


XI. GERGELY-NAPI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
2015. március 7-én rendezték a Gergely-napi Mûvészeti Fesztivált Gyenesdiáson. Somogy, Vas, Veszprém

és Zala megyébõl összesen 43 intézmény jelentkezett a versenyre. A gyerekek drámajáték, vers- és próza-

mondás, ipar- és képzõmûvészet, néptánc és népdaléneklés kategó-riákban mérhették össze tudásukat.

A mi iskolánk tanulói képzõmûvészet és versmondás kategóriákban indultak. 

Összesen 21 mûvészeti és általános iskola vett részt a képzõmûvészet kategóriában.

Versmondásban Várady Lilla (4. o.) képviselte iskolánkat, felkészítõ tanára: Bicskei Zol-tánné.

Eredményeink:
I. kategóriában: (1., 2., 3. o.)

Táncos Olivér (2. b. o.) - I. helyezés
Szabó Emma (2. b. o.) - II. helyezés
Nagy Veronika (2. b. o.) - Különdíj
Felkészítõ tanáruk: Dr. Dukon Béláné

II. kategóriában (4., 5., 6. o.) 

Jurcsó Janka (6. o.) - III. helyezés
Felkészítõ tanára: Dr. Dukon Béláné

III. kategóriában: (7., 8. o.)

Pachnik Ágnes (7. o.) - I. helyezés
Felkészítõ tanára: Gárdonyi Anikó

Bõvebb infó: www. gyenesiskola.hu

Dr. Dukon Béláné

Nagy Veronika – Különdíj Pachnik Ágnes – Divatterv, I. díj Szabó Emma – II. díj

Táncos Olivér – I. díjJurcsó Janka bélyegterve

Puskás Panka bélyegterve
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BESZÁMOLÓ A 2015. MÁRCIUS 26-I ÉS ÁPRILIS 23-I TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 
 
Módosították Balatonkenese Város Önkormányzatának Szer-

vezeti és Működési Szabályzatát. A változtatások a polgármeste-
ri, az alpolgármesteri és a jegyzői tisztségekre terjednek ki, így 
rendelkeznek a polgármester, az alpolgármester, valamint a 
jegyző tartós akadályoztatása esetén életbe lépő intézkedésekről. 

Módosult továbbá a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet. A város koráb-
ban újjáalkotott szociális rendelete a Szociális Bizottság hatás-
körébe utalta a szociális ellátások területének hatásköri szabálya-
it. A testület most az ápolási célú települési támogatást is a Szo-
ciális Bizottság hatáskörébe utalta. 

Az Önkormányzat feladata a tulajdonában álló közterületek 
használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása. Mivel 
az erre vonatkozó, érvényes önkormányzati rendelet több szaka-
sza a balatonakarattyai településrészre vonatkozó szabályozást is 
tartalmaz, szükségessé vált a rendelet módosítása. 

Elfogadta a testület a Területi Szociális Szolgáltató Intéz-
mény 2014. évi beszámolóját, ezen belül a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelését is. 

A tavalyihoz képest nem változnak a strandbelépők árai. A 
díjak így a következőképpen alakulnak: 

Továbbra is érvényben maradnak a kedvezmények: a bala-
tonkenesei állandó lakosok és a 70 év felettiek ingyen vehetik 
igénybe strandjainkat. A nyitva tartás pedig a következőképpen 
alakul: 

 
  Vak Bottyán strand Bezerédj strand 

  napi heti havi napi heti havi 
Felnőtt 550,- 2.750,- 11.000,- 450,- 2.250,- 9.000,- 
Kedvezményes 
Délutáni felnőtt (17-19h) 250,-     250,-     

Diák, nyugdíjas 350,- 1.750,- 8.750,- 300,- 1.450,- 6.000,- 
Kedvezményes 
Délutáni diák, 
nyugdíjas (17-19 h) 

200,- 
    

200,- 
    

 

2015. június 13-tól 2015. augusztus 30-ig a pénztár 8.00 – 
19.00 között, a vizesblokk 8.00 – 20.00-ig lesz nyitva. 

Folyamatban van a gazdasági program megalkotása, mely a 
törvénynek megfelelő, de a testület további tanulmányozás tár-
gyává tette. 

Pályázatot írt ki a Testület a civil szervezetek 2015. évi ön-
kormányzati támogatására. A benyújtási határidő 2015. május 
15., az elbírálás határideje pedig május 31. 

Az étkezési nyersanyagnormák változása miatt 5%-os 
térítésidíj-emelésre kerül sor a közétkeztetésben. Az eddigi díjak 
5-6 évvel ezelőtt lettek megállapítva, azóta többször változtak az 
élelmiszerárak. A 2015. január 1-én életbe lépett közétkeztetési 
rendelet előírásai – melyek a közétkeztetés megreformálására, az 
egészségesebb alapanyagokból készült, egészséges ételek előtérbe 
helyezésére törekszenek – is nagyban befolyásolják a költségeket. 

A Kid Rock And Roll Rock SE kérelemmel fordult a testü-
lethez. Kérik, hogy a júliusban, az olaszországi Riminiben meg-
rendezésre kerülő Világkupára való kijutás költségeihez járuljon 
hozzá Balatonkenese Város Önkormányzata. A képviselők, tekin-
tettel a formáció balatonkenesei tagjára, megszavazták a támogatást. 

Ugyancsak támogatja a testület a Pannónia Citerazenekar 
nyári citeratáborának megrendezését. A résztvevők számára 
kedvezményes szálláslehetőséget biztosítanak az iskolában, 
illetve ellátásukra a Széchenyi Parkban büfé is üzemelhet. A II. 
Nemzetközi Citeratábor megvalósításához az Önkormányzat 
továbbá 650.000,- forint hozzájárulást is nyújt. 

Megtörtént Balatonkenese utcaneveinek felülvizsgálata. A 
jövőben az eddig Úttörő utca néven szereplő közterület a Cser-
kész utca nevet, az Urbán Ernő utca az Urbánus nevet kapta. A 
Simon István utca Simándy József, a Kállai Éva utca pedig Kál-
mán Imre nevét viseli majd. 

A testületi ülésekkel kapcsolatos egyéb anyagokat a 
www.balatonkenese.hu weboldalon, az „Önkormányzat” címszó 
„Képviselő-testületi ülés” fejezetében találhatják. 

– nk– 
 

 

KÖZMEGHALLGATÁS – 2015. ÁPRILIS 24. 
 
Közmeghallgatást tartott a képviselő-

testület 2015. április 24-én pénteken, Bala-
tonkenesén. Tömör István polgármester a 
meghirdetett időpontban, 18 órakor kezdte 
el a meghirdetett esemény programját. 
Elöljáróban elmondta, hogy ez az alkalom 
egy nyílt testületi ülés, így annak szabályai 
és felépítése szerint zajlik. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Gyenge Katalint és Puskás Ró-
bertet kérte fel. Ezután ismertette a két napi-
rendi pontot: egyik a Balatonakarattya levá-
lásával kapcsolatos tájékoztatás, a másik 
pedig vegyes ügyek megtárgyalása volt. 

Balatonakarattya településrész leválása 
döntő esemény volt az ezeréves Balatonke-
nese életében. Érzékenyen érintette a várost, 
az itt élő embereket. Akarattya 2014. októ-
ber 12-én lett önálló község; az azóta eltelt 
időben tárgyalások folynak a Balatonkenese 
által vitatott határvonal és a vagyonmegosz-
tás tekintetében. Ezen a közmeghallgatáson 
a polgármester és a képviselőtestület főleg 
az eltelt hat hónap eseményeiről kívánta 
tájékoztatni a lakosságot. Mint Tömör 

István elmondta, több egyeztetés zajlott és 
zajlik Akarattya képviselőivel, de átütő 
sikert még egyik sem hozott. Akarattya 
ragaszkodik a maga által megnevezett ha-
tárvonalhoz, amelyet Balatonkenese nem 
tud elfogadni. Varga Zsuzsanna képviselő-
asszony kiegészítésében hozzátette, hogy 
a leválás eljárásának előkészítését 2012-
ben, a régi önkormányzati törvény szerint 
kezdték meg. A település különválására így 
csak azok szavazhattak, akik az önállóan 
megalakulni kívánó község által magáénak 
vallott területrészen éltek. A köztársasági 
elnök úr az év decemberében írta alá az 
Akarattya leválásáról szóló határozatot, ám 
a kihirdetés 2013 januárjára csúszott. 2013. 
január elsején új önkormányzati törvény 
lépett életbe, melynek értelmében Balaton-
akarattya leválásáról Balatonkenese vala-
mennyi lakójának szavaznia kellett volna, 
nemcsak a leválni szándékozó település-
résznek, ahogy ez 2012. augusztus 5-én 
történt. A két törvény nem harmonizált 
egymással; közöttük átmeneti intézkedés, 

amely ebben a jogi helyzetben új eljárást 
biztosított volna, nem volt. A kérdéssel kap-
csolatban később Balatonkenesén rendezett 
népszavazás, köszönhetően az azt megelőző 
kampánynak, érdektelenségbe fulladt. 

A helyzet azt eredményezte többek kö-
zött azt is, hogy a két település, Balatonke-
nese város és a már önálló Balatonakarattya 
község között jelenleg nincs törvényben 
rögzített határvonal. Mint Tömör István ki-
fejtette, a leválási szándékát 2012-ben nép-
szavazáson kifejező választók csak arról 
szavaztak, hogy Balatonakarattya önálló te-
lepülés legyen – határvonalról nem volt szó. 

Jelenleg is folynak a tárgyalások Bala-
tonakarattya és Balatonkenese képviselői 
között. Akarattya az általa megnevezett ha-
tárvonaltól eltérni nem tud és nem akar. Ha 
elképzelésük érvényesül, a vagyontárgyak 
elosztása sem a lakosságszám arányában 
oszlik meg – az elgondolásuknak megfelelő 
terv szerint az összvagyon 43%-a kerülne a 
tulajdonukba. Így például Balatonkenese a 
hat strandjából négyet elveszítene. Egy Ba- 
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laton melletti település esetében egyáltalán 
nem mindegy, mekkora partszakasszal 
rendelkezik, hiszen jövedelemtermelésünk 
elsődleges forrása a Balaton. Kenese az aka-
rattyai területre eső vagyontárgyakat csak 
használatba adná, de Akarattya tulajdonjo-
got kér. Városunk vezetőinek szándéka, 
hogy mindenből csak annyit adjunk át, 
amennyi Akarattyát megilleti. Mindezek 
miatt a Tompa Mihály utcánál meghúzott 
határvonalat városunk nem fogadja el. Ha 
az egyeztetések továbbra sem hoznak ered-
ményt, Balatonkenese bíróságon fogja ke-
resni az igazát. Ahogy a polgármester fo-
galmazott: egy ezeréves település javait így 
elvenni nem lehet. Kenese léte őseinknek 
köszönhető, olyanoknak is, akikre ma már 
nem is emlékszünk. Meg kell őriznünk 
mindazt, amit ránk hagytak – nem enged-
hetjük meg, hogy jogtalanul elvegyék. 
„Csak azt veszítjük el, amiről önként mon-
dunk le” – fogalmazott. 

