskő-tömbbe illesztett emléktáblát, gipszből, egy gyógyszertári fiókba ágyazottan, saját kezűleg mintáztam meg, s aminek közösen megálmodott feliratát Sipőcz mészáros mester, aki ügyes kezű
csontfaragó hírében állott, betűről-betűre véste az emlékműre. Igaz, a feliratot egy időre a szobor talapzatával együtt
megsemmisítették. De a diktatúra kiszolgálói, bármennyire is
akarták, a szocializmust építő kommunisták cenzorai se tudták kitörölni az emlékezetünkből, a lelkekből ezt az idézetet.
Láthatóan nem, hiszen 1990 óta újra itt olvashatjuk: „AZ
ÉLŐK EMELTÉK A HOLTAKNAK, AKIK KÉSZEK MEGHALNI A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGÉRT.” – Döbbenetes ez a mondat: hogy ezt hogyan hoztuk össze, nem tudjuk… Ahogy belevésték ebbe az emlékkőbe, az valami folklór…
Mélyről, messziről jön, belső meggyőződést tükröz. Ez a világ
egyik legszebb verse, legyenek rá büszkék, hogy ez itt van, itt áll.
Ám ha az idézet olvasásakor mégis arra gondolok, hogy a
függetlenség, a szabadság vágya globalizálódó világunkban
azóta se válhatott teljességgel valósággá – elbizonytalanodom.
Ha arra gondolok, hányan váltak az erőszak, a szovjet katonai megszállás, agresszió, a kommunista terror áldozataivá;
hányakat küldtek bitófára, hányakat zártak börtönbe, internáló táborokba – Kistarcsát, Tökölt magam is megjártam – hányunkat juttattak végtelenül megalázó élethelyzetekbe a megtorlás éveiben, akkor tehetetlenségembe még most is beleremegek. És „fogyó életem növekvő lázában”, 84. életévemet
taposva azt latolgatom, hogy a forradalom hősei, a szépbe
szőtt reményű bajtársak közül már hányak nem élhették meg
az igazság pillanatát, akik az ellenforradalommá hazudott
forradalomban „kényes bőrüket gyáván nem óvva, / mást
akartak, mint mi most van”. Ha mindebbe mélyebben belegondolok, elszomorodom, és bizony „elfog a szeretet tériszonya”. De meg kell vallanom azt is, hogy így, ezekkel a lelki terhekkel emberfölöttien nehéz fel- s megidéznem azt az ötvenöt esztendővel ezelőtti lázas pillanatot, amikor Kuti református tiszteletes úr által a kezembe adott, Gyóni Géza: Csak
egy éjszakára… című költeményét szavaltam el itt, ezen a
szent helyen, lelkesülten, reformkori hevülettel, mint az az
egykorvolt sárospataki kisdiák, aki jól megtanulta a leckét,
valahogy így:
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:

Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek, (…)
Nemzetünk újjászületésére, újra egyesítésére, de mindenekelőtt morális megtisztulására, a kilátástalanság hevében,
amiben a XXI. század első évtizedében élni kényszerültünk,
tapasztalatból állítom, csakis a „Haza magasában”, az olyan
erkölcsi magaslatokon van távlatosan remény, ahol a forradalom hősei jártak.
Azok a mártírok, akik hajlíthatatlan gerinccel, emelt fővel
életük árán is hűek tudtak maradni a világ humanizálhatóságának eszméjéhez, ideáinkhoz. A szabadságharc mindennapi
drámáját tragikus végkifejletű sorsukban megélő dr. Brusznyai Árpád tanár úr, például. Talán kevesen tudják, hogy az
antik tudományok doktora, a veszprémi gimnázium görög-latin szakos tanára, a Nemzetőrség veszprémi parancsnokaként
látott el bennünket kézifegyverekkel, hogy atrocitások esetén,
a szovjet betolakodóktól, a Várpalotáról megszökött köztörvényes bűnözőktől megvédhessük Balatonkenese lakosságát,
magunkat. Ma is azt vallom, Istennek hála, itt nem volt szükség a fegyverek használatára. Ez Balatonkenese ’56-os történelmének különös ajándéka, sorsunknak isteni kegyelme.
Mit is óhajtunk még közös akarattal megélni azok közül a
balatonkenesei kevesek közül, akik 1956. október 23-tól, a
forradalom dicsőséges győzelmes napjától saját egzisztenciájukat kockáztatva, a szovjet megszállók brutális beavatkozása ellenére is a szépség, a jóság és az igazság eljövetelét
remélték? Mit is kívánhat a harmadik évezred küszöbén átbukdácsolva ez a Nemzet?
Hitem, meggyőződésem szerint nem többet, s nem kevesebbet, minthogy lélekben egyesítsék. Amiért ezt a nagyon
egyszerű emlékművet állítottuk. Amiről ez az égre emelt felkiáltójel azóta is beszél. Arról, hogy a földi létben, mint minden istenfélő és igazságát kereső ember: voltunk és elbuktunk, ám reményeink szerint életünk mégsem vált hiábavalóvá, hiszen az utókor számára sorsunkban s ezekben a jelekben a magyarázat, a tovább élhető Tanulság. A magyarság,
Európa, a világ számára a Tanúság.
Dr. Németh László
gyógyszerész

12

Balatonkenesei Hírlap

2018. november

Tömör István polgármester beszéde
Október 23-a, az ’56-os forradalom és szabadságharc
emléknapja nemcsak nekünk ünnepünk, hanem a 20. század
világtörténelmében számos népnek. E nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi,
gazdasági és politikai közösség, melyben Magyarországnak
ismét helye van. Ezt a küzdelmet idézi fel Albert Camus: „a
legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármely nép a világon az elmúlt
húsz esztendőben”. Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét
betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett folynia. Ez az a vérfolyam, amely már alvad az
emlékezetben. Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk mindazt, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol, még
közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz nekünk méltónak lenni ennyi áldozatra. A forradalom bukása után az ’56os meghurcoltak és üldözöttek, magyarok ezrei kerültek börtönbe vagy bitófa alá. Ők voltak azok, akik az aradi vértanúk
halálához közösen tették hozzá a magukét. Mert ők sem hősnek születtek, csak reménytelenül szabadnak, akikre a hősi
napokon lesből csapott le a szabadságtól rettegő hatalom. A
nagy nyugati nemzetek győztes forradalmakra, világtörténelmi győzelmekre emlékeznek. Mi, magyarok október hónapban két világra szóló és levertében is győztes forradalmunkra emlékezünk: az 1848-as forradalomra és szabadságharcra, és az 1956-os forradalomra. A ’48-as honvédzászlók
nemcsak múzeumi kincseink, hanem az egész nemzet öröksége. Az az ’56-os lyukas zászló pedig, amely ma Strasbourgban az Európai Tanács székhelyét ékesíti, már régen a közös
Európa egyik szép jelképe.
’56-ban csupán a rádió volt az egyetlen tömegtájékoztatási eszköz, melyből értesülhetett a világ az eseményekről,
így a magyarországiakról is. Érezni lehetett, hogy nyikorog a
Rákosi-rendszer. A híreket hallgatva hamar kiderült, hogy az
„ellenforradalmi elemek” diákok, munkások voltak, s nem
külföldi ügynökök. Félelmetes volt hallani a rádióban a budapesti utcákon visszhangzó harcokat, Nagy Imre felhívását,
hogy a népköztársaságra törők tegyék le a fegyvert. A forradalom sikere, a szovjet hadsereg kivonulása valósággal szárnyat adott az embereknek. Öröm volt hallani a magát immár
szabadnak mondó Kossuth rádióból, hogy az egypártit többpártrendszer váltja, máris alakulnak a pártok, ismét létrejött
a cserkésszövetség. November 3-án este, amikor Mindszenty
bíboros beszéde az erős zavarás miatt alig volt hallható, gyanítani lehetett, hogy valami nincs rendben. És másnap reggel a

rádió a szovjet haderő bevonulásáról adott hírt. Nagy Imrének
az ENSZ tagállamaihoz intézett segélykiáltását közvetítették,
azután csend lett. Csak a fegyvereket lehetett hallani. A történelem ritkán ismétli önmagát; vannak azonban események,
melyeknek történelmi távlatokból ugyan-az a jelentése. Forradalmunk azt üzente a világnak: egy kis európai nép a döntő
pillanatokban méltósággal kezébe vette a sorsát, és megbűnhődve múltat és jövendőt, véráldozatok árán kivívta szabadságát. Azt lehetne mondani: de hát nem vívta ki! Csakhogy
az igazságos forradalmak mindig győznek, levertükben még
inkább. Megváltoztatják a jövőt, megreformálják a társadalom életét, intézményrendszerét, öntudatát, erkölcsét. Ez történt 1956-ban, 1956-tal is.
Bátor történelem bátor jelent, gyáva történelem gyáva jelent gerjeszt. Mit üzent hát 1956? Elsősorban azt, hogy a magyarság egy rettenetes és vesztes háború, az ország ismételt
megcsonkítása és egy évtized kegyetlen zsarnoksága után is
fel tudott emelkedni történelmi létének mélypontjáról, a belenyugvás, a megalkuvás helyett. 1956-ot nem lehet kisajátítani; vannak, akik még ma sem értik, hogy nem ünnepelhet
együtt hóhér az áldozattal.
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Lapunknál szokássá vált, hogy
időnként szomszédolási céllal látogatjuk meg a környező településeket. Ezúttal Balatonfűzfőn jártunk, a Klebelsberg iskolában, a II. világháborús vándorkiállításon. Kenese képviseletében
többen elmentünk a megnyitóra. A kiállítást a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség rendezte a Honvédelmi Minisztérium és a HM Hadtörténeti Intézet
közreműködésével – ők készítették el a
kiállításon látható paravánokat. Ahogy
Dr. Makra Ernőné, a Fűzfői Öregdiákok és Tanárok szervezetének vezetője
bevezetőjében elmondta, a kiállítás megrendezését az I. világháború centenári-
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umán túl a II. világháború kiemelt jelentősége is indokolta, mivel 75 éve
volt a doni áttörés.
A téma igen aktuális, sokáig elhallgatott volt – itt az ideje beszélni róla,
megtisztelni a halottakat.
A Doni Bajtársak Szövetsége képviseletében Berdó Gábort elnököt hallhattuk. Az 1991-ben alakult szervezetnek az volt a célja, hogy összefogja a
világháborús hadszíntérről hazatért katonákat, és közösséget adjon nekik. A
cél mára átalakult, mert túlélők a szövetség tagjai közül már csak ketten
vannak: a 103 éves Koós Ottó magyar
királyi főhadnagy és a 92 éves Mohai
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II. világháborús
kiállítás
Balatonfűzfőn
Ferenc magyar királyi törzszászlós. A többi
egykori bajtársat ma már leszármazottaik,
gyerekeik képviselik.
A magyar hadsereg olyan szövetségben
harcolt, melyet elítélt a világ. Az első világháborút lezáró békeszerződések meghatározták a helyünket. Hiába mondják, hogy má-

14
sokhoz kellett volna csatlakoznunk, de
azokhoz nem tehettük, akik velünk Trianont művelték. Akivel harcoltunk, az
egész akkori világ ellensége volt – a
Szovjetunió. Amikor a németek nem érték el a kívánt sikereket, a magyarok
mint szövetségesek kellett, hogy kimenjenek a keleti frontra, s így kerültünk mi a Donhoz. A második magyar
hadseregről sok dolgot lehetett hallani
az elmúlt évtizedekben: legelőször is
azt, hogy gyengén kiképzett és felszerelt csapat volt. A mai napig nincs
rendbe téve, hogy a maga szerepében
helytállni képes második magyar hadsereg a kor színvonalának megfelelő
erővel rendelkezett és feladata sohasem
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az volt, hogy az akkori világ legerősebb
hadseregeivel szálljon szembe. Csupán
az igen szétterjedt német harcvonal egy
jelentős szakaszát kellett volna védenünk. A szövetség azokról a katonákról
emlékezik, akik a frontvonalon, az ellenséggel szemben megharcolták a maguk harcát és meghozták a maguk áldozatát, amely sok esetben az életük
volt.
A kiállításmegnyitóra településünkről érkezett csoportban ott volt az egykori kenesei katona, Uszkai Gyula még
ma élő családtagja, menye, aki olyan
dokumentumokat, eredeti, máig megmaradt fotókat, leveleket hozott magával, melyeket a kiállítás rendezői is ér-

deklődéssel fogadtak. Uszkai honvéd tábori
levelezőlapját és a vele kapcsolatos történetet hozzászólásában Vér Lászlóné Irénke
néni ismertette.
Uszkai Gyula családja a többi bajtárs hozzátartozójához hasonlóan kapott egy kis üveg földet az elhunyt katonák harctéri nyughelyéről, s ez igazán értékes, becses minden
gyászoló, hazaszerető ember számára.
Vasváry-Tóth Tibor
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Uszkai Gyula 1942. június 6-án kelt levele családjához.
Írója néhány nap múlva elesett a fronton.

