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Kalota Gizella: 
Palack 

Kiszabadult a palackból valami. 
Megmozdult talpunk alatt a föld. 
Földünk folytatja önálló életét, 
Nekünk is élni kell, folytatni 

a nehézségek leküzdésével. 
Alkalmazkodni kell. 
Meg kell tanulni együtt élni vele. 
Megismerni a folyamatokat, 

felismerni a veszélyeket. 
Megtalálni a kiutat. 
Felkutatni a védekezést, 

élni a lehetőségekkel. 
Együtt gondolkodni, 
együtt cselekedni. 
Nem elgáncsolni a másikat. 
Egymásnak nem csapdákat állítani. 
A nehézségben is előnyöket keresni. 
Nem hasznot húzni a nyomorúságból, 

és galád módon 
a másik kárára gazdagodni. 

Sajnos, ennek vagyunk tanúi, 
elszenvedői. 

Az igazságot fel kell tárni. 
A gazságot nem szó nélkül hagyni. 
Nem engedni a harácsolást. 
Meggátolni az emberi gyarlóságot. 
Ne engedjük, 

hogy földünkön ránk tapossanak! 
Egyformák vagyunk! 
Egyformán van jogunk itt élni! 
De sokan úgy érzik, nekik több kell. 
Még mások kárára is. 
Nekik nem elég egy talpalatnyi föld, 

nekik kettő kell. 
Nekik nagyobb a markuk. 
Kaján vigyor az arcukon, melyre 

kiül a hazugság, kapzsiság. 
Nincs joguk 

a másik ember fölé 
helyezni magukat, 
megszerzett hatalmukkal 
visszaélni, 
magukat félistennek feltüntetni. 

Közben szánalmasan cukrosbácsit 
játszanak. 

Ébredjünk fel! 
Lássunk a dolgok mögé! 
Ébredjünk! 
Ne legyünk áldozatok! 
Ébredjünk! 
Segítsünk egymásnak! 
Tiszteljük egymást! 
A szeretet a leghatalmasabb. 
A szeretet a mozgatórugó, 

a teremtőerő. 
A teremtő hatalom, 

mely mindannyiunkban benne él. 
A hatalmunkkal élni kell. 
És nem visszaélni. 

 
 

 
 

                      Szeptember 
Az augusztusnak van az a fur-

csa szokása, hogy gyorsan eltelik. 
Az ideivel sem volt másképpen.
Ráadásul az időjárás is megfelelt a 
papírformának, nevezetesen, hogy 
augusztus 20-a egyben a nyár vé-
gét is jelenti. Már kaptunk egy kis 
ízelítőt az őszből, de egyelőre sze-
rencsére még maradt a jó idő. 

Eseményből nem volt hiány a 
nyár utolsó hónapjában. Lapunk-
ban most is megtalálják ezek be-
számolóit. Voltak könyvbemutató-
ink, koncertek, ünnepi alkalom és 
a Lecsófesztivál. A Tájház éjsza-
káján ünnepeltük a 30 éves Bala-
tonkenesei Tájházat. Igaz, a mun-
ka, amely nyitását megelőzte, már 
akkor évtizedekre tekinthetett visz-
sza: a rendezvényen jó volt újra e-
gyütt látni Vér Irénke néni egykori
honismereti szakköröseit, akikkel 
Kenese régvolt életének tárgyi és 
szellemi emlékeit felkutatták, egy-

berendezték. Az eseményre megjelent 
könyv, Irénke néni munkája Kenese 
fürdőéletéről, méltó megünneplése 
páratlan örökségünknek. 

Jó látni, mikor többen együtt dol-
goznak egy cél eléréséért, legyen az 
egy könyv létrehozása, egy rendez-
vény vagy egy kiállítás megszervezé-
se és lebonyolítása. És jó látni, hal-
lani, ha ennek az emberek örülni tud-
nak. Jó, amikor őszintén köszönetet 
tudunk mondani valamiért, ami meg-
örvendeztetett, és jó, ha szívből tud-
juk fogadni a szép szavakat. Jó, ha 
normálisan tudunk beszélgetni jogos 
kritikáról. Mindezekhez csak egy kell: 
jó szó. Ami mögött jó szándék is hú-
zódik. Sokkal egyszerűbb ezzel élni, 
mint rosszakaratot feltételezni bármi 
mögött. 

Szóval itt a szeptember, (reméljük, 
egyelőre még nem) „csillámló derek-
kel, sárga levelekkel”, hanem a szabad-
ban tölthető, kellemes meleggel. Töl-
tekezzenek fel napfénnyel, szüksé-
günk lesz még rá a téli hónapokban! 

 
Nagy Krisztina  

Szerkesztői előszó 
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Szeretettel köszöntök mindenkit, aki 
a Kenesei Hírlapot olvassa, forgatja! 

2021 augusztusának az utolsó har-
madába léptünk, a nyárról már visszatekintve 
tudunk beszélni. Az emlékek és az élmények 
még frissek, ennek leülepedésével, értékelé-
sével még várnunk kell, de az első benyomá-

sokat jó, ha az ember ilyenkor feljegyzi, elmondja, s később 
ennek segítségével könnyebben emlékszik vissza olyan moz-
zanatokra, amelyek menet közben elvesznének. 

Milyen volt 2021 nyara? Mindenképpen eseményteli. Nem 
mondhatjuk, hogy megszokott volt, pedig a tavalyi évhez ké-
pest már lehettek rendezvényeink. 2020-ban csak kicsi esemé-
nyeket tudtunk szervezni, az idén, hála Istennek, már júniustól 
elindult a rendezvényszezon. Összességében Balatonkenesén 
színvonalas műsorok kerültek megrendezésre, amiért külön 
köszönettel tartozom a kulturális intézmény dolgozóinak, akik 
összeállították a programtervet, a Kulturális Bizottságnak, aki 
ebben segédkezett, a Városgondnokság dolgozóinak, akik a 
helyszínek megteremtését segítették, és az Önkormányzat va-
lamennyi munkatársának. Nagyon köszönöm azoknak is, akik 
eljöttek a rendezvényekre, és élvezték a programokat. – Akik 
mégsem érezték jól magukat, azoktól elnézést kérek: remélhe-
tőleg a későbbiekben ők is találnak a kínálatban olyan progra-
mot, ami az érdeklődésükre számot tart. Azt azonban nem tu-
dom megígérni, hogy minden műsorszám, mindenkinek mara-
déktalanul tetszeni fog. Az esti koncertek kimondottan sok ér-
deklődőt vonzottak, azonban itt nehézségeket okozott, amivel 
a vendéglátóipar egésze küzd: a szabad munkaerő-kapacitás 
hiánya – alig találtunk a rendezvényekre büfészolgáltatót. Re-
ményeink szerint ez hamarosan megoldódik, s úgy tudjuk a 
strand büfésorát megálmodni, hogy a vendéglátóegységek a 
Széchenyi park felé is kiszolgáljanak, így senki nem marad 
szomjasan, aki szórakozni, táncolni vágyik a parkban. 

Már túl vagyunk a település emblémájának számító Lecsó-
fesztiválon, és ezzel együtt az augusztus 20-i ünnepségen is. 
Ez hosszú hétvége volt, és azt hiszem, mindhárom napja tarto-
gatott olyan nívós rendezvényt, amire minden település büszke 
lehetne. Ezelőtt két évvel erős lakossági nyomás nehezedett az 
Önkormányzatra, amikor az utolsó tűzijátékot rendezték Ke-
nesén. Akkor úgy nyilatkozott a lakosság többsége, hogy nem 
kérünk a tűzijátékból, amit sok okból, mind állatvédelmi szem-
pontból, mind a klímavédelem okán magam is helyesnek talá-
lok. Elkezdtük keresni az alternatív megoldásokat. Tavaly lát-
ványos víz-tűzjáték került megrendezésre – ezzel kapcsolatban 
akkor kaptunk bírálatot, hogy messziről nem lehetett látni. Így 
idén igyekeztünk egy másik lehetőséget felvázolni: ha nincs 
tűzijáték, akkor vagy vízi és fényshow, vagy lézershow. Most 
az utóbbit próbáltuk. Azt gondolom, a lézershow első része jó 
produkció volt, de a második rész valóban hiányosra és nem 
megfelelőre sikerült. Kérem, tekintsék ezt úgy, mint próbát: 
láttuk, tanultunk belőle, s ugyanezt a hibát még egyszer nem 

követjük el. Nem mentegetőzni szeretnék, de aki dolgozik, az 
hibázik is. – Viszont azt is látni lehetett, hogy az előtte levő 
fesztiválzenekari koncert a nagyközönség tetszését váltotta ki, 
éppúgy, mint a Lecsófesztivál és a Zanzibár együttes azt kö-
vető fellépése, amelyeken nagyon sokan táncoltak és jól érez-
ték magukat. Ami számomra a legszebb pillanata volt a hosszú 
hétvégének, az A padlás előadás. Közel 700 ember ült és néma 
csendben nézett, hallgatott egy olyan színházi produkciót, 
amely a Széchenyi parkra volt kitalálva, ott volt a helye. Meg-
fogott a hangulat, s hogy a közönség ennyire ki van éhezve erre 
a fajta szórakozási lehetőségre. Bevallom, ezt magam sem 
gondoltam volna, de ez ékes bizonyítéka, hogy minden egyes 
mozzanatból tanulunk. Amit még nem próbáltunk, és sikeres, 
abból levonjuk a pozitív következtetéseket, ami pedig nem 
olyan jól sikerült, abból a negatív konzekvenciákat. Ezek is-
meretében folytatjuk tovább az utat. 

Augusztus 20-án nagyon felemelő volt a pillanat, amikor a 
település Önkormányzatának nevében átadtuk a díszpolgári cí-
meket, a Balatonkenese Kultúrájáért és a Balatonkenese Jövő-
jéért díjat. Minden díjazott érdemes volt a kitüntetésre. Sajnos 
volt, aki már kicsit megkésve kaphatta meg az elismerést, de 
biztos vagyok benne, hogy odaföntről ő is láthatta, mi történik. 
A testület döntésének eredményével az ünnepélyes pillanatok-
nak minden képviselő együtt örülhetett. 

A testület döntése egyértelmű volt, annak ellenére, hogy 
nem minden képviselő volt jelen ezen a testületi ülésen. A nyár 
nálunk tervezett képviselő-testületi üléssel nem bír, ilyenkor 
azonban rendkívüli üléseket szoktunk tartani, mert botorság 
lenne azt gondolni, hogy május végével megáll az élet, és 
szeptember végéig nem is indul újra. Nagyon sok olyan határ-
idős feladat van, amit ilyenkor is el kell végezni – hogy mást 
ne mondjak, iskolabuszról kell döntenünk, hiszen a gyermeke-
ink közlekedését biztosítanunk kell. Ezek mellett pályázatok 
beadásával és egyéb fontos, önkormányzati döntést igénylő 
ügyekkel foglalkozunk. Ilyenkor a polgármester vagy bárme-
lyik képviselő javasolhat rendkívüli testületi összehívást. Min-
den alkalommal meg kell lennie a szükséges szavazatszámnak, 
s ez Kenesén a rendkívüli ülések alkalmával meg is volt, ezért 
határozatképesek voltunk. A testületi anyagok és a döntések 
ezután felkerülnek a honlapra, a kormányhivatal megkapja a 
kivonatokat, tehát a törvényi kötelességeket teljesítjük. Ezekből 

Eseményteli nyár után 

A padlás – előadás a Széchenyi parkban 
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mindenki tájékozódhat. Kritika érte az Önkormányzat működését, 
hogy azon képviselőtársaink, akik esetleg nem vesznek részt az 
ülésen, nem tudnak tájékozódni. Az ajtóm nyitva áll minden kép-
viselőtársam előtt, a telefonszámomat is ismerik, a honlapon is el-
érhetők a döntések. De ha valaki mélyebb és bővebb informáci-
ókkal szeretne bírni, és erre mint képviselőnek, joga is van, még 
senkitől nem tagadtam meg és ezután sem fogom megtagadni a 
tájékoztatást. Sajnálom, hogy ezt nem tudjuk házon belül kezelni. 

Ha már itt tartunk, miután lassan két éve van együtt a je-
lenlegi testület, a működésünkbe is szeretnék betekintést adni. 
Ez a két év nem kiegyenlített önkormányzati működésű idő-
szak volt. Nagyon hosszú ideig nem tudtunk hivatalos képvi-
selő-testületi ülést tartani, majd megint összehívhattuk, és ezek 
a periódusok váltakoztak. 2021 júniusával oldotta fel a kor-
mány a rendkívüli jogrendet, innentől lehetett ismét ülésez-
nünk. Kenesén 3-5 napon belül tartottunk is egyet, majd utána 
továbbiakat. Nálunk tehát ez sem úgy zajlott, mint sok más te-
lepülésen, ahol miután a képviselők visszakapták a jogosultsá-
gaikat, hetekig, hónapokig nem kerültek összehívásra. Én azt 
szeretem, hogyha mindenki, aki fontosnak érzi, hogy jelen le-
gyen egy testületi ülésen, el tudja mondani a véleményét, és 
ehhez mindig teret is biztosítok. Aki fontosnak véli, hogy a te-
lepülés ügyében megnyilvánuljon, mint képviselő, az ott lehet 
az üléseken és szót is kap, mert jó, ha a döntéseket közösen 
hozzuk. – Kicsit úgy érzem, magyarázkodnom kell a testületi 
működés miatt, pedig a testület többségének az a véleménye, 
hogy jól működünk. Kisebb-nagyobb hiányosságok természe-
tesen mindenhol vannak, tehát nem azt mondom, hogy ez a 
legtökéletesebb működés. Legyünk objektívak és tárgyilago-
sak: vannak problémáink, de hol nincsenek? Ezekkel együtt 
kell tudnunk élni. Ám az, hogy a döntéseket közösen hozzuk 
meg, fontos momentum. Ha ebben valaki részt akar venni, 
részt is tud venni benne; senkit nem tiltottunk el képviselői jo-
gosultságainak gyakorlásától. Hiú ábránd azt hinni, hogy hét 
ember mindig, mindenben egyetért. Kellenek ellenvélemé-
nyek és viták. A vitákhoz azonban meg kell találni azokat a 
fórumokat, ahol ezeket le lehet folytatni. Ehhez a legjobb le-
hetőség a testületi, illetve az azt megelőző bizottsági ülés, hi-
szen ezeken élő szóban történhet meg a vélemények ütközte-
tése. A verbális kommunikációt kiegészíti a metakommuniká-
ció, melyekből az ember másodlagos információkhoz jut, vagy 
mögöttes tartalmakat is megsejt a mondatokba becsomagolt, 
valódi mondanivalóból. Ott és akkor kell vitázni, amikor min-
denki jelen van. Egymásnak üzengetni nem szerencsés dolog 
– ezen még dolgozunk, hogy ha kell, a jövőben más csatornát 
nyithassunk ezeknek a párbeszédeknek a lefolytatásához. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor kommunikálunk, 
próbáljunk meg őszintén fogalmazni. Amikor azt mondom, 
hogy kíváncsi vagyok a civilek véleményére, azt nem azért te-
szem, mert ezt kell mondanom, hanem mert valóban kíváncsi 
vagyok rá. Próbálkoztam ezzel még februárban, közös sétára 
invitálva az érdeklődőket. Az eset aztán bejelentéssel, feljelen-
téssel végződött, de örömmel jelzem, hogy az ellenem ez ügy-
ben indított rágalmazási feljelentés is eredménytelenül zárult, 
a bíróság nem találta megalapozottnak a felhozott vádakat, így 
két héttel ezelőtt megszüntették az eljárást. Jól látható, hogy 
egy próbám hat hónapnyi feladatot adott a rendészeti és igaz-
ságszolgáltatási szerveknek. Mindemellett ez a kedvemet nem 
vette el, így szeptember elején, az újság megjelenésével egy-
szerre szeretnék egy újabb hasonló lehetőséget biztosítani a la-
kosság számára, ahol mindenki el tudja mondani, ami foglalkoz-
tatja, és beszélni tudunk a közös ügyeinkről. Véleményem sze-
rint a nyilvánosságnak ez a feladata, nem a provokálás. Ha va-
lóban kíváncsi vagyok a lakosság véleményére, akkor legalább 
egy képviselői fogadóórát beiktatok az életembe, melynek ezzel 

nyilvános formát adok, s nemcsak érvelek a nyilvánosság szük-
ségességével, hanem biztosítom is hozzá a lehetőséget. 

Minden hónapban igyekszem reagálni a nehéz kérdésekre. 
A múlt hónapban például a kikötőről beszéltünk. Ennek az 
ügynek a megoldása is körvonalazódni látszik. A mostani hó-
nap központi kérdése a jelek szerint a víziszínpad. Ahogy a 
tavaszi videóban is elmondtam, a Széchenyi park előtti vízte-
rületre egy olyan színpadot álmodtunk, amely egyben közös-
ségi tér. Nem lezárt színpad, nem kikötő, hanem helyszín, amit 
más célra is használhatunk. Képzeljünk magunk elé egy olyan 
stéget, amire bárki, bármikor bemehet, ha azon éppen nincs 
előadás. Rajta padok találhatók, amelyekre le lehet ülni, mint-
egy kiterjesztve a vízpartot, s közelebb jutva a nyílt vízhez. 
Sétálni, akár játszani is lehet rajta – gyakorlatilag egy három 
méter széles sétányról beszélünk, mely ügyes megoldásokkal 
kiegészítve színpaddá alakítható. Ez volt az ötletünk, és a 
Veszprém Európa Kulturális Fővárosa projekt gazdái fantáziát 
láttak benne. Bár csökkentett költségvetéssel, de támogatást 
ajánlottak – viszont a dolog még nem dőlt el, most kell átdol-
goznunk a terveket. A Széchenyi park megújítása vitán felül 
álló települési érdek. Nem építkezni szeretnénk, nem épületet 
felhúzni, és nem szeretnénk fákat kivágni. Új fákat, új bokro-
kat, esetleg egy sétányt szeretnénk, ezzel visszahozva a terület 
parkjellegét. A közművek tekintetében látható, hogy mi hiány-
zik: a rendezvényeknél egy jól működő elektromos hálózat, az 
ivóvíz és a szennyvízelvezetés megoldása. A vízpart szintén 
nem beépítésre szánt terület, s ehhez ragaszkodom. Oda házat, 
épületet, szállodát, parkolót és kikötőt Balatonkenese város 
önkormányzata a mai napig nem szeretne. Nem is tervezzük. 
Ahhoz, hogy a Széchenyi park fejlesztésére, fásítására, rendbe 
tételére támogatást kapjunk, meg kell építenünk egy olyan 
stégrendszert, amely tavasztól őszig a vízben van. Ez pedig kö-
zösségi térként funkcionálva nem elvesz a Balaton élvezhető-
ségéből, hanem a padjaival, egyéb lehetőségeivel éppen hoz-
zátesz. Több pad – több nézelődési lehetőség. Nem hiszem, 
hogy ennek az önkormányzatnak a működésétől zöldterületet 
kellene félteni. Messze több fát ültettünk, mint más települé-
seken ennyi idő alatt tette az önkormányzat, és még nem áll-
tunk meg. A Széchenyi parkra pedig pontosan ugyanúgy vi-
gyázunk, ahogy eleink vigyáztak, annyi különbséggel, hogy 
mi ezt fenntartható módon szeretnénk megtenni. 

Az őszhöz közeledünk. Egyre több hír szól arról, hogy to-
vábbra sem engednek lazítást a környezetünkben újra és újra fel-
bukkanó koronavírus újabb mutációi. Látjuk, halljuk, hogy a ne-
gyedik hullám kopogtat, talán már a kertkaput is kinyitotta Ma-
gyarországon. Településünk önkormányzata továbbra is mindent 
megtesz, hogy a vonatkozó törvényi előírásoknak megfeleljen, s 
ezen túlmenően a lakosságot a legjobb képessége szerint segítse, 
hogy a vírust a lehető legegyszerűbben tudjuk átvészelni. Ehhez 
továbbra is higgadt együttműködést kérek mindenkitől. Mi ott va-
gyunk, ha valakinek segítségre van szüksége, jelezze! A legfon-
tosabb, hogy mindannyian magunkra és egymásra is figyeljünk. 

Őszi programjaink a vírushelyzet függvényének nagy kér-
dőjelei. Nem tudjuk, mi vár ránk szeptemberben, s a nyo-
masztó előjelek mennyire válnak valósággá. Ha lehetőségünk 
lesz, az őszi rendezvényeinket természetesen szeretnénk meg-
tartani, éppúgy, mint a nagy sikerű Mindenki Karácsonyát, 
olyan módon, ahogy két évvel ezelőtt tettük. Bízom benne, 
hogy az őszi rendezvények is elnyerik az oda érkezők tetszé-
sét, s mindenki megtalálja azt a részt magának a rendezvény-
naptárban, amivel elégedett lehet, úgy érzi, neki szól. 

Ha vigyázunk magunkra és egymásra, betartjuk az előírá-
sokat, akkor lehetőség szerint nyugodt ősz elé nézünk. Ehhez 
kívánok mindenkinek jó erőt és egészséget, békét és türelmet. 

Jurcsó János – polgármester 
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2021 júniusával a kormány felol-
dotta a rendkívüli jogrendet, innentől is-
mét lehetett képviselő-testületi üléseket 
tartani. Balatonkenesén június 28-án 
újra összeült a testület és több kérdésben 
határoztak. 

A szociális ellátásokról szóló 
10/2016. (IX.30.) önkormányzati ren-
delet módosítása vált szükségessé, mert 
a Miniszterelnökség 2021. I. félévében a 
Kormányhivatalok Törvényességi Fel-
ügyeleti Osztályainak a gyermekvé-
delmi és intézményi térítési díjakról 
szóló rendeleteinek ellenőrzését írta elő, 
így a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal illetékes osztálya minden önkor-
mányzattól bekérte az ezekkel kapcsola-
tos, hatályos rendeleteket. A felülvizs-
gálat során korrekciós javaslatokat tet-
tek. Eszerint egyebek mellett a rendelet 
3. §-a kiegészül: a Képviselő-testület a 
helyi szociális, gyermekvédelmi ellátó-
rendszer közötti információ nyújtására, 
az állampolgárok nagy részét érintő dön-
tések, intézkedések és jogszabályterve-
zetek véleményezésére Szociális Kerek-
asztalt hoz létre, melynek feladata a 
koncepcióban meghatározott célkitűzé-
sek folyamatos figyelemmel kísérése. A 
Kerekasztal szükség szerint, de legalább 
évente egy alkalommal ülésezik. Tagjai 
a településen működő szociális és gyer-
mekjóléti intézményt fenntartó képvise-
lői, az önkormányzati és a szolgáltatáso-
kat biztosító intézmények vezetői, az 
egyházak képviselői és a szociális, il-
letve karitatív gyermekjóléti feladatokat 
ellátó civil szervezetek képviselői. A 
Szociális Kerekasztal tagjai maguk kö-
zül négy évre elnököt választanak. Az ő 
feladata a Kerekasztal képviselete, az 
ülések összehívása és vezetése. – Módo-
sult továbbá a rendelet 24. § (2) bekez-
dése: a gyermekek bölcsődei ellátását biz-
tosító intézményben a gyermekek gon-
dozásáért térítési díjat nem kell fizetni. 

A Testület 4 igen és 2 nem szavazat-
tal elfogadta a Balaton Keleti Kapuja 
TDM 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. Nem támogatták azonban 
az Egyesület által a Tourinform Iroda 
működtetésére, 2 fő alkalmazásához kért 
támogatási kérelmét, ehelyett a Kenese 
Infópont működtetéséhez az Önkor-
mányzat alkalmazott egy munkavállalót. 

Engedélyezte a Testület a Trianoni 
Emlékjel elhelyezését a korábban felál-
lított emléktábla mellett. A munka meg-
kezdésének időpontját a 2021. szeptem-
ber 1. utáni időszakra határozták meg. 
Az emlékjel, mely egy 2,5 méteres 

talapzaton álló turulszobor, Csák Attila 
szobrászművész munkája, és az emlék-
táblához hasonlóan közadakozásból va-
lósul meg. 

Rendkívüli ülést tartottak a képvise-
lők július 19-én. Ezen döntés hoztak ar-
ról, hogy a Polgármesteri Hivatal és a 
Városgondnokság, valamint a Hivatal és 
a Közművelődési Intézmény és Könyv-
tár munkamegosztási megállapodást 
köt, mert az államháztartásról szóló tör-
vény alapján a száz fős statisztikai lét-
szám alatti intézmények önálló pénz-
ügyi gazdálkodást nem folytathatnak. 
Ezt a feladatot korábban és jelenleg is a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, 
de kötelezettségről és felelősségről ren-
delkező megállapodás eddig nem szüle-
tett. 

A 2020. június 14-i esőzés okozta 
útburkolati károk helyreállítása ügyé-
ben beérkezett árajánlatok alapján a 
Képviselő-testület a Via Vomito Mély-
építő és Szolgáltató Kft. pályázatában 
szereplő, bruttó 32.550.578.- forintos 
összeget tekintette elfogadhatónak. A 
munka a vis maior keretből valósul meg. 