Dr. Nánássy Elek, Balatonkenese város 
jegyzője kérdésre válaszolva elmondta: a 
közigazgatási határvonal a két település kö-
zött jelenleg ott van, ahol a leválást előké-
szítő bizottság meghúzta. Akinek kérdéses, 
a balatonkenesei Önkormányzati Hivatalban 
választ kaphat rá, mely terület hová tartozik. 
A határvonal sajnos nem egyenes, így for-
dulhat elő, hogy egy adott utca két oldalá-
nak lakói nem ugyanahhoz a településhez 
tartoznak. Ráadásul, egészítette ki az el-
hangzottakat Tömör István, a határvonala-
kat a bizottság is többször módosította, 
végül jelentős részt lekanyarítva az Alsóréti 
területből is. Végül arra a kérdésre, hogy 
hol szeretné Balatonkenese a határvonalat 
meghúzni, a polgármester azt a választ adta: 
a Honvéd Üdülő mögötti strandnál, a vasút 
mellett, a MÁV-üdülő mögött. 

Kürthy Lajos, Balatonkenese korábbi 
polgármestere hozzászólásában elmondta: 
nehéz indulat nélkül beszélnie a leválás 
körüli helyzetről. Az 1950-es évektől fogva 
ismeri Balatonkenesét, helyzetét és jellem-
zőit. Véleménye szerint az előző képviselő-
testület borzalmasan nagy hibát követett el, 
hogy elfogadta a leválás tényét rögzítő 
dokumentumokat – mint Kürthy Lajos fo-
galmazott, „fércművet” –, melyek teljesen 
alkalmatlanok voltak arra, hogy a tárgyalá-
sok alapját képezzék. Korábban a két tele-
pülésrész között ugyanis sosem volt köz-
igazgatási határ, Balatonkenese és Balaton-
akarattya a honfoglalás óta egységes telepü-
lésként létezett. Egységes szakigazgatási 
szerv alá tartozott, az 1950-es évektől a 
községi tanácsnak kirendeltsége működött 
Akarattyán. Ez 1971-ben, Balatonkenese 
nagyközséggé válásával szűnt meg. Várossá 
is együtt lett a két településrész. Tekintve, 
hogy az akarattyai fél a tárgyalások során a 
jelenleg meglevő, és Kenese által vitatott 
határvonalat megfellebbezhetetlennek tekin-
ti, a korábbi polgármester úrban felmerül a 

kérdés: szerezhet-e Balatonkenese bírósá-
gon érvényt az igazának? 

Vér Lászlóné, a balatonkenesei Tájház 
alapítója mindezt azzal egészítette ki: az 
összegyűjtött, és a Tájházban rendelkezésre 
álló dokumentumok szerint Akarattya oly-
annyira nem volt önálló, hogy iskolájának 
alapításához is Kenesétől kellett engedélyt 
kérnie. Kár, hogy a leválás előkészítése so-
rán a Tájházban összegyűjtött iratokat senki 
nem vette figyelembe. 

Ha egy lécet át akarunk ugrani, annak 
úgy kell nekifutnunk, hogy legalább mi el-
hisszük: sikerülni fog – kezdte válaszát 
Tömör István. Akarattyának a leváláshoz 
beadott dokumentációjában olyanfajta 
csúsztatások is szerepeltek, mint hogy Ke-
nese és Akarattya 1950-ben egyesült. Ez 
nyilvánvalóan nem felel meg az igazságnak, 
tekintve, hogy mindezidáig nem voltak 
külön. Hogy érdemes-e bírósághoz fordul-
nunk? A törvényhozók a csúsztatásokat nem 
vették észre. A bíróságnak mindkét felet 
meg kell hallgatnia, így ezekre a tényekre 
fel kell hívnunk a figyelmet. 

Vajon mennyibe fog kerülni Balatonke-
nesének egy ilyen pereskedés? És vajon egy 
évekig tartó perben miből gazdálkodik az 
önkormányzat? – kérdezték többen a hallga-
tóság soraiból. A polgármester elmondta, 
hogy a perköltségeket nem lehet előre ki-
számítani. A vagyonfelértékelés összköltsé-
ge 15-20 millió forintot is kitehet, ám általa 
vagyontárgyaink pontos értékéhez jutunk. A 
vitatott területen levő vagyontárgyak hasz-
nálatának szabályairól, működtetéséről 
megállapodásokat kötöttünk és kötünk Bala-
tonakarattyával. 

Mi lesz az iskolával, óvodával? – szólt a 
következő kérdés. – Az óvoda intézmény-
fenntartó társulásban van. Akarattya nemrég 
bejelentette, hogy az óvodát a következő 
tanévtől önállóan kívánja működtetni, ezzel 
az intézményfenntartó társulásból kilép. Az 
iskola fenntartására Akarattya hozzájárulást 
fizet Kenesének, mivel több akarattyai gye-
rek is jár a kenesei iskolába, de a hozzájáru-
lás mértéke még nem véglegesen eldöntött. 

A közmeghallgatás ekkor Novák Éva, a 
Tátorján Játékvár ügyvezető igazgatója 
hozzászólásával a leválással kapcsolatos 
ügyek területéről a vegyes ügyek megtár-
gyalására tért át. Aznap kapta kézhez a kép-
viselő-testület határozatát, mely szerint az 
Önkormányzat a Tátorján Játékvár és Csa-
ládi Napközi működéséhez június 30-ig 
járul hozzá, további támogatást nem bizto-
sít. A határozattal az intézmény további 
működése, tizenkét bölcsődés és hét családi 
napközis gyermek ellátása, a nyári játszóhá-
zi programok bizonytalanná válnak. Szerin-
te elhamarkodott döntés született. A bölcső-
dei gondozási-nevelési év augusztus 31-ig 
tart, a határozattal a gyerekek június 1. utáni  
ellátása nem garantált. A gyermekvédelmi 
törvény szerint az intézmény működését é-

rintő lényeges döntés meghozatala előtt a 
Szociális és Gyámhivatal véleményét ki kell 
kérni. Nincs információ, hogy ez megtör-
tént-e. A gyermekek képviselőjét leg-
alább két hónappal korábban tájékoztatni 
kell az ellátás megszüntetéséről, átszervezé-
séről. A náluk jogviszonyban álló gyermek 
elhelyezéséről gondoskodni kell. Pontos 
adatokat nem tud, hogy az önkormányzati 
Kippkopp óvoda bölcsődei csoportjában 
hány gyermek van, de nem valószínű, hogy 
az ott lévő 12 férőhelyre beférne a náluk 
ellátott 19 gyermek Balatonkenese város 
egymilliárd forintot meghaladó költségvetés-
ében nem jut évi nyolcmillió forint a legki-
sebbekre, az évente megforduló több 
száz,  játszóházi szolgáltatást igénybe ve-
vő látogatóra és hét helyi dolgozó munka-
helyének megőrzésére? 

A válaszadást Tömör István azzal kezd-
te, hogy bár még az Akarattya leválásával 
kapcsolatos ügyek vannak napirenden, a fel-
vetés nem teljesen idegen a témától, tekint-
ve, hogy Balatonakarattya önállóságával 
Kenese költségvetése 250 millió forinttal 
csökkent. Puskás Róbert képviselő ezután 
hozzátette: a Tátorján Játékvár nem intézmé-
nye Balatonkenesének. Az intézmény cégsze-
rű formában, nonprofit kft-ként működik, 
melyben az Önkormányzat is tulajdonos. Így 
Balatonkenese város önkormányzata nem 
zárja be vagy szünteti meg a Tátorján Játék-
várat: a kft. ügyvezetőjéé a lehetőség, hogy 
a kialakult helyzetben a folytatásra eshető-
séget találjon. Erre több alternatíva is lehet: 
a fenntartáshoz kapcsolatot találni egy egy-
házzal van más fenntartóval, vagy az intéz-
mény működését a piaci árakhoz igazított, 
költségtérítéses alapra helyezni. 

 A kft. évek óta veszteségesen működik, 
vette át a szót Tömör István, melyre az 
Önkormányzat figyelmét egy két évvel eze-
lőtti Állami Számvevőszéki jelentés is fel-
hívta. Kockázatos egy ilyen vállalkozásban 
tulajdonosnak lenni, miután a településen 
önkormányzati fenntartású óvoda és bölcső-
de is működik, ahol az eddig a Tátorján 
Játékvárba járó gyerekeknek helyet tudnak 
biztosítani. Utcára kerülni egy gyerek sem 
fog. 

Szabó Ildikó, a Bölcsődei Érdekvédelmi 
Csoport képviselője nehezményezte az 
elhangzottakat. Miközben a hivatalos állás-
pont a minél több bölcsődei férőhely bizto-
sítása lenne, Balatonkenese nem kíván részt 
venni az intézmény fenntartásában? Hivat-
kozott az egy héttel korábbi egyeztető fó-
rumra, ahol a szülőkkel közösen az önkor-
mányzat segítségét kérték a helyzet megol-
dására. A polgármester erre a felvetésre is 
elmondta: Balatonkenesének van bölcsődé-
je, ahol az összes, ellátást igénylő gyerme-
ket el tudják helyezni. Mindemellett hozzá 
kívánta  tenni: az  óvodai  ellátás   kötelező  
önkormányzati feladat, de a bölcsődei nem. 
A viszonyítás kedvéért pedig a 9600 fős 
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lakosságszámú Balatonalmádinak nincs böl-
csődéje. 

Innentől a második napirendi ponttal, a 
vegyes ügyek megtárgyalásával folytatódott 
az összejövetel, melyben nagy szerep jutott a 
hulladékgazdálkodás problémáinak. Több 
hozzászóló is sérelmezte, hogy Balatonke-
nese különböző pontjain szemeteszsákokat, 
eldobott hulladékot találni. 

Kelemen Zoltán, a Városgondnokság 
vezetője tájékoztatta a jelenlevőket a sze-
métszállítással kapcsolatos tudnivalókról. 
Jelenleg 10 000,- Ft/m3 áron történik a 
háztartási hulladék elszállítása, mely a 
lakosság által megfizetett díjakon felül is 
igen nagy terheket ró az önkormányzatokra. 
A 2015-ös év szemétszállítása Balatonkene-
sének várhatóan 30 millió forintjába fog 
kerülni. – Szó esett a június 1-én és 2-án 
esedékes zöldhulladék-elszállításról is, 
melynek felhívását és részleteit lapunk 29. 
oldalán olvashatják. A szelektív hulladék-
gyűjtés hamarosan házhoz menő szolgálta-
tássá válik, s ezzel a szelektív hulladékgyűj-

tő szigeteket felszámolják, ám a részletek és 
a bevezetés időpontja még nem ismeretes. 

Szóba került a kerti zöldhulladékok ége-
tésével kapcsolatos szabályok változása. 
Balatonkenese esetében a péntek maradt a 
belterületi tűzgyújtás napja, amennyiben 
országos tilalom nincs életben. (A 
tűzgyújtásról szóló tájékoztatás a 28. 
oldalon található.) 

Többet hangot adtak véleményüknek, 
hogy a város egyes részei elhanyagolt álla-
potban vannak; kevés a virág, a rendezett 
terület. Válaszában Jurcsó János képviselő 
beszámolt az előző napon le-zajlott képvise-
lői egyeztetésről, melyen éppen ezen prob-
lémák megoldásának lehetőségeit keresték. 
A közös gondolkodásba a Városgondnokság 
vezetőjét is bevonták, kinek javaslatait 
hétfőre, 2015. április 27-re várják. 

Szó esett az iskolának a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központhoz való csatla-
kozásáról. Igaz-e, hogy lemondunk az isko-
lánkról? – hangzott a kérdés. Nem igaz, 
felelt Tömör István, nem mondunk le. A 

KLIK-hez való csatlakozásról a szülők és az 
iskola már két évvel ezelőtt döntött. Most az 
üzemeltetési költségek esetleges átadása van 
napirenden, amely a háromezernél kisebb 
lélekszámú települések számára lehetővé 
teszi, hogy a fenntartási költségeket is a 
KLIK-re bízzák. Jurcsó János, aki saját 
bevallása szerint szülőként, tanárként és 
képviselőként is érintett az ügyben, hozzá-
tette: a döntést, melynek meghozatalával a 
testület az iskolaév végéig ráér, nagyon 
alapos vizsgálat előzi meg. Minden egyes 
jogi kitételt meg kívánnak vizsgálni, mielőtt 
határoznak, s a város nem engedi ki a kezé-
ből az iskolát. 