Ady Endre:
NÓTÁZÓ, VÉN BAKÁK
Hogy zúg, zuhog, árad a nóta
Valamennyi vén fiú torkán
S hogy ölte órákig az orkán
Künn őket a próba-mezőkön.
Magyarok, öregek, nótásak,
Bakák, búsak: dacosan, hősön.
Puskaport még alig szagoltak,
De hősök már, mint hősön-holtak.
Igy járnak a Végezés ormán
Ezer és ezer évek óta,
Mindig a Halálba loholtak
S el nem hagyta őket a nóta.
Miért? kiért? mikor?: erősön
Állták, mert így rendelteték el
S be szép ilyen végzetes néppel
Ugyanaznak tudni magunkat.
Ez a regéknek ősi népe
S hősi népe túl minden hősön,
Rosszkor jőve s rossz helyre téve
Átugrik Sorsot, Jelent, Voltat.
Fátum és dal népe, ha voltak
Sirok: te megbirtál a véggel,
Búsultál, ütöttél, nótáztál
S halsz és élsz: így rendelteték el.

GYŰ JTSÜK ÖSSZE MI IS
A MÉG FE LLE LHETŐ
DOKU MENTUMOKAT !

15

16

Balatonkenesei Hírlap

Október: A bölcsesség hava
Gyakran lehet hallani idős emberektől, hogy bizony ők
legjobban az őszi időt kedvelik, mert akkorra már megnyugszik a természet, nagyon kellemes az idő, a táj érett színeit
pasztell patinával vonják be a nap sugarai, sok a gyümölcs és
mintha az emberek is barátságosabbak lennének egymáshoz.
Talán nem véletlen ama történelmi tény, hogy e hónapban, 1226. október 3-án érett be – sok más kiválóság társaságában – egy csodálatos személyiség, akit azóta Assisi Szent
Ferencnek hív a világ. Mindössze 44 évet élt, és eme rövid
élet nagyobbik részét a világ szemében kimondhatatlan szegénységben, az ő megfogalmazásában azonban „evangéliumi
szegénységben”, a Szegénység Úrnő szolgálatában élte, ami
a világ szegényeinek, leprásainak és kitaszít ottainak szolgálatát jelentette; és mindezt micsoda magával ragadó derűvel,
boldog örömmel és teljes ragaszkodásból életformaként élte
meg. Nyomában béke és jóság termett, és követők sokezres
tömege sereglett mind a mai napig, itt Magyarországon is.

Az olasz nemzet Primo Italiano-nak, az Első Olasznak titulálja, s hogy ez nemcsak egy felületes kifejezés a számukra,
azt jól kifejezte Szent Ferenc születésének 800. évfordulójának megünneplése 1982-ben. A nagy jubileumra egy egész
éves programmal készültek. Elzarándokolt Assisibe Alessandro Pertini köztársasági elnök és az egész olasz kormány,
és természetesen a zarándokok végeláthatatlan sora, a világ
minden részéből, a sajtó, a rádióállomások és a TV társaságok élénk érdeklődésének kíséretében. – Ez a tapasztalat
„megállítja” az embert, s gondolkodóba ejti, majd fölteszi a
kérdést: Mi lehet ennek a nyolcszáz éven át napjainkig elhúzódó varázslatnak a titka? Miért van az, hogy a világ jól
szervezett és gazdag karitatív intézményei és szociális hálói
nem képesek annyi embert reményteljessé és boldoggá tenni,
mint ő, akinek még annyi tulajdona sem volt, mint a rajta
lévő elnyűtt csuha? – Nagy hiba lenne a válasz megfogalmazására nekünk, magunknak vállalkoznunk. Hallgassuk inkább
Szent Ferencet, s közben gondoljunk arra, hogy milyen súlyos testi szenvedések közepette szól hozzánk: 1224-ben
kezein és lábain meg a szíve táján megjelentek a stigmák.
Ezek ugyanolyan sebek voltak, amilyeneket Jézus a kereszten
szenvedett el. Közben fájdalmas szenvedések kíséretében
megvakult, de a belső fény és a lélek ereje sugárzik belőle:

2018. november

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
és minden áldás.
Mindez egyedül téged illet, Fölség,
és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott lény, Uram, és minden alkotásod.
Legfőképpen Urunk-bátyánk a Nap,
aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságod.
És szép ő, és sugárzó nagy ragyogással ékes:
a te képed, Fölséges.
Áldott lény, Uram, Hold-nénénkért
és minden csillagaiért az égnek.
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek.
Áldott légy, Uram, Szél-öcsénkért,
levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden te alkotásod.
Áldott légy, Uram, Víz-húgunkért,
Oly nagyon hasznos ő, oly drága tiszta és alázatos.
Áldott légy, Uram, Tűz-bátyánkért.
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
ki minket hord és enni ad,
és mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
Áldott légy, Uram, minden emberért,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldott légy, Uram, a testi Halálért, mi testvérünkért,
akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
De boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
és mondjatok hálát neki,
és nagy alázatossággal szolgáljátok.
(Naphimnusz)
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek ott, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek ott, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra hogy szeressenek,
hanem arra, hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.
A lélek az ami éltet... – elgondolkodtató bölcsesség, nemcsak októberben.
Dr. Balázs Pál
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Kezdjetek el élni…
Az elmúlt időszakban sokat kellett utaznom. Én is, mint a
legtöbb ember akarva-akaratlanul, rádiót hallgattam. Egyszer
csak feltűnt egy dal, amit újra és újra lejátszottak. Márti dala
az Anna and the Barbies 2013-ban megjelent albumáról. A
dal szövege mélyen elgondolkodtatott.
„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni
Majd az unokáknak, mikor körbeállnak
Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak
Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!”
Ami eszembe jutott, azt szeretném most megosztani veled, kedves olvasó. Először egy vak akrobatával folytatott
beszélgetés jutott eszembe. Egy riporter kérdezgetett egy vak
akrobatát arról, hogyan éli meg a munkáját, sikerét, sikertelenségét. Figyeljük a gondolatokat, melyeket ez az akrobata
fogalmazott meg: „Ott állok a trapézon a figyelő tömeg felett
és megmarkolok egy hintát. Érzem a krétaszemcséket a kezemen és az izzadságot, a huzatot. Ellendülök a trapézról és a
fejembe szalad a vér, ahogy a hintával előre-hátra lengek.
Régóta csinálom már. Aztán elengedem – mintha elvágták
volna a mormogást. Zuhanok, és hirtelen kitágul, meglassul
az idő. Lepereg előttem az életem: borzongat, megijeszt,
gyönyörködtet a szabadesés. A saját magamé vagyok, míg
zuhanok, nem a hinta lóbál ide-oda. Reménykedem, hogy
elkapok közben egy másik hintát. Bízom a hintában. Magamban. Az ösztöneimben. Sok kérdés van a fejemben: Elkapok
egy másik hintát? Van másik hinta, vagy csak úgy mondták?
Lehet, hogy csak úgy képzeltem? Aztán egyszer jön a nagy,
BUMM. Aztán érzem, hogy lezuhantam. Aztán jönnek az
újabb gondolatok: Hogyan lehet, hogy még élek? Nem volt
másik hinta, vagy én nem kaptam el? Persze, a védőháló.
Nem számítottam rá, mégis ott volt. Nem a föld állította meg
a zuhanást. Egyben vagyok, bár mindenem fáj. A tömeg sikoltozik, méltatlankodik, hallom. Visszasegítenek a trapézra.
Érzem a krétaport a kezemen. Kinyújtom és adnak egy hintát.
Ezt jelenti, hogy én egy vak akrobata vagyok…”

Az életünk olyan, mint a vak akrobata játéka. Vagy a környezet vakít meg minket, amikor agyondicsér, máskor leoszt,
vagy mi vakítjuk meg magunkat az előítéleteinkkel. Az is
előítélet, hogy látunk. Vakok vagyunk, mikor azt gondoljuk,
mindent látunk, ami történik, sőt néha még azt is, ami csak
történni fog. Mert mi igazán profik vagyunk. Példaképek.
Aztán jön az a bizonyos bumm, amikor szembesülni kell.
Nem kicsit – nagyon. Az a baj ezzel a játékkal, hogy nem
megy. És az a jó ebben a játékban, hogy nem megy. Mellényúlunk, csúszósak a dolgok, amikbe kapaszkodnánk, esetleg
nincsenek is ott, ahol látni véltük őket. Elkezdünk zuhanni és

abban a végtelen pillanatban rájövünk, hogy végünk. Ennyit
tudtunk tenni, magunkra maradtunk. De milyen jó, hogy sok
minden hat az életünkre, nemcsak a nehézségek és a rossz
dolgok. Vannak kegyelmek is körülöttünk. Kegyelem, rendkívüli lehetőség az, amikor elkapod a hintát, pedig nem lehetsz biztos benne, hogy ott van vagy biztonságos-e. Mi az
igazi nehézség? Az, amikor elkezdesz zuhanni… De ott a
védőháló. Nem azért van ott, hogy ha belezuhansz, akkor ne
mozdulj, ne dönts és elkezd sajnáltatni magad. A háló azért
van, hogy ne a föld állítsa meg a zuhanásod és újra tudd kezdeni a mutatványt. Visszamászol, kapsz egy lehetőséget, egy
hintát. Aztán ismét zuhansz, de ahogy telik az idő, egyre
ritkábban és egyre magasabbról. Kezdjetek el élni! Úgy
igazán. Látni, merni, tervezni, dönteni. Kilépni a komfortzónából, lelépni a trapézról. Megragadni a hintát. Kinyúlni a
semmibe és bízni. Zuhanni is fogtok, megrémülni és kétségbe
esni is. De ott lesz a védőháló. Mert a játék magától nem
megy.

Mi mással is fejezhetném be gondolataimat, mint Márti
dalával?
„Jó néha sötétben holdat nézni.
Hosszan egy távoli csillagot igézni.
Jó néha fázni, semmin elmélázni.
Tavaszi esőben olykor bőrig ázni.
Tele szájjal enni, hangosan szeretni.
Jó néha magamat csak úgy elnevetni.
Sírni, ha fáj. Remegni, ha félek.
Olyan jó néha érezni, hogy élek!
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni.”
M. Erzsébet nővér
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Életvezetés – Megbocsátani önmagunknak
Persze a legtöbb embernek
nem a gyilkosság élményével kell
megküzdeni, de sokan szembesülünk azzal, hogy életünk során
megbántunk másokat. Egy iskolás
is tudja, hogy mennyire fáj, ha
barátjával összevesztek és már nem
ülnek egymás mellett az órán. Egy
sofőr is tudja, hogy egy véletlen baleset
tud álmatlan éjszakákat okozni. Egy
családi veszekedés sem múlik el nyomtalanul.

Mottó: A szabadság azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami van, és megbocsátunk
magunknak, megnyitjuk a szívünket, hogy
felfedezhessük a jelenben létező csodákat.”
(Dr. Edith Eva Eger)
Ha manapság végignézzük a moziműsorok vagy a tévéműsorok kínálatát,
hemzsegnek az akciófilmektől, ahol a
főhősök néhány vagy igenis sok embert
sebesítenek vagy ölnek meg. Érdekes
lenne egy statisztikát összeállítani,
hogy egy-egy híres akcióhős hány embert ölt meg a színészi munkája során!
Nemrég olvastam egy ilyen gyűjteményt, ahol Sylvester Stallone 19 akciófilmjében közel 500 emberi halált
számoltak meg, vagy nézhetjük Arnold
Schwarzenegger 20 akciófilmjét is,
ahol több mint 500 ember halt meg. A
filmekben persze nem mutatják be,
hogy főhősök sokat érzelgősködnének a
megölt emberek miatt, míg a valóság
lényegesen más. Valójában az igazi
harcokban az igazi katonák gyakran
okozói (vagy elszenvedői) emberi sebesüléssel vagy halállal kapcsolatos traumáknak, és ennek a pszichológiai terhelésnek külön neve is van, PTSD, poszttraumás stresszbetegség. Különféle
szakoldalak is foglalkoznak vele, például a https://www.ptsd.va.gov/. Hiába
akarják a katonák elfelejteni, hogy
máshol mit tettek, próbálják áttolni
másokra a felelősséget, mondván, hogy
parancsra cselekedtek, az emberi psziché nem felejt. Először a szorongás jelentkezik, utána más tünetek is; nem
tud aludni, egyre agresszívebb a viselkedése, nem tud kapcsolatot teremteni...