Tájékoztatás hangzott el a Tátorján 
Szociális Szolgáltató Intézmény férő-
helynövelésére vonatkozóan. Az intéz-
mény vezetője javaslattal állt elő, mely 
szerint az eddigi 63 fős férőhelyszámot 
90-re kellene emelni. Normatíva tekinte-
tében már a 2020-as évben is 90 fővel 
számoltak, így a növelés anyagi kihatás-
sal nem jár és nem jelent változást a hu-
mánerőforrás kérdésében sem. 

Augusztus 2-i ülésükön a képviselők 
döntöttek, hogy az előző évekhez hason-
lóan, a Belügyminisztérium pályázata 
alapján Balatonkenese városa 2021-
ben is támogatási kérelmet nyújt be a 
Magyar Államkincstár Területi Igazga-
tóságához, szociális célú tűzifa vásárlá-
sára. Az igény 216 erdei m3 kemény 
lombos fafajta beszerzésére irányul, 
4.114.800.- Ft értékben. 

Támogatták a képviselők a Polgár-
mesteri Hivatal létszámkeretének bőví-
tését. Az 1 fő felvétele azért válik aktu-
álissá, mert a közterület-felügyelet hosz-

szabb ideig kevesebb munkatárssal tud-
na működni, a város érdeke pedig meg-
kívánja az erős közterület-felügyelet biz-
tosítását. 

Tárgyalta a testület az iskolajárat 
biztosítására beérkezett pályázatokat is. 
Az iskolával egyeztetve nem láttak okot 
a szolgáltatóváltásra, mert az eddigi vál-
lalkozó a szülők visszajelzése szerint is 
megfelelő színvonalon látta el a felada-
tát. Eszerint az iskolabuszjáratot to-
vábbra is Pénzes Géza egyéni vállalkozó 
üzemeltetheti, bruttó 44.450.- Ft/nap 
összegért, mely uszodai napokon bruttó 
25.400.- Ft/nap díj. 

Hozzájárulásukat adták a képviselők 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem In-
novációs, Technológiai és Bionikus kara 
250 fős gólyatáborának megszervezésé-
hez, mely a Vak Bottyán strandon való-
sulna meg, 2021. szeptember 1-én. A te-
rülethasználati engedély 200.000.- Ft el-
lenében adható ki, mely a város számára 
50-60 ezer forintos ráfordítással jár. 

Tárgyalták a képviselők a mólón 
való horgászat lehetőségét is, melyről 
Jurcsó János polgármester az augusztusi 
Balatonkenesei Hírlapban már nyilatko-
zott. A képviselők véleménye szerint a 
szabályokat betartó horgászoknak lehe-
tőséget kell biztosítani tevékenységük 
gyakorlására, úgy, hogy a hajókikötő is 
funkcionálhasson, s minden érintett szá-
mára elfogadható megoldás szülessen. A 
következő időszakban aktuális, szerző-
désbe építhető változtatásokról minden 
fél bevonásával egyeztetnek, a Kikötő-
üzemeltetési Megállapodás előkészíté-
sére, különös tekintettel a veszteglő ha-
jók és a vendéghajók számának maxi-
malizálására. 

200.000.- forinttal támogatta a Kép-
viselő-testület Vér Lászlóné Fürdőélet 
Kenesén című könyvének megjelenését, 
példányszámnövelés céljából, Balaton-
kenese Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének terhére. A könyv be-
mutatójára augusztus 28-án, a Tájház 
fennállásának 30. évfordulóját ünneplő 
rendezvényen került sor. 

További adatokat és anyagokat a 
www.balatonkenese.hu weboldal Ön-
kormányzat – Képviselő-testületi anya-
gok részében találnak. 

– nk – 

Testületi ülések 2021 nyarán
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Szeretettel köszöntök 
mindenkit! Nagyon örü-
lök, hogy ilyen sokan el-
jöttek. Külön tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm az egyházak megjelent kép-
viselőit, a megyei közgyűléstől érkezet-
teket, a kitüntetésre várókat és minden-
kit, aki eljött együtt ünnepelni! 

Egy évvel ezelőtt, amikor itt álltam 
és beszéltem, valami olyasmit mondtam, 
hogy különös időszakon vagyunk túl. 
Furcsa volt a tavasz, furcsa volt a nyár, 
de valljuk be: ekkor talán még egyikünk 
sem gondolta, hogy milyen furcsa foly-
tatása lesz a tavalyi évnek. Hogyan is telt 
az őszünk, a telünk és a tavaszunk? Nem 
volt egyszerű, de itt vagyunk, és ennek 
örüljünk együtt! 

Amikor ünnepi beszédet írunk és 
mondunk, a legnagyobb feladat, hogy 
elkerüljük az unalmas szófordulatokat, 
kliséket, amelyeket mindenki, minden-
hol puffogtat és senki nem hall szívesen. 
Ezért én úgy döntöttem, mint sokadszor, 
hogy inkább arról beszélek, nekem mit 
jelen augusztus 20-a, és mit jelentett az 
életem különböző fázisaiban. 

Kisgyerekként teljesen egyértelmű 
volt: augusztus 20-án mentünk a strand-
ra, mert ez volt a nyár utolsó napja. Azt 
mondták, ezután már elromlik az idő, 
jönnek a hűvösebb napok, vége a nyár-
nak – és volt még egy külön súlyosbító 
körülmény, hogy kezdődik az iskola. 
Volt és talán ma is van ennek a napnak 
egy nyárbúcsúztató jellege. 

Aztán amikor iskolás lettem, azt ta-
nultam, hogy ez az alkotmány ünnepe. 
Legalábbis akkoriban így hívtuk. Nem 
biztos, hogy tudtuk, mi az az alkotmány, 
hogy a mi alkotmányunk valós alkot-
mány-e, de a napot mindenképpen így 
neveztük. Hívtuk még új kenyér ünnep-
ének is, ugyanis eddigre mindenütt meg-
történt és befejeződött az aratás. Július-
ban még láttunk a település útjain kom-
bájnokat, augusztusban már nem. Ilyen-
kor szárították a gabonát és a malmok 
már az új búzát őrölték. A kenyér na-
gyon fontos volt, nem véletlenül nevez-
ték életnek; az új kenyér pedig egyben 
az új életet is jelentette. 

A középiskolában és a főiskolán már 
az államalapítás ünnepéről, és akkoriban 
még I. Istvánról tanultunk. De valamikor 
1990-91 táján váltottunk, és a rendszer-

váltástól számítva I. Istvánból Szent Ist-
ván király lett, az ünnep jellege is meg-
változott. Az alkotmány ünnepéről ma 
már egyáltalán nem beszélünk, vissza-
tértünk Szent István alakjához. 

De milyen is volt közelebbről az a 
király, aki 1000 év múltával is példát tud 
adni? Történelemtanárként engedjék 
meg, hogy ide kanyarodjak vissza. Is-
merhetjük a törvényeit, könyvek századi 
mutatják be az életét és azt a kort, a-
melyben élt. Azt ajánlom, hogy fiához, 
Imre herceghez írt intelmeire fordítsunk 
figyelmet, mert amikor a szent király jel-
lemét és uralkodásának lényegét akarjuk 
megragadni, erre kell, hogy összponto-
sítsunk. Ebben a néhány oldalas írásban 
annyi modern gondolat van, hogy azt jó 
szívvel ajánlhatjuk a 21. század embere-
inek is, hátha meghallgatják és figye-
lembe veszik. 

Nézzük, hogy mit írt István a főem-
berek és a vitézek tiszteletéről! 

„Senkit se hajts szolgaságba! Senkit 
se nevezz szolgának! Katonáskodjanak, 
ne szolgáljanak. Uralkodj mindannyiu-
kon harag, gőg, gyűlölség nélkül, béké-
sen, alázatosan, szelíden! Tartsd mindig 
eszedben, hogy minden ember azonos 
állapotban születik, és hogy semmi sem 
emel fel, csakis az alázat. Semmi sem ta-
szít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha 

békeszerető leszel, király-
nak és király fiának mon-
danak, és minden vitézed 

szeretni fog. Ha haraggal, gőgösen, 
gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az 
ispánok és a főemberek fölött, a vitézek 
ereje bizonnyal homályba borítja a kirá-
lyi méltóságod, és másokra száll a ki-
rályságod. Ettől óvakodva, az erényed 
szabta mértékkel irányítsd az ispánok 
életét, hogy vonzalmaddal felövezve a 
királyi méltósághoz mindig háborítatla-
nul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod 
minden tekintetben békés legyen.” 

Szent István hatalmas elszántsággal, 
ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta 
nemzetét. Puritán jelleme, megrendíthe-
tetlen hite vezette mindig munkájában, 
melynek nyomán alakja példaként áll a 
későbbi korok nemzedékei előtt, s állhat 
most is előttünk. 

De vajon ott van-e nagy királyunk 
eszmeisége ma mindannyiunk szívé-
ben? Hányan tekintjük ma valóban 
szolgálatnak a közért, a társadalomért 
vállalt munkát? Ott csengenek-e a fü-
lekben István király intelmei? Az eltö-
kélt uralkodó szavai, aki nem a tőle 
függetlenül zajló politikai események-
re bízta a saját és országa sorsát, noha 
a keresztény Európában lett volna je-
lentkező bőven, aki úgymond „szár-
nyai alá vette volna” újonnan született 
hazánkat. István király tetteinek ereje 
éppen abban rejlett, hogy nélkülözött 
mindenfajta öncélúságot, sőt ellenke-
zőleg: biztonságot, hitet és jövőképet 
adott az országnak. (…) 

Azt pedig soha nem szabad elfelejte-
nünk, hogy csak együtt tegyük jobbá az 
országot, és ezzel együtt ezt a kis várost, 
Kenesét. Sok évszázaddal később, nem-
zetünk sorsának egy nagy fordulópont-
ján így fogalmazta ezt meg a legna-
gyobb magyar, Széchenyi István: „Egy-
nek minden nehéz, sokaknak semmi sem 
lehetetlen.” 

Erre a szemléletmódra van a legna-
gyobb szükség a mai Magyarországon, 
és itt, Balatonkenesén is. Csakis így le-
het hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni a 
családért, ezzel együtt a hazáért, a vá-
rosért, és csakis így lehet tiszta szívvel, 
őszintén együtt ünnepelni. Méltón az 
elődökhöz, méltón Szent István kirá-
lyunkhoz. 

„Egynek minden nehéz, 
sokaknak semmi sem lehetetlen” 

Augusztus 20-át ünnepelte Balatonkenese 

Jurcsó János polgármester ünnepi beszéde
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Mit jelent nekem ma augusztus 20-
a? Mindent, ami ennyi év alatt beépült 
az életembe. A nyár befejeztét, az új ke-
nyeret, a független magyar államot, 
Szent István alakját, Asztrik érseket és 
ezt a több mint ezeréves kisvárost, Bala-
tonkenesét, amit nagyon szeretek. Úgy 
gondolom, hogy ebben nincs különbség: 

Önöknek is valószínűleg ugyanezt je-
lenti. Egy ünnep, amely összeköt min-
ket. Egy kötelék, amely mutatja, hogy 
sokkal több bennünk a közös, mint ami 
szétválaszt. Hát erősítsük tovább ezt az 
érzést! Emlékezzünk rá a mindennapok-
ban és ünnepeljünk ma együtt, mert ez a 
mi feladatunk. 

Kívánom mindannyiunknak, hogy 
ezen a hosszú hétvégén érezzük nagyon 
jól magunkat, beszélgessünk egymással, 
próbáljuk megérteni a másikat – és eb-
ből mentsünk el egy kicsit a mindenna-
pok rohanó világába is. 

Ez Szent István üzenete. Kérem, fo-
gadjuk meg! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Balatonkenese Kultúrájáért Díjat 
Vargáné Dobó Katalin 

óvodapedagógus 
kapta, a kultúra a művészetek és a köz-
művelődés területén végzett kiemelkedő 
szakmai múltjának, példamutató maga-
tartásának, aktív közéleti tevékenységé-
nek elismeréséül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, 
akik rám gondoltak és ajánlottak erre a 
díjra! Köszönöm szépen a Képviselő-
testületnek, Polgármester úrnak, hogy 
érdemesnek találtak rá. 
Nagyon szerettem a hivatásomat, na-
gyon szerettem óvó néni lenni. Tisztel-
tem és szerettem a gyerekeket, igyekez-
tem minden tudásommal azon lenni, 
hogy a tudásukat gyarapítsam, fejlődé-
süket elősegítsem. Nagy hangsúlyt fek-
tettem a népi kultúra megismerésére, a 
hagyományápolásra, a népszokások őr-
zésére, átélésére. 
Nagyon sok, közösen átélt élmény van 
mögöttünk, ezért köszönetet kell monda-
nom a gyerekeknek is, hiszen nélkülük 
én sem érhettem volna el az eredménye-
ket. 
 

A Balatonkenese Jövőjéért Díjban 
részesült 

Szabó Károlyné 
pedagógus, 

a település nevelő-oktatómunkájának elő-
segítéséért, a fiatalabb és idősebb gene-
rációk együttélésében, a városunk közös-
ségi életének formálásában végzett több 
évtizedes, kiemelkedő munkájáért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretnék köszönetet mondani Balaton-
kenese Város Önkormányzatának a ki-
tüntetésért. A Képviselő-testület tagjai kö-
zül többen a tanítványaim voltak, vagy 
találkoztunk az iskolában, mint diák és 
tanár. 
Köszönöm szépen Kürthy Lajos volt pol-
gármester úrnak és Papp Istvánnénak, 
hogy 1984-ben szeretettel fogadtak a te-
lepülésen. Minden segítséget megkaptam 
a további polgármesterektől is, Sörédi 
Györgyné Magditól, Tömör Istvántól. 
Jurcsó János pedig kollégám volt. Most 
köszönte meg, hogy 2008-ban odacsábí-
tottam az iskolába, hogy legyen a törté-
nelemtanárunk. 
Köszönöm a kollégáimnak! Ez a díj nem-
csak engem illet, hanem őket is, mert 
olyan nagy munkát végeznek az iskolá-
ban, amire nyugodtan mondhatjuk, hogy 
embertelen. Szép eredményeket értünk el, 
amit egyedül nem tudtam volna. A segí-
tőknek – és az esetleg nem segítőknek – 
is köszönöm! Akik nem segítettek, a tu-
dásomat növelték, mert tanultam belőle, 
mik a hibáim, mit kell javítanom. 

Balatonkenese Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Balatonkenese Város Díszpolgára 
címet adományozott 

posztumusz kitüntetésként 
Dr. Jurcza Imre 

orvosnak, 
aki a település érdekében kifejtett ki-
emelkedő tevékenységével, életművé-
vel a várost tiszteletreméltóan szolgálta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kitüntetést átvette 
Dr. Jurczáné Gazdagh Ilona 

Nagyon szépen köszönöm a Testületnek, 
férjem összes volt betegének – minden-
kinek, aki erre a címre ajánlotta őt, és 
szívesen emlékezik rá. Én nagyon büszke 
vagyok most is, és mindig nagyon büszke 
voltam a munkájára és rá. – Köszönöm 
szépen! 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
minden évben a helyi rendeleteiben meghatározott elismerő címek és kitüntetések adományozásáról dönt. 

A díjak átadására 2021. augusztus 20-án, 
Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepségen került sor. 
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Balatonkenese Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Balatonkenese Város Díszpolgára 
címet adományozott 

Mecseki Lajos 
pedagógusnak, 

aki a település érdekében kifejtett kie-
melkedő tevékenységével és életművé-
vel a várost tiszteletreméltóan szolgálta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nehéz megszólalni… Ilyen elismerést ke-
vesen kapnak Kenesén. Köszönöm an-
nak a korosztálynak, amelyik most har-
mincöt és hetvenöt év között van – nekik 
köszönhetem ezt a megtiszteltetést. 
Tanári pályám alatt a ma harmincöt és 
hetvenöt év közötti keneseieket tanítot-
tam. Külön köszönöm azoknak, akik ja-
vasoltak erre a kitüntetésre; köszönöm a 
Képviselő-testületnek és Polgármester 
úrnak, hogy jóváhagyták a javaslatot. 
Mindenkinek egészséget, boldog és bé-
kés életet kívánok!  

Fotók: BKHírlap és Szalay Rita

 

30 éves 
a Balatonkenesei Tájház 

A Tájház éjszakája rendezvényen ünnepelte Tájháza megnyitásának 30. évforduló-
ját Balatonkenese 2021. augusztus 28-án. A délutántól estig tartó programfolyam-
ban sor került a Tájház 30 évét bemutató fénykép- és dokumentumkiállítás meg-
nyitójára és Vér Lászlóné Fürdőélet Kenesén című könyvének bemutatójára. A 
Tájház kincseit is sokan megnézték ezen a napon – ki azért, mert még nem látta, ki 
azért, mert jó volt a tárgyak között régi emlékeket felfedezni. A kicsiket a Fabula 
bábszínház előadása várta, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület közremű-
ködésével kézműveskedhettek is: szép, gyöngyből fűzött vagy bőrből készített éksze-
reket alkothattak. Közben a kemencében Némethné Jucika, Szépné Szekeres Mar-
git és Szabóné Marika jóvoltából sült a langalló, este pedig mindenki letáncolhatta, 
amit megevett: a Kákics együttes táncházában nem lehetett csak úgy álldogálni. –
Az esti csillagász bemutató és a zseblámpás kincskeresés az időjárás barátságta-
lan húzása miatt ugyan kicsit átalakult – egész délután felhős volt az ég, de szeren-
csére nem esett, viszont estére eléggé lehűlt a levegő –, ám a jelenlevők így is él-
vezték a szemléletes csillagászati előadást. A Míves szín lehetőséget kínált, hogy 
azért a zseblámpák se maradjanak munka nélkül: a játék során fényük segítségével 
sikerült eldönteni, milyen tárgyra bukkantunk a sötétben. 

Délután három órára teljesen megtelt a 
Tájház udvara ünneplőkkel. Az egybe-
gyűlteket Jurcsó János polgármester üd-
vözölte. 

Szeretettel köszöntök mindenkit! 
Nem tudom, mikor voltunk utoljára itt 
ennyien a Tájház udvarán. Öröm látni, 
hogy ennyi embernek fontos az, ami 
harminc évvel ezelőtt néhány lánglelkű 
számára szinte belső indíttatásból fa-
kadó kötelezettség volt, hogy elkezdjen 
egy ilyen tevékenységet. Most, nekünk, 
harminc év távlatából az a fontos, hogy 
amit ők létrehoztak, megalkottak, azt mi 
megőrizzük s tovább tudjuk adni az utá-
nunk érkezőknek. Mert minden generá-
ciónak ez a legfontosabb feladata: amit 
kap, azt tovább is tudja adni. Amit ott-
hon hall, azt újra el tudja mesélni. Min-
den generáció köztes generáció, mert 
kap és ad. Mi nagy kincset kaptunk, kö-
telességünk vigyázni rá. 
Örülök neki, hogy ennyi ember van, aki 
ezt fontosnak tartja, és eljött ünnepelni. 
Köszöntöm az ünnepelteket, legyen az 
személy, tárgy vagy eszmeiség, s köszö-
nök mindenkinek minden segítséget, 
amit megadtak ahhoz, hogy ez a rendez-
vény létrejöhessen. 
A legfontosabb, amit most mondhatok, 
az az: köszönöm, és köszönjük, a közös-
ség nevében! 
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Ezt követően Miszlai Zsolt, a Magyar-
országi Tájházak Szövetsége Közép-Du-
nántúli Régiójának vezetője mondott 
köszöntőbeszédet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harminc éves a Balatonkenesei Tájház. 
Pontosan tíz éve nyerte el a Magyaror-
szági Tájházak Szövetsége Év Tájháza 
megtisztelő címet, melynek büszke cí-
merét azóta is méltón őrzi. Hatalmas 
megtiszteltetés számomra, a Tájházszö-
vetség Közép-Dunántúli regionális kép-
viselőjeként, mint a Bakony és a Balaton 
szerelmese, hogy köszönthetem Önöket, 
de nem utolsósorban a három évtizedet 
megélt, csodálatos Tájházat. (…) 
Az épület 1983-ban került az Országos 
Műemléki Felügyelőség tulajdonába; a 
felújítás után pedig 1991. június 16-án 
nyílt meg benne a kiállítás, amit Vér 
Lászlóné és Kecskés József tanárok 
munkájának köszönhetünk. A Tájház 
vezetője pedig Vér László volt. 
Itt engedjenek meg egy sajátos, tisztelet-
teljes kitérőt Vér Lászlóné, Irénke néni 
munkájához kapcsolódóan, amely egy-
ben felvezeti következő ünnepi esemé-
nyünk tematikáját is. Vér Lászlóné, 
Irénke néni helytörténészt szoros szálak 
fűzik a Tájházszövetséghez. A tájházak 
nemcsak a tárgyi kultúra megmaradásá-
nak eszközei, hanem a helyi emlékeket 
is bemutatják, tovább éltetik. Ily módon 
a népi kultúra teljességének megőrzőivé 
válnak. A hagyományos népi kultúra meg-
őrzése, a kulturális sokszínűség megtar-
tása és az örökségvédelem mellett a he-
lyi közösség védelmének is eszköze. 
Irénke néni honismereti munkája, taní-
tói tevékenysége során tág lehetősége 
nyílott szülőfaluja múltjának, emlékei-
nek megismertetésére, megszerettetésé-

re. Soha nem lankadó érdeklődéssel és 
elkötelezettséggel a mai napig keresi, 
kutatja a település kulturális kincseit, 
ezek megőrzésének lehetőségét – mara-
dandót alkotva a jövő számára. Kutatá-
sai nyomán Kenese évszázados hagyo-
mányai, helyi szellemi és tárgyi emlékei 
továbböröklődnek, megismertetve a te-
lepülésen élőket és a hozzájuk látogató 
vendégeket a Balaton északi partja ked-
velt üdülőhelyének mindennapjaival, 
szokásaival, életmódjával. Mindezt a 
Tájház értékes helytörténeti gyűjtemé-
nyével illusztrálva. A gazdag örökség 
megkerülhetetlen része a település für-
dőélete is, hisz az egyre növekvő szám-
ban ide érkező nyaralók a saját igénye-
ikkel folyamatosan formálták magát a 
település megjelenését, kínálatát, az itt 
élők gondolkodásmódját. Irénke néni az 
őt jellemző szerénységgel fogalmazza 
meg, hogy munkájával a háláját, tiszte-
letét szeretné leróni azoknak az elődök-
nek, akiknek köszönhetően Kenese is-
mert és elismert balatoni fürdőhellyé 
válhatott. A most megjelenő Fürdőélet 
Kenesén című kötetben képzeletben egy 
 

honismereti foglalkozásra invitálja az 
olvasókat, akik a gyűjtött anyagból ráte-
kinthetnek Balatonkenesére, mint üdü-
lőhelyre a múltból. Jó szívvel ajánlható 
a könyv a született kenesei embereknek, 
akik felidézheti, összevethetik a kedves 
emlékeket a jelen korral. De érdemes a 
kezükbe venni az itt pihenőknek is, hogy 
az archív fotókon és dokumentumokon 
keresztül megízleljék a fürdőhely han-
gulatát. A kenesei fürdőélet a megőrzött 
emlékezeten keresztül egyfajta jelkép is: 
rátekintés a Balatonra, a felüdülésre, pi-
henésre, nyári estékre, koccintásokra, 
barátságokra, szerelmekre, emlékekre. 
Lapozgassák Önök is nosztalgiával és 
szeretettel! 

A Tájházszövetség ajánlására támogat-
juk, hogy a Balatonkenesei Tájház a 
Veszprém Megyei Értéktárba mielőbb 
felkerüljön. 

A 30 éves évfordulóra a jubileumi okle-
velet a szeptember 17. és 19. között tar-
tandó Közösségek öröksége rendezvé-
nyen vehetik át a Szentendrei Skanzen-
ben. 
 

Fürdőélet Kenesén 
Könyvbemutató 

A Balatonkenese fürdőéletét bemutató kötet a Tájház 30. születésnapjára jelent meg. 
Vér Lászlóné Irénke néni hosszú ideje dolgozott már a könyv anyagán, melyben 
többen voltak segítségére – elsősorban közvetlen munkatársai, könyvének szerkesz-
tői, Győrfi H. Marianna és Zongorné Mátray Piroska. A vírusjárvány Irénke néni 
munkáját is megnehezítette: nem tudott eljárni a könyvtárakba, különböző gyűjte-
ményekbe, hogy forrásokat kutasson, de itt lett szerepe a barátok, ismerősök, könyv-
tárosok és helytörténészek segédletének: bőven ellátták őt anyaggal, régi újságcik-
kekkel és adatokkal. 

Szűcs Anikó újságíró kérdései nyomán képet kaphattunk a könyv koncepciójáról: 
Irénke néni nemcsak a kenesei fürdőélet kialakulásával ismertet meg minket, hanem 
a Balatonkenese életét nagyban befolyásoló személyeknek, így többek között Csik-
vándy Bélának, Dr. Bognár Eleknek és Jánosi Gusztávnak is emléket állít. 
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A könyvből, melyet korabeli újságcikkek, eseményekről szóló beszámolók tesznek 
színessé, ízelítőt is kaphattunk: Pulai Istvánné és Tóth István olvasott fel belőle 
részleteket. Így hallhattuk a neves Otthon szálló, a Vonatkísérők Országos Otthona, 
fürdő és üdülőtelepe 1912-es megnyitásáról. A Széchenyi utcában álló, szebb időket 
is megélt épület aztán a szocializmus alatt nevelőotthonként funkcionált, majd szo-
morú, lassú haldoklásának lehettek tanúi a keneseiek – évtizedekig állt üresen, fo-
kozatosan pusztulva. Napjainkban éled újjá Kenese Liget Lakópark néven, s új tu-
lajdonosa az eredeti állapothoz hűen kívánja felújítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irénke néni elhivatott kutatómunkájának eredményeképpen a Fürdőélet Kenesén kö-
tettel hiánypótló könyvet vehetünk kézbe, amely keneseinek, nyaralótulajdonosnak 
és itt üdülőnek is képes újat mondani, mindenkinek a szívébe lopva ezt a nagyon 
szerethető települést. 