A folytatásban polgármesteri beszámoló 
hangzott el a Strandtéren folyó munkálatok-
ról, melyről korábbi lapszámainkban már 
olvashattak. A közmeghallgatás este fél 
kilenckor ért véget. 

– nk –

 

 
Amikor az ember 

nagyon szeret vala-
kit, akkor áhítatos ün-
nep költözik a lelké-
be; és valami furcsa 
üdvös félelem is: 
 „...jaj, nehogy elveszítsem az ő csodá-
latos szeretetét!”. Nemcsak az édes-
anyánkhoz fűződő viszonnyal vagyunk 
így, hanem a róluk való megemlékezés-
sel is, mert ha csak anyák napján tu-
dunk szép és igaz dolgokat mondani 
illendő köszöntés gyanánt, és a többi 
napon megfeledkezünk róluk, akkor 
megaláznánk az édesanyákat is, és szé-
gyent vallana a mi gyermek mivoltunk 
is. Mindezt elkerülendő irányítsuk 
gondolatainkat az anyaság lényegére, 
örök valóságára és a velünk való leg-
mélyebb kapcsolatára. 

Az anyaság forrása nemcsak az al-
kalmas biologikumban van, hanem a 
szív és lélek legmélyén. Valaki, az 
Édesanyám már akkor akart engem, 
amikor még meg sem fogantam. Az ő 
ősakarata azután egy határtalan örök 
szeretetben folytatódott. Mert soha sen-
ki nem törődött velem annyit, mint ő, 
senki más nem tudott oly türelmes, 
megbocsátó és bizakodó lenni irántam, 
mint ő, senki nem tudott úgy örülni si-
kereimnek, mint ő, és senki sem aggó-
dott annyira testi-lelki betegségeim és 
szenvedéseim láttán, mint ő. Igen, mert 
minden édesanyát, és minden gyermeket 
egy életre meghatároz a mindent meg-

előző ÉN-TE kapcsolatuk, amely még 
akkor sem szakad el, ha valaki erő-
szakot követ el rajta, mert ez a kapcsolat 
a hatalmunkat meghaladó létet jelenti.  

Az anyaság sok-sok öröm, határtalan 
boldogság és megelégedettség forrása, 
de amiért a legtöbb anyának igen nagy 
árat kell fizetnie testi-lelki szenvedések 
formájában. A gyermek ezt még nem ér-
ti, s a felnőttnek is csak sejtései lehetnek 
saját szülőjével kapcsolatban. Az érett 
ember azonban felfogja édesanyja áldo-
zatainak jelentőségét, és hálás szívvel kö-
szönetet mond értük; és ez az a pont, a-
hol kapcsolatuk minőségi változáson 
megy át...! A továbbiakban már nincs 
szükség szavakra, mert a lényeg úgyis 
kimondhatatlan. Elég egy gesztus, egy 
érintés, egy könnycsepp, vagy valami 
csekély jel, mert a megértett szeretet 
mindent meghaladó ajándék egymás 
számára.  

Az anyaság eszményét és valóságát 
megérteni és átélni nem könnyű dolog. 
Ha jól közelítünk hozzá, akkor nagy 
segítséget kapunk a Boldogságos Szűz 
Mária misztériumától. Ő ugyanúgy 
édesanya akart lenni, mint a többi kor-
társa. Isten azonban érintetlen szűzi mi-
voltában az örök Ige életét indítja el 

benne. Ez az egészen 
sajátos egzisztenciá-
lis viszony őt magát 
is átalakítja: nemcsak 
édesanyává teszi, ha-
nem istenszülővé, az-

az a horizontális dimenziót anyaságában 
egyesíti a vertikális dimenzióval. Ennek 
gazdag üzenetei közül csak egyet emel-
jünk ki: minden édesanya nemcsak egy 
életre, hanem Örök Életre is szüli gyer-
mekét. Lélekben tehát az örök élet any-
jává kell válniuk.  

Az anyaság azonban nem magányos 
létforma. Nincs anyaság atyaság nélkül. 
Nehezen bontakozhat ki az anyai hivatás 
apai segítség nélkül, és erre nemcsak az 
édesanyának, hanem a gyermeknek is 
elengedhetetlenül szüksége van. Kívá-
nunk minden édesanya és gyermek mellé 
lelki gazdagságban élő férjet és édesapát! 

Május hava üzenettel fordul a fiata-
lok felé is: gyermek mivoltuk megélése 
mellett fontolják meg a reájuk váró ki-
hívást, a hiteles szerelmet, és a szülővé 
válást. Kerüljék el azt a tragikus helyze-
tet, amelyben az anyaság elszakad a 
természetes biológiai folyamattól, és a 
szerelem alkalmi adás-vétel tárgya lesz; 
más részről ne is misztifikálják az anya-
ságot, mint egy privát magányos célt, 
mert igaz ugyan, hogy az anyaság szent 
dolog, de nem önmagában, hanem azál-
tal, mert szent dolog van rábízva egy 
családi harmóniában. 

Dr. Balázs Pál 

MÁJUS: AZ ÉDESANYÁK HAVA 



6 Balatonkenesei Hírlap 2015. május 

Pünkösd Ajándéka – megújító Lélek 
 

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott ne-
künk.” (1 Korinthus 2,12) 

Jézus mondja: „Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki 
keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor 
tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad meny-
nyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lukács 11,9-13) 

 
A legnagyobb keresztyén ünnepeink Is-

ten ajándékához kötődnek. Azért ünnepe-
lünk, mert Isten megajándékozott minket. 
Igaz ez a karácsony és a húsvét ünnepére, 
és így van a pünkösd esetében is: Isten 
ajándékát hirdeti, ahogy az iménti két 
bibliai idézetben is olvassuk. Jézus ígérete 
pünkösddel kapcsolatban ez: „Ad Mennyei 
Atyátok Szentlelket…” 

Isten úgy intézte az eseményeket, hogy 
az első pünkösd egy nagy ószövetségi ün-
nepre essen. Az aratás kezdetén szokásos 
hálaadó ünnep volt éppen, és tömegek 
gyűltek ilyenkor Jeruzsálembe. Ők lettek 
tanúi a Szentlélek kiáradásának, mind a 
saját nyelvükön értették Péter apostol ige-
hirdetését, és átélték a Lélek erejét, ahogy 
egy közösséggé, gyülekezetté formálja őket. 

Így lett a pünkösd az egyház születés-
napja. Ha pedig születésnapot ünneplünk, 
akkor foglalkozzunk komolyan az ajándék-
kal, amit kapunk! Annál is inkább, mert 
nem valami vitrinbe való csecsebecsét ígér 
nekünk Isten, amit időnként portalanítani 
lehet, és néha emlékezni az ajándékozóra! 
Ez ma is hasznos ajándék, amit használatra 
kapunk, és élhetünk vele! Mit tudunk meg 
erről az ajándékról? 

Jézus szavaiból az derül ki, hogy a 
Szentlélek ajándéka a Mennyei Atyától 
származik; Pál apostol pedig hozzáteszi: Őt 
azért kapjuk, hogy „megismerjük mindazt, 
amit Isten ajándékozott nekünk”. 

Hát mi mindent ajándékozott nekünk az 
Isten? Nem hiszem, hogy volna olyan bátor 
ember, aki megpróbálkozna egy fel-
sorolással. Hiszen mindent Tőle kaptunk: 
Az életünket, és mindazt, ami azt életté 
teszi! Tőle kaptuk az emberségünket, s ha 
emberi méltóságunk megtépázódik, Tőle 
van a megújulás lehetősége is. 

A Szentírás már a teremtéstörténet na-
gyon egyszerű szimbólumaival is azt hang-
súlyozza, hogy a Lélek tesz minket ember-
ré. Miután megformálja az Úristen az em-
bert a föld porából, ott hever a por a poron 
élettelenül. Ekkor Isten az „élet leheleté-
vel”, vagyis saját Lelkével ébreszti fel, teszi 
elevenné, élőlénnyé az embert. (1Móz 2,7) 

Nemcsak a kezdetek kezdetén, és nem-
csak az első pünkösdkor, hanem azóta is 
minden napon ugyanennek a Léleknek az 
erejéből élünk. Ő az, aki képes minket 
személyes életünkben megújítani, újra meg 

újra felemelni, erővel megtölteni. És Ő 
formálhat újjá bennünket a közösségeink-
ben, az egyházban, a gyülekezetben. 

Amikor a Biblia a Lélekről és munkál-
kodásáról tanít, szinte mindig képeket 
használ. A Lélek olyan, mint a tűz: meg-
foghatatlan, de hatalmas energiát hordoz, 
világít, melegít, átalakít. A Lélek olyan, 
mint a szél: nem látod, de erejét nagyon is 
megérezheted, és a hatásában láthatóvá 
válik. Ezekhez hasonló az a kép is, ha úgy 
gondolunk a Szentlélekre, mint egy ben-
nünket körülvevő energiamezőre, mely 
mindenütt jelen van. Nem látom az erővo-
nalait, de azok hatnak rám! Ahogyan a 
gravitációs erővonalakat sem látom, de 
gravitáció nélkül szétesne a világ. A Lélek 
ereje tart össze, és Rajta keresztül kapunk 
minden ajándékot, ami az életünkhöz kell! 

Jézus azt mondja: ha egy földi apához 
bizalommal lehet fordulni, hiszen nem té-
veszti meg gyermekeit, akkor ez sokszoro-
san igaz a Mennyei Atyára! Ő nem ad 
rosszat, a becsapás és megtévesztés nem az 
ő műfaja. Tőle minden jó és tökéletes 
ajándék származik. „Ad Mennyei Atyátok 
Szentlelket azoknak, akik kérik…” 

Pál apostol egyik ismert igében így 
vall: „Nem a félelemnek lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a jó-
zanság Lelkét.” (2Tim 1,7) Ebben az egy 
mondatban is látjuk, hogy mennyi mindent 
„csomagolt bele” Isten ebbe az ajándékba. 
Ő nem a félelem Lelke. Jó ezt hallani, ami-
kor ezer okunk van félni anyagi vagy éppen 
egészségi bajaink között. Ő az erőnek a 
Lelke, hogy ne kelljen feladataink láttán el-
csüggedni, és azt hajtogatni: nem bírom to-
vább. Ő a szeretet Lelke, hogy ne kelljen a 
bosszú és megtorlás bűvkörében maradni. 
Ő a józanság Lelke, aki tiszta látást ad a 
nehéz döntések idején, józanságot az embe-

ri kapcsolatainkban. Ezek, és még nagyon 
sok minden a Lélek ajándéka, amikkel na-
ponként élhetünk. 

Erre mondja tehát Jézus, hogy megkap-
hatja mindenki, aki kéri. Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy „aki kéri”! Ha érdekel 
minket, hogy a Lélek ajándéka hogyan le-het 
a miénk, meg kell értenünk Jézus feltételét. 

A Lélek ajándékát nem lehet ügyeske-
déssel megszerezni, vagy megvásárolni, 
mint Simon mágus, aki pénzt ajánlott érte, 
amikor látta, hogy az apostolok milyen cso-
dákat tesznek Általa (ApCsel 8,18-21). 
Nem lehet örökölni, kiérdemelni sem, mint 
ahogy a gazdag ifjú gondolta: ha ő a tör-
vényt megtartja, övé az Isten országa és 
minden ajándéka (Mk 10,17-27). A Lélek 
ajándéka semmiféle ügyeskedéssel nem le-
het a miénk, csakis ez az egyenes út létezik: 
Ajándék, akit kérni kell. Ajándék, akit hit-
tel, elfogadásra és befogadásra készen meg-
kaphatunk a Mennyei Atyától. 