Dr. Szondy Máté klinikai szakpszichológus, családterapeuta, kutató: Hogyan tudnék továbblépni? A bosszú és a
megbocsátás
pszichológiája
című
könyvében arról ír, hogy miért nehéz
megbocsátani magunknak? Több szempontot ad végiggondolásra. Az első
szerint azért nehéz az önmegbocsátás,
mert ilyenkor két szerep ütközik bennünk, hiszen az elkövető és a megbocsátó is én vagyok. Ilyenkor jönnek
azok a gondolatok, hogy bár én követtem el, de ő megérdemelte, ő kezdte! A
második szempont arra hívja fel a figyelmet, hogy a bűntudat elől nem
tudunk menekülni, mert hiába nem
találkozunk azzal, akit megbántottunk,
a lelkiismeretünk nem felejt. Nem tudjuk az élményt simán a szőnyeg alá
söpörni. A harmadik szempont szerint,
az elménk annyira nem felejt, hogy
korábbi hibáinkat, fájó emlékeinket is
megőrzi, és amikor most elkövetünk
valamit, az élmény aktiválja a korábbi
hasonló rossz emlékeket is, melyek így
fokozottan negatív érzést okoznak. A
negyedik szempont arról szól, hogy
súlyos bűn elkövetése esetén az élmény
beépülhet az önmagunkról alkotott
képbe, és azt negatívan módosítja.
Everett Worthington az önmegbocsátáshoz való viszony alapján több
embertípust különböztet meg. Vannak
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olyan emberek, akik nem igazán
ismerik el a hibáikat, ritkán éreznek
bűntudatot, általában a másik a
hibás és ők az ártatlanok, akik megtettek mindent adott esetben. Ők a „nem
önhibáztatók”. Az ő ellentétük a „fokozottan önhibáztatók”. Ők azok, akik a
legkisebb hiba miatt is, sőt a másik
hibája miatt is magukat teszik felelőssé.
A harmadik típus a kettő között van, ők
a „bűntudatos önmegbocsátók”. Ők
felismerik a hibájukat, érzik a bűntudatot is, de csak azért, amiért valóban
felelősek, és mindent megtesznek, hogy
túljussanak rajta.

Legnehezebb megbocsátani önmagunknak akkor, ha akit úgy érezzük,
hogy megbántottunk, már meghalt. Már
nem tudunk elé állni és bocsánatot
kérni. Már nem tudjuk jóvátenni. Már
nem tudjuk megölelni egymást. Pedig
amíg nem bocsátunk meg önmagunknak egy múltbeli eseményért, szinte
leláncolva élünk az adott emlék mellett.
A bánat bezártságában élünk. A megbocsátás ilyenkor az a benső döntés,
hogy feladjuk a vágyunkat arra, hogy
bárcsak másként történt volna meg, és
elfogadjuk múltunkat és a jelenlegi
életünket. Ez nem azt jelenti, hogy
örülünk annak, ami történt, vagy elfogadhatónak tartjuk. Hanem azt jelenti,
hogy nem engedjük meg, hogy a múltbeli esemény tönkretegye az életünket.
A múltat nem tudjuk megváltoztatni, de
azt, hogy a jelent hogyan éljük meg, azt
igen!
Halottak napja van novemberben.
Lehet, hogy vannak még nem lezárt,
meg nem megbocsátott események az
életünkben. Ha most kimegyünk a
temetőbe, gyújtsunk egy gyertyát, kérjünk bocsánatot az eltávozott rokontól,
ismerőstől, ha szükségét érezzük, és
döntsünk a jelen mellett. Legyünk szabadok!
M. Teréz nővér
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Október 14-én, vasárnap izguló kamaszokkal teltek meg a katolikus
templom padsorai. Balatonkeneséről és Balatonvilágosról összesen húsz hetediknyolcadik osztályos hittanos végezte el szentgyónását, és
figyelmesen részt vett a szentmisét követő bérmálási próbán.
Mindenki, aki a templomban járt ezen a napon, láthatta komolyságukat, odaadottságukat.
Október 21-én,
vasárnap volt az
ifjúságunk bérmálkozási ünnepe. Aki
megkeresztelkedett,
már megkapta a kegyelmi élet „csíráját”. A bérmálás
megerősít abban, ami a keresztségben
elkezdődött. A bérmálásban a megkeresztelt maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a
krisztusi életet és küldetést. S odaadására válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt és megerősíti, hogy képes legyen a
nagykorú keresztény életre. A bérmálás egyesülés a Szentlélekkel: a keresztény nagykorúság szentsége.

Ősz a balatonkenesei Egyházközségben
2018 szeptembere és októbere mozgalmas napokat hozott
a balatonkenesei katolikus templomba és az egyházközség
tagjai közé. Több jeles alkalom is volt, mely lehetőséget adott
a közös ünneplésre, hitünk megerősítésére, közösségünk építésére.

Szeptember utolsó vasárnapján a szentmise keretében két
hetedik osztályos fiatalemberrel ünnepelhettünk. Ők már
hosszú évek óta hittanosaink, de most jött el annak az ideje,
hogy egyikük megkeresztelkedjen, és mindketten elsőáldozáshoz járuljanak, és így október végén társaikkal együtt
megbérmálkozhassanak. Ennek a napnak másik ajándéka volt
egy negyedik osztályos hittanosunk megkeresztelkedése. A
keresztség az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja
az utat a többi szentség felé, általa az ember megszabadul a
bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen
jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.
Október 7-én,
a 10 órai szentmisén az alsó tagozatos gyerekek ünnepe köszöntött ránk.
A balatonkenesei és
balatonvilágosi negyedik osztályos hittanosaink közül heten járultak első alkalommal szentáldozáshoz. Az első
szentáldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az
Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a
bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra
együtt készültünk fel, amely azt jelenti, hogy akit szeretnénk
magunkba fogadni, előtte őt szeretnénk megismerni. A hófehér ruhába öltözött lányok és egy elegáns fiatal fiú, gyönyörű
jelképei voltak a lélek tisztaságának, amellyel várták az első
találkozásukat Jézussal. A szentmise ünnepélyességét emelték azok a versek, melyeket az elsőáldozó gyerekek mondtak
el. Megható pillanatok voltak, mikor megköszönték szüleik
segítségét és támogatását, egy imát mondtak értük és szeretetük jelképeként átadtak egy-egy virágot. Nagy öröm volt a
szentmisét követő agapé, ahol az ünnepelteknek járó torta az
is asztalra került, ami vidám hangulatban, gyorsan el is fogyott.

A bérmálás ünnepére Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
érkezett a fiatalokhoz. Dr. Márfi Gyula veszprémi érseket
párizsi tanulmányait befejezve 1995. december 2-án szentelték püspökké Egerben, majd 1997. augusztus 14-én veszprémi érsekké. Érsek atya munkásságát már sok díj és kitüntetés
ismerte el, legutóbb a Zala Megyei Önkormányzat ünnepi
díszközgyűlésén 2018. szeptember 22-én, Zala Megye díszpolgári címét is átvehette. Érsek atya a balatonkenesei bér-
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málás ünnepére magával hozott néhány szemináriumban
tanuló kispapot is, hogy ők segíthessenek az ünnepi templomi
liturgián. A szentmise elején Pernecker Antalné, a Balatonvilágosi Iskola előző igazgatónője köszöntötte érsek atyát az
egyházközség nevében. Az ünnepély bensőségességét növelte
a bérmálkozók által elmondott Szentlélek-hívó vers, majd a
felolvasott kérő imádságok is. Elkötelezett komolyságról tett
tanúságot a húsz helyi fiatal, mikor érsek atya kérésére meg-

Megújul a katolikus templom orgonája
Nagy jubileumra készül a balatonkenesei katolikus
templom: 2019-ben lesz építésének 200. évfordulója.
Erre a jeles alkalomra szeretnénk, ha újra megszólalna a
templom orgonája. Sokak régi vágya fog teljesülni, amikor újra hallani fogják a kenesei katolikus templom orgonájának muzsikáját! Már elkészültek a tervek és ütemezések, és megkezdődött az orgona felújítása is. Az orgonaszekrény Szombati István restaurátor munkája során
már teljesen megújult, de még sok feladat van hátra.

Ha Ön szeretné
anyagilag támogatni
ezt a beruházást,
akkor megteheti
a következő formában:
Balatonkenese Városért
Közalapítvány
72900013-10501447
Katolikus templom orgonájára
Illetve anyagi támogatást személyesen is lehet átadni
Pércsi Valériának, az alapítvány pénztárosának (Balatonkenese, Fő utca 6.).
Minden anyagi támogatást és imádságot előre is tisztelettel köszönök!
Dr. Balázs Pál c. apát, plébános

2018. november

újították a keresztségi fogadalmukat. Tudatosan és méltósággal álltak érsek atya elé a bérmálás pillanataiban, bérmaszüleikkel együtt. A szentmise befejező részében érsek atya megáldotta és átadta a bérmálkozók útra bocsátó ajándékait: egyegy teljes Szentírást. Ezután a bérmálkozók is megköszönték
érsek atyának, Pál atyának és a nővéreknek eddigi odaadó
munkájukat. A templomi ünnepséget követte az ünnepi fogadás. A már keresztény nagykorúvá vált fiatalokat Dr. Márfi
Gyula érsek atya, Dr. Balázs Pál plébános és a hitoktató
nővérek pezsgős koccintásra és egy kis finomságra invitálták
a templom udvarába, ahová természetesen elkísérték a fiatalokat szüleik, bérmaszüleik és a meghívott vendégek is.
Isten bőséges áldása kísérje hétköznapjaikban is hittanosainkat, és az Úr tegye teljessé azt, amit megkezdett bennük.
Köszönjük mindenki segítségét és jelenlétét, akik részt vettek
ezeknek a szép ünnepeknek a megvalósulásában! Különösen
is köszönjük a balatonkenesei egyházközség képviselőtestülete tagjainak és a helyi Karitász-csoport tagjainak az
ünnepség előtti és alatti szolgálatát! Istennek legyen hála!
M. Erzsébet nővér
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A Tourinform irodában jártunk, hogy többek között megismerkedjünk új munkatársával, s beszélgessünk az előttük álló feladatokról.

Új szezon a Tourinformban

– Mi újság a házatok táján?
Tóth Barnabás: Először is új irodavezetőt köszönthet a
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Kanász Petra személyében, aki turizmus-vendéglátás szakon frissen végzett
diplomás szakember.
– És a régi tag?
Tóth Barnabás: A nyári csapatból
én maradtam. Jelenleg Balatonfüreden dolgozom, a városüzemeltetésnél,
másodállásban pedig elvállaltam a
TDM feladatokat az egyesületben, illetve Petra irodai munkatársa vagyok.
– Petra, miért éppen Kenese?
Kanász Petra: A Pannon Egyetemen végeztem, Veszprémben. Tanulmányaim alatt dolgoztam külföldön
is, majd Budapesten, a Corinthia Hotelben végeztem a gyakorlatom. De
visszahúzott a szívem a Balaton
mellé. Veszprémet is nagyon szeretem, és mindenképpen a közelben kerestem állást. Az egyetem segítségét
kértem, mert megbíztam bennük és
mindenben számíthatok rájuk. Ők
említették ezt az álláslehetőséget, ami
azonnal megtetszett.
– Veszprémi vagy?
Kanász Petra: Most ott lakom.
Eredetileg Szekszárd mellől származom, Tengelicről.
– Hasonló a végzettségetek Barnával…
Tóth Barnabás: Csak majdnem, mert én földrajzon belül
turizmus szakirányon, terület- és településfejlesztést végeztem.
– Akkor tökéletesen kiegészítitek egymást.
Kanász Petra: Sokat segítünk egymásnak a munkában.
– Petra, mi volt az első benyomásod Keneséről?
Kanász Petra: Mindig erre jártam haza, a Balaton partján;
még átutazóban is nagyon tetszettek az itteni települések. Azelőtt nem jártam Kenesén. Nagyon barátságosnak és kedvesnek látom – emlékeztet az én falumra, mert csendes és szép.
Barna körbevezetett, megmutatta a várost és a természeti környezetet. Eddig legfőbbképp budapestiekkel és turistákkal találkoztam, akik az irodába betérnek, de ismerkedem a helyiekkel is.
– Hogy tetszik a munka?
Kanász Petra: Nagyon. Feladat mindig van bőven, nem
unatkozom. A főszezon persze egész biztosan teljesen más
lesz, de így jobban át tudom venni az irodát, a teendőket.
Tóth Barnabás: Az egyesülettel, Puskás Róberttel, aki a
gazdasági feladatokat és a humánerőforrást felügyeli, napi
kapcsolatban vagyunk. Munkaterv alapján dolgozunk, hetente
megbeszélést tartunk, így készülünk fel a jövő évi szezonra.
– Mit terveztek? Mi az, amit ugyanúgy szeretnétek csinálni,
ahogy eddig volt, és mi az, amit teljesen másképpen?
Tóth Barnabás: Két részre kell bontanunk a turisztikát,
amivel foglalkozunk: van egyrészről a Tourinform iroda, másrészről pedig a turisztikai egyesület és a TDM feladatok. A
Touriformban jelentős a lemaradás, mert március óta nem volt

szakszerű irodavezetés. Petra első feladata rendbe tenni az
iroda ügyeit, hogy Tourinform brand elvárásainak megfeleljünk. Nagyon jól haladunk, januárra minden feladattal elkészülünk. Aztán ott van a turisztikai egyesület és a TDM – hozzánk tartozik Balatonfűzfő is. E téren első feladatunk készülni
a jövő évre: bemutatkozunk a szállásadóknak és tagjainknak, illetve leendő
tagjainknak. Akihez invitálást kapunk, szeretnénk meglátogatni személyesen is, de a pesti tulajdonosokkal telefonon és e-mailben tartjuk a
kapcsolatot. Jó lenne, ha minél több
tagunk volna, szeretnénk sokak bizalmát megnyerni.
– A nyáron voltak programjaitok:
strandtól strandig bringatúrákat szerveztetek, és sokan tartottak veletek a
kenesei séták alkalmával. Terveztek
ilyet jövőre is?
Tóth Barnabás: Igen. A kerékpártúrát kicsit kibővítve a tavaszi időszaktól szeretnénk elkezdeni. Tervezünk teljesítménytúrákat, több kilométeres gyaloglással. Folyamatosan
dolgozunk az elképzeléseken, például
hogy az őszi-téli időszakban is legyenek hasonlók. Kenese és környéke
adottságai kiválóak a túrázásra, az aktív turizmusra is. Jelenleg Kenese felmérését végezzük: milyen
hiányosságok vannak, mit tehetne ezek megszüntetése érdekében az egyesület és mit az önkormányzat. Gondolok itt a Tátorján tanösvény rendbetételére, a településen található információs táblák felújítására.
Kanász Petra: Próbálunk javítani a mozgásukban korlátozottak ellátásán is, hogy például a strandon könnyebbé tehessük számukra a tartózkodást. Fontos az is, hogy tagjainknak,
leendő tagjainknak milyen igényei vannak. Sok az ötletünk.
– Sok sikert és jó munkát kívánunk nektek, és örömmel várjuk elképzeléseiteket, programjaitokat.
Nagy Krisztina

KEDVES BALATONKENESEI
ÉS BALATONAKARATTYAI
ÁLLATBARÁTOK!
Sok szeretettel várunk mindenkit

2018. november 23-án,

pénteken 17:00 órakor
a Kultúra Házában megtartandó
évzáró alkalmunkra.
Új tagokat, érdeklődőket is szívesen látunk,
akiknek fontos az állatok védelme.
Várjuk a fiatalokat!