„Kenesei magas partok, 
Hozzátok csak visszatartok… 
Akit Isten búval vert meg, 
Ezt a partot, ezt a berket, 
Ezt a kedves völgyi katlant 
Keresse fel mielébb. 

Búja oszlik, kínja enyhül, 
Boldogságról, szerelemrül 
Csattog a dal útja közben 
Annak, aki ide lép.” 

Tóth-Renczes Katalin, 
a Pilinszky Irodalmi Színpad 

tagja 
Soós Lajos, 

Kenese szerelmese, a Balaton 
poétája Kenesei magas partok

című versét mondta el. 
 

 

Összefoglaló: Nagy Krisztina 
Fotók: Szalay Rita 

és Balatonkenesei Hírlap 
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A Veszprém Megyei Civil Közös-
ségi Szolgáltató Központ által szerve-
zett kerekasztal-beszélgetést tartottak 
2021. augusztus 25-én Balatonkene-
sén. Az eseményen, melyre civil szer-
vezetek képviselői érkeztek nemcsak 
városunkból, hanem a környező tele-
pülésekről is, a jelenlevők a Miniszter-
elnökség Civil Kapcsolatok és Társa-
dalmi Konzultáció Főosztályának mun-
katársait hallgathatták meg a jelenlegi, 
civil szervezeteknek szóló pályázatok 
állásáról és a 2022-ben várható lehető-
ségekről. A rendezvényt Jurcsó János
polgármester és Varga Endre, a Veszp-
rém Megyei Civil Hálózatért Közhasz-
nú Egyesület elnöke nyitotta meg: mind-
ketten kiemelték a civil szervezetek 
fontosságát, hasznos társadalmi szere-
pét egy-egy település, közösség életé-
ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tájékoztatóban elhangzott, hogy 
a civil szervezetek 2022-ben is pályáz-
hatnak majd forrásért fenntartási és 
működési költségekre, infrastruktúra-
fejlesztésre, szakmai programok meg-
valósítására, rendezvények szervezé-
sére. Továbbra is elérhető lesz a Ma-
gyar Falu Program Falusi Civil Alap-
ja. Az ez év októberétől megnyíló pá-
lyázati lehetőségek során közel 11 mil-
liárdos összegkeret áll majd rendelke-
zésre a szervezetek számára, mely 7-8 
év alatt nagyjából a háromszorosára 
növekedett. Dr. Kecskés Péter főosz-
tályvezető, Dr. Kisida Tamás jogi, és 
Furka Ágnes döntéstámogatási refe-
rens a Minisztérium képviseletében be-
számolt még a civil szervezetek mun-
káját segítő kiadványaikról, valamint a 
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
2022-es pályázatairól, melyekről tájé-
koztató fórumot rendeznek Veszprém-
ben, szeptember 7-én. – Az anyagi tá-
mogatás mellett hangsúlyozták az in-

 
 
 
 
Balatonkenesén nagyon jó az ön-

kormányzat és a civil szervezetek 
együttműködése, más települések kép-
viselői szerint is példaértékű. Szabó 
Tamás, a Balatonkenesei Városvédő 
Egyesület elnöke beszámolt róla, ho-
gyan sikerült szervezetüknek több em-
bert mozgósítani egy-egy konkrét cél 
elérése érdekében. 

Az önkormányzati civil alapokra 
szánt összegeket a járvány miatt sajnos 
tavaly és az idei évben is át kellett cso-
portosítani, ezért az önkormányzatok-
ról a szervezetek nem számíthattak tá-
mogatásra. Érdemes ezért tájékozód-
niuk az országos civil alapok által 
nyújtott lehetőségekről, melyek meg-
pályázásával tevékenységüket segíthe-
tik. A sikeres pályázás érdekében érde-
mes a szervezeteknek referenciaanya-
got összeállítani a működésükről, 
melyben történetükről, tevékenysé-
gükről adnak tájékoztatást. 

– nk – 
 

 
 
 
 
gyenes segítségnyújtás, a pályázati ta-
nácsadás fontosságát, mely a Veszprém 
megyei civil szervezetek számára is el-
érhető. 

A jelenlevők kötetlen beszélgetésé-
ből kiderült, a civileket egyebek mellett 
erősen foglalkoztatja a fiatalok bevoná-
sának lehetősége a szervezeti életbe. Ez-
zel a kérdéssel már a minisztérium és a 
megyei hálózatok is foglalkoztak: a civil 
szervezetek tagságának megújítására, a 
fiatalabb korosztály bevonására több le-
hetőséget is látnak. Néhány megyében, 
egyelőre kísérleti jelleggel kis létszámú 
civil szervezeti vezetőképzést indítot-
tak, melyen jogi, tárgyalástechnikai és 
adománygyűjtési ismereteket nyújtottak 
a résztvevőknek. A képzés ősszel, on-
line jelleggel, kibővítve is elérhető lesz. 
Sikeres volt a Miskolci Egyetem ugyan-
csak kísérleti, civil szemináriumi képzé- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se is – a kurzust első alkalommal 34 hall- 
gató végezte el. Ősztől a képzés a Gö-
döllői Egyetemen is elindul: az órák 
Gödöllőn zajlanak majd, de online a 
többi campuson is követhetik majd a 
diákok. 

Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért 
Egyesület elnöke elmondta, hogy szer-
vezetük számára fontos a Balaton kör-
nyezeti és természeti értékeinek véd-
elme. Az utóbbi időben többször keresik 
meg őket környezetvédelmi kérdések-
ben, amelyben sajnos elég nehéz ér-
vényt szerezni az emberek szavának, de 
tapasztalata szerint az ifjabb generáció 
tagjai környezetvédelmi ügyekben na-
gyon fogékonyak, ők például ebben is 
látják a tevékenységükbe való bevoná-
sukat. 

Szabó Gergely, Küngös polgármes-
tere kiemelte, hogy kistelepülések pá-
lyázatainál jelentős lehet több civil szer-
vezet, akár több település együttműkö-
dése is. 

„A pályázat soha nem cél, hanem eszköz” 
Civil fórum Balatonkenesén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Balatonkenese Város Önkormány-
zata és a Tátorján Szociális Szolgál-
tató Intézmény által 

a 65 év felettiek részére 
biztosított bevásárlójárat 

szeptembertől 
minden héten 

hétfőn és pénteken 
reggel 8:00 órakor indul 

a lakótelepen lévő 
régi telefonfülkétől 
a városközpontig. 

Visszaindulás 
a Kapuvári utcába: 

9:15-kor, 
a bolt parkolójából. 

Kérjük a Lakosságot, hogy figyel-
meztessék idős rokonaikat, szomszé-
daikat, ismerőseiket a lehetőségre. 
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Súlyos, komoly témát dol-
goz fel Valentini Zsuzsa Az 
ezredforduló Árvácskája cí-
mű könyve, melynek bemu-
tatója 2021. augusztus 6-án 
volt, a Kultúra Házában. Saj-
nos az időjárás nem tette le-
hetővé, hogy a programot 
szabadtéren lehessen meg-
rendezni, de az érdeklődők 
így is értékes beszélgetésnek 
lehettek tanúi a szerző és 
Szűcs Anikó újságíró jóvol-
tából. 

A könyv a maga 82 oldalával 
végig letehetetlen történet – 
akárcsak Valentini Zsuzsa va-
lamennyi könyve –, melynek 
tragikumát az adja, hogy megtörtént ese-
ményeket ábrázol. Azt hinnénk, Móricz 
Zsigmond Árvácskája a 20. század első 
felének világát mutatta be a maga kö-
nyörtelenségével? Sajnos tévednünk 
kell: napjainkban, itt, most, akár a sze-
münk láttára is megtörténhet az elkép-
zelhetetlen – igen, élnek és nőnek fel 
emberek úgy, ahogyan az ezredforduló 
Árvácskája. Esetében a helyzetet csak 
fokozza, hogy saját családjától kényte-
len elszenvedni a szörnyűségeket; az 
óvó-védő közeg helyett, amit optimális 
körülmények között a családunk jelent, 
első tapasztalataival a brutális bánásmó-
dot, a kiszolgáltatottságot tapasztalhatja 
meg. Az ember nem tudja, milyen ter-
hekkel születik, és még mennyi rakódik 
le rá a családja, környezete által. A lecsú- 

zete által. A lecsúszott, mélyszegény-
ségben élő család, amelyben a történet 
központi alakja, Ágnes felnőtt, nem sze-
rette a saját gyerekeit. A verés minden-
naposnak számított, de még ennél is 
rosszabb volt a megalázás, ezt Ágnes 
már kisgyerekként érezte. Szinte termé-
szetszerű, hogy ilyen kezdés után a ma-
ga élete is kisiklik. Van, aki nem bírja el 
ezt a terhet: öngyilkosságba menekül, 
vagy léte a teljes szétesésbe torkollik. 
De csodák márpedig vannak, a történet 
– és szerencsére ez is igaz – megmutatja, 
mire lehet képes az ember, ha nekiáll, 
hogy élete széttört tükörcserepeiből ösz-
szerakja a tulajdon valóságát. Ágnes 
megtalálta az utat, hogy kitörjön. Belső 
erejével, kreativitásával, tehetségével 
olyan szépséggel teli világot teremtett  

meg magának, amelyet ko-
rábban nem adott meg 
számára a sors. 

Felmerül a kérdés: a csalá-
don kívüli környezet, a la-
kóközösség, az óvoda, az 
iskola nem vett észre sem-
mit? Nem keltett gyanút 
egy kislány indokolatlan-
nak látszó agresszivitása, 
tanulmányi teljesítményé-
nek romlása, visszahúzó-
dása, hovatovább időről i-
dőre megjelenő kék-zöld 
foltjai? Nagy az emberi kö-
zösség felelőssége az ilyen 
ügyekben, soha nem me-
hetünk el szó nélkül mel-
lette, ha a jelek gyanút kel-
tenek. 

A könyv a vírusjárvány 
tombolásának idején író-
dott, így Valentini Zsuzsa 
betekintést engedett abba 

a különleges alkotási folyamatba is, 
melybe ezáltal a körülmények kénysze-
rítették. Az életének eseményeit az író-
val megosztó főszereplő főleg telefonon 
mondta el neki a történetét, ebből állt 
össze az irtózatos emlékekkel teli, mégis 
felemelő kötet anyaga. 

Milyen felnőni egy szeretetlen, elfoga-
dásra képtelen családban, ahonnan az 
ember csak rosszat kap? S milyen ebből 
megtalálni a kiutat, a lehetőséget az élet 
jobbítására? A végkifejlet tragikus, de 
egyben gyönyörű. Árvácskából napra-
forgóvá válni csodálatos dolog, vonja le 
a következtetést Ágnes. S megmutatja, 
hogy mindig, mindenki számára van re-
mény. 

 
– nk – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ember évekig fizet nemlétező bűnökért 
Árvácskából napraforgóvá válni 

Valentini Zsuzsa könyvbemutatója a Kultúra Házában 

 Tájházi szerdák 2021 nyarán 
Ebben az esztendőben is rengeteg érdeklődőt vonzottak Balatonkenese 
Tájházába a szerdai kézműves foglalkozások. Az alkalmakon gyerekek 
és felnőttek is örömmel merültek el egy-egy érdekes technika megisme-
résében és elsajátításában. A nyár utolsó szakaszában textilfestéstől a 
szalmafonáson és a bőrműves készségek elsajátításán át azt is megtud-
hattuk, mitől lesz jó a kenyér. 

Fotó: Monostory Margit 
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– Afrikán kívül már mindenhol je-
lentek meg fotói, ha máshogy nem, vir-
tuálisan. A malajziai magyar nagykövet-
ségen is kiállították egy képét, és egy 
Magyarországot népszerűsítő program 
keretében az itt is látható, balatonkene-
sei jeges mólóról készült fotója felkerült 
egy óriás Rubik-kockára – mutatta be 
elöljáróban az alkotót Tóth-Renczes Ka-
talin, a Kultúra Háza munkatársa. 

A kiállítást Dr. Vas Zoltán, a virtuá-
lis környezetek doktora, Tamás jó ba-
rátja nyitotta meg: 

– Minden fotós mögött van egy idea, 
egy gondolat. Tamásnál ezt nehéz felfe-
dezni. Nagyon összetetten látja a vilá-
got: mindig megtalálja azokat a ponto-
kat, jelenségeket, amelyekkel utána a fo-
tóit szemlélőket is meg tudja fogni. A 
képek mögött azonban nemcsak egy-egy 
sztori, hanem egy csomó érzés is van – 
mondta. 

Ezután tárlatvezetésre indulhattunk a 
fotóssal: az alkotó mutatta be a képeket, 

készítésük körülményeiről mesélve, 
egy-egy történettel egészítve ki a látotta-
kat. 

– Velencéről nem voltak jó benyo-
másaim – kezdte. – Mégis, amikor haza-
felé indultunk, megláttam ezt a képet, 
amit aztán lefotóztam, és tényleg jó lett 
– remélem, másoknak is tetszik. Jól 
mondta Zoltán, valóban nincsenek nagy 
ideáim a képek mögött. Megnyugtat a 

fotózás, sőt, bol-
doggá tesz. Akkor 
van olyan élmé-
nyem, hogy meg-
szűnik az idő, a-
mikor fotózhatok. 

– A jeges mó-
lós kenesei fotóra 
nagyon büszke va-
gyok. Sok virtuális 
kiállításon mege-
lőzi a sarki fényről 
készült képemet. 
A fotó szilveszter, 

újév fordulóján készült. Sajnos 
ilyet ma már ritkán látni a Bala-
tonon, hogy be is fagy, hó is 
van. 

– A tapolcai medencéről ké-
szült fotót egy 92 kilométeres 
túrán készítettem, amelyet négy 
nap alatt tettünk meg. A kék túra 
útvonalán haladtunk – ajánlom 
mindenkinek ezt az élményt, 
mert ritka szép helyek vannak 
Magyarországon. A kép még 
naplemente előtt készült, mie-
lőtt elértük volna a szállást. 
Mindenki nagyon szokott neki 
örülni, amikor már sietünk, 
hogy még sötétedés előtt célhoz 
érjünk, én meg nekiállok fo-
tózni. De ez a kép is igazolja, 
hogy megéri. 

– A legjobb története a sarki 
fényről készült képnek van. 

Kezdő voltam még, amikor összegyűj-
töttem a pénzt, hogy kimehessek Norvé-
giába, sarki fényt fotózni. Egy három-
száz fős faluban sikerült kikötnöm – és 
napokig nem jött a sarki fény. Ilyenkor 
az ember kicsit depresszív lesz, különö-
sen ott fent északon, ahol a nap se süt so-
kat. A hotel tulajdonosa, ahol megszáll-
tam, egyik nap azt mondta: ma szerinte 
lesz sarki fény. Kérdezem tőle, miből 
tudja? Az időjárásból, válaszolta. Mon-
dom, de hát tegnap is éppen ilyen idő 
volt! – Mindegy, honnan sejtette meg, 
de aznap valóban volt sarki fény. Nem 
az, ami a fotón látható, mert sokkal erő-
sebb volt, gyorsabb, és sokkal rosszabb 
képeket készítettem róla. A hoteltulajdo-
nos, aki egyébként ingyen szervezett a 
vendégeknek sarkifény-túrákat, megígér-
te, hogy kivisz a farmjára. Másnap elin-
dultunk. A háromszáz fős faluból kive-
zető útról egy alútra kanyarodott, majd 
annak az alútjára, ami egy újabb alútba 
torkollott. Fogalmam sem volt, hol va-
gyunk. Megállt egy domb előtt, mivel 
oda már nem tudtunk felhajtani, felkísért 
a tetejére – és valóban gyönyörű volt a 
sarki fény. Ott készült ez a fotó. Csak ak-
kor ijedtem meg egy kicsit, amikor kö-

„Megszűnik az idő, amikor fotózhatok” 
Bókkon Tamás fotókiállítása Balatonkenesén 

 
A balatonkenesei jeges mólóról készült kép 

 

Sarki fény Norvégiában 
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zölte, hogy visszamegy a kocsijához, 
megfordul, addig én nyugodtan fényké-
pezzek. Egy nálam magasabb, vállas, vi-
king külsejű ember volt, én pedig elgon-
dolkodtam: ha most előveszi a fejszéjét, 
engem itt, az Isten háta mögött a kutya 
nem talál meg. De szerencsére nagyon 
barátságos volt, hála Istennek túléltem a 
kalandot. 

– Az izlandi Kirkjufell hegy felkere-
sését célként tűztem ki magam elé. A 
neve templomhegyet jelent. Korábban 
egyszer már jártam Izlandon, és nagyon 
meg voltam sértődve magamra, hogy 
nem láttam ezt a hegyet. Amikor újra le-
hetőségem nyílt eljutni oda, megkeres-
tem. A fotó, amit készítettem, nagyon 
realisztikus. Ezt a hegyet általában idea-
lisztikus háttérrel szokták ábrázolni: 
napfény és naplemente – amikor tizen-
kettőből tizenegy és fél hónapot felhős 
az ég Izlandon. Az embereket is le szok-
ták szedni a képekről, pedig szerintem a 
jelenlétük tökéletesen visszaadja, mek-
korák a méretek. 

– Ez a két kép összefügg, pár száz mé-
ter választotta el a helyszíneket. Itt tör-
tént meg velem az, amit egy fotós sem 
kíván magának: másfél napja voltunk 
Ausztriában, amikor visszanéztem a ké- 

peket, és nem láttam semmit. Próbáltam 
más eszközön ellenőrizni a kártyát, de 
nem jártam sikerrel. Választhattam, hogy 
folytatom a munkát, hátha megjavul a 
kártya, vagy újraformázom – akkor vi-
szont garantáltan minden adat elvész. 
Végül úgy döntöttem, leformázom: más-
fél napnyi ausztriai fotó semmisült meg, 
pedig az egyiken még egy griffmadár is 
szerepelt, így ezt most már senki nem 
fogja elhinni nekem. 

Az eseményhez mérten szomorkás 
hangulatban sétáltam tovább, akkor ké-
szült ez a két fotó. Nem tetszettek: a fény-
képezőgép kijelzőjén nem néztek ki jól. 
Aztán otthon vettem észre, hogy nem is 
rosszak. Nagyon megörültem nekik. 

A kiállításmegnyitó közönségének 
további lehetősége is nyílt a kérdezésre: 
Bókkon Tamás készséggel válaszolt. 

A fotós hamarosan ismét útra kel – 
reméljük, új képeivel is hamarosan üd-
vözölhetjük Balatonkenesén! 

 
– nk – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kirkjufell hegy Izlandon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Ausztriában készült két fotó 
 

Klassz a pARTon 

Ebben az évben ismét Klassz a pARTon koncerteknek adott otthont Balatonke-
nese. A július 30. és augusztus 1. között megrendezett eseményeken a Central 
European String Quartet, a Balatonsax Akadémia tanárai és növendékei, a 
Tanboren Trió és a Four Bones Quartet lépett fel a Széchenyi parkban. 
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Orgonák éjszakája 
a Balatonkenesei Katolikus Templomban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az orgonák éjszakáján Szeles Péter orgonaművész virtuóz 
előadása során megszólalt a kenesei Mayer Albert-orgona. 
Ezen az estén égi magasságokba emelkedtek a hangok és a 
lelkek is. 
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Örömmel írhatom, hogy 
2021 nyarán, a pandémiás idő-
szakok közti kis időbeli „szi-
geten” ismét hangversenyek-
kel, zenés áhítatokkal várhat-
tuk az igényes klasszikus ze-
nét kedvelőket. 

Az idén összesen hat hang-
versenyt hallhatott közönsé-
günk, melyben önálló koncer-
tet, a Veszprémi Református 
Egyházmegye orgonaalapját 
támogató jótékonysági kon-
certet, valamint a Nyári Zenés 
Estek sorozat alkalmait egy-
aránt megtalálhatták. Elhang-
zott a Neked8 Énekegyüttes 
önálló hangversenye, Urba-
nics Tamás orgonahangverse-
nye, Küronya Veronika, Lu-
kács Elek és Sipos Csaba re-
formátus kántorok orgona-
hangversenye, Sárréti Márton, 
Antalóczy Máté és Szilveszter 
Zsolt barokk estje, Füredi Ve-
ronika, Horváth Alina és Sar-
kadi Viktória kamaraestje, va-
lamint Baranyai Anett opera-
énekes és Rákai András zon-
gorista hangversenye, melyen 
az operairodalom különleges-
ségeiből válogattak. 

Külön köszönet a fellépő 
művészeknek, hogy a járvány-
helyzet miatt kialakult bi-
zonytalan anyagi helyzetben 
fix fellépti díj nélkül, persely-
pénzért is vállalták a koncer-
teket. 

Augusztus 9-11-ig rendez-
tük meg második alkalommal 
az országos Gárdonyi-kurzust, 
melyre ismét az ország min-

den részéből érkeztek részt-ve-
vők. Prof. Dr. Gárdonyi Zsolt, 
a würzburgi Zeneművészeti 
Főiskola nyugalmazott tan-
székvezető professzora és fia, 
Gárdonyi Dániel orgonamű-
vész online jelentkeztek be né-
metországi otthonukból, s a re-
formátus gyülekezeti ház fel-
szereltségének köszönhetően 
nagyszerű kivetített kép- és 
hangminőségben folyhatott a 
diskurzus a kilenc résztvevő és 
az előadók között. A világszer-
te ismert zeneszerző-orgona-
művész fiával együtt a zeneel-
mélet, a zenetörténet évszáza-
dai során megjelent különböző 
zenei stílusok harmóniai nyelv-
tana és a hangszeres improvi-
záció témakörében oktatja hosz-
szú évtizede a leendő és már a 
pályán lévő muzsikusokat e 
művészet elméletére és főként 
gyakorlatára. 

Köszönetet mondunk segí-
tőinknek: Öcsi Mónikának és 
Kocsis Jenőnének a kitűnő szál-
lás biztosításáért. Ambrus Gá-
bornak és a Nádas Csárda, va-
lamint Szegény Károly és az 
Erzsébet Vendéglő és Vendég-
ház dolgozóinak a finom étele-
kért, a figyelmes kiszolgálá-
sért. 

A kurzust a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület és 
Steinbach József püspök, to-
vábbá a Balatonkenesei Refor-
mátus Egyházközség támogat-
ta. 

Sipos Csaba 
Fotó: Németh Péter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hangversenyek a református templomban 
II. országos Gárdonyi-kurzus 

Visszatekintés 
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Mecseki Lajost szinte mindenki ismeri Kenesén. Generációkat tanított matematikára és fizikára évtizedeken át. Még ma sem tud 
úgy végigmenni az utcán, hogy a volt tanítványok, barátok és ismerősök meg ne állítanák, hogyléte felől érdeklődve és a lelkére 
kötve, hogy vigyázzon magára. 
A közelmúltban két nagy elismerés érte. Átvehette gyémántdiplomáját és augusztus 20-án díszpolgári címet kapott Balatonkenese 
városától. Ezek kapcsán beszélgettünk egy délután, a nem hétköznapi pedagóguspálya emlékeit, dokumentumait nézegetve, fon-
tos állomásait felidézve. 

 
– Sok szeretettel gratulá-

lunk a Balatonkenesei Hírlap 
olvasói nevében az elismerések-
hez! 

– Köszönöm szépen! Au-
gusztus elején kaptam az értesí-
tést, hogy a város díszpolgári 
címet szeretne adni nekem. Na-
gyon meglepődtem rajta. Kö-
szönöm azoknak, akik a javas-
latot tették. Köszönöm a testü-
letnek és a polgármesternek, a-
kik jóváhagyták. Nem utolsó-
sorban köszönöm a volt tanítvá-
nyaimnak, mert általuk vált le-
hetővé, hogy ezt az elismerést 
megkaphassam. 

Amikor augusztus 20-án át-
vettem a kitüntetést, Kürthy La-
jos volt polgármester gratulált, 
és azt mondta: olyanhoz került 
a díj, aki igazán megérdemli. Nagyon 
jó volt ezt hallani tőle. Őt ideérkezé-
semkor már nem tanítottam, de a fele-
ségét, Ibolyát még igen.  

– Tanár úr, mesélne nekünk az éle-
téről? 

– Nógrádban születtem, egy kis bá-
nyatelepen, ahol már az 1900-as évek 
elején volt villany. Szépen kiépült telep 
volt a 30-as években. 45 négyzetméte-
res lakások voltak: egy kis szoba, 
konyha, spájz. Abban az időben ez nem 
számított kicsinek. A testvéreimmel 
nőttünk fel ott, azért így elég szűkös 
volt. Hárman voltunk, és hála Istennek, 
még vagyunk testvérek: a húgom most 
81, a bátyám 85 éves. Az utolsó falatot 
is odaadták a szülők a gyerekeiknek, 
hogy ne éhezzenek. Nem falun laktunk, 
a bányatelepen meg nem volt jó a föld 
ahhoz, hogy megtermeljük, ami kell. 