A kérés módjáról azonban még többet 
is megtudhatunk: Jézus egymást követő ki-
fejezéseiben ugyanis fokozás van! „Kérje-
tek, és adatik, keressetek, és találtok, zör-
gessetek, és megnyittatik.” 

Érdemes végiggondolni ezeket a foko-
zati különbségeket: Kérjetek – keressetek – 
zörgessetek! Kérni pl. lehet személytelenül, 
ismeretlenül, távolról, körlevelek vagy in-
ternetes körüzenetek útján, akár lényegtelen 
dolgokat is. Amikor viszont már keresünk 
valamit, az valószínűleg fontos nekünk, e-
zért utánajárunk, talán végigtelefonáljuk a 
fél országot, keressük mindenhol, hogy meg-
szerezhessük. Na és hogyan kell zörgetni? 
Zörgetni bizony már nem lehet sze-
mélytelenül, sem távolból! A zörgetéshez 
el kell határoznom magam, oda kell men-
nem, és kell hozzá a saját kezem! És zör-
getni nem lehet egyszerre több ajtón sem, 
mindig konkrétan csak egyetlen egy ajtón! 

Meg vagyok győződve, hogy nekünk 
személyesen, és közösségeinknek is éppen 
erre a zörgetésre van szüksége! Arra, hogy 
megkeressük azt az egy ajtót, azt a Meny-
nyei Atyát, akitől a Lélek ajándékát, a meg-
újító erőforrást elnyerhetjük! Meg kell 
tanulnunk zörgetni. 

Jézus bátorít minket erre. Mi pedig kér-
jük Istent, hogy ajándékozzon meg minket 
Lelkével, megújító erejével! 

Németh Péter 
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– Ön egyedüli függet-

len indulóként lett a múlt 
ősszel megalakult képvise-
lő-testület tagja. Milyen 
így a munka? Milyen a csa-
patban? 

– Nem volt rossz a fogad-
tatás, bár eleinte talán még 
éreztem bizonyos fokú távol-
ságtartást. Az alapvető hoz-
záállás azonban teljesen 
rendben volt, képviselőtár-
saim elfogadtak. Még az 
esetlegesen kételkedők is 
tudhatják, hogy nekem Kene-
se az első, és az, hogy tekint-
sük egymást partnernek. A 
dolgokat ugyan különböző-
képpen láthatjuk, de ahol az 
emberek meghallgatják és 
megértik egymást, ott már 
kialakulhat párbeszéd. Enél-
kül nincs semmilyen együtt-
működés. Pártnak, szervezet-
nek különben sohasem vol-
tam a tagja. Ezzel természe-
tesen nem a csapatmunkát 
utasítom el, az szerintem na-
gyon is fontos, ha hasznos dolgokat akarunk elérni. De 
a magam részéről én nem politizálni akarok, hanem 
sokkal inkább a köz javáért tevékenykedni. A lényeges 
dolgokkal kapcsolatban meggyőzhető vagyok, ha jók az 
érvek. Képviselőként úgy érzem, valamit, valakit – 
valakiket – képviselek. Fél év telt el számomra a képvi-
selői életből, és úgy érzem, igazából mostanra kezdem 
megszokni az összes körülményt, ami ezzel jár, kezdve 
a néha folyamatosan csörgő telefonnal. A lakosság min-
den része keres és megtalál. Büszke vagyok rá, hogy 
képviselő lehetek, mert ha erre többen is alkalmasnak 
találtak, vállalnom kell a kihívást és a felelősséget. S 
mindezt úgy, hogy a lehetőség nem összekeverendő 
fogalom a hatalmi pozícióval. 

– Hogyan került Kenesére és hogy érzi itt magát? 
– 1994-től járok rendszeresen Balatonkenesére, 2000 

óta életvitelszerűen is itt élek. Egyébként az Alföldről 
származom, alapvető kötődéseim most is oda fűznek. 
Sokféle dologgal foglalkoztam életemben, de ezek kö-
zül számomra a tanítás a legfontosabb, melyet most is 
végzek. Tizenöt éve vagyok házas, két gyermekem van, 
akiknek már Balatonkenese jelenti az otthont; itt vannak 
a gyökereik, mert mindketten ide születtek. Jól működő 
családként jellemezhetem magunkat. 

– Három bizottságban is közreműködik. Tagja a Te-
lepülésfejlesztési és Turisztikai, a Szociális és a Kulturá-
lis-, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságnak is. Ösz-
szeegyeztethetők ezek a területek? És egyáltalán: részvé-
tel szempontjából melyiket tartja a legfontosabbnak? 

 – Igen, mindhárom bizott-
ságban dolgozom. Mond-
hatjuk, hogy valóságos 
„álláshalmozó” vagyok. A 
feladatokat tekintve mind-
egyik bizottságot jelentős-
nek gondolom. Ráadásul e-
zek a területek szigorú érte-
lemben nem is választhatók 
el igazán egymástól. Leg-
alábbis ami a kulturális és a 
turisztikai kérdéseket illeti. 
A kultúra és a turizmus 
hasznos kiegészítői és tá-
mogatói egymásnak. Véle-
ményem szerint a település-
fejlesztés területén tudom 
leginkább hasznosítani a 
tudásomat. Éveken át a ven-
déglátóiparban dolgoztam, 
többek között a helyi 
Telekom Hotelben is, így 
tudom, milyen nagy a je-
lentősége egy Balaton-parti 
település életében a turiz-
musnak, a jelentős, turiszti-
kai célú beruházásoknak. Az 
idegenforgalom nekünk az 

elsődleges húzóerő. Ezért nem árt minden lépés előtt 
megállni, elgondolkodni és mérlegelni a prioritásokat. 
Az idegenforgalom az a fő terület, melynek hasznából 
később a legtöbbet forgathatjuk vissza településünk 
fejlesztésébe. 

– Hogyan látja Balatonkenese helyzetét, lehetőségeit 
és jövőjét? 

– Tudom, hogy mint mindenhol másutt, természete-
sen Kenesén is sok az égető probléma, amit meg kell, és 
közös erővel meg is lehet oldani. A választás utáni első 
év költségvetése mindig kijelöli az útirányt: mi a szán-
dék, mire van pénz és lehetőség. A közérzetünket javí-
tó, mindennapjainkat könnyebbé tevő dolgok érdekében 
csak a lakossággal összefogva tudunk tenni. S ha ez így 
van, több anyagi lehetőséget és energiát fordíthatunk 
más, fontos kérdések megoldására is. 

Ami pedig a közvetlen környezetünket, a körülöt-
tünk levő településekkel való viszonyt illeti, e téren is 
elengedhetetlennek tartom az összefogást, az együtt 
gondolkodást. Nem különálló, a saját gondjaiba belete-
metkezett településként kellene elképzelnünk az életün-
ket, hanem nagyobb távlatban, például régióban gon-
dolkodva. Együttesen, közös erővel sokkal többre me-
hetünk. Balatonkenese és közvetlen környéke páratlan 
közlekedés- és természetföldrajzi adottságokkal rendel-
kezik, és ezt ki kell használni. Településünk jelene és 
jövője múlik rajta, mit hogyan gondolunk és teszünk. 

Ha valaminek eleje van, annak vége is van, de ami a 
kettő között történik, az a mi dolgunk. 

– nk – 

 

INTERJÚ JURCSÓ JÁNOSSAL 
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Anyák napjára 
 

Fiatal korától kezdve korán kelő 
emberként ismerték barátai, ismerősei. 
Azon a késő őszi novemberi reggelen is 
már kertjében találták a felkelő nap első 
sugarai. Az elmúlt esztendők történései 
az örökké vidám s jókedvű természetét 
szinte teljesen átformálták, zárkózott, 
visszahúzódó emberré vált. Most mégis 
valami különös nyugalom és béke érzése 
uralta lelkét ezen a napsütötte reggelen. 

A kései ősz ellenére még zöldbe öl-
tözöttek voltak a fák, s alattuk a harma-
tos fűben mindenütt kéklőn virágzó 
ibolyák ezrei borították kertjének min-
den zegzugát. Bódultan állva hagyta, 

hogy egész lé-
nyét betöltse a 
természet e ké-
sei csodája. So- 
káig csendben 
gyönyörködött 
az apró virágok 
szépségében, s 
nem tudott be-
telni a reggeli 
levegő illatával. 
Hirtelen úgy é-
rezte, valaki tit-

kon figyeli őt, megtörve ezzel a kora 
reggel csodálatos varázsát. Vontatot-
tan bár, de lassan körbepillantott kert-
jében. Kedvenc almafája szinte mág-
nesként vonzotta tekintetét, amelyen 
még rajta volt az idei termésnek java, 
ugyanis ez a fajta jól tűri a hidegebb 
időjárást is. Feltekintve a zöld levelek s 
az érett gyümölcsök közt egy csokornyi 
nyíló rózsaszínű virágot pillantott meg, 
amelyek szirmaikat felé tárva dacoltak 
a természet szabályaival és az őket 
körülvevő világgal. A márványos ere-
zetű szirmok szépsége könnyeket csalt 
szemeibe, s mint egy gyermek, meg-

babonázva csodálta a természet ezen 
isteni csodáját. A könnyein át a szirmo-
kon csillogó nap sugaraiban egy las-
san kirajzolódó ismerős arcot vélt fel-
fedezni. Egy számára felejthetetlen, 
mosolygós arcot, kinek tekintetéből 
leírhatatlan erejű szeretet sugárzott felé 
– igen, ez az arc az ő Édesanyja arca, 
ez a tekintet az ő féltőn óvó tekintete. A 
kép, amely néhány pillanatig volt csak 
látható, lassan elmosódva tűnt el. A 
késő őszi novemberi csendet egy koro-
sodó férfi feltörő zokogása törte meg, 
majd lassan lenyugvó érzelmekkel, de 
még könnyes szemekkel tekintett fel az 
égboltra, s halkan suttogva szólalt meg: 
„Köszönöm ezt a pillanatot, mit Tőled 
kaptam, Uram!” 

Utóirat: Az isteni szeretet nem is-
mer akadályokat. Az igazi anyai szere-
tet is örök, s míg édesanyák léteznek e 
földön, az is marad, még a síron túl is. 

Engedjék meg nekem, hogy ezúton 
kívánjak minden Édesanyának soha el 
nem múló, szeretetteljes boldogságot, 
örömteljes hosszú életet, gyermekeik 
szeretetétől kísérve! 

Id. Mészöly Sándor
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Április 24.: Szent György napja 
– A legenda szerint Kis-Ázsiában született és Palesz-

tinában halt mártírhalált Diocletianus uralkodása idején. 
A cári birodalom, Bizánc szellemi örököse Györgyöt 
címerére emelte, s később a legmagasabb katonai rend-
jelet (György-kereszt) róla nevezte el. A Brit-szigeteken 
Oroszlánszívű Richárd saját védszentjének választotta, 
1222-től pedig Anglia hivatalos patrónusa lett. Jelvé-
nyét – fehér, illetve ezüst alapon vörös kereszt – a leg-
előkelőbb angol rend, a Térdszalagrend viseli. Szent 
István a krónikák tanúsága szerint Szent György és 
Szent Márton zászlaja alatt verte le Koppányt. A ma-
gyar korona XI. századi eredetűnek tartott alsó pántján 
látható a képmása, párban Demeterével. Róbert Károly 
1326-ban alapította a Szent György Lovagrendet, amit 
Zsigmond Sárkányrend néven újított meg (1408). Ké-
sőbb Szent Györgyöt választotta patrónusául a sárkány-
fogas címerű Báthory-család is. A Szent György ábrá-
zolások legjellemzőbb formája a sárkányölési jelenet. A 
korai keresztények számára a sárkány a legfőbb Rosz-
szat, a pogányságot jelképezte, s a mitikus jelenet segít-
ségével egy pogány nép, vagy ország megtérítését kí-
vánták ábrázolni. 