Patrónus 2006
Balatonkenesei-Balatonakarattyai
Állatvédő Egyesület
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a Koczor Pincészet és Vendégfogadóban megrendezett Akadálymentes Balaton workshop.

Magyarország lakosságának több mint tizede minden évben ellátogat a Balatonhoz, nem meglepően az idei nyár is rekordot döntött: közel 100 ezren látogatták meg a Magyar Tengert. De mi a helyzet azokkal a társainkkal, akiknek korlátozottak a lehetőségeik?
A balatonfüredi konferencián a HUNGARY4ALL Egyesület és a Balatoni Szövetség is beszélt az akadálymentesítésről
és a jövőbeli terveikről.
A Hungary4All Nonprofit Kft. egy dán-magyar kézben
lévő utazási iroda, amelynek az elsődleges célja a vendégek
beutaztatása. 2013 óta már a fizikailag korlátozott személyek
lehetőségeinek bővítésével is foglalkoznak. Véleményük szerint a fogyatékkal élőknek is meg kell adnunk az esélyegyenlőséget és még nagyobb segítséget nyújtani, mint információgyűjtéssel, mint személyre szabott ajánlattal.
Varga Veronika, a Hungary4All Egyesület egyik alapító tagja, beszélt arról is,
hogy egy tavaly elnyert pályázat keretében lehetőségük adódik személyesen is felkeresni a Balaton-parti szálláshelyeket. A fejlődés és pontos
információgyűjtés érdekében
ez rendkívül fontos lépés, mivel előfordulnak olyan esetek,
hogy a szállásadó akadálymentesnek mondja magát, közben
nem az.
Emellett egy internetes adatbázis kialakításán is dolgoznak, ahol az utazni vágyók
(legfőképpen a mozgáskorlátozottak) kedvük szerint keresgélhetnek az apartmanok, hotelek, panziók, vendéglátóhelyek stb.
kínálatai között. Az adatbázisban a vendégek rákereshetnek
különböző kategóriákra (pl. szálláshelyre), alkategóriákra (pl.
hotel, panzió), vagy akár településre és elérhetőségeikre is. Továbbá színekkel jelölnek meg egy adott vendéglátóhelyet,
aszerint, hogy ők személyes tapasztalatot gyűjtöttek e már ott,
vagy esetleg akadálymentesnek tünteti fel magát a hely, de sajnos nem volt még lehetőségük meglátogatni az adott desztinációt.
A weboldal még fejlesztés alatt áll, de már számos jó gondolat született az ügy érdekében.

A Balatoni Szövetség szóvivője, mint az egész Balatont
körbeölelő egyesület is jelen volt a találkozón. Beszélt arról,
mennyire fontos a Balaton felvirágoztatása és megismertetése,
minden ide érkezővel. Mivel a vendégek nagy része a strandolás miatt érkezik, a Balatonnak ezt a részét kell leginkább fejleszteni. A Szövetség tagjai személyesen bejárják a strandokat
és minősítik őket. Itt természetesen figyelembe veszik, menynyire tiszta, mennyire akadálymentes. Ellenőrzik a mosdókat, a mozgáskorlátozott parkolókat, a burkolt járda minőségét, mennyiségét is egyaránt.
Különös figyelmet fordítanak a
feliratok elhelyezésére is, mint
például nyitva tartás, tusolási
lehetőség; minden apróságra
kellő figyelmet fordítanak.
A konferencián többen is
képviselték egyesületeiket, ilyen
például a Neo Segítőkutya Egyesület, a Tourinform Hévíz, a
Tourinform Tapolca, a Mozgássérültek Aktív Szervezete és
minden olyan ember, aki próbál tenni egy szebb és élhetőbb jövőért.
A balatonkenesei Tourinform iroda is szerencsésnek érezheti magát, mivel számára is érkezett meghívó, így képviselhette magát a rendezvényen. Mivel a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesületnek és a Tourinform irodának egyaránt
fontos a segítségnyújtás, így várják minden olyan balatonkenesei, turisztikában érintett megkeresését, akik szeretnének
benne lenni az adatbázisban.
Az alábbi elérhetőségen lehet jelentkezni:
Varga Veronika
06 20 9608 100
e-mail: vv@hungary4all.hu

IKXVA
2018. október 16-án második alkalommal került megrendezésre az éves turizmus konferencia a Művésze- Turizmus Summit 2018
tek Palotájában.

Az eseményt Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója nyitotta, s elmondta Magyarország jövőbeli terveit a turisztikával kapcsolatban. Kiemelte, hogy a turizmus 10%kal járul hozzá az ország gazdaságához, amit
12%-ra kívánnak emelni a közeljövőben. Büszkén
jelentette ki, hogy az Ügynökség rendkívül sokat
dolgozik a tökéletes magyar image kiépítésén.
Magyarország nagy változásokon megy keresztül: több mint 700 szálláshely újulhat meg a 300
milliárdos Kisfaludy program által, ahol 150 milliárd a vissza nem térítendő támogatás.
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jövedelmet kell figyelembe venni. Tehát a jogosultat hátrány nem éri.
Nézzük most az ellátás konkrét
anyagi vonzatát!
2018. január 1. napjától annak a jogosultnak, aki a vizsgált időszakban
nem rendelkezik jövedelemmel, a figyelembe vehető alapösszege 98.890.- Ft. Ilyen esetben az ellátásban részesülő az egészségi állapotának megfelelő kategóriába eső minimum összegre jogosult.

Megváltozott munkaképességű
személyek ellátása – 3. rész
A mai alkalommal továbbra is a rokkantsági ellátással foglalkozunk részletesebben. Mindenekelőtt tisztázni kell, ki
jogosult rá.
– Az a megváltozott munkaképességű
személy, akinek a foglalkoztatási rehabilitációját nem javasolták, és mindazon
személy, akinek az egészségi állapota 51-60% között van, a
rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata során pedig
a rehabilitációja nem javasolt. Ezek a személyek a B2 kategóriába kerül besorolásra. (Az A kategória ismertetésével
cikksorozatunk első részében foglalkoztunk bővebben.) Továbbá ellátásra jogosult, akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és kérelme benyújtásának vagy
felülvizsgálatának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig a még hátralévő időtartama nem haladja meg az öt
évet.
– Ellátásra jogosult az a személy, akinek foglalkoztatási
rehabilitációját nem javasolják, és egészségi állapota 31-50%
között van. Ide tartozik az is, aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és kérelme benyújtásának időpontjában az
öregségi nyugdíj betöltéséig maximum öt év van hátra. Kategóriájuk C2.
– Az a személy, aki csak folyamatos támogatással foglalkoztatható, és egészségi állapota 1-30%, a D kategóriába
kerül.
– Az a személy, akinek egészségkárosodása jelentős és
önellátásra nem, vagy csak valamilyen segítséggel képes, és
egészségi állapota 1-30%, az E kategóriába esik.
Sokakat érint, hogy mi alapján állapítják meg a rokkantsági ellátás összegét.
Amikor a kérelem benyújtásra kerül, az előző naptári évben elért pénzbeli, egészségbiztosítási járulék alapját képező
jövedelem napi átlagának 30-szorosát veszik figyelembe. A
szaknyelv ezt az időt referencia- időszaknak nevezi.
Ha a jogosult a referencia-idő szakban nem rendelkezett
minimum 180 naptári napi keresettel, jövedelemmel, akkor a
kérelem benyújtásának
napját
közvetlenül megelőző 180 naptári
napi jövedelme
napi átlagának a
30-szorosa alapján kerül megállapításra az ellátás. Abban az
esetben, ha a
jogosult kérelmező nem rendelkezik a 180 naptári
napi jövedelemmel, mert ebben az időszakban táppénzben,
baleseti táppénzben részesült, akkor a számára legkedvezőbb,
a baleseti táppénzt vagy táppénzt megelőző 180 naptári napi

A referencia-időszakban átlagjövedelemmel nem rendelkező jogosult rokkantsági összege:
B2 minősítés esetén az alapösszeg 30%-a: 29.670.- Ft
C2 minősítés esetén az alapösszeg 45%-a: 44.505.- Ft
D minősítés esetén az alapösszeg 50%-a: 49.445.- Ft
E minősítés esetén az alapösszeg 55%-a: 54.390.- Ft

A rokkantsági ellátás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint 2018-ban 3%-kal, valamint mindazok számára, akik a
2017. évi kiegészítő emelésre jogosulttá váltak, plusz 0,8%kal emelkedett.
A méltányossági, nem a rokkantsági ellátás összegének
emelésére ilyen módon nincs lehetőség.
Jövedelemmel rendelkező személy esetén a rokkantsági
ellátás összege a következőképpen alakul:
– Ellátásra jogosult, akinek ha egészségi állapota megengedi és foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható,
de a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt rehabilitációja
nem javasolt. Az ilyen megváltozott munkaképességű személy egészségi állapota 51-60% közötti, B2 kategóriába eső,
s a nyugdíjkorhatár eléréséig maximum öt éve
van. Számára a havi átlagjövedelem 40%-a, de
legalább az alapösszeg 30%-a (29.670.- Ft, és
legfeljebb az alapösszeg 45%-a, 44.505.- Ft)
állapítható meg.
Mint látható nem olyan egyszerű eligazodni a
jogosultág feltételeiben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen cikk tájékoztatása nem teljes körű. Az igénybejelentés
előtt minden esetben egyénileg ajánlatos, sőt
szükséges tájékozódni.
Cikksorozatunk következő részében is a rokkantsággal kapcsolatos témát folytatjuk.
Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
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(lásd például a
zsennyei tölgy).
Április-májusban virágzik.
A tölgyek hagyományos kártevői: tölgyilonca, kis
téli araszoló. Makkját korábban a sertésekkel etették (makkoltatás); olaja nem
szárad. Gubacsából vas hozzáadásával
tintát készítettek. Fája sötétbarna, kemény, ellenálló, szép rajzolatú, értékes.
Kérgében sok a cseranyag. A fa fiatal
ágainak kérgét használják gyógyászati
célokra. Makkjából barkácsolni szoktunk a gyerekekkel. A szárazkötészet
kedvelt alapanyaga is.
A tölgy és általában a fák sok népés műmese fontos „szereplői”, például
A háromágú tölgyfa tündére (népmese),
Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja,
Benedek Elek: Mese a fákról, Videcz
Ferenc: Az öreg tölgy meséi.
Nem csak a város
fája tölgy, hanem a
volt napközi utáni
hatalmas fa is. A sokak által jól ismert
Szente Pista bácsi kertjében áll.
2. A Kossuth téri
két öreg akácról illik
tudni, hogy a balatonkenesei ’48-as Kossuth
Bizottság (e rovatban
már olvashattunk róla)
fiatal tagjai elhatározták: az aradi vértanúk
emlékére 13 akácfát ülKocsányos tölgy tetnek Kenese központi területén. Ezekből ma már csak két
példányt láthatunk a Kossuth téren.
Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
– a pillangósvirágúak családjának bük-