 – Mindig tanárnak készült? 
– Tanító szerettem volna lenni. Apám kőszénbányász volt. 

1944-től 1948-ig nem tudtunk róla semmit. A Petőfi laktanyá-
ban teljesített szolgálatot és hadifogságba került. Oroszor-
szágba vitték, a Ladoga-tóhoz. Anyám addig egyedül nevelt 
bennünket. Apám ’48-ban jött haza, szerencsére épen és egész-
ségesen. 50-től 52-ig ÁVÓ-s megfigyelés alatt állt. Éjszakai 
műszak alatt mentek érte a bányába, elvitték Salgótarjánba ki-
hallgatni, hajnalig vallatták, utána hazaengedték, és gyalogol-

hatott 18-20 kilométert hazáig. 
– Az iskolában is megéltük az 
idők változását. Júniusban még 
templomba vitt minket a tanító 
bácsi, szeptemberben meg már 
azt mondta, meg ne próbáljatok 
oda járni. Így kezdődött a kor-
szakváltás. Persze jó is volt 
benne, mert közben a háború 
után újjáépült az ország. 

Teljesen összevont iskolába 
jártam, 1-től 8. osztályig egy 
tanteremben voltunk. El lehet 
képzelni, mennyi ismeretet kap-
tunk, és később mennyit kellett 
szenvedni miatta a gimnázium-
ban. Az alapok nagyon hiányoz-
tak. Pedig hetedikben a matekot 
jobban tudtam, mint a tanító. 
Érdekelt, mindig odafigyeltem, 
amikor a magasabb osztályokba 

járóknak magyarázott – ilyenkor a töb-
bieknek csendben kellett tevékenyked-
niük. 

Képesítés nélküli nevelőként kezd-
tem 1957-ben, a nógrádi viharsarokban, 
a Rétsági járásban, Nézsán. Közel volt 
oda a falu, Felsőpetény, ahol Mind-
szenty bíborost őrizetben tartották. Né-
zsán akkoriban a villanyt se kötötték be 
a faluban, pedig ezer lelkes település 
volt. Annak idején szlovákokat telepí-
tettek a községbe. Ha a gyerekek nem 
akarták, hogy értsem, miről beszélnek, 
szlovákra váltottak. – De nagyon jó volt 
kezdésnek az az egy év. Utána mentem 
Egerbe, a főiskolára. Kellemes három 
évet töltöttem ott, nagyon szép évek 
voltak. 

– Hogyan és mikor került Kenesére? 
– Mindjárt a végzés után, 1961-ben. 

Ennek is most van a hatvanadik évfor-
dulója. Akkor fejeztem be az Egri Tanárképző Főiskolát. Az-
óta itt élek. Jó emberek a keneseiek, akit megismernek, azt 
megszeretik. 

És még egy évforduló jutott erre az évre: hatvan éve annak 
is, hogy a feleségemet megismertem. A nevelőotthonban taní-
tott. Sajnos a tavasszal itt hagyott. 

– Kenese volt a cél, vagy ezt ajánlották fel? 
– Nem, ide kértem magam. A nagybátyám, édesanyám öcs-

cse Kenesén tanított, kémia-rajz szakon. Ő csábított, hogy jöj-

„…először is szeretni kell a gyereket, 
de nem mindegy, hogyan szeretem” 

A díszpolgári cím átvétele, 2021. augusztus 20-án 
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jek a Dunántúlra. Akkoriban még úgy volt, hogy a főiskolára 
kijöttek a megyei művelődési osztályról, ők mondták meg, hol 
van hely, tudnak-e fogadni egy iskolában vagy nem. Mikor 
mondtam, hogy Balatonkenesére szeretnék jönni, kérdezték, 
miért nem maradok a megyében, hiszen én is ott jártam isko-
lába. Mondtam, hogy a nagybátyám is Kenesén van, szeretné, 
ha a családból lenne valaki a közelében. 

Nagyon jó tantestületbe kerültem. Bán Ferenc volt az ak-
kori igazgató. Később, amikor szakfelügyelő lettem, megtud-
tam, hogy a keneseit mindig a megye egyik legjobb iskolája-
ként tartották számon. Jó csapat volt: ami eredményt és sikert 
elértünk, azt mindig közösen értük el. Egy ember sosem tudja 
megváltani a tantestületet. Különbözőek vagyunk, együttesen 
tudunk hatni a gyerekekre. A gyerekek több tanárral találkoz-
nak egy iskolában, és megismerik a pedagógusok egyéniségét. 
Választanak közülük: ki az a tanár, akihez hasonlítani szeret-
nének viselkedésben, magatartásban? Minden osztályban van 
egy gyerek, aki összefogja a társaságot. Volt olyan, aki a jobb-
kezemnek számított, mégsem én voltam a példaképe. De ez 
nem probléma. 

– Matematikát és fizikát tanított. Egyikről sem lehet elmon-
dani, hogy mindenki szeretné… 

– Mégsem szenvedtem a tanításukkal. Elég sok, a közepes-
nél jobb képességű gyerek érdeklődését sikerült felkeltenem a 
tárgyaim iránt. Kísérleti fizikát tanítottam, amit lehetett, a gye-
rekekkel végeztettem el, mert az marad meg bennük legin-
kább, amit a saját kezükkel próbálnak ki. Amit a táblára felraj-
zolok, azt lehet, hogy megjegyzik, de lehet, hogy nem. Sok 
gyerek játéknak vette a kísérletezést. Például ampermérőt ad-
tam a kezükbe. Abban az időben hatszáz forint volt darabja, 
tehát drágának számított, de jó eszközökkel látták el az iskolá-
kat. Amikor szakfelügyelő lettem, elsőként kaptam meg a kí-
sérleti eszközöket. Ez már a tanreform után volt, amin én is 
nagyon sokat dolgoztam, különösen országos szinten, a fiziká-

ban. Az Országos Pedagógiai Intézet vezetője kért fel a hatva-
nas évek végén, neki kísérleteztem. A fizika feladat- és mun-
kalapok összeállításában, kidolgozásában vettem részt, mert 
korábban olyan nem volt. 

Minden csapatban jól éreztem magam, ahová a munkám 
során kerültem. Nyugdíj előtt Fűzfőn tanítottam még néhány 
évet, az Irinyi János Általános Iskolában. Úgy gondoltam, ki-
próbálom magam másutt is. A hírnevem már megelőzött, de 
ott is nagyon jó volt, szerettek. Csupa nőből állt a tantestület, 
rajtam kívül csak az igazgató volt férfi. Kedvesen fogadtak.  

– Szakfelügyelőnek lenni sem lehetett kis feladat. 
– 1971-től 1994-ig voltam megyei szakfelügyelő. 1994-

ben kellett volna újra megpályázni, de addigra úgy éreztem, az 
oktatásügy elkezdett süllyedni, így nem tartottam értelmét, 
hogy tovább vállaljam. 

Amikor végigmentem a tantermek előtt, óra alatt, a folyo-
són, meg tudtam mondani, melyik kollégám lehet a gyerekek-
kel. Én fegyelmet tartottam, azt nagyon megköveteltem. Kö-
vetkezetes voltam, ami a pedagógusmunkában az egyik leg-
fontosabb dolog. Mert először is szeretni kell a gyereket, de 
nem mindegy, hogyan szeretem. Meg kell éreznie. Én is meg-
éreztem, ha kölcsönös. Kötődtem a gyerekekhez, ők kötődtek 
hozzám, ez mindig nagy örömet jelentett. Büszke voltam rá-
juk. Számomra nem volt rossz gyerek. Nehezen kezelhető per-
sze akadt, de nem mondtam rá, hogy rossz. Sose írtam be olyat 
az ellenőrzőjükbe, hogy nem viselkedtek jól, és óráról sem kel-
lett senkit kiküldenem. Tekintélyt nem szerezhetek, azt nekem 
kell megteremtenem, a saját órámon. Ha odaállok a gyerekek 
elé, azzal már nevelek. Ha ránézünk egymásra, abból már na-
gyon sok minden kiderül. A gyerek nagyon nagy kritikus.  

– A tárgyain kívül, amiket az egykori diákok szerint is na-
gyon szemléletesen és szenvedéllyel tanított, mit szeretett még 
a pedagógusmunkában? 

– Nagyon szerettem osztályfőnök lenni, nem pusztán óra-
adó tanár. Huszonkét évet lehettem az. Az igazgató megbízott 
bennem, és mindjárt, mikor idekerültem, adott egy osztályt. 38 
gyerekem lett, 1965-ben végeztek. Amikor nyugdíjba mentem, 
ennek az osztálynak a tanulói eljöttek a búcsúztatásomra is. 

Az 1961-1965-ös évfolyam búcsúztatója a nyugdíjazáskor 
 

Kedves Tanár bácsi! 

1961-ben, mikor a Balatonkenesei Általános 
Iskolába érkezett, és az V/A. osztályfőnöke lett, 
mi, diákok szorongva, félelemmel fogadtuk, de 
szeretettel vettük körül. Nagyon büszkék vol-
tunk a Tanár bácsinkra! 

Sokat fáradozott és tett értünk. Jó osztálykö-
zösséget formált belőlünk. Tiszteltük és becsül-
tük egymást. Útravalónkat is megkaptuk. 

Az évek elteltek, a szorongás és a félelem 
elmúlt, de a szeretet a szívünkben mélyen meg-
maradt. Ez az érzés hozott el bennünket ma, 
hogy Tanár bácsinkat szeretettel köszönthes-
sük a megérdemelt pihenés elérkezésének nap-
ján. 

Az osztálytársak és a volt tanítványok nevé-
ben kívánunk kellemes pihenést, jó erőt, 
egészséget, és azt, hogy az elkövetkező évek-
ben minden úgy legyen, ahogy Tanár bácsi sze-
retné és eltervezte azt. 
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Volt kollégám, aki nem szerette az osztályfőnöki órákat, 
inkább a statisztikákat csinálta alatta. Nekem az egyik legked-
vesebb feladatom volt. Előfordult, hogy azt mondtam valaki-
nek: ha nem érdekel, amiről beszélgetünk, ha nem akarsz rám 
figyelni, inkább ülj hátra a teremben, foglald el magad, de a 
többieket hagyd! Nem ment hátra, inkább viselkedett.  

Szerettem tartozni valakikhez. Négy év alatt sikerült elérni, 
hogy a gyerekeknek legalább képük legyen arról, milyen pálya 
iránt vonzódnak, mik szeretnének lenni, miért érdemes tanul-
niuk. Ha az ember foglalkozik velük, felméri, mi érdekli őket. 
Ötödik osztályban már elkezdtem figyelni, kit milyen tantárgy 
érdekel leginkább. Valamilyen sikerélmény a tanulásban 
minden gyereknek kell, hogy szeressenek iskolába járni. Ha ez 
éppen nem a matematika volt, hanem mondjuk a sport, akkor 
abban támogattam ő-ket. Ez a pedagógusokon mú-lik, s mindig 
csapatmunka. Én a csapat egyik tagja voltam. Eredményt pe-
dig csak közösen lehet elérni. Van, aki úgy gondolta, ő a leg-
jobb tanár, én meg úgy gondoltam, mindent megteszek a-zért, 
hogy a gyerek, ha kikerül az iskolából, úgy legyen vele: ezt 
Mecseki tanította, ezt tudom. Hogy amit átadtam nekik, arra a 
későbbiekben is nyugodtan tudjanak építeni. Ez volt a legfon-
tosabb célom. 

– A visszajelzésekből ítélve ezt tudják. 
– Többen mondták az évek során, hogy abból éltek felsőbb 

iskolás korukban, amit tőlem tanultak. Egy időben csak én ta-
nítottam fizikát a végzős osztályoknak Kenesén. Bán Ferenc 
igazgató mellett én szerepelek legtöbbet a tablókon. 

– Ha ezekből a dokumentumokból nem derül ki, hogy a gye-
rekek mennyire szerették, akkor semmiből. 

– Azért volt, aki megmondta, szemtől szembe: én a tanár 
urat nem szerettem, de tiszteltem, risztelem. – És ez a lényeg. 

– Esetleg, aki nem szerette, az nem is a tanár urat nem sze-
rette, hanem mondjuk a fizikát… 

– Vannak sokan, akik szeretnek, és ezt egész Kenesén ér-
zem. 

Volt olyan kollégám, akinek nem tetszett, ahogy a saját 
gyerekét tanítottam. Azt mondta: azt akarod, hogy annyit tud-
jon, mint te! Nem, feleltem, azt akarom, hogy amit megtanítok, 
azt tudja.  

– Látom, sikerült megszervezni az első polgárőrosztályt is. 

 
 

Gyémántdiplomás Díszpolgár 
avagy: „Tárkányi! Ellenőrző, füzet!” 
Az alcímbeli mondatot hányan, de hányan hallottuk 
mi, az egykori kenesei diákok! Természetesen ki-ki 
a saját nevével. Mert ez a mondat Mecseki Lajos ta-
nár úr maga! 

Osztályunknak 1967-től 1970-ig tanította a nem min-
denki által szeretett fizikát. 

Jómagam az idő múlásával egyre inkább megked-
veltem ezt a tantárgyat, mert a tanár úr mindig érthe-
tően, szemléletesen magyarázta a megtanulandó 
anyagot. Emlékszem, ahogy barna köpenyben, hóna 
alatt a naplóval, eszközökkel a kezében belépett az 
osztályterembe. Mindenki azonnal tudta, hol a helye, 
és csendben vártuk őt. Mondanom se kell talán, ez 
nem volt mindig jellemző az egyéb órák előtt! 

A bemutatott kísérletek közül a hőtani szemléltetése 
jutott most eszembe: kisebb vasgolyó láncon, meg-
felelő vaskarika. Láthattuk, simán átfért a golyó a ka-
rikán Miután bizonyos ideig láng fölött tartotta, s újra 
megpróbálta átbújtatni azt, nem fért már át! Így aztán 
saját szemünkkel láthattuk, hogy hő hatására a vas-
golyó kitágult, nagyobb lett. Innentől világossá vált 
például, hogy miért lógnak nyáron a villanydrótok, 
miért van a sínek kötött hézag – és így tovább. Em-
lékszem arra is, hogy egyszer hosszabb ideig távol 
volt, helyette Palásti tanár úr tartotta a fizikát. 

Én szerettem, hogy igazságos és következetes. Ta-
lán féltünk tőle? Inkább nem! Hanem tiszteltük, pró-
báltunk az elvárásainak megfelelni. Később, már ki-
kerülve a középiskolából is, több volt iskolatársamtól 
hallottam, hogy: „Mecseki hármasa ötös ért, apus-
kám!” 

Manapság, hogy nyugdíjasként én is a nagyszülőség 
útját taposom, időnként összetalálkozunk a tanár úr-
ral. Úgy érzem, élethelyzetünk hasonlóságából adó-
dóan is közelebb kerültünk egymáshoz. Szívesen 
beszélgetek vele, s szinte még mindig tanulok tőle 
valamit. 

Egy nap azt mondta az egyik lányom: „Anya! A tanár 
bácsi még most is olyan tiszteletet parancsoló!” 

Igen!  Számomra a tanár úr megjelenése, alakja, tar-
tása annyira egyedi, hogy ezer ember közül is azon-
nal felismerném! 

Kedves Mecseki Lajos Tanár úr! Szeretettel és tisz-
telettel gratulálok a Gyémántdiplomához és a Dísz-
polgári címhez! 

Pulai Istvánné 
(Tárkányi Irén) 
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– Kovács Ervin, a balatonkenesei polgárőregyesület kez-
deményezője jött be az iskolába az ötlettel, hogy jó lenne pol-
gárőrosztályt indítani az utánpótlás biztosításához. Az igaz-
gató kérdezte, ki lenne alkalmas rá, hogy egy ilyen osztállyal 
foglalkozzon? – Nem volt könnyű feladat. Hetedikes osztály-
lyal kezdtük, és voltak nehézségek: egy hetedikes gyerek hogy 
menjen oda egy nyolcadikoshoz fegyelmezni? De a gyerekeim 
élvezték, két éven keresztül. Ez 1994-ben volt. 

– Mi a legfontosabb egy pedagógus számára? 
– Hogy következetes és igazságos legyen, de a legelső a  

 

szeretet. Nem akartam, hogy engem a jegyekért szeressenek a 
gyerekek, mert azonnal észreveszik, ha a tanár nem igazságos.
Ezen kívül példát kell mutatni a gyerekeknek, elsősorban an-
nak az osztálynak, amelyiknek én vagyok az osztályfőnöke.
Ezek határozták meg a munkámat. Amit elhatároztam, azt 
igyekeztem végigvinni. Nem egy nap alatt, hanem szeptember 
1-től a tanév végéig. 

Hét órára jártam be reggelenként az iskolába, hamarabb, 
mint az ügyeletes. Tanítás előtt az az egy óra kellett, hogy rá-
hangolódjak a napra. Vannak pedagógusok, akik úgy esnek be 
az órájukra. Én szerettem alaposan felkészülni; a kísérleteket 
is elő kellett készítenem. A 45 perc 45 perc volt. Óra közben 
néztem a gyerekeket, oda tudnak-e figyelni arra, amit magya-
rázok, tudnak-e követni? Ha csak egy-két gyerek nem figyel, 
olyan mindig előfordul. De ha már az osztály többsége elvesz-
tette a fonalat, nálam van a probléma. 

Ha becsengettek, a gyereknek már ott kellett állnia a padja 
mellett, az iskolai szabályzat szerint. Ebben is következetes 
voltam: amit előírtunk és a gyerekek tudomására hoztunk, azt 
kölcsönösen be kell tartani. 

Jó szívvel emlékszem vissza az osztálykirándulásokra is. 
A Duna-kanyartól Pécsig nagyon sok helyen jártunk. Egerben 
is voltunk, ahol a főiskolát végeztem. Nagyszerűen sikerültek, 
egy életre szóló élmény volt valamennyi. 

– Akkor volt bizonyos lazaság? Vagy az is következetesen 
alakult? 

– Más egy tanóra és más a kirándulás. Az alapvető szabá-
lyokat persze betartottuk, de jól érezhették magukat a gyere-
kek. Felkészültek a kirándulásra is: ahová mentünk, előre 
megnézték, milyen helyi nevezetességeket láthatunk, és ott be-
számoltak róla a többieknek. 

– Tanár úr nem hétköznapi pályát tudhat maga mögött. Ke-
vés az olyan ember, aki egész életében azzal foglalkozhat, amit 
szeret.  

– Nagyon szerettem tanár lenni. Látni, hogyan alakulnak 
és változnak a gyerekek ötödik osztálytól nyolcadikig. Mint 
egy kertész, aki elülteti a növényeket, és figyeli, hogyan fej-
lődnek, érnek be. Így voltam a gyerekekkel. 

Valaki egy osztálytalálkozón említette, hogy még egyete-
men is eszébe jutott, amit magyaráztam. Nekem ez a meg-
nyugtató, nem az, hogy érezzem, én voltam a legjobb tanár. Én 
szerettem volna mindig még jobb pedagógus lenni. 

Nagy Krisztina

 
 Értéktár Bizottságunk jelenti 
 
 

Természeti környezet 
● Parragh kert és pince 

Kulturális örökség 
● A református sírkert védett sírhelyei 
● A katolikus sírkert védett sírhelyei 
● A balatonkenesei ’48-as Kossuth 

Bizottság hagyományai – Kossuth 
vacsora és bál 

● Soós-obeliszk 
● Szivárvány Népdalkör 
● A Vér házaspár munkássága 
● Kecskés József munkássága 

 
 

Épített környezet 
● Iparosház 
● A Pilinszky család 

egykori villája 
● Bakó József egyko- 

ri lakóháza 
● Mészöly Pál egyko- 

ri villája 
● Óparókia 

– ma Könyvtár 
● A Balatonkenesei 

Horgászegyesület csónakkikötője és 
felépítményei 

 

A Balatonkenesei Értéktár Bizottság 
a következőket vette fel a települési Értéktárba. 

 

Továbbra is várjuk a lakosság javaslatait! 
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Ki gondolná, hogy a kenesei hajóhíd a leghosszabb a bala-
toni kikötők között? 

Pedig az, mert leér az Adriáig. 
Mikor a falubeliek Hargitai bácsija, szeretett Nagypapám, 

vitéz Hargitai Ferenc a tintakék Adriát, a tengerészek fess ün-
nepi uniformisát idéző egyenruhájában lesétált a hajóhídra, 
útja nem ért véget a mólón, mert Ő em-
lékeit és engem kézen fogva, múltidéző 
lelkülettel, párás szemmel, de boldo-
gan lesétált az emlékezés hajóhídján az 
Első Háború tengeri csatáinak színteré-
hez, szeretett Adriájához. 

Tisztelgő séta volt ez a becsület, az 
elvesztett bajtársak, a megannyi meg-
rázó, de felemelő és soha nem felejt-
hető katartikus élmény, a Novara 
gyorscirkáló és parancsnoka előtt. 

A köszönet, a hála hangján emléke-
zett, mert kegyes volt hozzá a jóisten, 
hisz ő hazatérhetett, s nem zárta ma-
gába az Adria hullámsírja, s megélhet-
ték szeretett Nagymamámmal négy 
gyermekük megszületését, örvendez-
hettek még, mert ő átvitte a túlsó partra, 
vagy talán inkább a süllyedő csataha-
jók hullámaiból kimentve, fogában 
tartva hazahozta a szerelmüket. 

A hajóhídon sokat üldögélt Ő a há-
romlábú, összecsukható kis bőrözött 
székén, s a lágyan ölelő, tündöklő Ba-
laton selymes hullámainak varázslatos 
ragyogása visszahozta az Adria emlé-
keit; gondolatban újra ott kalandoztak 
ők, a matróztársak a cattarói lankák na-
rancsligeteiben, s ha csak egy pillanatra is, „… de a lehet talán 
még…” reménye beköltözött szívükbe. 

Ám a tovatűnő pillanatokban újra épült, reményteli szívek 
összeszorultak, mert nem tudhatták, hogy hazaérkezéskor a 
Novara fedélzetén a névsorolvasáskor ki lesz az, aki helyett 
csak a döbbent csend „felel” majd. 

Melyikük szerelme őrzi, s kié dobja el a menyasszonyi, 
vagy már az özvegyi fátylat? Melyik matróz lesz az, akinek 

csak az adatik meg, hogy a fejfáján lo-
bogó özvegyi fátylat szorítsa magához, 
s azzal törölje le az éj közepén az őt 
könnyedén elfeledő, örök szerelméért 
hullatott könnyeit? Ki lesz az közülük, 
aki már soha nem láthatja meg kicsi fi-
ának arcát, csak fellegbölcsőjét ringat-
hatja sírva? Kikből szakad föl a kínzó 
kérdés, hogy akartad-e valaha látni ki-
csi fiam édes, jó apádat, valaha? Melyi-
kük lesz az, aki nem fogja tudni elme-
sélni az őt hazaváró szerelmének, aztán 
majd gyermekének, s ha megéri unoká-
jának, a narancsligetek felől érkező dal-
mát szellő illatát, a hazaváró szeretet 
erejét? 

A Balaton vizének végtelenje rin-
gatta Nagyapámat, s a hajóhíd kövein a 
víz lágy csobogása, a pillanat hangjait, 
gondjait elnyomva segítette az emléke-
zést, s Nagypapám ajkán megelevene-
dett az ifjúkor, s kedvenc dalát, a Sor-
rentói emléket dúdolta a sajnos általam 
már nem megidézhető tenorján. Bár ezt 
hallanám…, s ne az „Acél Hangban” 
vele együtt éneklő társainak megrázóan 
csengő, fájdalmasan visszafogott, s hat-
évesen hallottan sem feledhető énekét. 

A Farkasréti ravatalozóban a társak megénekelt, elköszönő ba-
ráti vallomása, az érte szóló ima méltósága még él a lelkem-
ben. 

Nagypapa, amikor a kis székét 1962 őszén végleg össze-
csukta, talán még nem sejthette, hogy miközben a kis bőrözött 
székkel Hűvösvölgyig meg sem áll a költöztető autó, lelke ki-
heverhetetlen találatot kap, a végzetes torpedó felé tart, s pár 
hét alatt becsapódik, s örökre meghiúsítja a kislányával, a hu-
szonéves anyukámmal, s apukámmal tervezett, a régi ház he-
lyére megálmodott, közös jövőt. 

A szeptemberi megrendítő búcsúzóknál, a Siófokra irányt 
vevő, méltóságteljesen elúszó utolsó hajó fájó kürtszava 
szívbe markoló, a tájat uraló búcsút zengett Kenesének, a ha-
jóhídnak, az „ezüst nyaraknak”, s a faluban is sokan élték át 
azokban a pillanatokban földbe gyökerezett lábbal az elmúlt 
nyár, az ifjúkori szerelmek boldog-fájó örömét, emlékét, mi-
közben Nagypapám olykor szüleimmel együtt, a tintakék dísz-

Ami a Fürdőélet Kenesén című könyvből kimaradt 

Hargitai Ferenc a kenesei hajóhídon 
Kenesei emlékek 

Augusztus végén jelent meg Vér Lászlóné: Fürdőélet Kenesén című könyve. A kötet már nyomdában volt, amikor az alább 
olvasható írás, Németh Gyula tollából megérkezett. 