– A György-napi magyar néphagyományok is a po-
gány időkre emlékeztetnek. E nap éjszakája a néphit 
szerint a boszorkányok éje – a gyógyfüvek szedésének 
ideje. A György-éji harmatnak mágikus erőt tulajdoní-
tott a nép. 

– Szent György napja az állatok kihajtásának ideje, a 
pásztorok, kocsisok, cselédek szerződtetésének napja. 

– A dinnye és az uborka vetésének napja. 
– Időjóslatok: „A Szent György napján hulló eső 

aranyat ér.” „Szent György napján fogott lepke, irtóza-
tos nagy szerencse.” 

Április 25.: Márk napja 
– Márk a négy evangelista egyike. Állítólag ő volt 

Alexandria első püspöke, ott is szenvedett mártírhalált 
IV. 25-én, húsvétkor. 

– Márk a néphagyományban „elvész a búzában”. 
Neve napján szokás volt a „búzaszentelés”. 

– Határjáró körmeneten a pap megáldotta a zöld ve-
tést. 

Április 29.: Szent Péter napja 
– Ekkor vetették el a fekete retket és a takar-

mányrépát. 
Április 30.: Sienai Szent Katalin napja 
– Sienai Szent Katalin domonkos harmadrendi volt, 

a XIV. században élt, Krisztus stigmáit viselte.  

– „Széna Katának” nevezték és napja vetőnap volt. 
Cseszneken ilyenkor rakták el a babot. 

– Időjóslatok: „Áprilisi esőzés kergeti a fagyot.” „Ha 
áprilisban az ég zeng jó és hasznos időt jelent.” 

Május 1.: Ősi tavaszünnep 
– A majálisok kezdőnapja. 
– E nap, szokásaiban rokonságot mutat Szent 

György napjával. Elsősorban a zöldág jelentőségét kell 
hangsúlyozni, amely az újjászületett természetre utal, 
de szerelmi jelkép is volt. 1-jére virradóra állították a 
májusfát, amely fenyő, vagy fenyőfa, tetején nyírfával, 
nyírfa vagy nyárfa volt. Kétféle májusfát állítottak: az 
egyiket tiszteletből a falu vezetőinek házához, amelyért 
a legények pénzt kaptak, a másikat pedig szerelemből a 
választott leány udvarára. Szoktak májusfát állítani még 
a kocsmaudvarra, amit virtusból meg is másztak, s fel-
állítása napja mulatsággal járt együtt, ugyanúgy a ki-
döntése is, amikor kitáncolták a fát. 

Május 3.: A Szent Kereszt feltalálása 
– A kereszt, a megváltás emlékjele. A golgotai ke-

reszt megtalálásának napját a IV. századtól tisztelik 
ünnepként. 

Május 4.: Szent Flórián napja 
– Ekkor tűz elleni védelemért fordultak a III-IV. 

században élt, vértanúhalált szenvedett katonaszenthez. 
Tisztelete hazánkon kívül Lengyelországban, Ausztriá-
ban virágzott. Mint tűz ellen védő szent, Ágota helyébe 
lépett. Mivel imádságával legendája szerint már gyer-
mekként égő házat mentett meg,ezért a tűzoltók védő-
szentje lett. 

Május 6.: Babevő Szent János napja 
– A hüvelyeseket vetjük ezen a napon. 
Május 10.: Madarak és fák napja 
– Zöld jeles nap. 
Május 12, 13, 14.: Pongrác, Szervác, Bonifác 

napja 
– A májusi fagy rettegett szentjei. Sűrűn előfordul, 

hogy ezek a szentek névnapjukon „leszüretelnek”, pusz-
tító fagyot hozva a gabonára, szőlőre, gyümölcsfákra. 

– Időjóslás: „Sok bort hoz a három ác, ha felhőt 
egyiken sem látsz.” „Májusi eső aranyat ér.” 

 
Forrásmunkák: S. Lackovits Emőke: Az egyházi esz-

tendő jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és Bala-
ton-felvidéki falvakban. Veszprém Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Veszprém, 2000; Napról napra. Pedellus 
Bt., Debrecen, 1992 

Pulai Istvánné
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Az aréna bűvöletében 
Magyarország-Görögország más szemmel 

 
2015. március 29. Helyszín: Buda-

pest, Groupama Aréna, Magyarország-
Görögország Európa bajnoki selejtező, 
22 000 néző. 

A válogatott mérkőzés kezdetén a 
pályára lépnek a csapatok, kísérőik kö-
zött négy balatonkenesei kisfocistával. 

De kezdjük az elején. 
Február végén egy sikeres közönség-

találkozó keretében tiszteletét tette ná-
lunk Nyilasi Tibor hetvenszeres magyar 
válogatott labdarúgó és Berzi Sándor, a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
alelnöke. A talákozó után, egy kötetlen 
beszélgetés kereté-
ben felvetődött egy 
visszatérő kérdés a 
Balatonkenesei Sport 
Club elnöke és az 
MLSZ alelnöke kö-
zött, hogy a szövet-
ség hogyan és mi-
ként tudná segíteni a 
településünk sport-
klubját és hogyan tud-
ná motiválni a gye-
rekeket. 
   Ezzel vette kezde-
tét egy olyan ese-
ménysorozat, mely-
nek végkifejleteként 
egy felajánlás kere-
tében a BSC négy 
fiatal labdarúgó pa-
lántája helyet kapott 
játékoskísérőként a Magyarország-Görög-
ország válogatott mérkőzésen. Ezt a 
kivételes lehetőséget egy válogatás 
előzte meg, mely alapján mérlegelték, 
hogy ki milyen régóta tagja a klubnak, 
milyenek az eredményei, az edzés 
látogatottsága, és az edzéseken végzett 
munkájának intenzitása. Az MLSZ 
részéről még volt egy kikötés, mégpe-
dig a játékosok magassága. Így az U9-
es csapatból tudtak válogatni. Végül az 
edzők javaslatára Marosvölgyi Gábor, 
Simon Patrik, Zubor Zétény és Szíjártó 
Boldizsár érdemelte ki a megtisztelte-
tést. És az életre szóló élmény a szá-
mukra még csak ekkor kezdődött el.  

Amikor megérkeztek, már az aré-
na impozáns látványa is lenyűgözte 
fiataljainkat. Aztán minden olyan 
hihetetlenül és gyorsan követte egy-
mást. A stadion öltözőjében a kísé-
rőmezek felvétele után az MLSZ 
egyik koordinátora hivatalos eligazí-
tást tartott a nyitány forgatókönyvé-
ről. 

Mire feleszmélhettek volna, már a 
görög csapat mellett álltak, várva, hogy 
pályára léphessenek. 

Ami ezek után következett, mond-
ják el Ők. 

 
Marosvölgyi Gábor: „Jó volt a fo-

cistákat élőben látni. Mikor kimentünk 
a pályára, kiabált, őrjöngött a 22 000 
néző. Meglepő volt a hangerő. Tetszett 
a meccs is. Kiabáltuk a Ria-Ria-
Hungáriát. Ha lehetne, mennék újra…” 

Simon Patrik: „Amikor beléptem a 
Stadionba, olyan volt, mintha szivacson 
lépkedtem volna. A pálya nagyon szép 
volt, a fű meg nagyon puha. Rettenete-
sen izgultam a sok ember miatt, de 
mégis nagyon jó érzés volt. Ez egy 
nagyon nagy élmény volt nekem.” 

Zubor Zétény: „Nagyon büszke vol-
tam, hogy egy ilyen mérkőzésen ott lehet-
tem. Amikor kivonultunk, nagyon izgul-

tam, ilyen sok embert még nem láttam. 
Nagyon szép volt a sok-sok magyar zász-
ló. A Himnusznál remegett a lábam és 
nagyon megható volt 22 000 nézővel 
énekelni a Magyar Himnuszt.” 

Szíjártó Boldizsár: „Kedvesek vol-
tak a görög játékosok, az én focista 
párom megfogta a kezem és megsimo-
gatta a fejemet, míg várakoztunk, hogy 
kimehessünk. Amikor álltunk a pálya 
közepén, a meccs előtt, és vártuk, hogy 
énekeljék a Himnuszt, egy kicsit reme-
gett a lábam, nem féltem, csak már 
nagyon izgatott voltam, nagyon vártam, 

hogy mi fog tör-
ténni. A Magyar 
Himnusz után, ami-
kor az emberek el-
kezdték kiabálni a 
Ria-Ria-Hungáriát, 
az nagyon hangos 
volt és elég félel-
metes, de azért na-
gyon jó volt a pá-
lya közepén állni. 
Nagyon jó volt az 
is, hogy miután le-
mentünk a pályá-
ról, végignézhettük 
az egész meccset és 
a kapu mögötti ré-
szen ülhettünk. Egy-
két bácsi a mögöt-
tünk lévő sorokban 
elég csúnyákat mon-

dott, amikor a bíró ellenünk fújt.” 
Zubor Zoltán, a BSC elnöke elmond-

ta, kétszeresen is óriási élmény volt szá-
mára, hogy ott lehetett. Egyszer, mint klub-
elnök, városunk sportolói miatt, másod-
szor mint édesapa, aki elkísérhette fiát. 

Azt hiszem, méltán mondhatom, 
hogy ez nagy megtiszteltetés volt vá-
rosunknak, városunk sportolóinak. 
De mindenképpen, egy életre szóló 
élménnyel gazdagodtak fiataljaink. 

Köszönjük mindazoknak, akik köz-
reműködtek abban, hogy ez a különle-
ges este egy örök emlék maradjon mind 
a gyerekeknek, mind kísérőiknek. 

Szabó Tamás 

A képen jobbról a második: Zubor Zétény; harmadik: Szíjártó Boldizsár;  
negyedik: Marosvölgyi Gábor; hatodik: Simon Patrik 
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Egy „aranyos nap” a BSC életében 
 

Zubor Zoltánnal, a Balatonkenese 
Sport Club (BSC) elnökével, egy olyan 
eseménnyel kapcsolatban beszélgettem, 
mely városunk sportéletében kiemelke-
dő jelentőséggel bírt. 

Találkozásunkkor örömmel számolt 
be arról, hogy február második hétvégé-
jén, a klub életében először került meg-
rendezésre egy meghívásos alapú, U13-
as korosztályú utánpótlástorna. 

Olyan neves csapatok fogadták el a 
BSC meghívását, mint a Videoton, 
REAC Focisuli, Balatonfűzfő AK, 
Csabrendek FC, Csajág és természete-
sen képviseltette magát a házigazda 
Balatonkenese SC. 

A szervezők két, hármas 
csoportba sorsolták a csapa-
tokat, ahol körmérkőzéses 
formában küzdöttek meg a 
csoportelsőségekért. 

Régen látott ennyi szur-
kolót a Rády József Sport-
csarnok lelátója, mely otthont 
adott az eseménynek. 

Fiataljainknak kellett is a 
biztatás, mert egy jó erőket 
képviselő Balatonfűzfővel 
mérték először össze tudá-
sukat. Akiket, szervezett és 
fegyelmezett, jó játékkal, 
7:2-re legyőztek. 