Hátha valaki nem ismeri…
Kenese fái
Lakóhelyünkön több említésre méltó fafajjal találkozhatunk. Ezek közül
most hármat mutatok be.
1. Balatonkenese város fáját 2009ben ültettük, a Városháza északi oldalánál található zöld területre. A fa mellett egy emlékkő is található. De milyen
fa is ez?
Kocsányos tölgy (Quercus robur) –
a bükkfavirágúak rendjébe, ezen belül a
bükkfafélék családjába tartozik. A kocsánytalan tölggyel váltakozva Európa
nagy részének uralkodó tölgyfaja. A
Kárpát-medencében élő hét tölgyfaj
egyike; a medencében a közepesen hűvös és csapadékosabb részeken él. A
magányos fák koronája magasan boltozatos és széles, félgömb, illetve gömb
alakú, csaknem a
törzsig visszazárt, tömött és egyenletesen leveles. Ágrendszere feltörekvő, ágai messze
szétterülnek. A fiatal
fák kérge még sima, később finom barázdák
jelennek meg rajta, és
ezek mély repedésekké fejlődnek, miközben színe középszürkéről sötétszürkére vált.
Levelei kopaszok vagy
csillagszőrösek, levéllemeze visszás-tojás-dad, a levélalap két
fül-cimpa alakban végződik. Porzós
virágzata 2–4 cm hosszú. A por-zós
virágok kettősbogas barkavirágzatba
rendeződnek. Apró, termős virágai 1–5ösével közös, hosszú nyélen ülnek
(innét a magyar név, és nem a levélnyél
hosszából). A kettősbogas virágzatnak
csak a középső, a főtengelyen lévő
tagja marad meg, az oldaltengelyek
virágai redukálódnak. A virágzat tövén
csészeszerűen ülő kupacs csak egy termést tart. A kupacspikkelyek széle öszszenőtt, a csúcsuk szabad, sima. A pikkelyes, csészeszerű kupacsban fejlődő
makkok hosszú nyél végén nőnek. Ez a
nyél a kocsány; erről kapta a nevét a
faj.
A kocsányos tölgy a laza, többnyire
közepesen mély rétegű szikla- és vályogtalajokat, az enyhe teleket kedveli.
Kedvező körülmények között a kocsányos tölgy akár 800–1000 évig is élhet

25
könyformák alcsaládjába tartozó fa. Az
Egyesült Államok délkeleti részein
őshonos faj, melyet szerte a világon
meghonosítottak. Magyarországon
elsősorban az alföldi homok megkötésére használták, valamint fáját az építőipar, a mezőgazdaság hasznosítja. Előszeretettel használják tüzelőnek. Május
végén, június elején nyíló virágai kiváló alapanyagot biztosítanak a méhek
számára. Faállománya sok helyen a
helyi erdők helyét átveszi, ezért a védett
területeken a szakemberek az akác
irtásával védekeznek ellene. Az EU
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló
rendelete kapcsán 2014-ben a fehér akácot (magyar akác néven), valamint az
akácmézet hungarikummá nyilvánították Magyarországon, így nem foganatosíthatók ellene az EU más tagállamaiban érvényes intézkedések. Megjegyzendő, hogy a rendelet szövegéből kiderül:
a fehér akác egyébként sem került volna a kiirtandó fajok közé, mivel a döntés meghozatalánál költség-haszon elemzést alkalmaztak, és az akác kiirtása
rendkívül költséges. Emellett a fa gazdasági haszna nagyon jelentős az okozott károkhoz képest.

Az akácfa termése

Fehér akác

Magyarországon elsőnek az Erdődy
család pozsonyi birtokán ültettek akácot a 18. század első évtizedében, majd
1710-ben Bábolnán, a Szapáryak kertjében – az ő fájuk máig is áll és él. Hazánkban az akác a leggyakoribb fa, az
összes erdőterület 22,5%-a akácos.
Balatonkenesén a Magaspartok lábához ültették, hogy a suvadások miatt
kialakult lejtőkön megkössék a talajt.
Nagy termetű fa (12–20 m, ritkán
25–35 m). Törzse térgörbe, zömök, állományban jól feltisztul; mérgező kérge
szürkésbarna, hálózatosan repedezett.
Zárt facsoportban törzse nyúlánk, hengeres, koronája fordított kúp formájú. A
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Varga L. Krisztina: Három év múltán…
Téli János halálának évfordulójára

Már szeptember van, de a
nap fénye még nyáriasan ragyog.
Három év alatt annyi minden
történt, bár szinte semmi sem változott.

Vissz’fénylik tekintetemben a szomorúság,
ahogy tükörbe nézek csendes esteken,
nem tudom, a ráncok fenyegetnek-e,
vagy csupán valódivá teszik életem?

A galambok tovább repülnek, s
messze futnak a napok, hónapok,
a szőlő érik, a határ színesebb,
én magam pedig egyre ráncosodok.

Nem tudom, a szívem nehéz-e, vagy
mi feszíti olykor csontos mellkasom?
A harag elül, a hiány megszelídül,
de valami mégis nyugtalanít, nagyon.

Lelkemben minden évfordulódon
csendesen megszólal fiatalságunk szava,
eszembe jutnak pillanatok, komoly
beszélgetések, a régi álmok ízes zamata.

Talán a szél, mi olykor vad
csörtetéssel rátör e szelíd tájra.
De lehetnek változások, melyek
tolvajként kúsznak be az éjszakába.

(9) (9) (9) (9)

pIROSBETŰS
EMLÉKNAPUNK

(9) (9) (9) (9)

A csendet lassan megszokom, hisz
a vége bizonyosan mindig az lesz.
Jól tudom, élnem kellene, míg lehet,
mégis azt érzem, pusztán létezek.
Valamit magaddal vittél akkor,
valamit, amit azóta nem találok.
A beszélgetéseinkben, a hangodban,
az őszinteségedben rejlő barátságot.
Mindezt nem keresem már,
elfogadtam olykor fájó hiányod,
de gyakran felkereslek ott, hol
kőbe vésett neved őrzik színes virágok.
Balatonkenese, 2018. szeptember 8.

(9) (9) (9) (9)

1.
2.

nOVEMBER 1-JÉN

3.

1. November 3-a a Magyar … napja.
2. A vadrózsa gyógyhatású áltermése.
3. November hónap népi neve: … hava.
4. Az … növények ősszel nem hullajtják
le a leveleiket.
5. Egyistenhívő vallás, melynek középpontjában a Názáreti Jézus áll.
6. Az ősz utolsó „ember”-es hónapja.
7. Többféle színű és formájú őszi termés,
dekorációs elem.
8. Hazánkban a leggyakoribb temetői
virág ősszel.
9. A szőlőskertek riasztani való madara.
10. November 25-én ezt a neve találjuk a
naptárban. (Időjósló is!)
11. … napja: november 2.

5.

●

4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12. Ez a fa a szappanfafélék családjába tartozik. Kevésbé használt, szép neve:
bokrétafa.
23. Földre szállt felhő, mely néha olyan sűrű, akár a tejföl.

Paraszt ember regulái az idők változásáról
Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziója nyomán
Időjárási megfigyelések a régi időkből – November
Így próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg telet
előre érteni akarták: levágtak a nyers bükkfáról egy nagy
forgácsot. Ha száraz volt, meleg telük fordult, ha nedves
volt a forgács, hideg telük következett.
A holló, ha napra nyújtja száját, hévséget jelent, ha tiszta
időben zajong, esőt vagy havat.
Köszvényes ember, midőn a lábát fájlalja, vagy akinek
csontja eltörött és jól meg nem gyógyult, esőt érez.
Minden apró köd, ha alá tart, megtisztul, ha pedig feltart,
befellegzik.
Égzengés Szent András havában: elég és jó gabona lesz.
Télben és ősszel villámlás után megáll a szél.
Ha igen nagyoknak tetszenek a csillagok este, szelet
jelentenek.
Ha az ősz utója nedves, a gabona megdrágul.

A megfigyelések és jelen korunk között több mint ötszáz év telt
el. Sok megfigyelés még ma is megállja a helyét, de egyesek
megítélésénél mindenképpen figyelembe kell vennünk az időjárásnak ezen időszak alatt természetes módon, valamint az
emberi tevékenység miatt bekövetkezett változásait.
Felhasznált forrás: Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak
rövid és értelmes leírása. Reprint kiadás Borsa Gedeon
gondozásában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986
(Magyarra fordította Heltai Gáspár 1575-ben.) – Az írásmódban (így a helyesírásban) megtartottuk a szerző eredeti formáit.
Összeállította: – nk –
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A kellemes késő őszi délutánon előre
egyeztetett beszélgetésre igyekszem, ám mivel jóval korábban érkeznék, úgy döntök, egy
kellemes árnyékot nyújtó fa alatt megpihenve,
régi szokásomhoz híven megkísérlem az előttem elhaladók arcáról leolvasni a gondolatokat.
Leginkább mosolygós, egymással csevegő embereket szeretnék látni; padokon ülő, ráérősen beszélgető idős embereket;
kézen fogva sétáló, időnként összebújó, suttogó szerelmeseket; aprócska gyermekeiket sétáltató édesanyákat, nagymamákat. Türelmesen várok, ám jó ideig egyetlen kívánságom sem
teljesül. Egymással nem sokat törődő, sietős léptekkel tovahaladó, néha bólintva köszönő embereket látok. Belegondolni is
rossz: milyen lehet a nagyvárosban, ha egy kis településen is
ennyire közömbösen haladunk el ismerőseink mellett? Lelkem
mélyén megértem, hisz ma mindannyian családunk megélhetéséért küzdünk. Némi vigaszt nyújt történelmi múltunk ismerete, tudva, hogy túlélt már e nemzet jó néhány megalázó évtizedet, évszázadot. Lélekszámban jócskán megfogyatkozva és
területileg megkurtított hazában élünk immáron száz éve, mindezek ellenére máig létezünk – ha nem is éppen a virágkorát élő
Magyarországban, ám szabadon és másoktól függetlenül.
Koromból adódóan emlékszem azokra a nehéz időkre, amikor a második világháborút követő újjáépítések,
a padlássöprések és egyéb élelmiszerek kötelező leadásának időszaka véget ért. Onnantól nagyobb lehetőség adódott az egyéni boldogulásra. Jól emlékszem a megviselt arcokra, akik a háború és a
hadifogság évekig tartó poklából hazatérve, majd az itthon rájuk váró nyomort is túlélve a semmiből indultak, s újrakezdték
az életüket. Családot alapítottak, miközben a megélt borzalmak végigkísérték őket – köztük Édesapámat is. Sok ártatlan
ember töltötte még akkoriban aljas, koholt vádak alapján börtönbüntetését, és sokan voltak a „társadalomra veszélyt jelentő
egyének”, akiknek rendszeresen jelentkezniük kellett a rendőrségen (mintha jutalomüdülést jelentett volna nekik a többéves kényszermunka Oroszország bányáiban). Kötelező munkahelyüket az illetékes területi párttitkárok jelölték ki, természetesen csökkentett bérezéssel. Ők voltak, akiket a háború
előtt lekommunistáztak, majd miután túlélték a túlélhetetlent,
lefasisztáztak, mert nem álltak át önként a hazánkat felszabadító szovjet hadsereghez, saját véreik ellen harcolni. Amúgy
politikával sohasem foglalkoztak, sőt még csak panaszkodni
sem mertek. Apámnak a fogait verték ki egy dobtáras géppisztoly tusával, amikor a disznók elől egy kipréselt napraforgópogácsát próbált elcsenni. Ezekről évtizedek múltával is csak
suttogva mert beszélni a hosszú téli estéken.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése ismét reménnyel töltötte el a szabadság örök vágyával élő magyar nép
szívét, lelkét. Történelmi tények bizonyítják, hogy Európát és
annak nemzeteit évszázadokon át a zömében magára hagyott
magyarok védték. Cserébe meggyengült és kivéreztetett nemzetünk függetlenségi kísérleteit eltaposták, vérbe fojtották, vezetőinket kivégezték. Az összmagyarságot megalázva, hazánkat évtizedeken át megszállás alatt tartották.
Elkalandoztak gondolataim a régmúlt világában, hisz mára
már szabad és másoktól független nemzetté váltunk. Amit teszünk, saját felelősségünkre tesszük. Ha hibázunk, önmagunkat