Mi köze Balatonkenesének a Novara gyorscirkálóhoz, Horthy Miklós zászlóshajójához, s az első világháború legnagyobb, 
a Földközi-tengeren zajlott ütközetéhez, az otrantói csatához? S mi köze ezen túl Hollywood-hoz, Mickey Hargitayhoz, az 
1955-ös Mr. Universe-höz, Jayne Mansfield amerikai színésznőhöz, az 1950-es évek egyik emblematikus szimbólumához és 
Mariska Hargitay Golden Globe- és Emmy-díjas színésznőjéhez? Olvassanak tovább, ritka információkhoz juthatnak! 

Nagypapa – Vitéz Hargitai Ferenc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Novara gyorscirkáló 
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egyenruhájában tisztelegve, végigélte ezt a szívbe markoló él-
ményt. 

Ám bizonyosak vagyunk Édesapámmal abban, hogy Nagy-
papa ilyenkor hallotta a fedélzeti sorakozókra hívó kürt szavát, 
s olykor beléhasított a Novara riadókürtjeinek fülsüketítő 
hangja is, s ott voltak vele a kenesei hajóhídon azok a délceg 
srácok, akik szintúgy a hazatérés reményében búcsúztak fájó 
öleléssel szerelmüktől, de őket 
már azok a karok soha nem szo-
ríthatták magukhoz. 

Ma már az „otrantói csata” 
puszta kiejtésébe is beleborzon-
gunk, s ugye megbocsátják, hogy 
ebben az ütközetben nemcsak a 
Földközi-tenger legnagyobb csa-
táját látjuk, hanem azt is, amint a 
Novara belövő ágyújának Tűz-
mestere menti a becsapódó löve-
dékektől megsérült, összeroska-
dó Parancsnokát, mert az ezen 
pillanatokra való emlékezet te-
remtette meg, s ápolta azt a pri-
vilegizált kapcsolatot, amelyben 
Horthy Miklóst Nagypapa akkor 
is Parancsnok Úrnak szólíthatta, 
amikor mások őt már Excellen-
ciás Úrként, Kormányzó Úrként 
tisztelték. 

Ezért is történhetett, hogy 
Nagypapám legkisebb fiát, Mik-
lóst a Parancsnok úr tartotta ke-
resztvíz alá. 

Halljuk még a döbbenetes csa-
tát idéző visszaemlékezést, hogy 
a Novara támadását leplező, mes-
terséges ködben ádáz csata kez-
dődött, melyet a Novara gépésze társaival, a hajó gyomrában, 
talán a legszörnyűbb perspektívából küzdötte végig, hisz csak 
a parányi ablakokon át láthatott ki a kilőtt, lángolva süllyedő 
hajókra, miközben mellettük csapódtak be a lövedékek. Talá-
latot kapott a Novara parancsnoki hídja és gépterme is. Mikor 
enyhült a szorítás, „börtönéből” a gépész bajtársaival feljött a 
fedélzetre. Nem érthette társai döbbenetét, mert ő nem láthatta, 
amit ők, hogy ébenfekete haja abban a csatában, az „éj” leple 
alatt mind egy szálig megőszült. 

Hetekkel ezelőtt a rohanó készülődés forgatagában felesé-
gem, aki ismeri a kis háromlábú, bőrözött szék történetét, óva-
tos kérdéssel lepett meg, s akkor botor módon még nem sejt-
hettem, hogy a „…Vigyük. …” válaszom megrendítő, szere-

tetteljes visszaemlékezésekhez segít, s alig győzöm megkö-
szönni neki, hogy empátiájával ehhez hozzásegített. 

Nem tudom visszaadni az élményt…, de amikor először 
osontam ki apartmanunkból, s hónom alatt a kis székkel lép-
kedtem lefelé a Spalatóval szembeni sziget ébredező partjára, 
már akkor a fenyők, pálmák menedékét keresve, a nem felejt-
hető látvány ellenére először elszontyolodtam a „csak ennyi 
maradt nekem, ennyit őriztem meg mihaszna unokaként Nagy-
papámtól ? ” kínzó kérdéshez tapadó vívódásom miatt. 

Ám a kis szék csodát tett, mert miután beigazítottam, s 
könyvemből föl-fölpillantottam, belém hasított a rakodópart 
alsó kövén elmélkedő-emlékező József Attila csodás felisme-
rése, hogy Nagypapa már az én szememmel gyönyörködik az 
Adriában, s bennem tovább élve csodálja Spalato városát, így 
íziben megörültem, hisz az emlékező önmagam is egy kicsit 
Ő, s így hozhattam volna-e magammal hozzá kötődő fontosabb 
emléket, Őt magát. 

Örültem, mert magamban Őt, és az isonzói harcos Németh 
Nagyapámat és a hajóhídnál akkoriban gyakorta csónakázó 
Anyukámat és Édesapámat is elhoztam Nagymamáimmal 
együtt, mert Ők én vagyok már, aki érzem, hogy több vagyok 
a soknál, mert az őssejtig vagyok minden ős. De jó is így el-
merengeni! 

Bevillant a nádfedeles há-
zuk, ahol a lecsüngő jégcsapok-
ra lángot ugyan nem leheltem, 
ám a rajtuk megcsillanó nap ki-
váltotta csöppenésüket látva, iz-
gatottan nógattam Nagypapá-
mat, hogy induljunk már azzal a 
szánkóval a hajóhídra, hisz a 
„függő feltétel bekövetkezett, s 
a reggel óta érvényes szerződé-
sünk hatályba lépett”, hisz a jég-
csap „megcsöppent”. De ki 
tudta volna 4-5 évesen megta-
gadni drága Nagypapájának a 
Déli krónika meghallgatásáért 
esdeklő óhaját? A miértről is 
hamarosan lehullt a lepel. Ha-
marosan a Washington város-
név hangzott el a rádióban, s ek-
kor Nagypapa elérzékenyülve 
mondta: tudod, Gyuszikám, ez a 
város annak az országnak a fő-
városa, ahol a Miki fiam él. A 
Krónika híreit hallgatta, de a 
„lélektől lélekig” bizonyosságá-
val várta azt a néhány pillanatot, 
amikor úgy érezhette, hogy 
ezek szárnyán fia is hazarepül, s 
az Ő szeretett, már 1946 óta 

Amerikában élő Miklós fia beköszön a kis nádfedeles, Tán-
csics utcai házba. 

Erre még éveket kellett várnia, de ahogy a jégcsap is meg-
olvadt, a világhírűvé vált fiú is képes volt arra, hogy hírnevével 
a vasfüggönyön akkora rést üssön, amin az amerikai álompár 
repülőgépe átsurrant, s landolhatott a filmhíradók kameráinak 
rengetegében. Majd az állami Volga egyeztetett, titkos szol-
gája hazarepítette őket Kenesére. 

A tiszt tekintete végigkövette a gyönyörű filmcsillag, 
Jayne Mansfield és a Mr. Universe, színész Hargitai Miklós 
találkozásait a keneseiekkel a hajóhídon, a Nevelőotthonban, 
a Rózsabokorban, s ki tudja még, hol. Többen örülhettek az 
álompárral készített fotóiknak, melyek bejárták Kenesét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Novara fedélzetén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miki és Jayne 
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Miki és Jayne, akik John Fitzgerald Kennedyt a Los Ange-
les-i álomházukban fogadták, a szülők nádfedeles házában 
költötték el Nagymamám finom főztjét. Micsoda boldogság 
volt az Nagyszüleimnek, hogy amit ők fontosnak tartva szí-
vükbe zártak, s fiukba rejtettek, nem érte sérülés, az iránytű jól 
működött. 

A röpke hazatéréseket előkészítő kétéves berlini egyeztetés 
inspirálta Nagybátyámat Ronald Reagan elnöknek címzett, a 
berlini fal ledöntését sürgető levelének megírására, amelyre az 
Elnök válaszát Miki bácsi azon napokban mutatta nekem lel-
kesülten, amikor Pozsgay Imre 1989. januárjában, párttársai 
megrökönyödésre az 1956-os forradalmat először már népfel-
kelésnek nevezte. 

Az Adriáig leérő hajóhíd új perspektívájára döbbentünk rá 
feleségemmel 1984 októberében, amikor a móló végén állva 
szemünkben ért össze a kelő hold ezüsthídja a lenyugvó nap 
aranyhídjával. Ekkor, a felismerés pillanatában, bennünk újra 
találkozhatott Hargitai Nagypapa és Nagymama szerelme. Az 
akkor is öröknek hitt értékek bűvöletében öleltük meg egy-
mást, s köszönve Nagypapának a megélt emlékeket, ezek igé-
zetében indultunk haza, hogy az akkor újra hazaért Miki bácsi-
nak bemutathassam Melcsit. 

 A csillogásában, s a családunk tagjainak emlékezetében 
újraéled, összeér minden és mindenki, a múlt a jelennel, a Ba-
laton az Adriával, a Föld az Éggel, mi egymással és szerette-
inkkel. Vágytak történeteidre Miki, Zoli és Mariska is, s érez-
ték, a Te lépésnyomaidon járnak, tudták, hogy miért és mióta 
vannak a bevésődések a kikötőbakokon. 

Tudom, hogy büszke voltál rám, hogy a Nevelőotthon ka-
zánházában is harsogtam, hogy a Sión át, milyen beltengere-
ken, óceánon át juthatunk Amerikába. 

Köszönöm Nagypapa, hogy fontos volt számodra, hogy én 
négy-öt évesen fújjam a „Talpra, magyart”, s annak ellenére, 
hogy engedted olykor az „Esküszünk, Esküszünk…”  nélkül is, 
a legmagasztosabb érzéseimhez a „…Rendületlenül…” szót 
kapcsolhatom. 

Ugye jól érzem a kenesei éjszakában, hogy a hajóhíd felől 
még most is a sorrentói emlék foszlányait hozza a szellő, s hi-
hetem azt, Nagypapa, hogy a Balatonhoz, az íróasztalomtól is 
látott hajóhidadhoz, az Adriához, a dalmát városokhoz, orszá-
gaink történelmén túl Te is, emlékeid szeretete is köt? 

 
Kenese, 2021. augusztus 1. 

Németh család 
 

Balatonkenese és én 
Kenesén születtem, a szépséges Balatonnak keleti kapujában. Még most, a nyolcvanas éve-

imben is öröm tölti el a szívem, ha lesétálok a partra, megfürdök a tóban, és gyönyörködöm a 
csodálatos panorámában, ami a kenesei öblöt körülveszi. 

Pedagógusként az aktív pályafutásom alatt a szülőföld, a Balaton szeretetét igyekeztem át-
adni tanítványaimnak és környezetemnek. A honismereti munka alkalmat adott arra, hogy ku-
tassuk Kenese múltját. A falunk, a községünk - ma már városunk – régi emlékeit elhivatottan 
őrző emberekkel folytatott sok-sok beszélgetés, a tőlük kapott és különböző gyűjteményekből 
származó gazdag kép- és anyaggyűjtés arra ösztönzött, hogy mindezt egy csokorba szedjem, 
és e kötetbe rendezzem. Ezért is adtam alcímnek a Megőrzött emlékezet-et. Célom, hogy ezen 
a módon is adjuk meg a tiszteletet elődeinknek, akik azon fáradoztak, hogy Kenese ismert és 
elismert balatoni fürdőhely legyen. 

A mi településünk múltját, jelenét és jövőjét egyaránt meghatározza a gazdag hagyomá-
nyokkal, régi birtokokkal, jeles eseményekkel tarkított fürdőélet. Az eleinte a székesfőváros-
ból, majd más városokból érkező nyaralók mindig hoztak sok jót, újdonságokat. Ha hagytuk, 
alakítottak rajtunk, szokásainkon, a Balatonhoz és egymáshoz való viszonyulásunkon. Ennek 

bemutatására is törekszem ebben a könyvben. Legszívesebben üldögéltem volna a legkedvesebb balatoni helyemen, és ott me-
rültem volna el a múlt megannyi, időtálló szépségében. Azon-
ban nem regényírásra vállalkoztam. Múltbeli tényeket, kora-
beli újságcikkeket, megannyi érdekes fotót, hirdetést, plaká-
tokat, régi emlékeket, családi történeteket rendeztem össze, 
hogy közkinccsé válhassanak. 

Arra kérem a kedves Olvasót, ne keresse e munkában a tu-
dományos alapot, magyarázatot! Képzelje el, hogy egy honis-
mereti foglalkozáson van, és a gyűjtött anyagból rátekinthet 
Balatonkenesére, mint üdülőhelyre a múltból. Aki itt él, kene-
sei ember, azért forgassa jó szívvel, mert érdemes – különösen 
a hozzám hasonló éltes korúaknak –, hogy időnként elmélyed-
jünk gazdag helyi örökségünkben. Felismerjük a régi fotókon 
a már elfeledett helyeket, régről ismert személyeket, s ha lesz 
olyan Olvasó, aki még nem ismeri a számunkra oly kedves 
Kenesét, lám, itt a lehetőség, hogy megízlelje hangulatát, s 
ahogy mondani szokás: várjuk, hogy majd a következő talál-
kozáskor már ismerősként térjen vissza. 

Induljon hát a felfedezés, tartsanak velem! 
 
 

 

Fürdőélet Kenesén 
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Keresztény hitünk legelterjedtebb, legismertebb szimbó-
luma a kereszt. Mégis a keresztény szó nem a kereszt szóból, 
hanem a Krisztus szóból származik. Mi keresztények mégsem, 
mint a kivégzés eszközére emlékezünk a Szent Kereszt kap-
csán, hanem arra az áldott fára, amelyen Krisztus szeretetének 
legnagyobb jelét adva életét adta értünk. „Nagyobb szeretete 
senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért”. 
(Jn 15,13.) Emlékezetünkbe idézzük, hogy éppen a fa volt, 
pontosabban a paradicsombéli fa gyümölcse, amely a Sátán 
féltékenysége és kísértése miatt Ősszüleinket bűnbe vitte. 
Mindennek súlyos következménye lett: bezárult az Ég, Ádám 
és Éva kiűzettek a Paradicsomból, megromlott a kapcsolat az 
ember és Isten, az ember és társa, az ember és a környezete 
között, elkezdődött az ember tragédiája. Az Isten megígérte 
Évának az ősevangéliumot: „Általad nyer áldást a föld minden 
népe”. Az áldás Krisztus, aki az Atyának emberként, a halálig 
való engedelmességével elégtételt adott a bűnökért. És éppen 
a fa lett a megváltás anyaga és eszköze, fa által buktunk el, fa 
által, Krisztus érdemszerző áldozatával nyertük el az üdvössé-
get, Isten ajándékaként. Köszönjük 
meg Isten eme ingyenes ajándékát! 

Nagy Konstantin császár elren-
delte, hogy a Golgotán egy bazilikát 
emeljenek. Azt is kérte, hogy a fel-
épített bazilika kiválóbb legyen, 
mint az addig épült összes városok 
kiváló épületei. Makariosz, Jeruzsá-
lem akkori püspöke elkezdte kivá-
lasztani a helyszínt. Ásatási munká-
latok közben, a föld mélyén, találtak 
keresztre feszítésre használt fageren-
dákat. Ezt Konstantin császár levelé-
ből tudjuk meg. Azt írja, megtalálták 
Krisztus „szenvedésének kiváló em-
lékét, amit annyi éven át a föld 
gyomra fedett be, és ami igencsak 
nagy csodálkozást keltett”. 

A Szent Keresztet Szent Ilona 
császárnő találta meg a 4. században. 
A legendás történet szerint Nagy 
Konstantin császár édesanyja ki-
ásatta a kereszteket a Kálvária föld-
jéből. Mindhárom kereszt és az 
INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilá-
tus az Úr keresztjére tűzetett. A gö-
rög, latin, héber nyelvű felirat jelen-
tése: „A Názáreti Jézus a zsidók ki-

rálya”.  Nem lehetett 
azonban megállapítani, 
hogy a három kereszt 
közül melyik volt 
Krisztusé, ezért Maka-
riosz püspök mindhár-
mat hozzáérintette egy 
halálos beteg asszony-
hoz, aki az egyiktől 
meggyógyult. Így azo-
nosították, hogy melyik 

kereszt lehetett Krisztus keresztfája. 
A bazilika helyét végül úgy határoz-
ták meg, hogy Krisztus sírját és a ke-
resztek megtalálásának helyét is ma-
gába foglalja. 

335. szeptember 13-án ünnepé-
lyesen felszentelték Jeruzsálemben a 
Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták 
fel először a népnek a megtalált ke-
resztereklyét, amely a keresztények 
számára a megváltást jelentő kereszt, 
az Életadó Kereszt. Az ünnepet előbb 
Konstantinápolyban, majd a 7. szá-
zadtól már a nyugati egyházban is 
megünnepelték. Jeruzsálemi Szent 
Cirill egyházatya, aki később, egy 
351. május 7-i keltezésű levelében 
megerősítette a megtalálás tényét, 
melyet II. Constantinus római csá-
szárhoz, Nagy Konstantin fiához ír: 
„A te atyádnak, Konstantinnak idejé-
ben megtalálták Jeruzsálemben a 
Kereszt üdvözítő fáját.” Majd meg-
említi, hogy az egész földön szétosz-
tották a fát. Ebből az ereklyéből talál-
ható minden katolikus és ortodox 
templom főoltárában egy kis darab. 

A római liturgiában a Szent ke-
resztnek két ünnepe volt, az első a megtalálásé (május 3.), 
amely a VIII. századi gallikán liturgiából származott, míg a 
másik a felmagasztalás ünnepe. Az V. században Konstaniná-
polyban, a VII. században már Rómában is ünnepelték. A 
Szent kereszt megtalálásának és felmagasztalásának ünnepét 
Szent XXIII. János pápa egyesítette, és dátumát szeptember 
14-re jelölte ki. 

Minden kereszt, amit látunk, vagy ékszerként viselünk, e-
gyetlen célt szolgál: emlékeztessen minket Krisztus keresztjére. 

Medveczky Miklós 
plébános 

Szeptember hónap 
a Szent Kereszt Felmagasztalásának fényében 
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Nagyon ritkán hallgatok 
híreket vagy böngészek hírol-
dalakat a neten, de így, tanév 
kezdetén igyekeztem vissza-
rázódni a körülöttünk zajló 
események világába. Miköz-
ben görgettem a gépemen a 
hírfolyamot, láttam háborús 
tudósítást, vitaindító írásokat, 
politikai véleményeket, a ví-
rusról szóló elemzéseket … 
és lassan azt vettem észre, 
hogy egyre feszültebb lettem 
és igazából már nem is vágy-
tam annyira, hogy „napra-
kész” legyek a mi-is-történt-
a-nagyvilágban témában. De 

ez az élmény jó alkalmat adott arra, hogy egy kicsit megfigyel-
jem a saját reakcióimat. Mi is zajlott le bennem? A negatív ér-
zések egész tárháza futott végig rajtam néhány perc alatt: fe-
szültség, keserűség, ingerültség, bosszúság, neheztelés, ide-
gesség, harag, zaklatottság, nyugtalanság, aggodalom, ijedt-
ség, rémület, bizonytalanság, meglepődés, értetlenség, tehetet-
lenség … Viharos érzések. 

Érzéseink minden perc-
ben jelen vannak, meghatá-
rozzák reakcióinkat, döntése-
inket, a világhoz való viszo-
nyunkat. Időnként kelleme-
sek, máskor nem. Az érze-
lemkutatás egy kiemelkedő ku-
tatója, Dr. Paul Ekman pszi-
chológus, antropológus és e-
meritus professzor a Kalifor-
niai Egyetemen, úttörő volt az 
érzelmek és az érzelmekhez 
kapcsolódó arckifejezések ku-
tatásában. Ő hat alapérzelmet 
határozott meg: öröm, bánat, 
düh, meglepődöttség, félelem 
és az undor. Ezeket az alapér-
zelmeket látjuk például megjelenni az Agymanók (Inside Out) 
című animációs filmben is, ahol a főszereplő kislány, Riley fe-
jében lakó alakok egy-egy érzelmet személyesítenek meg. A 
filmben megjelenő érzelmek karaktereinek megjelenítéséhez 
maga Ekman is hozzájárult. A hat alapérzelmet a világ bár-
mely kultúrájában felismerik és azonosítani tudják, a nomád 
természeti törzsektől kezdve a nagyvárosok dzsungelében élő-
kig. 

A híreket nézve, 
bennem a főleg a féle-
lem fő érzése merült fel. 
Mit tesz velünk a féle-
lem? Egyrészt élessé 
tesz, mikor elkezdek na-
gyon figyelni, hogyan 
kerüljek el egy helyze-
tet, vagy felkészít arra, 
hogyan küzdjek meg ve-
le. Ilyenkor minden rész-

let fontos, ezért 
elkezdek ter-
vezni, elemez-
ni. Másrészt a 
félelem beszű-
kít, ha a félelmetes helyzet már megvalósult, ekkor képes va-
gyok leblokkolni vagy akár túlreagálni. 

Reményik Sándor a Jön cím versében ezt így írja le: 
„Magányos út, november, éjszaka, 
Koromsötét. 
Valaki jön mögöttem, 
Súlyosan jön: 
Hallom léptei döngő ütemét. 
Eremben lassan hűlni kezd a vér, 
De nem sietek, már nem sietek, 
Tudom, hogy úgyis mindjárt utolér.” 

Bár a félelmet a negatív ér-
zések köré sorolják, igazából 
támogat minket, mert segít fel-
készülni a küzdelemre, a ne-
héz helyzetre. Eredeti célja nem 
a megbénítás, hanem a sikeres 
megküzdés. De hogyan tudjuk 
a félelem érzését a saját elő-
nyünkre fordítani? Érdemes vé-
giggondolni a következőket: 

● A félelmem tárgya reális-e? Biztosan be fog következni? 
Valóban van rá esély? 

● Tudatosítani, hogy pontosan mitől is félek? Mit szeret-
nék például elkerülni vagy túlmenni rajta? 

● Mindent megtettem-e a sikeres megküzdésért? Ha nem, 
akkor mit tehetek még? 

● Kik segíthetnek most nekem? Kikre számíthatok? 
● Ha esetleg mégsem történik minden terv szerint, milyen 

alternatív lehetőségeim vannak? 
Tehát a félelem helyett a le-

hetéséges megoldásokra érde-
mes koncentrálni. A Dalai Lá-
ma ezt sokkal egyszerűbben 
így fogalmazta meg: „Nem ér-
demes az embernek magát 
stresszelni, mert vagy van egy 
problémára megoldás, és ak-
kor miért izgatod magad, vagy 
nincs, és akkor is minek?” 

A Biblia is nagyon sokat 
foglalkozik a félelemmel, úgy 
tudom, 365 helyen van meg 

benne a következő rövid biztatás: „Ne félj!” A Jóisten az év 
minden napjára küld nekünk egy biztató szót! Talán a Jóisten 
azt szeretné üzenni nekünk, ne félj, mert nem a félelemé az 
utolsó szó! 

Reményik Sándor számomra Isten üzenetét így fogalmazta 
meg: 

„Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív, 
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul, 
Istentől mégis Békessége van. 
Nyugalma nincs, de Békessége van.” 

M. Teréz nővér

Életvezetés – Érzések viharos tengerében 
Mottó: „Ne félj!”

(Márk 5,36)
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Szeretünk az előre elgondolt terveink szerint élni. Sokan 
listákat írunk, és akkor fekszünk le nyugodt lélekkel, ha min-
den tételt kihúztuk róla. Utazás során útitervet készítünk, ki-
gondoljuk, hogy mivel töltjük majd az időnket, hol fogunk tar-
tózkodni, mennyit szeretnénk költeni. Elgondoljuk, hol szeret-
nénk tartani öt vagy tíz év múlva; konkrét elképzelésünk van 
kertes házról, mosolygós gyerekekről, sikeres karrierről. Ter-
vezni jó dolog, és személyes meggyőződésem, hogy szükséges 
is. Azonban mi történik, ha a terv meghiúsul? Ha lekéssük a 
buszt, és nem tudunk időben odaérni? Ha kirándulást terve-
zünk, és egész nap esik az eső? Mi van akkor, ha tovább aka-
runk tanulni, és nem vesznek fel oda, ahová megálmodtuk? 
Mihez kezdünk akkor, ha foggal és körömmel ragaszkodunk 
egy tervhez, az általunk elképzelt ideális jövőképhez, de Isten 
közbeszól és kimondja azt, amit a legkevésbé szeretünk Tőle 
hallani: nem. 