Soron következő mérkő-
zésüket Csabrendek ellen 
vívták fiataljaink, akiket 
kemény, de élvezetes játék-
kal 5:0 arányban legyőztek. 

Az elődöntőben a másik 
csoport második helyezett-
jével, Csajággal kerültek 
szembe ifjú labdarúgóink, 
akik ellen egy igen fordula-
tos és nagyon szoros mérkő-
zést játszva 1:0 arányban 
győzedelmeskedtek. 

Az elődöntő másik párosításán a 
Videoton Balatonfűzfővel találkozott, 
melyet nagy meglepetésre a szomszéd 
város egyesülete nyert 3:0-ra. 

A döntőt a Balaton-parti települések 
rangadójának is nevezhetnénk, mivel 
Balatonkenese és Balatonfűzfő csapott 
össze a végső győzelemért. Kiegyenlí-
tettek voltak az erőviszonyok, ezt mi 
sem bizonyította jobban, mint hogy a 
rendes játékidőben 2:2-es döntetlent 
értek el a csapatok. Csak a hosszabbítás 

percei hozták meg a végső eredményt. 
Nagy öröm számunkra, hogy végül 
Balatonkenese csapata 5:2 arányban 
diadalmaskodott és nyerte el települé-
sünknek a kupát, melyet a REAC elnö-
ke, Sági Ferenc adott át, az aranyér-
mekkel együtt. 

A bronzmérkőzésen Csajág 1:0 arány-
ban nyert a Videoton ellen. 

Az ötödik helyért lejátszott találko-
zón pedig a REAC 4:1 arányú győzel-
met aratott Csabrendek felett. Nekik a 
Csabrendek FC elnöke, Baráth József 
adta át az érmeket, valamint, az edzők 
javaslatai alapján a különdíjazottaknak 
járó jutalmakat. 

A torna fair play díját a Csabrendek 
FC kapta. 

A legjobb játékosnak járó elismerést 
Patkós Ádám, a Videoton játékosa ve-
hette át. 

A legjobb kapus Takács Áron, a 
REAC hálóőre lett. 

A torna gólkirálya pedig a Balaton-
kenese Sport Club színeiben 9 találatig 
jutó Hetyei Kristóf lett. 

A rendezvény egyik érdekessége, hogy 
a BSC neveltje, Molnár Gábor a Videoton 
színeiben találkozott egykori társaival. 

Egy igen színvonalas tornát láthatott 
a nagyszámú nézőközönség, mely Zubor 
Zoltán elnök úr elmondása alapján ha-
gyományteremtő szándékkal lett meg-
rendezve. 

Köszönetét fejezte ki a gyerekek 
felkészítésében Vajda Béla és Török 
Ferenc edzőknek, valamint a játékveze-
tőknek, Kerekes-Bór Ferencnek és Hor-
váth Istvánnak. 

Nem utolsósorban a rendezvény 
támogatóinak, Balatonkenese Város 
Önkormányzata képviselő-testületének, 
a Katica Pékségnek, a Globe Dentalnak 
és a P-Max Techonológia Kft-nek. 

A nagy sikerre való tekintettel a 

tornát jövőre szeretnék kibővíteni még 
az U11-es korosztállyal. 

Az elnök úrral való beszélgetésem 
során, amilyen lelkesedéssel beszélt 
ezekről a fiatal tehetségekről, egyértel-
művé tette számomra, hogy ez a kor-
osztály az egyesület büszkesége, és 
reméli, hogy a jövőben nagy sikerekkel 
örvendeztetik meg a szülőket és a szur-
kolókat. Ehhez magam és minden 
sportrajongó nevében további kitartó és 
sikeres munkát kívánok. 

Szabó Tamás

 

A kupagyőztes csapat 
Balról-jobbra állnak: Bánki Márton, Dóra Mátyás, Fekete Álmos, Hetyei Kristóf,

Török-Kurucz Ferenc edző, Gáspár Ákos, Zubor Zoltán, az egyesület elnöke, Tokovics Norbert, 
Vajda Béla szakosztályvezető

Guggolnak: Simon Patrik, Dóra Gergely, Kovács Richárd, Hajdu Ferenc, Koronczai Hont
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Élő emlékezet 
Gondolatok és apró szilánkok  

prof. Dr. Szakály Sándor történész „Megszállástól a megszállásig, 1944-1949” 
című előadásához (Balatonkenese, 2015. március 25.) 

 
Megköszönöm Balatonkenese Város 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
dolgozóinak a rendezvényre történő 
meghívást! Külön köszönöm Dr. Tábori 
György úrnak a személyes meghívását! 

Az előadás rálátást biztosított szá-
munkra, hogy jelenleg milyen irányú, 
milyen területről és milyen munkát vé-
gez a Veritas Történetkutató Intézet, 
a főigazgató úr szakmai irányításával. – 
Megnyugtató volt hallgatni, hogy most 
már tudományos alapossággal folyik a 
kutatható és hozzáférhető dokumentu-
mok alapján Magyarország legújabb-
kori történetének megismerése.  

Az előadás felkért hozzászólója Jur-
csó János történelemtanár úr volt, aki 
az eddigi tanulmányai és tanári munká-
ja alapján mutatta be, hogy a történelem 
nem egzakt, elvont tudomány, hanem 
állandó változásban van, annak követé-
se és tanítása a tanári pályán korábban 
nehézséget is okozott. Véleménye sze-
rint a jelenlegi kutatómunka eredménye 
segíteni fogja a történetek igaz megis-
merését, újraértelmezését és annak taní-
tását. 

A hozzászólók elmondták (többek 
között Vér László és Kemény Zsig-
mond) az előadással kapcsolatos gon-
dolataikat – részben kiegészítették azo-
kat, ismertetve saját, ezzel kapcsolatos 
tapasztalataikat (a megszállás és fel-
szabadulás témakörében).  

Gondolataim közreadásával szeretnék 
hozzájárulni a kutatási eredményekkel 
alátámasztott és megújuló új közgondol-
kodás, az új történeti szemlélet kialakí-
tásához. Gondolataimat dokumentumok-
kal most nem tudom igazolni, csak az 
eddigi életem, tanulmányaim, olvasmá-
nyaim állnak rendelkezésre, valamint azok 
az ismerőseim, barátaim, rokonaim, szü-
leim emlékezete, akik átélték az előadás 
címében szereplő korszakot. Gondolata-
immal nem vitát óhajtok kezdeni, s nem 
is fikciókra épülnek, csak szeretném, ha 

mindaz, amit írásomban közreadok, mást 
is gondolkodásra, töprengésre késztetne. 

Az előadó Magyarország két meg-
szállásáról – a német csapatok 1944. 
március 18-i, és a szovjet csapatok 1945. 
április 4-én befejeződött megszállásáról 
– beszélt. Az utóbbi dátumot évtizede-
ken keresztül az ország felszabadítása-
ként ünnepeltük. Mindkét megszállás 
okáról hallhattunk ismertetést. Az elő-
adás időkorlátai miatt Dr. Szakály Sán-
dor a megszállások előzményeinek oká-
ra részletesen nem tért ki, ez úgy gon-
dolom, külön előadás anyagát fogja 
képezni majd egy későbbi időpontban. 

Véleményem szerint – kiegészítve az 
előadáson elhangzottakat –, a két meg-
szállást megelőzte az első és az igazán 
nagy megszállás, amely a magyarságot 
a mai napig sokkolja, s megtörte a ma-
gyar emberek lelkivilágát. A kialakult 
szégyenletes helyzet megváltoztatására, 
megoldások keresésére ösztönözte, és 
revánsra kényszerítette. Ugyanakkor a 
magyar lakosságot soha nem látott 
egységbe is forrasztotta e cél elérése. 
Ez a sokk az igazságtalan trianoni 
békeszerződés diktátuma volt, amely a 
győztes nyugati hatalmak, az antant szö-
vetség akaratával feldarabolta a vesztes 
Osztrák-Magyar Monarchia történelmi 
Magyarországát, területének kétharma-
dát, lakosságával együtt a soviniszta, 
magyargyűlölő, vezető, hangadó nem-
zetiségi rétegnek adta. Veress Péter né-
pi írónk szerint a környező, megalakuló 
és kis államoknak: „bőven termő bam-
ba diófája” lettünk. Ezzel tulajdonkép-
pen Magyarország megszállása terüle-
tileg és lelkileg megtörtént. A magyar 
emberek jó része „hazátlan” (bozgor) lett. 

Megszűnt Magyarország befogadó, 
biztonságos letelepedési lehetőséget adó 
évezredes szerepe. Már nem befogadó 
nemzet lettünk, csak az elcsatolt ma-
gyar területekről ide menekülő magyar 
tömegeket tudtuk befogadni. A megma-

radt országrésznek az elszakított ma-
gyar területekről betelepült, kisemmi-
zett, megnövekedett lakosságnak új ha-
zát, nemzettudatot, identitást kellet ad-
ni. A megalakult kormánynak le kellett 
zárni a gróf Károlyi Mihály-féle köztár-
saság és a kommunista Tanácsköztársa-
ság okozta károkat, az ország megma-
radása érdekében el kellett fogadni a 
szégyenteljes párizsi békeszerződést. 
Visszaállították a királysági államfor-
mát (király nélküli királyság), az ország 
kormányzója Vitéz  Horthy Miklós 
tengernagy lett. Politikai szempontból 
a régi uralkodó osztály megtartotta ve-
zető szerepét és hatalmát; azonban új 
politikai pártok és érdekvédelmi szerve-
zetek (szakszervezetek) is sorra alakul-
tak. Valamennyien az új helyzethez al-
kalmazkodó, új nemzeti tudatot hirdető 
és a revízió eszméjét követő pártok let-
tek. Új jelszavakkal: „Nem, nem soha!” ,  
„Csonka Magyarország nem ország, 
egész Magyarország mennyország!”. 
A baloldali pártok közül a Kommunista 
Pártot betiltották, a Bethlen–Pejer-paktum 
a szociáldemokrata párt működését vi-
szont engedélyezte. Megszülettek a 
zsidótörvények. Az ország a sok nehéz-
ség ellenére mégis konszolidálódott. 