2018. november

okolhatjuk. Talán a mi generációnkat, a Ratkó-korszak gyermekeit érte a legtöbb csalódás. A szebb s boldogabb jövő reményében zokszó nélkül végeztük munkánkat, beosztva a keveset, ami
családunk megélhetését, ha szerény körülmények között is, de
biztosította. A be nem tartott ígéretek korába születtünk, és a jelek
szerint így éljük le hátralevő éveinket, változások ide vagy oda.
Az üres ígéretek azóta is a semmibe szállnak, és mint mézesmadzagot, máig húzkodják az orrunk előtt a szebb, élhetőbb jövő
álomképeit. Ám az éltető reményt, s vele Istenbe vetett hitünket
sohasem tudták kiölni a lelkünkből. Gyermekeink, unokáink boldogabb jövőjének reményéről sohasem mondtunk le, és ha kell,
küzdünk érte. Sokan megkésve bár, de megértettük: a legnagyobb
erőt az Istenbe vetett, igaz hit nyújthatja számunkra. Neki köszönhetően megszűnik a vérünkbe ivódó, örökös félelem. Igen, a keresztény hit segít elviselni az élet kudarcait, és mindig erőt ad az
újrakezdéshez. Az igaz keresztény nem zárkózik el embertársaitól, és ha kell, lehajol a földön fekvőhöz, hogy segítséget nyújtson. Az igazi keresztényt nem az önös érdekek ösztönzik; valós
tudásával, tehetségével, szorgalmával keresi meg az anyagi
többletet, amiből a rászorulóknak is juttat. Nem veszi el a becsapott és a jelenkor történéseihez alkalmazkodni képtelen családok feje fölül a tetőt, amelyért azok tisztességesen megdolgoztak, több generáción át. Vannak, akik érdemtelenek, hogy Isten
házának padsoraiba üljenek, mert az Úr végső ítéletétől való félelem, és nem a megtisztulni vágyó lelkiismeret ülteti őket oda.
Valós félelmük, nem az Istenbe vetett hitük, hisz jól tudják: bűneik alól feloldozást az általuk nyomorba taszítottaktól sohasem
nyerhetnek. Emlékezzünk azokra, akik „őmiattuk” vetettek véget életüknek; a sok nincstelenné váló családra, a hazájukat elhagyó fiatalokra, akiknek zöme nem kalandvágyból megy ismeretlen, más kultúrájú országba munkát vállalni. Mint laikus, politikával nem foglalkozó ember, nem tudom, ezek milyen gazdasági hátrányokkal, előnyökkel járnak, viszont az emberekre
való hatása jól látható az arcokon. Történelmünk során talán sohasem volt tapasztalható a családok ily nagy számban való széthullása, a gyermekek csonka családokban nevelkedése és a szociálisan rászorultak lélekszámának nagy fokú növekedése. Mosolytalanság, közöny. Az elmúlt évtizedek, évszázadok keserűsége nekünk, magyaroknak a vérünkbe ivódott.
Szívesebben írnék vidám történeteket, ha sokaknak lenne
benne része. Emberekről, akik mások nyomorúságát kihasználva teremtették meg jólétüket, nem óhajtok megemlékezni.
Vigasszal táplálja lelkemet, hogy a tehetséges, bár lassabban
boldogulók legtöbbje a tisztességes, önzetlen embereket képviseli. Nem felejtik, honnan kezdték és mivé váltak. Ők azok,
akik minden tiszteletet megérdemelnek, és követendő példaképpé válhatnak. Akik ismernek, jól tudhatják: a különböző politikai irányzatok semmit sem jelentenek számomra: mindig embertársaim sorsa volt és marad a legfontosabb. Leírt szavakat
százféle módon ki lehet forgatni, félremagyarázni, ha a mindennapok által megélt valóságot jelenítik is meg. Életem során
számtalanszor megtapasztaltam: a társadalom többsége számára
maradnak az üres ígéretek és a még üresebb zsebek. Tiszteletben
tartom mindenki véleményét, ám az Istenbe vetett hitem egyre
erősebbé válik. Reméljük, hamarosan távoznak a „megélhetési”
politikusok és az önös érdekű vezetők. Akkor talán újra elégedett, mosolygós embereket láthatunk, akik szívügyüknek tekintik nem csak saját, de a többi ember boldogulását is.
Id. M.S.
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Somogyi Gyula útleírás-sorozata

mÁlta

7. rÉsz
2014. május 9 – 16.

Aki egyszer megérezte az óceán illatát, az soha többé nem tudja elfelejteni azt. Több mint egy évtizede az orrom
sem dugtam ki a szigetek közül. Szó se róla, a parti hajózásnak is megvan a vonzereje: pálmafás szigetek, napsütötte homokos strandok, eldugott halászfalvak, kikötői kocsmák, tetovált tengerészek mókás társasága. Számomra a
hajózás igazi értelme és célja a nyíltvízi vitorlázás. Mikor nem látni a partot, mikor több száz vagy több ezer méter
víz van alattad, mikor csak a természetre és a Jóistenre hagyatkozol, fölötted a csillagos ég, előtted a távoli horizont. Sokszor megjelent álmomban a kék tenger, nem hagyott nyugodni… a Szicília és Málta közti túrán újra élhetem visszatérő álmaimat, hajóstársaim pedig belekóstolhatnak az offshore vitorlázás szépségeibe.
Valletta kikötője valahol a hajógyár
(shipyard) és a vitorláskikötő (marina)
között van félúton. Jól megférnek itt az
olajos kezű kikötői munkások és a deckcipős, galléros pólós yachtosok.
A bérelt hajók átvétele sokszor nem
zökkenőmentes. Nincs elegendő biztonsági heveder (8 fős legénységre mindösszesen 4db jut). Papír térképet nem
adnak, csak egy GPS-szel összekötött digitális térképet (ha meghal az aksi,
akkor mit csinálunk?). Kérésemre hoznak egy olasz lobogót. A kötélzet már
megette a kenyere javát. Némi tanakodás, vitatkozás után átvesszük a hajót.

Puyo leköti a dingit az orrdeckre,
átnézi a futókötélzetet: indulásra készen
vagyunk. Mielőtt elrúgjuk magunkat a
parttól, fel kell hívni a 13-as URH (VHF)
csatornán a Kikötői Kapitányságot.
Számos kísérletem után is néma maradt
a rádió, válaszra sem méltatnak. Félszabályosan kihajózunk, abban a reményben, hogy nem tartanak minket – a manapság oly divatos – embercsempésznek.
A Nap vöröslő korongja alábukik a
messzi távolban. Valletta fényei kigyúlnak a hátunk mögött. Gyenge fél szélben himbálódzunk. Hajónkat 30º-ra kormányzom a szicíliai Siracusa irányába.
Málta közelében néhány halászhajó keresztezi utunkat, aztán megszűnik a hajóforgalom. A város fényei sem pislákolnak már. Körös-körül a tenger hullámai. A nyílt tengeri vitorlázás nem csupán a végtelen szabadság érzését jelenti. Szigorú beosztás szerint őrszemnek
(jelen esetben két főnek) mindig a fe-

délzeten kell tartózkodni. Két órás szolgálat után jöhet egy kis alvás, majd rövid szendergést követően újra őrségben
találom magam. A kormányzásra koncentrálok, nem lankadhat a figyelmem,
el kell űznöm a fáradságot. Szemem
lassan körbejár a horizonton, egyetlen
hajó fénye sem látható. A szél leáll, motorra kapcsolunk. Néhány óra múlva
egy kacsintgató világítótorony dereng fel
a távolban. Hajnalodik, mikor Szicília
partjait megközelítjük. Judit hagymásvirslis-tojásrántottával kedveskedik a legénységnek. A csiklandozó illatokra mindenki előmászik a kabinjából.
Kora délutánra a siracusai öbölben
vagyunk. Szikrázó napsütés, Bft 4-es
szél raumból, hét csomós sebességgel
vágtatunk. Micsoda befejezése ez az átkelésünknek! Az óváros előtti Nagy Kikötőbe (Porto Grande) állunk be. A mellettünk ringatózó fényűző vitorláson
kék mezőben angol zászlót lobogtat a
szél. Szóba elegyedünk a vasalt inges
angol öregurakkal. Megtudjuk, hogy a
Union Jack piros mezőben az általános,
a kék mező azt jelenti, hogy a hajó tulajdonosa a legpatinásabb Royal Yacht
Club tagja és a Királynő engedélyével
kapta a lobogót. Legritkább a fehér mezős variáció, mikor a tulajdonos az Angol Haditengerészet (British Navy) magas rangú tisztje, esetleg a királyi család valamelyik tagja hajózik.
Mólónkon sokféle népség verődött
össze: száműzött orosz emigráns (függelemsértés miatt kellett távoznia a haditengerészettől, kemény öklű fickó hírében állt), valaha ünnepelt olasz operaénekes (jó ismerője a kikötői alvilágnak
és csapszékeknek), unatkozó amerikai
milliomos (könnyelműen szórja a pénzt
és nagy tisztelője a nőknek), de vannak
itt gyorskezű zsebtolvajok és csempészek is.
Siracusa óvárosa, Ortigia, egy különálló sziget, kettőjük híddal kapcsolódik össze. Girbe-görbe utcákon csatan-

golunk, robogós fiatalok (sok kis Corleone junior) kerülgetik a turistákat. A
szűk sikátorokban éttermek, kávézók,
ajándékboltok sorakoznak. A kikötői
kocsmában serényen dolgozik a csapos,
csilingelnek a poharak, mókázik a távoli tengerekről összeverődött hajós népség. A matrózok már csak olyanok, hogy
a kemény munkával, verekedve, életüket kockára téve megkeresett pénzt
könnyelműen elverik kártyára, alkalmi
ivócimborára, könnyűvérű nőkre. Siracusa hamisítatlan mediterrán gyöngyszem. Késő estig járjuk a várost. Kigyúlnak a promenád fényei, az öbölben
horgonyzó hajókat egy-egy imbolygó
árbocfény jelzi.

Másnap nyakunkba vesszük a várost. Siracusa valaha fejlett görög telep
volt, virágzó kereskedelemmel, pezsgő
kulturális élettel. Itt élt Archimedes, kinek az volt a mániája, hogy különböző
testeket vízbe mártott… Ismerkedésünket – a valamivel ifjabb, római kori –
Amfiteátrummal kezdjük. Az építmény
alatti folyosórendszeren engedték a küzdőtérre a gladiátorokat és a fenevadakat. Vad és duhaj idők lehettek… Az
Amfiteátrum szomszédságában fekszik
II. Hireon Oltára. Abban az időben 400
bikát áldoztak itt Zeusz tiszteletére. Tovább sétálva egy barlang gigantikus bejárata hívja fel magára a figyelmet – ez
Dioniso Füle. A belső teremben olasz operákat énekel egy szakállas, ősz hajú
aggastyán. A kitűnő akusztikájú helyet
már az ókorban is használták. A legenda szerint a város Dioniso nevű türan-

30
nosza börtönként üzemeltette a barlangot és könnyen kihallgatta a számára
veszélyes rabok tanácskozását. Az ókori csodáknak sem eleje sem vége: van
itt még egy görög színház, ahol Aidát
adják elő a nyáron, valamint sziklába
vájt katakombák, melyek sírhelyek voltak egykoron. Miután kibámészkodtuk
magunkat az ókori kövek között, viszszatérünk Ortigia-ba, jegeskávéval múlatjuk az időt, lassú beszélgetés, semmittevés, távolba nézés. Rá kell pihenni
a holnapi Etna-túrára.
Kora reggel túrabakancsot, ivóvizet,
meleg ruhát pakolunk; autót bérlünk, és
már robogunk is az autópályán Catania
irányába. Az Etna Európa legnagyobb
vulkánja, 3300 m-re magasodik a tenger
fölé (ez minden kitörésnél néhány méterrel változik). Egyben a világ legnagyobb levegőszennyezője: 25 millió tonna CO2-t bocsájt ki évente. Egy hangulatos hegyi falucskában, Nicolosi-ban
állítjuk le a motort, kávéval és friss pékáruval tuningoljuk magunkat. Az Etnatúrák az 1800 m-en lévő menedékházból (Rifugio Sapienza) indulnak. Apró,
morzsalékos, sötétszürke vulkáni kavicson taposunk fölfelé. A különleges látvány minden fáradságért kárpótol: alattunk kisebb kráterek gyűrűi rajzolódnak
ki, távolabb a menedékház teteje apró
pontként csillan fel, egész messzi távolban pedig a Jón-tenger kékje sejlik fel.

100 tengeri mérföldes út áll előttünk, vissza Máltára. Elsétálok a Parti
Őrség (Costa Gardia) irodájába. Részletes időjárás-jelentést kérek az egyenruhástól. Fél órán át várakoztat, majd egy
két oldalas, sűrűen teleírt irományt nyom
a markomba. Ebből a rengeteg adatból
két sor vonatkozik ránk, ezek szerint
gyenge dél-nyugati szél várható. Meglepő, hogy egy tengerészeti hatóság ilyen alacsony színvonalon ad meteorológiai jelentést. Gondolom, mint egy
valamirevaló hivatal, ceruzafarigcsálással és kávézással ütik agyon az időt, valós szakmai munka helyett. A kikötőből
való kijelentkezéskor a marinérótól rákérdezek a várható szélre: 15 csomós