Apró vagy akár nagyobb jelentőségű történések során már 
mindenki megtapasztalhatta, hogy néha más utat szántak ne-
künk, mint amit mi magunknak elterveztünk. Sokszor így volt 
ez már a bibliai időkben is. Jónás nem akart Ninivébe menni, 
ellenszegült Istennek, a másik irányba indult, végül mégis Ni-
nivében kötött ki. És milyen sokan sorolhatnánk a saját terve-
inket, és azt, hogy mi kerekedett ki végül belőlük. Valami, ami 
elsőre egyáltalán nem tűnt jó forgatókönyvnek, de minden jó, 
ha a vége jó.  Máskor azonban gyakran nem kapunk válaszo-
kat. Nem tudjuk megmondani, hogy miért alakult valami így 
vagy úgy. „Isten akarata volt ez” – próbáljuk nyugtatni magun-
kat, de hogy miért, arra nem tudunk válaszolni. Vannak olyan 
fordulatok, csalódások, bajok és fájdalmak, amelyek miértjeire 
soha nem lesz válasz. Van olyan, amit egyszerűen csak el kell 
fogadni. És nincs mit tagadni, ez piszkosul nehéz. Elengedni 
azt, amit annyira elterveztünk, elképzeltünk, amit jónak gon-
doltunk. Beletörődni, hogy valamiért nem történhetett meg. 
Csak Isten tudja, hogy miért. Hiszen Ő a Mindentudó. Hagy-
junk fel hát a vádaskodással, a kérdezgetéssel, és amennyire 
csak lehet (még ha végtelenül nehéz is) próbáljuk meglátni, 
hogy hogyan lehet a jót keresni abban a helyzetben, amiben 
épp vagyunk. Mielőtt még hónapokon, éveken keresztül ha-
raggal, miértekkel, panasszal és lázadással fordulnánk Isten 
felé, az élet felé, mások felé vagy éppen önmagunk felé: in-

kább csendesedjünk el, békéljünk meg, hiszen egy biztos: Isten 
tudja, hogy mi miért történik… Hányszor megtapasztaltuk 
már, hogy ami éppen a legnagyobb kihívás volt az életünkben, 
az később a legnagyobb áldássá változott. Szétcsúszott terve-
ink darabjaiból végül valami egészen más alakult ki. Csupán 
idő kellett, hogy mi is meglássuk azt a jövőképet, amely már 
oly régóta formálódott csendesen. 

Miért fontos mindez? Mert így kezdjük el másként értel-
mezni a történéseket. Ebben a megközelítésben már most is 
hálásak lehetünk a jelenlegi megpróbáltatásokért, és tudatosít-
hatjuk magunkban az életünkben épp most folyó pillanatok 
ajándékait. Igen, az itt és most folyó pillanatokét. A nézőpon-
tunkat bármikor képesek vagyunk megváltoztatni. És ezzel a 
képességgel pedig szabadságot és felelősséget is kaptunk. 
Igen, azt a bizonyos félig töltött poharat többnyire kétfélekép-
pen értelmezik. Az optimisták szerint félig tele van, a pesszi-
misták szerint pedig félig üres. De mi lenne, ha inkább úgy 
közelítenénk meg a témát, hogy: hálás vagyok azért, mert 
van egy pohár vizem. 

Viszont, ha őszinték vagyunk, be kell látnunk azt is, hogy 
a hála egy melós dolog.  De ha a hálaadásra koncentrálás tuda-
tossá válik, teljesen más életminőséget élhetünk. Erre a hozzá-
állásra nagyszerű példa Karvai Sándor, az első magyar vak 
rally navigátor. Egy Kawasaki motorral egy teljes kört tett meg 
versenypályán, miközben születése óta vak. Egy interjúban azt 
nyilatkozta: „Egy életem van, amely fogalmam sincs, meddig 
tart majd, de addig szeretném a lehető legtöbbet kihozni be-
lőle.” 

Ma arra biztatok mindenkit: tekintsen bátran másként a 
gondjaira, nehézségeire és engedje megfogalmazódni lelke 
mélyén a hála gondolatát! A hála az egyetlen szemüveg, ame-
lyen keresztül másként nézhetünk a jövőbe. Rajta keresztül ké-
pesek vagyunk meglátni a lehetőségeket, és egészen más hely-
zetből indulhatunk a következő napba, hónapba, vagy éppen 
évbe. Minden kihívás és újratervezés az életünkben egészen 
biztosan a javunkat szolgálja, mert habár a mi irányítási lehe-
tőségeink korlátozottak, azonban van Valaki, akinek az újra-
tervezése biztosan a végtelenbe nyúlik. 

 
M. Erzsébet nővér 

Újratervezés „Ha elvétem az utat, s néha-néha eltévedek, megszólal rögtön az én mindig pontos GPS-em:
»Fordulj vissza most, az utat újra tervezem«.” 

Pintér Béla: Újratervezés című dalából
 

 Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, élt egy apró kislány. Nem volt sok barátja, vagy különleges játéka, 
viszont akik megismerték, hamar megtapasztalták szeretettől ragyogó tekintetét és az arcáról le nem hervadó moso-
lyát. Valahogy a városka lakóinak egyszerűen jó volt találkozni ezzel az aprócska kislánnyal. Kora hajnalban már 
látni lehetett, mikor a játszótér padján üldögélt, várva édesanyja érkezését, aki testvérét kísérte indulás előtt az 
iskolába. Máskor öröm volt nézni, ahogy vidáman sétál édesanyjával az óvoda felé, egyre elmélyültebben számolva 
az útjukat övező fákat. Talán a legvidámabb akkor volt ez az aprócska kislány, mikor nagyszüleihez igyekeztek. Már 
az utcasaroknál gyorsabbra vette lépteit, nehogy lemaradjon a közös játék és mese egyetlen pillanatáról sem. Alig 
várta, hogy végre megérkezzen, hiszen teli volt szebbnél szebb tervekkel, nagymamával és nagypapával. 
Történt pedig az egyik alkalommal, hogy éppen csak belépve a kapun, egy aprócska gödörbe lépett, és már abban 
a pillanatban a földön hevert. Nagy volt a riadalom, gyorsan vitték is a kórházba. Hamar kiderült, hogy az ap-
rócska kislánynak eltörött a lába. Kapott egy szép, hófehér gipszet a gyógyuláshoz. A bölcs felnőttek pedig gond-
terhesen tervezgették azonnal az elkövetkező napokat, heteket, lehetőségeket. Egyszer csak odahajolt nagymama 
az apró kislányhoz: 
– Ne legyél szomorú, gyerekem. Minden rendben lesz… 
– Nem vagyok szomorú! Most jön a legjobb rész, amikor azt mondja a GPS-em, hogy újratervezés. Tudja, nagy-
mama, olyan jó, hogy csak az egyik lábam tört el, mert így a másikkal még jól tudok ugrálni. 
És ekkor már nemcsak a szeretettől ragyogtak az aprócska kislány szemei, hanem a szív mélyéből feltörő igazi 
örömtől volt olyan egészen más ez a sugárzó gyermekarc. 
Így volt-e, vagy sem? Ki tudja azt. De ha valami hirtelen nehézség ér, jusson eszedbe az aprócska kislány bölcses-
sége: most jön az újratervezés, azért mert… 
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A BALATONKENESE VSE MECCSEI 
 
 
 
 
 

2021-2022. 

CoreComm SI Megyei III. osztály Kelet 

Csapatok Időpont Helyszín 

Pécselyi SE – Balatonkenese VSE 2021.11.06. 15:00 Balatonfüred 

Balatonkenese VSE – Olaszfalu SK 2021.09.04. 16:30 Balatonkenese 

Jásd-Csetény – Balatonkenese VSE 2021.09.12. 13:30 Jásd 

Balatonkenese VSE – Bakonyszentlászló KSE 2021.09.18. 16:00 Balatonkenese 

Hárskút SE – Balatonkenese VSE 2021.09.26. 16:00 Hárskút 

Balatonkenese VSE – Felsőörs 2021.10.02. 15:30 Balatonkenese 

Balatonkenese VSE – Bakonybél SZSE 2021.10.09. 15:00 Balatonkenese 

Balatonalmádi SE – Balatonkenese VSE 2021.10.16. 15:00 Balatonalmádi 

Balatonkenese VSE – Bakonynána 2021.10.24. 11:30 Balatonkenese 

Litéri SE – Balatonkenese VSE 2021.10.31. 14:00 Litér 

Adabau Várpalotai BSK – Balatonkenese VSE 2022.03.27. 16:00 Várpalota 

Balatonkenese VSE – Pécselyi SE 2022.04.02. 16:30 Balatonkenese 

Olaszfalu SK – Balatonkenese VSE 2022.04.10. 14:00 Olaszfalu 

Balatonkenese VSE – Jásd-Csetény 2022.04.16. 17:00 Balatonkenese 

Bakonyszentlászló KSE – Balatonkenese VSE 2022.04.24. 17:00 Bakonyszentlászló 

Balatonkenese VSE – Hárskút SE 2022.04.30. 17:00 Balatonkenese 

Felsőörs – Balatonkenese VSE 2022.05.07. 17:00 Felsőörs 

Bakonybél SZSE – Balatonkenese VSE 2022.05.15. 14:00 Bakonybél 

Balatonkenese VSE – Balatonalmádi SE 2022.05.21. 17:00 Balatonkenese 

Bakonynána – Balatonkenese VSE 2022.05.29. 17:00 Bakonynána 

Balatonkenese VSE – Litéri SE 2022.06.04. 17:00 Balatonkenese 

Szurkoljunk együtt 
Balatonkenese futballcsapatának! 

Gázszüneti értesítés 
Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. arról tájékoztatta Balatonkenese Város Önkormányzatát, hogy 

2021. szeptember 8-án a 09.00-14.00 óra közötti időszakban 
a Papkeszi gázátadó állomás éves karbantartása miatt a gázszolgáltatás Balatonkenesén szünetel. 

A gázszünettel kapcsolatos kérdésekre a +36 80 301 301 telefonszámon ad válaszokat az E.ON diszpécserszolgálata. 
Az E.ON köszöni megértésüket! 

 

Az E.ON szolgáltatásainak kiváló minősége 
és a biztonságos ellátás érdekében folyama-
tos korszerűsítést hajt végre a hálózaton. A 
tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elen-
gedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüne-
teltetése. 
 

Tervezett áramszünetek 
Balatonkenesén, 
2021. szeptember 

2021. szeptember 21. 
Időpontja: 9:00-11:00 
Hullám utca 17. 
Vak Bottyán utca 110-114., 113-115. 
Időpontja: 11:00-14:00 
Dobó Katalin utca 34-36. 

 

Értesítés 
A Bakonyi Fakitermelő Bt. 
az E. ON Áramhálózati Zrt. 

megbízásából 
élet- és vagyonvédelmi okokból 
gallyazási- és nyiladéktisztítási 

munkálatokat végez 
az E.ON Zrt. hálózatain. 

A munkálatok egész évben folyamatosak. 
Az ezzel kapcsolatos észrevételek 

az alábbi elérhetőségeken jelezhetők: 
Bakonyi Fakitermelő Bt. 

Tel.: 06-30/267-9094 
Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina 

+36-30-990-63-76 
+36-70-908-63-01 
Levelezési cím: 

8439 Sikátor, Ady Endre utca 2. 
E-mail cím: info@bakonyifa.com. 

Valamint tájékoztatás kérhető 
az E.ON Áramhálózati Zrt. 

területileg illetékes ügyfélszolgálatán. 
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– Hogy sikerült az o-
roszlányi verseny? 

– 36 fok körüli hőmér-
sékletben vágtunk neki, 
nagyon meleg volt, talán 
augusztus legmelegebb hét-
végéje. Szombaton, még 
a verseny előtt véletlenül 
belerúgtam valamibe, és 
eltört a nagylábujjam. E-
lőször nem fájt annyira, 
de este, a szálláson már 
elég ronda színe volt. Így 
indultunk. De mivel ren-
geteg dolgom volt a ver-
seny napján – szervize-
sem nem volt –, nem ér-
tem rá vele foglalkozni. 
Ott volt Ádám fiam, ő se-
gített kereket cserélni. A 
frissen összerakott autó 
azonban mindenfajta mű-
szaki gond nélkül kibírta 
a versenyt. Saját kategóri-
ánkban, a Ladák között 
negyedikek lettünk. 

– Gratulálunk! 
– Köszönöm! Bebizo-

nyosodott, amit igazából 
már régóta tudunk, hogy 
két-hároméves gumikkal 
és néhány aprósággal, a-
melyeket nem volt lehető-
ség kicserélni, nem lehet 
nekivágni. Mindig éles-
ben, a versenyen derülnek ki a problémák, nem akkor, amikor 
még próbáljuk az autót. – Szóval a végén fáradtak voltunk, és 
azóta sem sikerült sokat pihenni. Három nap múlva már reví-
zióztam az autót, a szükséges, utólagos beállításokat végez-
tem, és elkezdtem felkészíteni a következő versenyre. Most fe-
jezem be, és már pakolok is a következő helyszínre. 

A versenyautó helyszínre juttatásában segítségemre volt a 
Keresztes család. Nagyon köszönöm nekik! 

– Milyen volt a verseny hangulata? 
– Rajtceremóniával indultunk Oroszlány központjából. Több 

száz ember volt kint. Felvonultunk, riportok készültek a rajtnál 
– megadták a módját a szervezők. Maga a verseny aszfaltos 
pályán, de nem a városban zajlott, hanem Oroszlány és Puszta-
vám között, egy bányaúton. Az útburkolat elég érdekes, egyik 
kanyar normál, a másik fehér aszfalt; van, ahol poros, ha meg 
egy kis eső esik, olyan, mint a jég. Minden szempontból odafi-
gyelést igénylő pálya – bár mindegyik teljes odafigyelést igényel. 

Nagyon jó érzés volt több mint másfél év után találkozni a 
versenyzőtársakkal. Sokan érdeklődtek, sokat beszélgettünk, 
sztoriztunk. Jó volt látni egymást. 

– És a másfél év kihagyás után negyedikek lettetek. 
– Olyan ez, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni, bár az 

első rajt e-lőtt azért volt egy kis drukk bennünk, de ezzel jár. 

Aki nem izgul egy autó-
versenyen rajt előtt, az 
nem is mond igazat. Lé-
nyeg, hogy sikerült visz-
szarázódnunk. Most már 
a legközelebbi versenyre 
koncentrálunk. 

– Mi lesz a következő? 
– A Vértes Rally, or-

szágos bajnokság, 268 km 
össztávval, három külön-
böző gyorsasági szakasz-
szal, rajt- és céldobogóval, 
a város közepén rajtcere-
móniával – tehát nagy ren-
dezvény lesz. 

– Akkor ezen a hétvé-
gén sem fogtok unatkozni. 

– Igazából nem is a-
zért megyünk, de teljesen 
igaz. Itt a pályák bejárása 
is rengeteg időt vesz igény-
be, hiszen egymástól 15-
20 km-re vannak a gyor-
sasági szakaszok, amelye-
ket egy irányban lehet vé-
gigjárni. Hogy a közel 300 
km össztávot normálisan 
fel tudjuk írni, többször 
kell végigmennünk rajta 
az előző napokban, ami 
mintegy 6-700 km. Szó-
val már akkor fáradtak le-
szünk, amikor a verseny 
még el sem kezdődött. 

– Kivel indulsz? 
– Navigátorom más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni 

a versenyen, ezért vendégnavigátorral megyek, régi verseny-
zőtársammal, Hoferka Péterrel. Ő is szeretett volna már 
menni, ideje és kedve is van. Szeretnénk teljesíteni a versenyt 
és szeretnénk jó eredményt elérni, bár rengeteg a nevező, ren-
geteg a komoly autó. 125-en indulunk. Valójában azért vállal-
tuk be ezt a harmadik versenyt idén – bár egy elmaradt, azért 
arra is teljesen felkészültünk –, mert nem tudjuk, hogy mi lesz 
az ősszel, lehet-e még futamokat rendezni. Annyira bizonyta-
lanná vált a jövő, hogy nem akarunk kihagyni egy ilyen lehe-
tőséget, ráadásul nincs is messze. 

A fiam megint ott lesz, a versenyen ünnepli a 14. születés-
napját. 

– Hogyan készültök most? 
– Jókedvvel, bőséggel. Az autót a legutóbbi verseny után 

felkészítettem, apróságokat kellett csak cserélni. 
– És hogy van a lábujjad? 
– Most már behajlik, bár a színe még nem az eredeti. Sze-

rencsére nem fáj. 
– Nagyon jó felkészülést és még jobb versenyt kívánunk 

nektek! 
Fotó: Peremicki István, Salánki Gábor                               – nk – 

A legközelebbi versenyre koncentrálunk 
Az oroszlányi futam után, a Vértes Rally előtt 

A Vass Károly – Májer Ferenc páros kategóriájában negyedik lett az Oroszlány Rallyn 
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A bölcsődei nevelési év szeptember elsején kezdődik. 

Minden évben izgalommal és szeretettel várjuk új és régi böl-
csődéseinket. 

Ez teljesen új helyzet a család életében. Minden gyermek 
nehezen éli meg ezt az elválást, azonban a biztonságos környe-
zet és szakmai felkészültségünk napról napra oldja bennük a 
feszültséget. Ebben segít a jól szervezett bölcsődei élet. 

A folyamatos és rugalmas napirenddel a gyermekek igé-
nyeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos 
gondozás feltételeit, annak megvalósulását kívánjuk biztosí-
tani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az 
aktivitást és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az 
egyes gyermekek igényeit úgy elégítjük ki, hogy közben a cso-
port is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozód-
hassanak a várható eseményekről, kiiktatjuk a felesleges vára-
kozási időt. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. 
Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek szá-
mára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapaszta-
latokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet 
alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvénye-
sítése.  A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértéke-
lésének erősítése is szakmai programunk hangsúlyos része. 
Igyekszünk sok új tevékenységgel megismertetni a gyermeke-
ket. Sokat és sokszor énekelünk, mondókázunk, festünk, gyur-
mázunk, vagy éppen bábozunk a gyerekekkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gondozó-nevelő munkánk alapja a kölcsönös bizalom. 
Mindennapi munkánkkal igyekszünk a gyermekek napjait szí-
nessé varázsolni, fejleszteni őket, és biztosítani azt, hogy a 
szülő nyugodtan végezze munkáját, tudja azt, hogy gyermeke 
jól érzi magát a bölcsődében. 

Füstös Edit 
kisgyermekgondozó

 

 

A csoportszoba már várja a kicsiket 
 

A VILÁG 
KÖRTÁNCAI 

VÁLOGATÁS A VILÁG 
LEGSZEBB KÖRTÁNCAIBÓL 

minden hónapban egy 
pénteki napon, 17.00-től 18.00 óráig, 

a Kultúra Házában. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkáni, breton, ír, izraeli, hazai 
és a világ minden tájáról származó néptáncok, 

valamint meditációs és szakrális táncok, 
mindig más összeállításban. 

Partner és előképzettség nem szükséges. 
Minden lépést együtt tanulunk meg. 

Egészségmegőrző, képességfejlesztő mozgás, 
örömteli együttlét. 

Felnőtt korosztálynak ajánlott, felső korhatár nincs. 
Bármikor lehet csatlakozni, a részvétel költségmentes. 

Időpontok: 
2021. szeptember 17. 
2021. október 15. 
2021. november 12. 
2021. december 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A táncot vezeti: Istenes Emília képzőművész 
Mail: istenes.mila@gmail.com 

Tel.: 06-20/579-50-35 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. Tel.: 88/594-500 

Mindennapok 
a bölcsődében 
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Ma az önkéntességet vesszük szemügyre.  
„Az önkéntes tevékenység a társadalmi 

beilleszkedés és integráció egyik eszköze. 
Hozzájárul egy összetartó társadalom ki-
alakulásához, a bizalom és szolidaritás ki-
alakításával, illetve a társadalmi tőke meg-
teremtésével. Az önkéntes tevékenység egy 

lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társa-
dalmi-gazdasági hátterű és korú ember hozzájárulhasson a 
pozitív változáshoz. Az önkéntesek hozzájárulnak az EU poli-
tikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a 
fejlesztési támogatás megvalósításához. Az önkéntes tevékeny-
ség hathatós eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai 
állampolgárság megteremtésének, ami az európai ideák és ér-
tékek – mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel – központi 
eleme. A megosztott társadalmak kibékítésének és kapcsolatuk 
helyreállításának forrása.” 

A 2005. évi LXXXVIII. törvény szabályozza a közér-
dekű önkéntes tevékenységet. Ez egy fogadó szervezetnél, 
meghatározott tevékenységi körben, ellenszolgáltatás nélkül 
végzett feladat. Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan 
vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátarto-
zója a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. 
Önkéntes minden olyan személy lehet, aki betöltötte a tizedik 
életévét, és szabad akaratából végez munkát. Az önkéntes 
munkája más személy, illetve a társadalom hasznára irányul. 
A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony ke-
retében végezhető, mely a fogadó szervezet és az önkéntes kö-
zött megkötött önkéntes szerződés által jön létre. 
Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által: 

● az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz 
– közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében tör-
ténő – működéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes 
részére történő biztosítása, valamint ezek bizonylattal iga-
zolt költségének megtérítése; 

● az önkéntesnek adott munkaruházat, védőfelszerelés és anyag; 
● az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű önkéntes tevé-

kenység ellátásához szükséges állat élelmezésének, ellátásá-
nak, képzésének biztosítása, valamint ezek bizonylattal iga-
zolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése; 

● az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonsá-
gos ellátása érdekében biztosított szűrővizsgálat, védőoltás 
és egyéb más betegséget megelőző szolgáltatás biztosítása; 

● az önkéntes részére biztosított, a közérdekű önkéntes te-
vékenység ellátásához szükséges, iskolarendszeren kívüli 
képzés költségei. 

Az önkéntes munkát fogadó szervezetek 
többek között a következők lehetnek: 

● helyi önkormányzat; 
● köznevelési intézmény; 
● egészségügyi szolgáltató; 
● szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, va-

lamint intézmény; 
● nemzetiségi önkormányzat, a jogszabályban meghatáro-

zott közfeladatai körében; 
● civil szervezet, közhasznú szervezet, a közhasznú és a mű-

ködésével összefüggő tevékenysége körében; 
● egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző 

szervezet a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüg-
gő tevékenysége körében; 

● költségvetési szerv az alaptevékenysége körében. 
A fogadó szervezet feladatainak ellátásához a jogszabály-

ban, valamint a hatósági határozatokban előírt létszámfeltéte-
lek önkéntesek foglalkoztatásával nem teljesíthetők. 

Az önkéntes szerződésben 
meg kell határozni a következőket: 

● mindazokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biz-
tosítanak, 

● a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, 
● a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának a helyét, 
● a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a 

pihenőidőt. 
A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

● a szükséges pihenőidőt; 
● tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a 

cselekvőképességben a közérdekű önkéntes tevékenység 
tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes 
esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, 
szakszerű felügyeletét; 

● az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzés feltételeit; 

● a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges 
tájékoztatást, az ismeretek megszerzését. 

Az önkéntes köteles: 
● a közérdekű önkéntes tevékenysége során tudomására ju-

tott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni; 
● a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogsza-

bályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó 
szervezet utasításai szerint végezni; 

● az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása az önkéntes életét, testi épségét vagy 
az egészségét közvetlenül veszélyezteti. 

Egy kis érdekesség 
A 2021. évre vo-

natkozóan 11 civil 
szervezet kezdemé-
nyezte, hogy legyen 
az Önkéntesség Ma-
gyarországi Éve. A 
kezdeményezéssel 
Magyarország Kor-
mánya is egyetértett. 
Mindeközben továb-
bi civil szervezetek, 
önkormányzatok és 
vállalkozások is csat-
lakoztak. 

Azok is vállalhatnak önkéntességet, akik csak egy óra te-
vékenységet akarnak végezni, és azok is, akik egy szervezettel 
olyan akciót terveznek, amelyben sokakat, akár egész telepü-
léseket vagy az országot kívánják bevonni. 

Magyarország polgárainak harmada végzett már valami-
lyen formában önkéntes tevékenységet. Jelentős részük a szo-
ciális területen és az egészségügyben, illetve a civil társadalom 
céljainak megvalósításáért tevékenykedtek vagy tevékenyked-
nek. Folyamatosan bővül azon vállalatok köre is, amelyek ösz-
tönzik és támogatják, hogy munkatársaik közösen szervezze-
nek önkéntes programokat. 
Forrás: 
• Kovács Katalin: Szociális szakvizsga – Idősek ellátása 2016. 
• Önkéntesség Magyarországi Éve 2021(https://ome2021.hu/) 
• Új Nemzeték újratöltve (http://www.unp.hu) 

Összeállította: Varga Ákos  
andragógus – személyügyi szervező 

szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
Önkéntesség 1. 
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– Ezer éve nem láttalak, édes öcsém! – 
kurjantott felém hangosan Feri bátyám, amint 
beléptem a nyikorgó kiskapuján. Majd a tőle 
megszokottnál jóval hosszasabban s szorosab-
ban ölelt magához, mint akivel valami történt, amit én még 
nem tudhatok. Maga az ölelés azon a vidéken máig is szoká-
sos, ha rég látott s kedves ismerős váratlanul betoppan hozzá-
juk. Bár ezt én minden évben megteszem, ha éppen arra visz 
az utam, mert Feri bátyámat feltétlen látnom kell, s tudom, ez-
zel örömteli pillanatokat szerzek neki. 

De most valami furcsa s kellemetlen érzés lett úrrá rajtam. 
Régi ismeretség a miénk, még valamikor egymás mellett hor-
gásztunk egy csendes bakonyi tavon, ahova csupán kíváncsi-
ságom vitt el. Sokaktól hallottam akkoriban e tóról és annak 
csodálatos környezetéről; gondoltam, egyszer magam is meg-
nézem. Igaz, nem volt túl gazdag a fogás, de a tó körül lévő 
több százéves fák s az erdőből ki-kitekintgető őzek, szarvasok 
látványa felülmúlta minden addigi képzeletem. Nos, ott ismer-
hettem meg az Öreget, ahogyan a többiek is szólították Feri 
bátyámat, természetesen kellő tisztelet mellett. 