A kormány a revíziós politikájához, 
annak végrehajtásához szövetségeseket 
keresett, melyet, a militarizálódó fasisz-
ta Olaszországban és a nemzetiszocia-
lista Németországban talált meg. Tá-
mogatásukkal jelentős elcsatolt terület-
részek kerültek vissza az anyaország-
hoz, tehát látszólag sikeres volt a reví-
ziós politika. Véleményem szerint a 
gond viszont ott van (és volt), hogy az 
elért sikerek csak külső hatalmak támo-
gatásával valósulhattak meg; ez a tá-
mogatás pedig elkötelezte hazánkat az 
ő céljaik támogatására is. Magyarul 
idegen hatalmak érdekszövetségébe 
kerültünk. És erről az útról többet már 
nem lehetett letérni. Pedig Horthy Mik-
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lós kormányzó úr és kormánya sorra 
kapta a figyelmeztető jeleket, hogy a 
revíziós politika nem jó úton halad, 
abból gond lehet. Az első figyelmezte-
tést Zrínyi Miklós költő és hadvezértől 
kapták, történelmi tanulmányaik alap-
ján – a Török áfium elleni orvosság 
c. művéből – hogy a magyar gondok 
megoldását nekünk, magyaroknak, saját 
magunk erejéből kell megoldani, abban 
idegenek segítségére ne támaszkodjunk. 
A másik komoly figyelmeztetés gróf 
Teleki Pál öngyilkossága volt. Búcsú-
levelében – melyet a kormányzónak írt 
– jelezte, hogy a magyar-jugoszláv 
barátsági szerződés felmondása és 
annak következménye, a magyar hadse-
reg bácska-bánáti részre történő bevo-
nulása, magyar részről „hullarablás” 
volt. A harmadik figyelmeztetés, me-
lyet az akkori szovjet külügyminiszter – 
Molotov – jelzett magyar kollégájának, 
hogy a Szovjetuniónak nincsenek terü-
leti követelési Magyarországgal szem-
ben, és ha nem lép be a háborúba, kész 
Erdélyről tárgyalni. A szovjetek „jó 
szándékát” már korábban is jelezték: 
visszaadták az 1848-49-es szabadság-
harc leverésekor zsákmányolt magyar 
hadizászlókat; — azonban itt döntő 
tényező volt, hogy a zászlóátadásért 
cserébe a börtönben lévő illegális kom-
munisták szabadon bocsátását kérték. A 
magyar kormány azt is figyelmen kívül 
hagyta, hogy a Szovjetunió volt az 
egyetlen európai nagyhatalom, amely 
nem ismerte el a békediktátumot, és 
Magyarország trianoni határait. A ma-
gyar vezetést bolsevikellenessége és 
félelme, valamint a Tanácsköztársaság 
alatt történt atrocitások (a vörösterror) 
is befolyásolta. Annak ellenére is így 
volt, hogy a Tanácsköztársaság ideje 
alatt létrehozott magyar Vörös hadsereg 
a volt k.u.k. (császári és királyi) hadse-
reg tisztjeinek irányításával sikeres fel-
szabadító hadjáratot indított a terület-
rabló cseh és román erők ellen. Ám a 
hírhedt Clemenceau-jegyzék hatására az 
előre nyomuló csapatokat visszavonták.  

A megkezdett út, a téves revíziós po-
litika háborúba sodorta Magyarorszá-
got. Előtte sorra alakultak az új kormá-

nyok, de az alapvető hibát nem tudták 
javítani. A működő kisszámú ellenzéki 
csoportokat elhallgattatták, a háborúel-
lenes Kommunista Békepárt működését 
betiltották, szakszervezeti vezetőket, 
baloldali embereket, zsidó származású-
akat munkaszolgálatba sorozták és harc-
térre küldték. Bánásmódjuk, amit kap-
tak, embertelen volt, melyet Kossa Ist-
ván „Dunától a Donig” visszaemléke-
zéseiben, könyv formában is megjelen-
tetett. A zsidók megbélyegzése erősö-
dött, a fasiszta eszmék előretörését nem 
tudták meggátolni; a szovjet-bolsevik-
ellenes propaganda is erősödött. A 
zsidóság elkülönítése, deportálásának elő-
készítése megindult. 

A háborús helyzet kialakulását az 
évekkel ezelőtti hazai médiában meg-
jelent családi gondokkal küzdő család-
irtó apa tettéhez lehetne hasonlítani, aki 
gyermekeit az emeletes ház tetejének 
felső téglafal peremére ültette háttal, és 
sorra a mélybe lökte őket, majd maga is 
utánuk ugrott. Így végződött és teljesült 
be Magyarország sorsa is: először a 
honvédséget lökték a mélybe első áldo-
zatként (doni katasztrófa), majd máso-
dikként mélybe taszították a zsidó és 
cigány lakosságot, akiket korábban 
származásuk alapján az államvezetés 
összeírt és nyilvántartott. Állampolgári 
hűségüket és szófogadásukat bizonyítva 
alkalmanként csendőri kíséret nélkül 
vonultak a vasútállomásra kiállított 
vagonokba hogy munkatáborba menje-
nek, amelyből később egyesek meg-
semmisítő táborokba kerültek. Bíztak a 
hatóságok ígéretében, hogy a munka 
végeztével hazatérhetnek. Sőt, ezt még 
a hatóság is így gondolhatta. — Mert az 
igazsághoz tartozik, hogy a deportálá-
sok megkezdése és kiterjedése a német 
katonai megszállás alatt teljesedett ki, 
annak megállítására már a magyar kor-
mánynak, a Kormányzónak sem volt le-
hetősége. A koronatanács határozata ér-
telmében a kormányzó úr döntése a bu-
dapesti zsidó gettó létrehozásával, a buda-
pesti zsidóság egy részét tudta csak meg-
menteni. Valószínű, hogy a Veritas Tör-
ténetkutató Intézet új tényeket fog ezzel 
kapcsolatban is feltárni és ismertetni. 

A harmadik áldozat a magyar lakos-
ság lett, melynek a következményeit az 
előadás részben érintette. Horthy meg-
hiúsult kiugrási kísérlete (1944. október 
15.) után, a Nyilaskeresztes Párt hata-
lomátvétele s uralma alatt, kitartásra 
buzdította és terrorjával kényszerítette a 
még megmaradt katonaságot és a leven-
téket a már elvesztett háború folytatásá-
ra. Propagandájával hirdette a német 
felsőbbrendűséget és a német „csoda-
fegyver” megalkotását. Holott a lakos-
ság már tudta és érezte, hogy az 1941 
telén lezajlott moszkvai csata és az 
1942 nyarán, az afrikai hadszíntéren 
történt el alameini csata Németország 
sorsát megpecsételte, s előrevetítette a 
szövetségesek győzelmét. Ennek az 
értelmetlen háborúnak a szovjet Vörös 
Hadsereg, a szövetséges angol-amerikai 
hadsereg hatékony támogatásával (légi 
bombázásokkal) megszabadította Ma-
gyarországot az eszeveszett népirtástól, 
a fajelméleten alapuló, Szálasi Ferenc 
vezette nyilas hatalomtól. Magyaror-
szág önállósága elveszett, a korábban 
idegen hatalmak segítségével vissza-
szerzett területek elvesztek. A negyedik 
áldozat tehát maga az ország lett. 

A történtekre és a miértekre majd az 
elkövetkező kutatások fognak pontos 
magyarázatot adni és azt a történelem 
részére a helyére tenni. 

A második világháború elvesztése 
utat nyitott egy új megszállási időszak-
nak, amit a szövetségesek által létre-
hozott zónarendszer biztosított a győztes 
hatalmaknak. Mi a szovjet zónába ke-
rültünk. (Teheráni, jaltai, potsdami kon-
ferenciák egyezményei alapján.) 

Emlékezetem, egy a sok ember em-
lékezete közül. Úgy gondolom és remé-
lem, hogy ennek közreadásával, írá-
sommal hozzájárulhatok a rettenet és a 
gyűlölködés feloldásához, mert ha ezt 
leírjuk és beszélünk róla, abból min-
denki számára hasznos dolgok, felisme-
rések születhetnek – s József Attila után 
szabadon –, azokat békévé oldhatja az 
emlékezés. 

Gyurica István 
a Balatonkeneséért Baráti Kör  

alapító tagja 
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POLGÁRŐR HÍREK 
 

 
 
 
 

 

 

 
A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének 2015. 

évi Közgyűlésén (Herend, 2015. április 11.) Barta József 
polgárőrnek – az egyesületünk FEB elnökének – a VeMPSZ 
elnöke Szent László Plakettet adományozott a polgárőr mozga-
lomban kifejtett áldozatos tevékenységének elismeréséért és 
köszönetképpen. 

A polgárőrök védőszentje I. Szent László – a képen látha-
tó az egyedi kivitelezésű 3D üvegkerámia plakett a Veszprém 
Megyei Polgárőr Szövetség által alapított és adományozott díj. 

Gratulálunk polgárőr társunknak, aki elsőként kapta meg 
egyesületünkből e rangos elismerést! 

Idén már 5. alkalommal ismét meghirdetésre került a TeSzedd 
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció, amelyhez egyesüle-
tünk is csatlakozott. Önkéntes csoportot és találkozási pontot 
alakítottunk, melyhez személyesen vagy a szelektalok.hu/teszedd 
oldalon lehet csatlakozni. A találkozási pont a Vörösmarty tér 8. 
szám alatt található. Május 16-án 10 órától szeretettel várunk 
mindenkit, civil szervezeteket és magánszemélyeket is! 

Rézműves Károly polgárőr – a Balatonkenesei 
Polgárőr Egyesület alelnöke, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Etikai 
Bizottságának tagja – 2015. március 22-én szolgálatellátása során megmentette egy 
futó életét. A BSI (Balaton Szupermaraton) futóverseny egyik résztvevője a vasúti 
fény- és félsorompó tilos jelzése ellenére a vasúti átjáróba befutott, ahonnan Réz-
műves Károly polgárőr, lélekjelenlétének köszönhetően, visszarántotta a közeledő 
vonat elől. A felfokozott fizikai és idegi állapotban lévő sportoló nem vette figye-
lembe az egyértelmű jeleket, jelzéseket. Rézműves Károly társa a szolgálat ellátása 
során Stud Lilla polgárőr volt. 

Gratulálunk a felelősségteljes szolgálatellátáshoz!  
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A megalakulásának és fennál-
lásának idén 25. évfordulóját ün-
neplő Balatonkenesei Polgárőr 
Egyesület is csatlakozott az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség felhívásá-
hoz, és március 31-én a Vörösmarty 
téren elültette a polgárőrség fáját, 
az egyesület Emlékfáját. 

Továbbra is várjuk a helyi la-
kosok, vállalkozók, nyaralótulaj-
donosok, üdülővendégek segítő 
észrevételeit, javaslatait, informá-
cióit és támogatását! 

 

Név: Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 
Adószám: 18930744-1-19 

Címünk: 8174 Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. 
E-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com 

 

 

Ön hogyan védi értékeit? 
 

Megélénkül az élet, nő a forgalom 
nemcsak a hosszú hétvégéken, hanem 
hét közben is a jó időben. A tavasz min-
denkit kicsal a levegőre, a szabadba. 
Lassan leköltöznek, megérkeznek a nya-
ralótulajdonosok, és akkor tapasztalják, 
hogy hívatlan vendégük volt a télen. 
Nemcsak nekik, hanem az itt élőknek is 
szólnak a betörést megelőző tanácsaink! 

Gyakran tapasztaljuk a helyszínelés 
során, hogy milyen értékeket rejtenek a 
lakások, lakóingatlanok, nyaralók, és meny-
nyire nem gondolnak arra a tulajdonosok, 
hogy ezeket az értékeket megvédjék.  

A vagyonvédelem elsősorban a tu-
lajdonos feladata! 

Előfordul, hogy a betörő több tízezer fo-
rintos kárt okoz a biztonságosnak mondható 
nyílászáró betörésével, miközben nem talál 
eltulajdonításra és értékesítésre alkalmas 
tárgyat. A kár megtérülésének legbiztosabb 
módja, ha betörésre is kiterjesztett biztosí-
tást kötnek az ingatlanra és az ingóságokra. 

De valójában a megelőzés lenne a 
legfontosabb a vagyonvédelemben! 

Ma már elfogadható áron lehet mozgás-
érzékelő, riasztó, adatrögzítő (kamerák), 
jelzőberendezésekhez hozzájutni, amelyek 
már létezésükkel is elriaszthatják a rossz 
szándékkal nézelődőket. A szakszerű el-
helyezés és felszerelés is növeli a haté-
konyságot, ugyanúgy, mint ezen berende-
zések hangja. Amennyiben egy központba 
kötik be a rendszert, a tettenérés lehetősé-
gével az elkövetőt is a kezünkre juttatják.  

A tartósan magára hagyott ingatlanok 
védelmében megelőző szerepe lehet an-
nak, ha azt valaki rendszeresen körbejárja, 
kinyitja, szellőzteti, vagyis mozgást lát a 
terepszemlére érkező. Ez jó akkor is, ha 
télre zárjuk le a nyaralót, vagy ha csak egy 
hétre utazunk el. Talán már unalomig 
ismételt dolog, hogy a postaláda ürítésére 
kérjenek meg valakit, mert a napok alatt 
összegyűlt küldemények, reklámújságok 
árulkodnak. Ez szinte olyan, mintha azt 
írnánk ki: „Kulcs a lábtörlő alatt!”  