Balatonkenesei Hírlap
dél-nyugatit jósol. Mivel a két hézagos
információ egybevág, ezért nem kutakodok tovább. Ekkor még nem is sejtem, hogy életem egyik legnagyobb
könnyelműségét követem el.
A szél tényleg 15 csomós és tényleg
dél-nyugati; pontosan Málta felöl fúj.
Tegyük fel (tényleg csak egy pillanatra
tételezzük fel), hogy a parti őrség illetékese nem teljesen idióta (ami megkapóan ritka eset lenne), így eljátszhatunk
a gondolattal, hogy ez a szél marad, és
nekivághatunk a nyílt tengernek. Teljes
vitorlázattal (grósz és génua), negyed
szélben haladunk, váltogatva a takkokat. Bélával lemegyünk a konyhába és
olasz tésztát főzünk, paradicsomszószszal nyakon öntve, fokhagymával megbolondítva. Mire a csapat elkölti a vacsorát, a szél 20 csomósra erősödik és
nyugatira fordul. A hullámok megnőnek, így a menet kissé kényelmetlenné
válik, de legalább egy csapáson haladunk célunk felé. A Nap helyét átveszi
a teli Hold. Néhány tengerjáró hajó fénye látszik a távolban, folyamatosan figyeljük őket. A legénységet két csapatra osztjuk: az első négy fő Puyo vezetésével hajnali kettőig van szolgálatban.
A szél tovább erősödik, 25 csomó felett
járunk – ennyit a siracusa-i illetékes elmeállapotáról. Egy-egy nagyobb hullám végigszalad a decken. A hajnali őrségváltáskor 30 csomót mutat a széljelző. A hullámok fehér taréjjal törtetnek
felénk és egyre gyakrabban arcul csapnak. Puyo lefekszik a kabinjába és felébreszti az én csapatomat.
Mindenki a hajóhoz köti magát a
biztonsági hevederrel. A hajó stabilan halad, nincs jelentős erő a kormánylapáton. Az égbolt tele csillaggal, viharfelhőnek nyoma sincs. Semmi gáz! Azt azért érzem, hogy a kormányzást nem engedhetem át társaimnak. Lelkes és ügyes csapat, de ezeken a hullámokon
nem tudják irányban tartani a hajót. Fárasztó négy óra vár rám… 35 csomós
szélnél felkeltem Puyot, ha bármi történik, jobb, ha két szakavatott van a fedélzeten. A többiek így is erejükön felül
teljesítenek. Balázs alsógatyában hány
a WC-ben, de legalább nem kell támogatni, megoldja egyedül. Judit, Béla és
Robot viharruhában, kikötve a kockpitben. Enikő és Nyuszi a kabinjában, ők
sem szorulnak segítségre. Ha egy időben kormányozni, navigálni, hánytatni
és bátorítani is kéne, azt biztosan nem
tudnám elvégezni. A hajón viszonylagos nyugalom van, szerencsére senki
sem pánikol (az könnyen átragadhatna
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egyik emberről a másikra). Így megadatik, hogy csak a feladatomra kell koncentrálnom. A vihar már 40 csomós sebességgel tombol (Beaufort 8-as teteje).
A hullámok ötméteresre nőnek és gyorsvonatsebességgel száguldanak felénk.
Fülsiketítő a zaj, ha egymáshoz szólunk,
azt ordítva kell tenni. Aztán megtörténik az, aminek nem kéne megtörténnie:
szakad egy kötél, lobog a grósz. Előremegyek, végig hevederrel biztosítom magam. Mire lerángatom a nagyvitorlát,
az is elhasad. Motorra kapcsolunk és a
génuát is levesszük. A hajó halad, továbbra is kormányozható. Aztán hogy véletlenül se unatkozzunk, a szél megemeli
az amúgy rögzített dingit. Ezúttal Puyo
megy a hajó orrába egy darab kötéllel.
Szörnyű látni, ahogy a kikötött ember
viaskodik a dobálódzó dingivel: egyik kezével kapaszkodik, másikkal próbálja
lekötni, a hullámok derékig betakarják.
Hosszú küzdelem után visszatér Puyo a
biztonságos cockpitbe. Béla és Robot a
biminivel (összehajtható napernyő) bíbelődik (korábban ezt is lekötöttük, de

most elszabadult). Szedett-vedett társaságunk a nehéz körülmények között igazi csapattá formálódott. A vihar ereje
mit sem csillapodik, de közben kivilágosodik és feltűnik Málta kontúrja. Még
15 tmf van hátra, számoljuk az órákat
és a perceket. Minden sós: az arcom, a
ruhám, az egész hajó. A legénység a végső kimerültség határán. Béla navigál a
digitális térkép mellett. A Málta északi
részén lévő tágas öblöt választjuk. Bójára állunk. Megcsináltuk. Hála az Úristennek!
A mellettünk lévő Szt. Pál öböl arról híres, hogy az apostol itt szenvedett
hajótörést. Pál ezután több hónapot
töltött Máltán, prédikált az embereknek,
az egész sziget keresztény hitre tért.
Szintén a közelben, a sziget túloldalán a mesés Popej falu található. A színes rajzfilmbe illő házakat amerikai filmesek építették.
Másfél napon át aludt a társaság. Elhagyjuk a bóját, átmotorozunk a Málta
és Gozo között található Comino szigetre. A varázslatos Kék Lagúnában
(Blue Lagoon) engedjük le a horgonyt.

2018. november
Ez a Földközi-tenger egyik legszebb
strandja. A víz színe a kék és a zöld öszszes árnyalatában pompázik. Valószerűtlen sziklaalakzatok karéjozzák az öblöt. Comino felől fehér, homokos strand
csábítja a fürdőzőket. Hajónkra visszatért a jókedv: viccelődés, fürdőzés, lazulás.
Egy kiadós reggeli után vitorlát bontunk, hátszélben, egy szál génuával suhanunk Valetta felé. Örülök, hogy a túrát igazi élményvitorlázással zárhatjuk.
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Az egyhetes nyaralás alatt – nyolc órát
leszámítva – csupa kellemes élményben
volt részünk, remélem ez marad meg
bennünk.
A Valetta melletti Kalkara Marinában kötünk ki. Rendezgetem a köteleket.
Az a furcsa érzésem támad, hogy én
szeretem ezt csinálni, minden nehézség
ellenére, még a kötélrendezgetés is örömöt okoz. Minden tengerész életében
jönnek viharok, ez persze rossz, nem ezért csináljuk. De ahogy egy bokszoló
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sorsában is benne van, hogy kap egyegy pofont, ő sem ezért csinálja. A vitorlázó életében is csak idő kérdése, mikor szalad bele egy viharba. A nagy
hullámokon, megpróbáltatásokon úrrá
kell lenni, hogy aztán élvezhessük a
napsütést, a szelet; újra álmodhassuk a
végtelen tengert és a semmihez nem
fogható szabadságot.
Somogyi Gyula

László Gyula Kenesén készült rézkarca
Régi dokumentumokat kereső felhívásunkra jelentkezett
egyik kedves olvasónk, Pigniczky Péter, hogy birtokában
van egy rézkarc, amely Kenesét ábrázolja és László Gyula
alkotása. László Gyulát elsősorban történészi munkája miatt
ismerjük, ezért is volt meglepő a hír, hogy képeket készített
Alsóréten.
A képen látható, fák közt megbúvó ház a mai napig áll.
László Gyula sokat festett, rajzolt, s ennek a régészetben is
nagy hasznát vette. Nem pusztán műkedvelő tevékenység
volt ez számára – a Magyar Képzőművészeti Főiskolát is
elvégezte. Olvasónk édesanyjának rokona volt – nagyon
szeretett Kenesén tartózkodni, nyaralni. A kellemes környezetben nyaranta írásain dolgozott, alkalmanként festett,
rajzolt, melyet ez a kép, a család birtokában megmaradt
munkája is szépen bizonyít. Büszkék rá, hogy a nagy tudós
jól érezte magát itt, Balatonkenesén.
Azt a balatonkenesei vízparti területet, ahol a kép készült, a ’60-as évek végén parcellázták fel – addig kaszáló
és rét volt.
Kenesének ezen a részén nem László Gyula volt az
egyetlen képzőművész: érdekességképpen említettük, hogy
a szomszédban lakott Schéner Mihály Kossuth-díjas festő
is.
Olvasónk így vallott magáról: Mióta itt vagyok, lokálpatrióta lettem. Jó a viszony és a hangulat a szomszédokkal,
itt lakik a kétszeres világbajnok, a Nemzet Sportolója, Kamuti Jenő vívó és Gergely Gábor pingpongozó világbajnok
is.
A művön az alábbi feliratok szerepelnek: Kenesei táj
1966 – Bözsinek és a családnak, szeretettel: László Gyula
Vasváry-Tóth Tibor

Ezen a helyen, ebből az irányból nézve készült László Gyula képe

László Gyula (1910-1998)
Széchenyi-díjas magyar régész, történész, képzőművész,
egyetemi tanár. Művészettörténet, néprajz, magyar, földrajz, régészet szakos volt, a
budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett.

László Gyulát leginkább mint
a kettős honfoglalás elméletének atyját emlegetik. Eszerint a magyar nép két szakaszban foglalta el a Kárpátmedencét: az első a 600-as
években, a második 895-96ban történt. Árpád honfoglalói a Kárpát-medencében már
a korábban ideérkezett magyarokat találták.
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Csöröge – másként
Közeledik advent időszaka, amikor a hétvégi délutánokon jó megsütni egy könnyű süteményt, és kávéval, teával fogyasztani a család körében vagy egy jó
könyv mellett. A csörögét forgácsfánk és herőce néven
is ismerik – régebben főleg farsangkor fogyasztották,
de díszére válik egy adventi vasárnapi asztalnak is.
A leggyakrabban készített receptek általában más
mennyiségekkel dolgoznak (például sokkal több bennük a tojás), mint a most következő változat, de ez a
könnyű tészta éppen olyan jó.
Hozzávalók:
50 dkg liszt
15 dkg margarin
2 (kis) doboz tejföl
5 dkg porcukor
1 db tojás
Fél csomag sütőpor
Elkészítés: a lisztet a margarinnal elmorzsoljuk,
majd hozzáadjuk a tojást és a tejfölt. Az egészet összegyúrjuk és fél óráig hűtőszekrényben pihentetjük. Ezután vékonyra nyújtjuk és derelyemetszővel kétujjnyi
csíkokra vágjuk. Az így kapott darabokat a szokott
módon formázzuk (középen bemetszve, azon a sarkát
átfordítva), vagy a csíkok szélét bevágva forró olajban
világosbarnára sütjük. Porcukorral megszórva tálaljuk.
Több napig fogyasztható anélkül, hogy kiszáradna – de
egy jó csöröge úgysem jut erre a sorsra.
Nagy Mari
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Majláth Mikes László

Majláth Mikes
László – Tónió
rajza

1. UTAS: Kalauz úr, ez a vonat megy Debrecenbe?
KALAUZ: Ez bizony.
2. UTAS: Kalauz úr, ez a vonat megy Szombathelyre?
KALAUZ: Ez bizony.
1. UTAS: Ez hogy lehet?
KALAUZ: A MÁV-nál semmi sem lehetetlen. Arra megyünk, ahová a kedves utas parancsolja. Mi vagyunk a
Magyar Álom Vasút.
1. UTAS: Kalauz úr, képzelje, a múltkor utaztam Szegedre és
volt a mosdóban WC-papír, szappan és papírtörülköző.
2. UTAS: Ezt komolyan mondja?
1. UTAS: Halál komolyan. Mindent hoztam magammal.
2. UTAS: A mi vonatunkon víz sem volt.
1. UTAS: Az nem probléma. Eszpresszóval mostam kezet,
azt lehetett kapni a mozgóárusnál. Büfékocsi persze nincs
manapság.
2. UTAS: Tudja én mikor láttam büfékocsit? Amikor Ferenc
Jóskával és Sissyvel utaztam
Bécsbe.
1. UTAS: Maga ilyen öreg?
2. UTAS: Nem, csak annyit vártam a vonatra, hogy Ferenc
Jóskát is beértem.
1. UTAS: Ismeri a szovjet viccet? Megáll a vonat a szibériai tajgán. Megkérdi Ivan Ivanovics: Miért állunk? Azért,
mert mozdonyt cserélünk!
2. UTAS: Miért?
1. UTAS: Vodkáért.
KALAUZ: Üljenek be a kedves utasok, mert mindjárt indulunk.
1. UTAS: Mikor?
KALAUZ: Egy-két óra múlva. Csak időben szólok, hogy
legyen ülőhelyük.
2. UTAS: Miért, sok lesz az utas?
KALAUZ: Elég sok. Talán húszan is lesznek, ha le nem
késik.
1. UTAS: Hogyan lehet egy kétórás késéssel induló vonatot
lekésni?
KALAUZ: Vannak renitens utasok. Azt hiszik, hogy a MÁV
a menetrend szerint közlekedik.
2. UTAS: Hát mi szerint?
KALAUZ: Van egy titkos menetrendünk. Az a címe: Kényünk-kedvünk szerint. Különben is, nem ismerik a kedves utasok a dalt, hogy aszongya: Vasúton szállni élvezet...
2. UTAS: Trabanton.
1. UTAS: Marhaság, szállni csak a repülőn lehet.
KALAUZ: Kivéve a fapadosokat. Azok olyanok, mint a magyar vonatok, kényük-kedvük szerint röpködnek fel s alá.
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Kenesei Kabarészínpad
1. UTAS: Ez milyen vonat?
KALAUZ: Hosszú!
1. UTAS: Úgy értem, villany, vagy
dízel?
KALAUZ: Villany. De ha kimegy a biztosíték, akkor dízel.
2. UTAS: Még jó, hogy nem gőzös.
KALAUZ: Az is. Nézze meg a masinisztát. Borgőzös.
1. UTAS: Most már elárulhatná, hogy merre is megy ez a
vonat?
KALAUZ: Hegyek között, völgyek között kanyarog a vonat.
2. UTAS: Én a legszebb lányok közül téged választalak. Ez
nóta. Még jó, hogy nem az Amuri partizánok: Hegyvidéken és völgyvidéken át…
KALAUZ: Sajnos ez a valóság. A mozdony alig bírja felhúzni a kocsikat a hegyre.
1. UTAS: Debrecen felé nincsenek is hegyek.
KALAUZ: De azt a vonat nem tudja. A masinisztát sem
tájékoztatta a fűtőház.
1. UTAS: Fűtőház csak a gőzmozdonyhoz kell.
KALAUZ: Meg a vasúti személyzetnek, hogy télen meg ne
fagyjanak.
2. UTAS: Lesz a vonaton légkondi?
KALAUZ: Télen van. Kinyitjuk az ablakokat.
1. UTAS: És nyáron?
KALAUZ: Akkor becsukjuk.
1. UTAS: Dehát akkor meg lehet
dögleni a melegtől!
KALAUZ: Ahogyan a kedves
utas parancsolja.
1. UTAS: Mikor érünk Hatvanba?
KALAUZ: Amikor Székesfehérvárra.
2. UTAS: Ez hogy lehet?
KALAUZ: A MÁV csodákra képes… Szabadna a menetjegyét?
2. UTAS: Elmúltam 65 éves, nyögdíjas vagyok, ahogyan
szokták mondani volt.
KALAUZ: Ej, be szépen fejezte ki önnönmagát a tekintetes
utas úr. Egyébként én meg 67 vagyok, mégis dolgozom.
2. UTAS: Miér’?
KALAUZ: Pénzér’. Ha azt pénznek lehet nevezni!
1. UTAS: Mennyit tud keresni?
KALAUZ: Maga az APEH-től jött?
1. UTAS: Nem, a NAV-tól.
KALAUZ: Szóval finánc!
1. UTAS: Kikérem magamnak. Az én apám dugdosta a pálinkát meg a dohányt a fináncok elől!
KALAUZ: Már nem dugdossa?
1. UTAS: Már nem.
KALAUZ: Miért?
1. UTAS: Tavaly meghalt.
2. UTAS: Mikor érünk már Veszprémbe?
KALAUZ: Amikor Gyöngyösre.
1. UTAS: Még el sem indultunk.
KALAUZ: Ha a kedves utasnak annyira sürgős, menjen gyalog… Egyébként tetszik rendelkezni gyorsvonati pótjegygyel?
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1. UTAS: Ammeg mi?
KALAUZ: 65 éven felül csak személyvonaton lehet ingyen
utazni. A sebesre meg a gyorsra kell pótjegy.
1. UTAS: Tulajdonképpen mi a különbség a sebesvonat és a
gyorsvonat között?
KALAUZ: Mindegyik olyan gyors, mint egy gyorsított személy.
2. UTAS: Olyan is van?
KALAUZ: A MÁV-nál minden van. Akar egy túrós batyut?
1. UTAS: Akarok.
KALAUZ: Már mind megettem. Az asszony sütötte.
1. UTAS: Szórakozzon a nénikéjével!
KALAUZ: Azt nem lehet. a nénikém ügyvezető igazgató a
MÁV-nál.
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2. UTAS: Hogy lett igazgató?
KALAUZ: Úttörővasutas volt.
1. UTAS: Szóval kommunista?!
KALAUZ: Nem, forgalmista.
2. UTAS: Az egykutya.
1. UTAS: Könyörgöm, azt mondja meg, mikor érünk Gyöngyösre?
KALAUZ: Azt csak a jóisten tudja.
2. UTAS: A jóisten is úttörővasutas volt?
KALAUZ: Nem, ő a magasságos, mindentudó hangosbemondó… (Torzított hang): Vigyázat, szerelvény halad ki
a hármas vágányról. A szerelvény minden állomáson és
megállóhelyen megáll. Kivéve Hatvant, Gyöngyöst, Debrecent, Székesfehérvárt, Veszprémet és Szombathelyt!