– Mi járatban, szép öcsém? – kérdezte, miközben újra és 
újra keményen ropogtatta a csontjaimat. – Talán horgászni vol-
tál vagy netán oda készülsz? – kérdezte széles, mégis erőlte-
tettnek tűnő mosollyal az arcán. 

– Nem, kivételesen nem – 
válaszoltam. – Most kimon-
dottan hozzád jöttem látoga-
tóba, hisz már lassan két esz-
tendeje, hogy annak az átko-
zott vírusnak köszönhetően 
nem tudok semmit rólatok. Te 
meg a telefont máig sem vagy 
hajlandó használni, sőt még 
egy pár soros levelet sem kap-
tam tőletek. 

Titokban a konyhaajtó felé 
pillantottam, mert még min-
dig nem láttam Iluska néni 
mosolygós arcát, ölelésre tárt 
karjait. Abban a pillanatban 
már éreztem, jobban tettem volna, ha nem teszem, mert azon-
nal láttam a Feri bátyám arcán átsuhanó fájdalmat. 

– Ne tekingessél az ajtó felé várakozón – szólalt meg las-
san, fátyolos hangon. – Az én Iluskám többé nem röpdös feléd, 
ha betoppansz. 

Elfordult, mint aki csak másfelé nézelődik, s titokban tö-
rölgetni kezdte kicsorduló könnyeit. 

– Mikor történt? – kérdeztem halkan. 
Szerettem Ilus nénit; maga volt a szelíd jóság s az önzetlen 

szeretet egy személyben. 
– Gyere, üljünk a lugas alá, ott elviselhetőbb a forróság, 

mozog egy kicsit a levegő – invitált. – Ám előbb hozok néked 
egy kis frissítőt – még tavalyról maradt… 

– Köszönöm – feleltem, s érezni véltem az Ilus néni által 
készített málnaszörpök ízét, illatát. A következő pillanatban 
láttam örökké mosolygós, pirospozsgás arcát, amint kedves-
kedve nyújtja felém a frissen sült lángost vagy az éppen elké-
szült rétesét. – Vajon mi okozhatta Ilus néni hirtelen halálát? – 
merült fel bennem. – A kora vagy valami más, amire még gon-
dolni sem akarok? Bár már a nyolcvanötödik évében járt, ne-
kem nem tűnt hetvennél többnek. 

Múltak a percek, az Öreg csak nem akart előbukkanni a 
házból. 

Ha jól számolom, hatvanöt évet éltek együtt boldog házas-
ságban, békében, szeretetben. Egyetlen fiúgyermekük szüle-

tett; sajnos korán, alig harminc évesen hunyt el előrehaladott 
szívelégedetlenségben. Legalábbis ezt mondták az orvosok. 
Öreg barátom világéletében maszekként dolgozott, mint asz-
talosmester s precízen végzett munkájából szépen boldogul-
tak. 

Eddig jutottam a múltjukra emlékezve, amikor végre elő-
került Feri bátyám, arcán titokzatos mosollyal, kezében két 
nagy pohár kúthideg málnaszörppel. 

– Nem vesztem el – mondta –, csak gyorsan ledagasztottam 
a lángosnak valót, hisz mindig nagyon ízlett neked. Volt időm 
megtanulni a sok-sok együtt töltött évtizedek alatt – tette még 
hozzá fátyolos hangon, majd folytatta: – Sőt, rétest is tudok 
sütni! Igaz, szakszerűen kinyújtani máig sem tudom, ám he-
lyette jó vékonyra kisodrom a tésztát, s onnantól kezdve min-
den készülhet a hagyomány szerint. 

– Ezek szerint már több időt töltesz a konyhában, mint a 
műhelyedben – szaladt ki a számból egy meggondolatlan meg-
jegyzés. – Tudod, ott érzem legjobban magam, mert ott min-
den rá emlékeztet. Olyankor úgy érzem, ott áll mellettem. Még 
hallom is, ahogy rám szól: „Mindent oda tegyél vissza, ahon-

nan elvetted! Különben meg 
mit lábatlankodik egy férfi az 
én konyhámban?” Mindig így 
perlekedett velem, az arcán ked-
ves mosollyal. Hiába teltek el 
az évek, ő nekem mindig u-
gyanaz a kedvesen cserfes, ka-
cér lány maradt, akibe belesze-
rettem hatvanöt évvel ezelőtt. 

Hosszas csend lett úrrá. Rá-
gyújtottam. Feri bátyám némán 
törölgette a szemét. Hirtelen szó-
lalt meg. 

– A tészta már eleget pi-
hent, öcsém, itt az ideje, hogy 
süssünk! 

Feltápászkodott és a konyha felé indult. 
– Majd elfelejtettem! – szólt vissza félútról – Nyugodtan 

nézelődj körbe a birtokon, jól tudom, mennyire szereted a ker-
tet és az állatokat. A hátsó udvaron bőséggel találsz belőlük. 

Bár nagyon szerettem volna valamit végre megtudni Ilus 
néni haláláról, azt is tudtam, mindennek eljön az ideje. Feri 
bátyámnak túl frissek még az emlékek, idő kell hozzá, hogy 
lelkileg felkészüljön. Így elindultam megcsodálni a kertet. 

Amit tényleg csak csodálni lehetett. 
Az öregedő gyümölcsfákon jól látszott a szakavatott kezek 

munkája. Mindegyiken megfiatalított ágak, fertőzésnek 
nyoma se; sőt, a tavaszi fagy ellenére jó termést mutattak. 
Alattuk gondozott pázsit. Kicsivel odébb a szőlőkordonok ro-
gyásig voltak terméssel – a sorok között póréhagya és sok min-
den más: sárgarépa, zöldség, paprika, paradicsom. Talán a Jó-
isten se tudná felsorolni, mi még. Sokáig elnézelődtem volna, 
de kíváncsiságom a hátsó udvar felé vonzott. No, ott valóban 
volt látnivaló! 

Az udvar két részből állt, út szelte ketté, mely a hátsó 
kertbe vezetett, a szépen fejlődő kukoricáshoz, lucernáshoz. 
Az egyik oldalon a szárnyasok, a másikon a lábasjószágok. 
Sok volt belőlük s igen szépen voltak tartva. 

Feri bátyám erőteljes kiáltására lettem figyelmes. 
– Gyere gyorsan, szép öcsém, kisült a lángos és csak mele-

gen az igazi! 

A szomorú viszontlátás
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Mire visszaballagtam, csakugyan ott várt a frissen sült lán-
gos, de nem is akármilyen! Illata olyan ínycsiklandozó, hogy 
a gyönyörűségtől a szemem is könnybe lábadt. Mellette só-
szóró, egy másik tányéron – ahogy mindketten szeretjük – ha-
talmas fokhagymagerezdek.  

– Na, fiam, jó étvágyat kívánok! – szólt az Öreg kissé meg-
hatódottan. – Aztán úgy egyél, mint otthon, csak ne annyit! – 
tette hozzá erőltetett mosollyal. 

Jó ideig csendben eszegettünk. Épp a harmadik lángosba 
kezdtem volna bele, mikor Feri bátyám váratlanul halkan be-
lekezdett az Ilus néni váratlan halálával kapcsolatos esemé-
nyekbe. Meglepett, mert jól tudtam, hogy az Öreg szerint a ma-
gyar ember evés közben nem beszél, s ezt ő mindig betartatta 
az asztalánál ülőkkel. 

– Máig hihetetlen, ami velünk történt. Pedig tudom, értem 
is, hogy Ilusom nincs többé, mégis mindmáig visszavárom. 
Várom, hogy belépjen az ajtón, mintha mi sem történt volna, s 
megkérdezze: mit kérsz vacsorára, Ferikém? 

Eddig jutott öreg barátom, s már nem próbálta visszatartani 
a feltörő könnyeit. 

– Feri bátyám – szóltam lassan – ne haragudj, de mi okozta 
Ilus néni halálát? 

Rám nézett, majd szinte suttogva mondta ki: 
– A vírus. Az rohadt vírus. 
Hallgattunk. Mikor az Öreg kissé megnyugodott, már ért-

hetőbben folytatta. 
– Még elég hideg idők voltak. Egyszer, úgy estefelé szólt 

Ilusom: nem tudom, mi van velem, Ferikém, de egyre jobban 
fázom. Szokásomhoz híven nem válaszoltam semmit, de ki-
mentem a fatárolóba, s vittem be még egy kosár fát – legyen 
odabent bőven. Még eszembe jutott: lehet, hogy megfázott, bár 
mindig morgok vele, ha hűvösebb van, hogy legalább vegyen 
fel valamit, mielőtt kimegy az udvarra, ne egy rövid ujjú blúz-
ban szaladgáljon. Olyankor visszafordult, s a derekát riszálva 
mondta: nem vagyok én még olyan vénasszony, hogy egy kis 
hidegtől ágynak dőljek, de másra még kapható vagyok! – S 
kacsintott kacéran. 

Az Öreg elmosolyodott, majd folytatta. 
– Akkor éjjel belázasodott. Rohantam a doktor úrért, jöjjön 

ki hozzá, mert nagyon rosszul van Ilusom. Azt mondta, a jár-
vány miatt sajnos nem jöhet ki betegekhez, mert nincs védő-
felszerelése, meg egy rendelet miatt sem teheti meg. Felírt né-
hány gyógyszert, amit azért szedjen be. Még azt is megtette, 
hogy rácsörgött a patikus barátjára, s megkérte: keljen fel, adja 
ide a gyógyszereket, mert nagyon sürgős. Ha rosszabbodna 
Ilus néni állapota, mondta nekem, azonnal értesítsem, s rögtön 
hívja a mentőket. Lehet, nem megfázás ez, hanem a vírus első 
jelei. 

Mire hazaértem, 
Iluskám erős fejfá-
jásra panaszkodott, a 
láza pedig tovább e-
melkedett. Gyakori 
köhögési roham tört 
rá. Beszedte a gyógy-
szereket, majd mély 
álomba zuhant. Haj-
nal felé többször pa-
naszkodott, hogy úgy 
érzi, nem kap elég le-
vegőt. Ismét a rende-
lőbe siettem. Legna-
gyobb meglepetésem-
re az ajtaja már nyit-
va volt. Mikor maszk-

kal az arcomon beléptem a 
váróba, hallottam, hogy a 
doktor telefonál. Közben 
kijött a felesége, s értesítőt 
függesztett ki: odakinn kell 
várakozni, az egymástól e-
lőírt távolságot tartva. A-
zonnal jön a férjem, kö-
zölte velem türelmet kérve. 
Jött is a doktor, csak rám 
nézett, s mondta: megyek 
és küldöm a mentőt. Visz-
szafordult felém, s azért 
megjegyezte: látja, Feri bá-
tyám, nem hallgattak rám, 
mégiscsak kellett volna az 
az oltás! 

Hazaérve folyamatosan 
Ilusom kezét fogtam, úgy 
vártuk a mentőt, de csak 
estefele érkezett. Meg se 
próbálom elmondani, mit 
éltünk át addig. A mentő-
sök védőruhában jöttek, rá-
néztek Ilusra, meg se vizs-
gálták, csak annyit mond-
tak: nagyon sürgős. Hozzá-
tették: holnap érdeklődhet 
telefonon. 

Másnap megtudtam, 
még aznap éjjel lélegezte-
tőre került. Estére halt meg 
– sírta el magát az öreg ba-
rátom. 

Délután kimentünk Ilus 
néni sírjához. Tele volt ül-
tetve a kedvenc virágaival. 
Némán üldögéltünk a sír 
mellett, a kis padon; Feri 
bátyám tette ki, néhány 
nappal azelőtt. A virágokat 
nézve láttam Ilus néni ked-
vesen mosolygó tekintetét. 
Arcomon lassan végigcsor-
dultak a könnyek. 

Id. Mészöly Sándor 

Imre Ferenc: 
Bennem él 

Bennem él az életöröm, 
fájdalom és bánat, 
bennem van a megnyugvásom, 
mely erővé válhat. 

Bennem él a hevességem, 
piros színű lánggal, 
bennem van a csillapodás, 
fakadó rózsával. 

Bennem él a féltés, öröm, 
itt bent a szívemben, 
bennem van a csendes béke, 
ibolya színében. 

Bennem él a harsogó vágy, 
hajnal harmatával, 
bennem van az ifjúságom, 
fámnak a lombjával. 

Bennem él a jó és a rossz, 
örökös harcával, 
bennem van az eltelt időm, 
rohanó árnyával. 

Bennem él az én életem, 
minden rezdüléssel, 
bennem van a szépnek fészke, 
lelkemnek tükrével. 

Bennem él még minden emlék, 
a megélt idővel, 
bennem van a reménységem, 
szebb és jobb évekkel. 

Bennem él még a szeretet, 
a lelkem ringatja, 
bennem élnek élő színek, 
a szemembe rakva. 

Bennem él az összes virág, 
nem lehet leszedni, 
bennem él a tűnő világ, 
nehéz megítélni. 

Bennem van az örök mozgás, 
bennem, az emberben, 
bennem lévő kis részecskék 
szálldosnak a légben. 

Bennem van az egész világ 
a nagy tengerekkel, 
bennem él az összes ember 
keserűségével. 

Bennem van, a legapróbb mag, 
s a porszem része, 
bennem él az évezredek 
születő reménye. 

Bennem van az eső cseppje 
ívelt szivárvánnyal, 
bennem él az üstökös is, 
kozmikus porával. 

Benn élek a mindenségben, 
mindenség él bennem. 
a nagyvilág is elférhet 
porszemnyi emberben. 
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A két kópéval, a kis felhő-
vel és a szellővel legutóbb nyár 
derekán találkoztatok. Azóta a 
világ számtalan szegletét be-
járták, sok-sok közös kaland-
ban volt részük. Mégsem 
mondhatjuk, hogy minden per-
cet együtt töltöttek volna. Oly-
kor a szellő elkószált, s barátját napokra magára hagyta. A 
felhő ilyenkor nyugodtan várakozott egy tó vagy egy erdő fe-
lett, s gyönyörködött a világ páratlan szépségében. 

*** 
Az ősz első napjaiban történt, hogy a szellő búskomoran 

tért vissza barátjához. Nem ficánkolta körbe, ahogy máskor 
szokta, nem tett csipkelődő megjegyzéseket jókora pocakjára, 
csak lógatta az orrát és fújtatott. 

– Hol jártál? Mitől vagy búval bélelt? – faggatta a felhő. 
– Megint versenyeztem a nappal, de nem kellett volna. 
– Miért, mi történt? 
– Ugyanaz, mint mindig. Nem bírtam lecibálni a vándor 

köpenyét. Ő meg csak megérintette a sugaraival és bumm… 
A felhő megértően bólogatott. 
– Hát igen. Ugyan vége a nyárnak, de a nap még rendkívül 

erős. Ilyenkor érleli be sugaraival az őszi gyümölcsöket. 
Lankás dombok felett jártak, a dombok déli oldalát szőlő-

ültetvények borították.  Énekszó, muzsika szállt fel az égbe, 
odalenn férfiak, asszonyok, gyerekek sürögtek-forogtak a so-
rok között. 

– Látod, már van, ahol szü-
retelnek! 

A szellőt mindez egy csep-
pet sem érdekelte. 

– Kár, hogy nem vittelek 
magammal! – dohogta. – Ha el-
takartad volna a napot, én nye-
rek. 

– Szerintem az csalás lett 
volna – jegyezte meg csende-
sen a felhő. 

A szellő elgondolkozott, leg-
alább is úgy tett, mintha erősen 
törné a fejét, végül kibökte: 

– Nincs mese, meg kell e-
rősödnöm. 

Néhány hét múlva egy reggel a szellő nem egyedül érke-
zett. Jókora fekete esőfelhőt görgetett maga előtt. Gyorsvonat-
ként robogtak át az égbolton, a kis felhő épp csak félre tudott 
ugrani. 

– Ej, Szellő, nem tudsz vigyázni? – korholta a pajtását. 
–  A mai naptól a nevem Viharos Nyugati Szél! – süvítette 

a szellő. – Erős vagyok és megállíthatatlan. Véget vetek a szá-
raz időknek, kifacsarok minden utamba kerülő felhőt. Jobb 
lesz, ha vigyázol! 

A viharos szél eliramodott és csak napok múltán, egy haj-
nalon került elő. Kimerülten roskadt le a kis felhő mellé. 

– Ez hatalmas munka volt – suttogta. – Végigöntöztem az 
egész vidéket. Meglocsoltam a szántóföldeket és a legelőket, 
feltöltöttem vízzel a tavakat. Nagy munka ez egy magamfajta 
szellőnek. 

– Azt hittem viharos szél vagy – incselkedett a felhő. – 
Olyan, aki még a napot is le tudja győzni. 

– Örülj, hogy nem így van – morogta a szellő. – Legalább 
te nem vagy veszélyben. 

 

– Hallod ezt? – szólt csodál-
kozva a felhő. – Mi lehet ez? A 
szüret már régen véget ért. 

– Úgy hallom, vadászat van – felelte a szellő. – Egyszer láttam 
már ilyet. Jobb, ha odébb állunk, szörnyű látvány, nem nekünk 
való. 

Ám még mielőtt útnak eredhettek volna, felbukkant oda-
lenn egy dámszarvas. Kecsesen szökkent át a bokrok felett, a 
zaj elől a sűrű erdő felé menekült. 

- Remélem, nem érik utol a vadászok! – sóhajtott a felhő. 
– Ó, ne reménykedj! – felelte keserű kacajjal a szellő. – 

Akik kiabálnak, azok csak a hajtók. A vadászok lesben állnak 
az erdő szélén. Ha a szarvas kifut a tisztásra, rögtön vége lesz. 

– De hisz csak a tisztáson át érheti el az erdőt! Valahogy 
meg kell mentenünk! 

– Azt hittem, te mindig az emberek pártján állsz – csodál-
kozott a szellő. 

– Az élet pártján állok. Segíts barátom, siessünk a tisztás 
fölé! 

Mikor odaértek, nyomban észrevették a leshelyen meg-
búvó vadászokat. 

– Eredj, szellő, súgd a 
szarvas fülébe, hogy húzza 
meg magát a cserjésben, akár-
milyen zaj közeledik. Akkor 
ugorjon csak ki, és fusson az 
erdőbe, ha már nem látja a 
szemközti öreg tölgyet. 

– Ha nem látja? – csodálko-
zott a szellő. – Miért, hová 
lesz? Nincs most annyi erőm, 
hogy százéves fákat kidöntsek. 

– Csak tedd, amit mond-
tam! 

A szellő ellibbent, a felhő 
pedig lassan ereszkedni kezdett a tisztásra. Olyan nagy volt 
már, hogy beborította az egész rétet. A hirtelen támadt sűrű 
ködben a vadászok nem láttak az orruknál tovább. Hallották a 
lábak dobogását, s vaktában lövöldöztek a hang irányába, de a 
golyók célt tévesztettek. A szarvas elérte az erdőt, és eltűnt a 
sűrűben. 

– Jaj, végem van, meglőttek – nyögdécselt a szellő. – Elta-
lált az egyik sörét. 

– No hiszen, engem mindegyik eltalált – nevetett a felhő. – 
De látod, van valami, amiben tényleg egyformák vagyunk. 
Nem fog rajtunk a golyó. 

Valamivel később, mikor a vadászok morgolódva, zsák-
mány nélkül hazaindultak, a két jóbarát is tovább állt. Aznap a 
felhő különösen szótlan volt. A szellő próbálta jobb kedvre de-
ríteni, felkapott a földről egy csomó színes falevelet, pörgette 
a levegőben, változatos mintákat rakott ki belőle. De a felhő 
ezt mintha észre se vette volna. 

– Sajnálom, hogy csalódtál az emberekben – törte meg a 
csendet a szellő. 

– Valójában nem csalódtam – felelte a felhő. – Az emberek 
sokfélék, és ez így van rendben. Ha mindenki mindig jót cse-
lekedne, unalmas is lenne az élet. 

Egy erdős, cserjés hegyoldal felett időztek éppen, a hegy lábá-
tól ütemes zaj tört az ég felé. Dobolás, kolompolás, kurjongatás. 

A kis fehér felho 
3.rész: Osz 
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A szellő kettőt bucskázott, szétszórta a faleveleket, és azt 
mondta: 

– Melletted, Pamacs, az élet sohasem lenne unalmas. 
A felhő elpirult, de az is lehet, csak a lemenő nap sugarai 

festették bíborra máskor hófehér testét. Mindenesetre elmoso-
lyodott, és így szólt. 

– Tudom már, hogyan győzd le a napot. 
– Tényleg? Hogyan? 
– Legközelebb, ha versenyeztek, mondd neki, hogy szeret-

nél más célt választani. Ne a köpenyét akarjátok a vándorról 
lecibálni, hanem a széles karimájú kalapját. 

A szellő tátott szájjal figyelt. 
– Szerinted abban én nyernék? 
 

– Hát persze. Egy váratlan fuvallattal könnyen lekapnád a 
kalapot a vándor fejéről. A nap azonban süthetne bármilyen 
erősen, a vándor csak egyre mélyebben húzná a fejére. 

– Tyűű, ez aztán a jó gondolat! 
A szellő, ahogy megértette a tervet, máris gyakorolni kez-

dett. Minden kalapos emberre rátámadt, s a kalapjukat ugyan-
úgy felröpítette az égbe, ahogy a falevelekkel tette. 

– Te tényleg a Viharos Nyugati Szél vagy, legalábbis erő-
sen hasonlítasz hozzá – nevetgélt a felhő. -  De pihenj egy ki-
csit, nehogy megint kifáraszd magad. 

*** 
Jókedvűen folytatták útjukat, mely hosszú hónapok óta tart 

már, s lassan a végéhez közeledik. A két jóbaráttal legközelebb 
a decemberi számban találkozhattok. 

Csesznák András 
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„VÉGE VAN A NYÁRNAK…” 
1. Petőfi Sándor: Ősz elején 

című versének kezdő 
sora: „Üres már a fecs-
kefészek, itt az … alatt”. 

2. A Téka együttes dala: 
„Megyek az úton …, 
senki se mondja, gyere 
bé”. 

3. Balázs Árpád: „Bodzavi-
rágból, bodzavirágból … 
a, … a sárga virág-
por…”. (Nemes Nagy 
Ágnes verse.) 

4. Egy szóval: a társadalom 
szellemi élete. 

5. Vonalzó régen. 
6. Mária beteg. Egyre job-

ban … az állapota. 
7. Rómeó és Júlia madara, 

amely a gránátalmafán 
szól minden éjjel. 

8. Novemberi női névnap 
(időjósló). 

9. Petőfi Sándor: Szeptem-
ber végén: „Még ifjú szí-
vemben a lángsugarú 
nyár, s még benne virít az 
egész …”. 

10. Feleség más szóval. 
11. A zinnia (rézvirág, le-

gényrózsa) nevéből ered 
ez a női név. 

12. Petőfi Sándor: Reszket a 
bokor című verséből: 
„Teli van a Duna, tán 
még ki is szalad. Szívem-
ben is alig fér meg az in-
dulat. …, rózsaszálam? 
Én ugyan szeretlek.”. 

13. Szívből jövő köszönet 
más szóval. 

14. A … nem látszik, de az 
tartja a fát! 

15. Nagy László: Ki viszi át 
a szerelmet? című versé-
nek kezdő szava. 

16. Velem – költőiesen. 
17. A beírandó szó jelen-

tése: tehetség; jó szel-
lemi képességekkel bíró 
ember. 

A kiemelt sorban Kosztolányi Dezső szerint a legszebb magyar verssor olvasható. 

    

    

    

    

Csanádi Imre: 

Őszköszöntő 
Szállj, szállj, 

ökörnyál – 

jön az ősz, 

megy a nyár. 

Megy a nyár, a nevetős, 

komolykodva jön az ősz, 

csillámló derekkel, 

sárga levelekkel, 

szőlővel, mosolygóval, 

fűre koccanó dióval. 
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Tisztelt Lakosok, kedves Keneseiek! 
Balatonkenese a hétvégén két nagyszabású sporteseménynek ad otthont. 2021. szeptember 11-én, szombaton a MIZUNO RUN futóver-
senynek, 2021. szeptember 12-én, vasárnap a Primavera Balatonman Kenese kerékpáros versenynek. 
A versenyek biztonságos és zavartalan megrendezése érdekében mindkét napon forgalomkorlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre a tele-
pülésen. 
A szervezők köszönik a megértésüket és a türelmüket! 
 
 
 
 
 
A Primavera Balatonman Kenese verseny, mely idén a verseny történetében először Hosszútávú Magyar Bajnokság is egyben, az alábbi 
forgalmi korlátozások lépnek életbe 2021 szeptember 12-én (vasárnap), Balatonkenesén. 
Köszönjük a város lakosságának és Polgármesteri Hivatalának az együttműködést, nélkülük versenyünk nem jöhetne létre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kizárólag a rendezvény ideje alatt élő, forgalomirányítói diszpécseri telefonszám: +36 30 826 6421. 
A kerékpárosok és a település lakosainak összehangolt közlekedése érdekében a bekötő szakaszon rendőri, rendezői, valamint motoros bizto-
sítási személyzet működik közre. A kerékpáros útvonalat keresztező forgalom számára a 71 sz. főút – Bakó József utcai csomópontban, 
illetve a Soós Lajos utca – Óvoda utca csomópontban lesz biztosítva az áthaladás (időszakos várakozás mellett), míg a tranzitforgalom 
számára a Fő utca nem lesz elérhető Papkeszi irányába. A bekötő útvonalon érintett, a jelzett időszakban közlekedni kívánó célforgalom 
számára a szomszédos mellékutcák egyikét javasoljuk parkolásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIZUNO RUN futóverseny 
és Primavera Balatonman Kenese kerékpáros verseny 

KERÉKPÁROS, 
BALATONKENESÉN ÁTVEZETŐ 

BEKÖTŐ ÚTVONAL LEÍRÁSA 
Vak Bottyán strand » Kikötő utca » 71 sz.  fő-út 
» Bakó József utca (7213. sz. közút) » Táncsics 
Mihály utca » Batthyány utca » Bajcsy-Zs. utca » 
Soós Lajos utca » Fő utca (7213 sz. közút ) a 6+640 
km-ig. 
A kerékpáros útvonal mindkét irányban üzemel a 
teljes szakaszon, reggel 8:15-től, kb. 18:00-ig, az 
utolsó kerékpáros elhaladásáig! 
Kérjük a Balatonkenesén élőket és nyaralókat, 
hogy ebben az időszakban, amennyiben tehetik, 
autóval a városon belül csak a legszükségesebb 
esetben közlekedjenek. A lezárások ellenére min-
den ingatlan (még a piros szakaszokon is) igény 
esetén – felvezető motorossal – megközelíthető. 
 

KERÉKPÁROS ZÁRT PÁLYA 
BALATONKENESE VÁROSÁN KÍVÜLI LEÍRÁSA 

710 sz. főút a 7205 sz. közúti körforgalmú csomóponttól (balatonfő-
kajári bekötőúttól) a végszelvényig (72-es útig) » 7213 sz. ök. út: 
1+250-6+640 km (Balatonkenesétől a 72-es útig) » 7215 sz. ök. út:
0+000-0+500 km (Papkeszi és Balatonkenese között). 
A kerékpáros pálya a gépjárműforgalomtól elzártan üzemel, rendőri 
és rendezői biztosítás mellett. Kivételt képeznek ez alól a motoros 
felvezetés mellett közlekedő Volán-járatok, valamint a 7213-as út 
DRV Zrt. és 72-es út közötti szakaszán érintett célforgalom. 
A 710 sz. főút lezárásával a közúti forgalom a 71 sz. főútra terelő-
dik, ahol időszakos torlódás várható. A terelés következtében a 71 
sz. főúton a súlykorlátozás ideiglenesen feloldásra kerül, a 72. sz. 
és 7205 sz. közutak csomópontjában. 
A 7215 sz. közút lezárásával Papkeszi nem lesz megközelíthető a 
71-7213 sz. közutak felől. Az M7 felől érkezők a 710-7205 csomó-
pontban Balatonfőkajár felé tudják Papkeszit elérni, míg a 8. sz. főút 
felől érkezők Litér előtt, Királyszentistván irányába haladva jutnak el 
a településre. Ezzel összefüggésben a Ba- 
latonfőkajár – Csajág – Küngös – Berhi- 
da – Vilonya – Litér szakasz mindkét i- 
rányba használható alternatív terelőútvo- 
nalként. 
Azok az utazók, akik a 71 sz. főúton Ba- 
latonalmádi felől Budapest felé tartanak, 
a 71-es úton várható torlódások elkerülé- 
se végett a 72 sz. főúton a 8 sz. főút irá- 
nyába haladjanak tovább az M7-es autó- 
pálya felé. 
 

BALATONKENESE ÜDÜLŐTELEP FUTÓÚTVONAL 
LEÍRÁSA 

Vak Bottyán strand » Parti sétány » Honvéd üdülő » fordító » Honvéd 
üdülő » Parti sétány » Rege u. » Vak Bottyán u. » Szinyei Merse Pál 
u. » Parti sétány » Vak Bottyán strand. 
A fenti szakaszon minden ingatlan autóval is megközelíthető (és 
elhagyható), kérjük az itt nyaralókat, hogyha lehetőség van rá, ezen a 
napon 9:30 és 24:00 között az érintett szakaszokon csak szükség 
esetén közlekedjenek autóval, a forgalomirányítók és a rendőrség 
utasításait betartva. A sportolók biztonsága végett rendezői, valamit 
forgalomirányító személyzet jelenlétére kell számítani a teljes szaka-
szon. 
A tranzitforgalom részére a 71-es út, valamint az Alteleki út és az 
Alsóréti utca biztosítja az akadálymentes haladást, míg a futóútvona-
lon érintett, a jelzett időszakban közlekedni kívánó célforgalom szá-
mára a Vak Bottyán utca és a 71-es út közötti mellékutcák egyikét 
javasoljuk parkolásra. 

Köszönjük a türelmet 800 triatlonversenyző 
és a Balatonman Triatlonfesztivál szervezőinek nevében! 

Zelcsényi Miklós versenyigazgató
 
 
 

Információ a forgalomkorlátozásokról: 
Futóverseny: 

https://futas.maratonman.hu/forgalmi-rend-valtozasok.../ 
Kerékpáros verseny: 

https://balatonman.hu/forgalmi-rend-valtozasok.../ 
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Zöldségfélék 
Ez a betakarítás fő időszaka, a gyökérféléket szedjük fel, raktá-

rozzuk el a téli időszakra. Ha ügyesek vagyunk, máshogyan is csinál-
hatjuk: a később vetett petrezselyem gyökerét bent hagyhatjuk a föld-
ben, és csak annyit húzogatunk fel, amennyit fel tudunk használni a 
konyhában. Ugyanígy a késői vetésű, jófajta sárgarépa a nehéz idő-
szakon gyenge avartakarással átsegítve, jó vízháztartású talajon szin-
tén szolgáltathatja a kertből a konyhába a muníciót. 

A burgonyát ássuk ki, tisztítsuk és sötét, hűvös helyen tároljuk. 
Az édesburgonyával gondosan járjunk el: ne feledkezzünk meg, hogy 
trópusi növény, a tárolását is melegebben kell megoldani. Kedves 
meglepetést okozott nálunk, hogy egész nyáron a balkonunkat díszí-
tette, és a ládából a gumókat felszedve a karácsonyi ünnepi asztalt 
gazdagította áldásos termésével. A balkonláda meglepően sok gumót 
szolgáltatott. A gumó színét már a lombozat színén is látni lehet. 

A keletkezett zöldhulladékot, amennyiben egészséges, tegyük a 
komposzthoz. A díszbabról fogjunk magot, szára ennek is kitűnő 
komposztanyag. A korai káposztát, téli fejes salátát palántázzuk ki a 
frissen előkészített talajba. Az ágyásokból az ősszel fejlődő gyomokat 
irtsuk ki, a friss ültetéseket öntözzük. 

Szőlő, gyümölcs 
Pótlás, telepítés céljából rendeljük meg a kívánt növényeket. Fer-

tőzésük esetén a megtámadott ágvégeket az egészséges részig vágjuk 
le és égessük el. Folyamatosan szedjük a csemegeszőlőt, őszi almát 
és körtét, öntözzük a friss telepítésű szamócát. Alvószemzéssel ne-
mesíthetjük gyümölcsmagoncainkat, de akár frissen vásárolt, konté-
neres gyümölcsfáinkba is beszemezhetjük a kiszemelt fajtákat; nagy 
örömünket lelhetjük benne, ha több fajtát terem egy gyümölcsfa. Je-
löljük meg és ássuk ki a telepítéshez szükséges gödröket. Ne feledjük, 
hogy az áldott őszi napsütés a legjobb talajfertőtlenítő. 

Dísznövények 
Szárazság idején, ha nem öntözünk, ne nyírjuk a gyepet. Végez-

zük el az esetlege smagvetést, a sövényt nyessük vissza a kívánt nagy-
ságra és formára. A lakásban hajtandó virághagymákat cserépbe te-
hetjük, de még hagyjuk őket egy darabig a szabadban. Az elvirágzott 
gladiólusz, kána és dáliagumókat szedjük fel, tisztítsuk és tároljuk. 
Folytassuk az évelők telepítését, ültessünk árvácskát, százszorszépet 
– nem csalódhatunk ezekben a szorgalmas kétnyáriakban. Borús téli 
napokon is megörvendeztethetnek minket virágpompájukkal. Bim-
bózzuk és fattyazzuk a krizantémot, az örökzöldeket és a gyepet (leg-
inkább az új vetést) száraz időjárás esetén öntözzük folyamatosan. 

Kert a lakásban 
Szeptemberben ismét megnyílik a föld méhe. Jó időben vagyunk 

évelők– konténeres, földlabdás – telepítéséhez, áhított növényeink be-
ültetéséhez. A hagymás növények a langyos őszi esők következtében 
jól begyökeresnek, hogy aztán időben tudjanak startolni. Az újonnan 
telepített fű vagy a felülvetett gyep is egy hét-tíz nap alatt kizöldell. 

Ez idő tájt jó, ha sorra kerülnek lakótársaink: kedves szobanövé-
nyeink vagy érzékeny, dézsás növényeink. Az átültetés a növény szá-
mára mindig megrázkódtatást jelent. Nagy körültekintéssel kell tehát 
eljárnunk. Nyáron, a nagy melegben a napon levő növényeinket sose 
ültessük át. Virágzásban lévő növényeinket kora reggel vagy naple-
mente után kell átültetni. A virágföld legyen az átültetés idején nyir-
kos tapintású (földnedves), de semmi esetre sem sáros, vizes. A nö-
vények gyökereinek végén van a tenyészőkúp. Itt nő, gyarapszik a 
gyökér, efölött néhány milliméterrel kezdődik a hajszálgyökerek és a 
gyökérszőrök sávja, ahol a tápanyag felszívódik. A felsőbb gyökérré-
szek néhány élelmes növényt kivéve nem képesek felvenni a tápanya-
got – ezek a megkapaszkodást szolgálják. Ha kihúzzuk a növényt a 
talajból, a legértékesebb részek, a hajszálgyökerek beleszakadnak. 
Bármekkorának is látszik a gyökérzet, a kivett növény részlegesen 
vagy teljesen elpusztul. A virágzásban levő növényekre ez még 

inkább igaz, mert a virágzáshoz kell a legtöbb energia. Ugyancsak 
leromláshoz, pusztuláshoz vezet az az eset, amikor a talajból kivett 
növény gyökerei beszáradnak. Ehhez már fél óra is elegendő. Az át-
ültetést tehát nem szabad félbeszakítani, mert a hajszálgyökerek sejt-
jei gyorsan elpusztulnak és a növény nem tud táplálkozni. 

Ha növényeket szállítunk kiültetéshez, a földlabdát, „a gyökere-
ket” körülvevő földet alaposan meg kell öntözni, ügyelve arra, hogy 
a víz ne mossa le a gyökérről a földet. A praktikus szállításhoz érde-
mes nedves szövetbe csavarni a gyökeret. 

Az átültetés helyének legjobb egy asztalt vagy sima deszkát, esetleg 
kőlapot választani. Az új virágföldet célszerű újságpapíron vagy fólián 
szétteríteni, kézzel átmorzsolni, összekeverni. Legyen kéznél mindig 
egy kis öntözőkanna, ha száraz a virágföld, nedvesítsük meg. Száraz 
földbe ne ültessünk. A cserép, melybe ültetni fogunk, kívül-belül le-
gyen tiszta. Csak egy kicsit legyen nagyobb az átmérője az előző cse-
répnél. Ha új, használat előtt ajánlatos több óráig vízbe áztatni. Amikor 
mindent előkészítettünk, „verjük le” a cserepet az átültetendő növény-
ről. A cserép eltávolításakor nem szabad a növényt megfogni, mert a 
súlyos földlabda megszakíthatja a gyökereket. Ha kézbe vesszük a cse-
repes növényt, és oldalirányból ütögetjük, a föld meglazul a cserép fa-
lánál. Amennyiben a gyökerek a földlabdát átszőtték, nem kell kibo-
gozni. A meglazult növényt cserepestül az oldalára fordítjuk, és az asz-
talra fektetve könnyedén le lehet húzni a gyökérzetről. Ha a gyökerek 
túlságosan átszőtték, körülhálózták a földlabdát, egy részét, kb. a ne-
gyedét eltávolíthatjuk. Ezáltal új, erőteljes gyökérfejlődésre késztetjük 
a növényt. Az új cserép aljára egy kisebb cserépdarabot vagy lapos ka-
vicsot teszünk, hogy a lyukat eltakarja. Erre 1-2- cm durva homokot, 
apró kavicsot (drenázst) rakunk, majd jöhet a 2-4 cm virágföld, hogy a 
növény töve (az a szárrész, ahonnan a gyökerek szétágaznak) a cserép 
pereménél 1-2 cm-rel mélyebben legyen. Így ráfér a vízadagja. A nö-
vényt az új cserépbe a földlabdájánál fogva (két kézzel) kell óvatosan 
beletenni. Ügyeljünk arra, hogy egyenesen álljon és középen legyen. 
Ezután kézzel betöltjük az új virágföldet; lapát, kanál vagy más hasonló 
szerszám megsértheti a gyökereket. A földet egyenletesen körbe kell 
rakni, 2-3 centiméterenként finoman benyomkodva, így jut a föld a 
gyökerek közé. Az erős nyomástól ugyancsak sérülhetnek a gyökerek! 
A föld adagolását akkor kell befejezni, amikor a felszíne elérte a gyö-
kerek tövét. 

Az ültetést az öntözés fejezi be: a cserép földjét át kell áztatni. 
Akkor elég, amikor a cserép alján a víz elkezd szivárogni. A túl sok 
víz hatására a gyökerek befulladnak. Ne feledjük: szobanövények fele 
a túllocsolástól pusztul el. A frissen átültetett növényt ne tegyük a 
napra, újra öntözni pedig csak két nap múlva kell, de már csak jóval 
kevesebbet, annyira, hogy a föld nyirkos legyen.  

Virágágyból kivenni a növényeket elég nehéz. A gyökér ez eset-
ben szétálló és mélyreható. A kiemelést ásóval segítsük: a gyökérzet 
szélessége általában megegyezik a virág föld fölötti lombozatának 
szélességével. Ha például egy 20x20 cm kiültetett salviát akarunk 
cserépbe ültetni, azt 22-es földlabdával kell kiemelni. A földlabda 
cserepezéskor lehet majd kisebb is. Ahol nincsenek gyökerek, le lehet 
választani a fölösleges földet. Inkább nagyobb földlabdával vegyük 
ki a növényt, mint hogy a gyökerek megsérüljenek. 

Bollók Ferenc 

Kertésznaptár 
Szeptember 

Szent Mihály hava – Őszelő – Földanya hava – Mérleg hava 
1., Egyed napja: ha esik, gyenge lesz a tél, bő lesz a kukoricater-

més, ha viszont szép az idő, a bor jó ízű, ízletes lesz. 
8., Fecskehajtó kisasszony: ha hűvös az idő, nem indulnak útra a 

fecskék, mert hosszú, meleg ősz következik. Ha bugyboréko-
san esik az eső, csapadékos időszak következik. 

17., Lambert napja: ha még itt találja a fecskéket, újévig nem ér-
kezik meg a hideg. Ha mennydörgéssel, villámlással érkezik, 
szép lesz az ősz – indiánnyár –, de kemény télre számíthatunk. 

21., Máté napja: ha ezen a napon tiszta az idő, jó lesz a bortermés. 
29., Mihály napja: megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés 

és a halak lejjebb húzódnak. Mihály-napi égdörgés szép őszt, 
de kemény telet jelent. 
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Kommunális hulladék kezelése 
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot 

zárt, szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a meg-
adott 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. 
 

 
Zöldhulladék kezelése 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének fel-
tételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a 
zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra 
rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért – „SIÓ-
KOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házi-
lag komposztálják. 

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtő-
edényt 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! 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A természetes személy, ingatlanhasználó az ingatlanon keletke-

zett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, to-
vábbá 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 pa-
pírhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, ki-
lapítva, 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 köz-
területre helyezheti ki. 

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hul-
ladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hul-
ladék elszállítását megtagadja. 

 
Lomtalanítás – évente egy alkalommal 

Mindenkinek külön kell kihívnia a házhoz a szolgáltatót. 
Március-október hónapok között, a hónapok 4. keddjén 

van mód a lomtalanításra. Erről minden hónap 15. 
napjáig kell egyeztetni a szolgáltatóval: 

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, tv, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra. 
● Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a fenti módon leegyezte-

tett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki. 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Szeptember 7. (kedd) Kommunális 
Szeptember 14. (kedd) Kommunális 
 Zöldhulladék 
Szeptember 21. (kedd) Kommunális 
Szeptember 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Szeptember 28. (kedd) Kommunális 
 Lomtalanítás 

A vasútvonaltól a Balaton-partig 

Szállítás napja A hulladék típusa 
Szeptember 5. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 12. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 14. (kedd) Zöldhulladék 
Szeptember 19. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 26. (vasárnap) Kommunális 
Szeptember 27. (hétfő) Szelektív: papír, műanyag és üveg 
Szeptember 28. (kedd) Lomtalanítás 
 
  

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni. 
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni! 

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 te-
rület, a Tiker utcával határolva. 

Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca. 

Gazdabolt 
8174 Balatonkenese, Fő u. 45. 
Hétfő – péntek: 8:00 – 16:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 

Kommunális zsák: 508.- Ft/db 
Biológiailag lebomló „zöldhulladékos” zsák: 100.- Ft/db 
 

Az ingatlanokon keletkezett avart és kerti hulladékot 
2020. március 24-től TILOS égetni! 

Gyűjtse inkább biológiailag lebomló zsákba, 
vagy komposztáljon! 

 

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

A közterületen lévő hulladéktárolók 
NEM KOMMUNÁLIS SZEMÉT TÁROLÁSÁRA VANNAK! 

Bírság helyett vásároljon erre szolgáló zsákot, 
így szabályosan szállítják el hulladékát! 

 

A zsákokat a következő helyeken 
tudják megvásárolni 

VILLKER bolt 
8174 Balatonkenese, 
                        Szilágyi E. u. 15. 
Hétfő – péntek:  7:30 – 16:00 
Szombat:  8:00 – 12:00 
Vasárnap: zárva 

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

8174 Balatonkenese, 
                           Széchenyi u. 2. 
Hétfő – péntek:  7:30 – 16:00 
Szombat:  7:30 – 12:00 
Vasárnap: zárva 
 
Otthonka Vegyeskereskedés 
8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 
Hétfő – péntek:  8:00 – 17:00 
Szombat:  8:00 – 13:00 
Vasárnap: zárva 
  

 



Balatonkenesei Hírlap                    – 41 –  2021. szeptember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P R Ó -  
h i r d e t é s e k  

Fekete Gyémánt Szépségszalon 
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar 
meleg ollós hajvágás, pedikűr, gyógypedikűr, 
manikűr, műköröm, gél lakkozás, kozmetika. 
Szeretettel várom a kedves vendégeket! Ba-
latonkenese, Kikötő u. 2-4. 
Igény esetén házhoz megyek. 

Zimmermann Szilvia 
06 20/363-57-80; 06 20/241-54-95 

 

 
Rejtvénymegfejtés 

Vége van 
a nyárnak 
30. oldal 

A kiemelt sor 
megfejtése: 

„…Elhull a virág, 
Eliramlik az élet…” 

1. Eszterhéj 
2. Lefelé 
3. Hullik 
4. Kultúra 
5. Lénia 
6. Leromlik 
7. Fülemüle 
8. Katalin 
9. Kikelet 
10. Hitves 
11. Cínia 
12. Szeretsz 
13. Hála 
14. Gyökér 
15. Létem 
16. Vélem 
17. Talentum 

 
 

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
Hirdetési méretek és árak: 

Teljes oldal, A/4-es méret: 20.000.- Ft 
Fél oldal, 12,5 cm x 18 cm: 10.000.- Ft 
Negyed oldal (álló vagy fekvő) 

8,5 cm X 12,5 cm vagy 12,5 cm x 8,8 cm,  
tájolástól függően: 5.000.- Ft 

Nyolcad oldal (álló vagy fekvő) 
8 cm X 6 cm vagy 6 cm x 8 cm, 
tájolástól függően: 2.500.- Ft 

Névjegy méret (álló vagy fekvő) 
5 cm x 8,5 cm vagy 8,5 cm x 5 cm, 
tájolástól függően: 2.000.- Ft 

Lap alján vagy tetején elhelyezett csík, 
18 cm x 2,5 cm: 1.000.- Ft 

Apróhirdetés: 100.- Ft 
Keretes apróhirdetés: 200.- Ft 
Kiemelt apróhirdetés ábrával: 300.- Ft 

Ha egy évre előre rendezi hirdetése díját, 
tizenegy hónapot fizet, a tizenkettediket ajándékba adjuk! 

Hirdetését minden hónap 15. napjáig 
tudja feladni a 30/837-18-53-as telefonszámon vagy 

e-mail-ben: balatonkenesehirlap@gmail.com, 
így a következő havi lapszámban jelenik meg. 

A hirdetést fizetni a megjelenés előtt, 
a Polgármesteri Hivatalban lehet. 

Amennyiben a számlát előre nem rendezi, 
a hirdetést nem áll módunkban megjelentetni. 

A hirdetésre rendelkezésre álló oldalaink 
az újság nyomtatott kiadásában fekete-fehérek, 

az online változatban színesek. 

 
Jambrik Mihály 

szobafestő-mázoló, 
külső-belső felújítási munkák. 

Tel.: +36 30/286-07-20 
 

Küzdesz a nyelvtanulással? 
NÉMET és ANGOL nyelvből 

korrepetálást vállalok 
online, 

vagy (ha már nagyon unod) 
jelenléti formában. 
Keress bizalommal! 

+36305950104 
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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 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
elérhető munkanapokon hétfőtől csütörtö-
kig 8:00 órától 15:30 óráig, pénteken 8:00 
órától 12:00 óráig: 06 30/225-94-45 
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE 
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 

Terhestanácsadás: 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 
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16. 
06 20/950-88-05     és     06 70/379-04-29 

GYERMEKORVOSI KÖRZET 
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8. 
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65 

Rendelés 
csak előzetes időpontegyeztetés után! 

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 
                  (rendelési időben hívható) 

Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 11:00-17:00 

Kedd, szerda, péntek: 8:00-13:30 
ÁLLATORVOS 

8174 Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente – 06 70/436-50-79 

Rendelési idő: 
Hétfő: 18:00-19:00 

Kedd-péntek: 17:00-19:00 
TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR 

8174 Balatonkenese, Fő u. 23. 88/481-283 
Nyitvatartás: 

június 1. – augusztus 31. között: 
Hétfő-vasárnap: 8:00-19:00 

szeptember 1. – május 31. között: 
Hétfő-péntek: 8:00-18:00 

REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL 
  8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 1. 
            88/481-348 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIVATAL 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.                         
…...  88/481-146 

VASÚTÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4. 
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49 

HAJÓÁLLOMÁS 
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47. 
Telefon: 88/482-100 
Internet: balatonihajozas.hu 

POSTA 
Balatonkenese, Balatoni út 65. 
                 88/481-300 

Nyitvatartás: 
Hétfő – péntek: 8:00-12:00 – 12:30-16:00 

E.ON 
Veszprém, Kossuth L. u. 6. 
Áram – Észak-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666 
Általános hibabejelentés: 06 80/533-533 
Földgáz – Közép-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 
hétfő-péntek, 7:30-20:00 óra között. 
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000 
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711 
Általános hibabejelentés: 06 80/301-301 

DRV Zrt.  (víz) 
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 

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. 

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.hu 

Nyitvatartás: 
Hétfő: 8:00-18:00 
Kedd: 10:00-20:00 
Szerda: 9:00-20:00 

Csütörtök: 10:00-20:00 
Péntek: 8:00-14:00 

Szombat, vasárnap: rendezvények alatt. 
KÖNYVTÁR 

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2. 
Telefon: 88/574-980 
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitvatartás: 
Hétfő: ZÁRVA 

Kedd: 10:00-16:00 
Szerda: 10:00-16:00 

Csütörtök: 10:00-16:00 
Péntek: 10:00-17:00 

Szombat (minden páros hét): 9:00-12:00 
Vasárnap: ZÁRVA 

TÁJHÁZ 
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
Telefon:  +36 88/594-500 

+36 30/769-54-25 
+36 30/512-50-98 

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitvatartás: 

Előzetes bejelentkezéssel látogatható, 
valamint rendezvények ideje alatt. 

TOURINFORM IRODA 
8174 Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. 

88/657-700 
balatonkenese@tourinform.hu  

Nyitvatartás:  
Irodánk a járványhelyzet miatt jelenleg 

zárva tart. 
Kérjük, elérhetőségeink valamelyikén 

keressenek minket!

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Jurcsó János 
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: Nagy Krisztina és Vasváry-Tóth Tibor 
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzata, Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és 
Sportbizottságának elnöke. 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4. 
A BORÍTÓN: 30 ÉVES A TÁJHÁZ. VASVÁRY-TÓTH TIBOR FOTÓJA. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: SZEPTEMBER 15. 
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szívesked-

jenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban kap-
hatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingye-
nes kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerzők (például az interjúban megszólalók) fe-
lelnek. 

Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség 
a változtatás jogát fenntartja. 

 

a g h é l ip a g ? a s g a e s e n e k h  9  t i o b d b k d 1 c 3, 
88/481-844 
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