A CONESTOGA COUNTRY LINEDANCE
CSAPATA
A MINDENKI KARÁCSONYÁN
ÖRÖMTÁNCRA HÍVJA
BALATONKENESÉT!
PRÓBA SZERDÁNKÉNT
18:00 ÓRAKOR,
A KULTÚRA HÁZÁBAN.
MINDENKIT SOK SZERETETTEL
VÁRUNK!

A Magyar Vöröskereszt szervezésében
VÉRADÁS
lesz a Kultúra Házában
2018. november 6-án, kedden,
15-18 óráig!
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IDŐSVÉDELMI
7 PARANCSOLAT
1. Gázszolgáltató, vízszolgáltató, EON (áramszolgáltató)
szakembere túlfizetés esetén nem visz készpénzt, mérőállás leolvasáskor nem kér készpénzt. Elszámolás mindig postán keresztül történik. CSAK A POSTÁS VISZ
PÉNZT A HÁZHOZ!
2. Idegent soha NE ENGEDJEN BE a házába, lakásába! Csukott ajtón, kapun keresztül beszéljen vele! Ha
előre bejelentkezik, kérjen meg valakit, legyen ott Önnel,
amikor megjön.
3. Házalótól, kereskedőnek látszó idegentől NE VÁSÁROLJON, mert értéktelen holmit ad olcsónak tűnő áron.
4. NE VEGYEN ELŐ PÉNZT IDEGENEK ELŐTT!
NEM LÉTEZIK olyan szerencsejáték, amelyben mobiltelefon feltöltőkártya adatainak bemondása után nagy
összegű pénzt, üdülést, házat, lakást, gépkocsit lehet
nyerni.
5. Soha ne árulja el idegennek, hogy egyedül él, mert
kiszolgáltatottá válik, visszaélhetnek a bizalmával.
6. Semmilyen, Ön által nem ismert, el nem olvasott, meg
nem értett szerződést, papírt NE ÍRJON ALÁ! Előtte
mindig kérjen segítséget rokonától, a családsegítőtől, az
önkormányzattól, a helyi körzeti megbízottól, hogy ne
veszítse el a házát, lakását, vagyonát.
7. Ha ellopták a pénzét, értéktárgyait, azonnal kérjen
segítséget a rendőrségtől. Ne várjon másnapig, ne titkolja és szégyellje, hogy bűncselekmény áldozata lett.
Az ingyenesen hívható 107-es telefonszámon
a NAP MINDEN ÓRÁJÁBAN fogadják hívását.

Ha valami gyanúsat észlel, vagy gyanús személyt lát,
AZONNAL tájékoztassa a körzeti megbízottat vagy hívja
a rendőrséget.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Vásárolunk, vásárolunk...
de mit és hol?
Az idő szép, mosolyog a „vénasszonyok nyara”! Mégis,
az emberek beszélgetéseit hallva egyre többet hallani a karácsonyi ajándékvásárlásról.
Nekem a téli bevásárlásokkal kapcsolatban egyelőre a
tűzifa beszerzésével kapcsolatos visszaélések jutnak az eszembe. Sajnos nagyon gyakori, hogy a hirdetésekben közreadott információk, ajánlatok a szállítás idejére erősen torzulnak. Magyarul nem azt a minőséget és/vagy mennyiséget
adják át a megrendelőnek, mint amiben megállapodtak. Ma,
az internet és a mobiltelefonok világában könnyen ismeretlen és elérhetetlen marad az, aki eleve hamis szándékkal hirdeti portékáját eladásra, rontva ezzel a bizalmat, ami mindig
is a szerződések, egyezségek, megállapodások alapja volt.
Ezért javaslom, hogy tüzép telephelyekről, ismert forrásokból vásároljanak fát télire, nehogy pórul járjanak.
Ez sajnos nem csak a tűzifa esetében fordulhat elő, hanem bármilyen portéka megvásárlásakor. Már évek óta azt
tanácsolom, hogy az interneten történő vásárlás esetén
utánvéttel fizessünk a csomag kézbesítésekor. Más, vagy hibás termék átvételével ekkor is csalódhatunk, de legalább a
rendőrségi eljáráshoz, a kár megtérüléshez, a sikeres nyomozáshoz jelentős segítséget nyújt a csomag tartalma és
csomagolása is, mint információ.
Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy az idegenektől,
házalóktól történő vásárlásnak milyen veszélyei vannak! Ők
még kevésbé érhetők utol, ha rossz minőségű terméket kapunk tőlük – még ha olcsón is –, ha garanciális jogainkkal
szeretnénk élni, vagy meggondoltuk magunkat, és nem tartunk igényt a termékre. A bizonytalan eredet mellett kifejezetten jellemző, hogy a házalók hamis és silány minőségű
termékeket akarnak a ránk sózni, aminek eredményeképpen
valójában csak sok bosszúságot szerzünk magunknak.
Külön felhívom a figyelmet a nagyobb üzletekben, piacokon, bevásárlóközpontokban történő vásárlás veszélyeire.
Ideális helye a zsebtolvajok tevékenységének! A könnyen
hozzáférhető zsebekben, kosarak, szatyrok tetején, bevásárlókocsiban – gyakran ráadásul nyitott táskákban – hagyott
pénztárcák valóságos csáberővel bírnak nemcsak a „hivatásos” zsebtolvajok számára, hanem az alkalmi tolvajoknak is.
Akinek már lopták el iratokat is tartalmazó tárcáját, az tudja
igazán, hogy az anyagi veszteségen túl – különösen, ha a
bankkártya PIN kódjának könnyű hozzáférésére is esélyt
adtunk – mennyi kellemetlenséggel jár az iratok pótlása.
Értékeink védelme elsősorban a saját dolgunk!
„Az alkalom szüli a tolvajt!” mondás az emberiség történetével egyidős. A bevásárlás utáni pakolás – a nyitott gépkocsi csomagtartójának takarásában – például kiváló alkalom a tolvajnak az utastérből vagy a csomagtérből történő
lopáshoz.
Úgy vélem, a velünk született óvatosság legyen mindig
vezérünk, ha valamilyen üzletbe, vásárlásba, egyezségbe
belemegyünk, és ne az anyagi haszonszerzés, a „jól járok
vele”, a kapzsiság.
Jó vásárlást kívánok!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Szállítás napja
November 6. (kedd)
November 13. (kedd)
November 20. (kedd)
November 26. (hétfő)
November 27. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Kommunális

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
November 6. (kedd)
November 13. (kedd)
November 20. (kedd)
November 26. (hétfő)
November 27. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Kommunális

Kommunális hulladék kezelése

2018. november

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db
A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
Balatonkenese Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
Nyitva:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00
„Vegyeske” papír, írószer,
nyomtatvány, újság, könyv
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2.
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 12.00
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00

Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt, szabványos
gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező
hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított
emblémázott, 110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe.

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

Zöldhulladék kezelése

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén,
szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési
díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.
Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki.
A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni.
A szolgáltató kizárólag
a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el!

A természetes személy, ingatlanhasználó
az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható
hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló
jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak.
A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.
A közszolgáltató a szelektív hulladékot
havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el,
az előre megadott időpontokban.
Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás
napján, kizárólag az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki.
Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a
fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

Lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek esetén lehet:
– Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére

(március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 /
szállítás.

– A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
– Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
– Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi,
pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
– Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

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

SIÓKOM NONPROFIT KFT.
Elérhetőségek
Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010
E-mail: siokom@siokom.hu
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olvasÓprÓba
Peter Vohlleben: A fák titkos élete
Azt Ian Andersontól, a Jethro Tull
énekesétől és harmadik szólólemezéről
tudjuk, hogy a madaraknak van titkos
nyelve (The Secret Language of Birds
album, 2000). De hogy a fáknak titkos
élete, azt Peter Vohlleben árulja el nekünk, nemrég második kiadásban is
megjelent könyvében. Szerzőnk erdész,
és nem állít kevesebbet, mint hogy a
fák éreznek, kommunikálnak és emlékeznek. Ezek a különös képességekkel rendelkező élőlények szoros kapcsolatban vannak az őket körülvevő környezettel. Az erdő pedig
kiterjedt kapcsolati háló, közösség, melyben növények és
egyéb élő szervezetek szoros szimbiózisban élnek. – A remek tudományos ismeretterjesztő hangvételben megírt
könyv alkotója a közel 220 oldalon felfedezéseit és tapasztalatait összegzi.
Peter Vohlleben erdőgazdálkodással kapcsolatos tanulmányokat végzett, és két évtizeden át erdőfelügyelőségi alkalmazottként dolgozott. Környezetvédelmi elképzelései megvalósításának érdekében saját erdőgazdaságot
hozott létre, ahol gyakorlati képzést nyújt szakembereknek és érdeklődőknek, valamint előadásokat tart. Erdészeti és természetvédelmi művek szerzője; magyarul ez az
első könyve.
Könyvének ajánlói kiemelik hatalmas szaktudását, de
közülük néhányan rámutatnak: egyes állításait a tudomány már meghaladta.
Peter Vohlleben: A fák titkos élete
– Mit éreznek, hogyan kommunikálnak?
Egy rejtett világ felfedezése.
Fordította: Balázs István.
Park Könyvkiadó, Budapest, 2016, 2018
– nk –
Németh Sándorné Jucika mezőségi hímzése a 23. oldalon 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Béri Balogh
Ádám tér 1.
Telefon: 88/481-088; 88/481-087
Fax: 88/481-741
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
www.balatonkenese.hu
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00
Pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30-12.00 és 13.00-15.00
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-15.30
A Polgármester ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8.00-12.00
A Jegyző ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8.00-12.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONFŰZFŐ
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907; 88/550-294;
88/550-293; 88/550-295; 88/550-266
Fax: 88/596-902
– E-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-18.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONALMÁDI
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/550-264; 88/550-537;
88/550-265; 88/550-536
Fax: 88/550-810
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:7.00-17.00
Kedd, szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: 88/550-718
Fax: 88/550-809
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-13.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: 88/550-721
Fax: 88/550-811
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00
VÁROSGONDNOKSÁG
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
8600 Siófok, Mártírok útja 5.
84/310-712

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

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

IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 7.30-16.00
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
88/574-802
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59
KULTÚRA HÁZA
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Telefon: 88/594-500
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 10.00-17.00
Szombat: 9.00-11.00
TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: 88/594-500
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Június 16 – augusztus 31.:
Kedd – csütörtök: 10.00-16.00
Péntek – szombat: 10.00-18.00
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9.00-16.00