Nem egyszer találkozunk azzal, hogy 
értékes, a ház, a kert gondozására szolgáló 
kisgépeket összetákolt szerszámos kam-

rákban tárolnak, amit egy igazán erős szél 
is össze tudna dönteni. De látunk a föld-
szintre beszerelt biztonságos nyílászárókat, 
az emeleten pedig rács nélküli, régi, meg-
fáradt fakeretes ablakokat. Egy létra pedig 
mindig található egy kertes ingatlan 
területén, de a szomszédban biztos. 

Felhívom a figyelmet arra, ha betörés 
történt Önöknél, amikor észlelik, ne men-
jenek be, ne járják körbe a lakást, a házat, 
hogy mi tűnt el, milyen káruk keletkezett, 
ne nyúljanak semmihez, mert azzal a bűn-
cselekmény nyomait tüntetik el. Azonnal 
értesítsék a rendőrséget! Ha megrongálják, 
összezavarják a helyszíni nyomokat, az-
zal megnehezítik a rendőrség munkáját, 
hátráltatják az eredményes nyomozást.  

Úgy szól a mondás: „Mindenki ma-
gából indul ki!” Ez így is van, de saját 
érdekünkben egy betörő szemével is át 
kell gondolni néha a dolgokat. 

Igaz, a krimik szórakoztató filmek, de a-
zért akad bennük tanulság, ha odafigyelünk. 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Vigyázzunk együtt, egymásra! 

Polgárőr Egyesület elnöksége 
 

Mobiltelefonszám: 
06-30-621-58-71 
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A VÍZ VILÁGNAPJÁRÓL, a Balatonról és a NABE programjairól 
 

Azt kérdeztem magamtól, tudom-e egyáltalán, mi az, amit keresek, mit jelent a szó, hogy 
„szerelem” a maga tiszta és érintetlen tartalmában? És akkor, amikor ezen gondolkodtam, kü-
lönös módon a Balatonra gondoltam. Mindig is nagyon szerettem a Balatont. Csak úgy, elvá-
rások nélkül, önmagáért. A tónak sosem mondtam, hogy barna legyen, vagy szép kezű, mert 
akkor fogom csak igazán szeretni. Nekem a Balaton mindig csak a Balaton volt, szürkéskék és 
zöld, nyugodt és dühös, lágy és izgalmas. Gyönyörű. Nem akartam én tőle semmit, csak sze-
retni. Hűséges voltam a Balatonhoz, mert sosem ígértem neki semmit. Nem használtam nagy 
szavakat, nem esküdöztem, nem is kötöttem hozzá magam. Csak szerettem. 

Tisch Ferenc 
 
A tavalyi év végén, illetve az idei év elején többen belép-

tünk a helyi NABE-csoportba mind Balatonakarattyán, mind 
Balatonkenesén. Mi újak most ismerkedünk a tagokkal, a 
programokkal. Idén már volt két taggyűlésünk, és kétszer is 
ellátogattunk a Balaton Kapuja Környezetvédelmi Központba 
(Balatonakarattya, Hóvirág utca 32.), ahol Ujj Tamástól ér-
dekes előadásokat hallgathattunk. Először a globális felmele-
gedés kérdésköréről, a környezetszennyeződésről, másodszor 
pedig a Víz Világnapja kapcsán, természetesen a vízről. Sok 
téma van, érdekes előadások gyerekeknek, felnőtteknek; 
időpont- és témaegyeztetés után bárkit szívesen látnak. 

 

A Nők a Balatonért Egyesület, amely 20 éve alakult a Ba-
laton természeti, környezeti és kulturális értékeinek megóvá-
sára,  idén már kilencedik éve ünnepli a Víz Világnapját, a 
„Víz napi Balcsi parti” című rendezvényével , 22 helyszínen 
a tó körül. Idén ez március 22-én, vasárnap 15 órakor volt 
Balatonkenesén, a Széchenyi Parkban. Már előző héten elké-
szültek a plakátok, a szórólapok mindkét településen, s lelke-
sen szerveztük a feladatokat, de sajnos viszonylag kevés 
család látogatott ki. Ám akik ott voltak, igazán jókedvűen, 
feltöltődve mentek haza. Volt óriás társasjáték, vízbuborék-
fújás, horgászás, vízipisztolyos célba lövés, Balaton-totó, 
érdekes feladatok, rejtvények; megtanultuk képről felismerni 
az igazi balatoni halakat. A felnőttekkel víztakarékosságról, 
horgászatról, régi „balcsis élményekről” beszélgettünk; aki 
igényelte, kiszámolták az ökológiai lábnyomát, lehetett 
könyvet vásárolni, jógázni… Közben kentük a zsíros kenye-
reket lila hagymával, retekkel, paradicsommal, az édesszájú-
aknak volt mézes kenyér. Innivalónak kizárólag víz, saját 
pohárból. (Azért senki nem maradt szomjas, vittünk többet 
is.) A legnagyobb élmény mégis, ami a lelkünket igazán 

megérinti: szeretett Balatonunk megkoszorúzása, és a gyere-
kek által készített papírhajók vízre bocsátása. Én ilyenkor 
mindig valami szívet melengetőre gondolok. 

Idén ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi Föld Napja 
mozgalom, és ez a 45. évfordulója a Föld Napja világmozga-
lomnak. Ehhez csatlakozva, április 22-én mozgósítjuk a tag-
jainkat és a segíteni vágyókat településeink „csinosítására”; 
majd 25-én, szombaton Zsámbékra megyünk kirándulni. A 
következő nagy feladat pedig a környezetvédelmi pályázat 
megszervezése, lebonyolítása, a családok lelkesítése. Minder-
ről a kenesei és az akarattyai újságokban és hirdetőtáblákon 
olvashatnak. Várjuk az ötletesnél ötletesebb pályaműveket! 

Donászy Judit (NABE tag) 
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KINCSÜNK A VÍZ! 
 

 
 

 „Amit iszunk, az nem vegyileg előállított H20, hanem természetes vizeinkből nyerjük, és éppen azért, mert ettől függ az éle-
tünk, érdekünk, hogy megmaradjon biológiai egyensúlyunk.” 

(Konrad Lorenz: Mentsétek meg a reményt!) 
 
Március 22-én emlékeztünk meg a Víz Világnapjáról. 

Ebből az alkalomból szeretnénk felhívni a figyelmet, átadni 
pár gondolatot, érdekes adatot.  

 
A VÍZ, AZ ÉLET ALAPJA 
A földi élet egyik alapja a víz – testünk nagy része is ab-

ból áll – így egyáltalán nem mindegy, hogyan gazdálkodunk 
vele. Az igaz, hogy látszólag sok víz van, ám tiszta, az élet-
hez szükséges víz már egyre kevesebb. A világ népességének 
több mint  20 %-a küzd ivóvíz-ellátási gondokkal, miközben 
az egy főre eső vízfelhasználás folyamatosan növekszik: 
1900 és 1995 között becslések szerint hatszorosára emelke-
dett. Mi, európaiak hajlamosak vagyunk a vízzel könnyelmű-
en bánni, hiszen „a csapból is az folyik”. Kevesen gondol-
koznak el azon: vajon honnan folyik és hova? Száz évvel 
ezelőtt Budapesten még korsóval lehetett meríteni a Dunából 
az iható vizet – ma azonban már költséges tisztításnak kell 
alávetni, hogy egészségünket ne károsítsa. Még kevesebbet 
törődünk a lefolyóba eresztett szennyvízzel, pedig az sem 
tűnik el nyomtalanul. Sok helyen minden tisztítás nélkül 
ömlik a folyókba, veszélyeztetve a bennük élő növény- és 
állatvilágot. Amit tehetünk a vízért, az elsősorban az, hogy 
takarékoskodunk vele: ügyelünk arra, hogy mennyit folya-
tunk ki a csapból, és mennyit engedünk le a lefolyóba. Az 
sem mindegy, hogy mit visz magával a lakásunkból távozó 
víz. A tömérdek meggondolatlanul használt vegyszer mérgezi 
a környezetet.  Az ENSZ 1993-ban kijelölt egy napot, márci-
us 22-ét, hogy a víz jelentőségének és a vizek védelmének 
fontosságára felhívja a figyelmet. Ezt a napot, a Víz Világ-
napjaként ünnepeljük világszerte, figyelemfelkeltő rendezvé-
nyekkel a vízről és a vízzel kapcsolatos problémákról. 

A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, mely Európa 
lakóinak közkedvelt családi üdülőhelye. Ezt elsősorban se-
kély, gyorsan melegedő vizének köszönheti, mely azonban 
veszélyt is jelenthet kedves tavunknak. 

Az éghajlatváltozás következtében a Kárpát-medencében 
az éghajlat a mediterrán irányba tolódik. Ez azt jelenti, hogy 
a csapadék éves átlaga csökken. Kevesebb vízzel rendelke-
zünk majd, ám ez úgy következik be, hogy télen a csapadék 
mennyisége több lesz, nyáron pedig lényegesen kevesebb, 
növekednek a szélsőségek. Növekedni fog az árvizek gyako-
risága, de az aszályok súlyossága is. Csökken a felszíni víz-
készletek mennyisége, ahogy a felszín alatti vizek utánpótlása 
is. Ez utóbbi ivóvíz-utánpótlási problémát fog okozni. Az 
erősebb nyári felmelegedés és csapadékhiány miatt a sekély 
tavak vízszintingadozására kell számítani, mint az a Balaton-
nál 2000-2003-ban történt. Ezért a Balaton mellett élő embe-

reket fokozott felelősség terheli, hogy Balatonunk, mint üdü-
lőhely, mint ivóvízbázis tiszta vízutánpótlást kapjon. 

Néhány érdekes , egyben elrettentő  adat :  
– A Föld felszínének mintegy ca. 71 %-át víz borítja, eb-

ből csak 2,5 % az édesvíz. 
– Az édesvíz 75 % -a fagyott állapotban van. 
– A Föld teljes vízkészletéből csak 0,08 % marad alkal-

mas emberi fogyasztásra. 
– 1995-ben a Föld lakosságának 40 % -a (80 ország) küz-

dött súlyos vízhiánnyal. 
– 2032-re ez az érték 50% , Nyugat-Ázsiában 90% lesz. 
– A víztől eredő betegségek évente 4,2 millió ember halá-

lát okozzák. 
– Az ember testének 70-80 %-a víz. 
– Átlagosan egy ember összességében 1,24 millió liter 

édesvizet fogyaszt évente. 
– Egy ember évente több mint 1000 liter folyadékot iszik meg. 
– Egy 5 perces zuhanyzás alatt 30 l vizet használunk el. 
– Egy lassan csöpögő csap is 40-120 liter vizet pazarolhat 

el naponta. 
– Egy hagyományos zuhanyrózsa kb. 37 l vizet enged át  

percenként, míg az alacsony áteresztésű  10-15 litert. 
VÍZ LÁBNYOM 
A virtuális víz fogalmát  John Anthony Allan brit geográ-

fus vezette be, hogy a víz alapvető értéke mellett felhívja a 
társadalom figyelmét arra is: a víz egyben alapvető alkotó-
elem is. Tehát az elnevezés azt a „háttérben” csordogáló 
vizet jelöli, ami például egy póló elkészítéséhez szükséges. 
Mennyi vizet használnak fel hozzávetőlegesen néhány alap-
vető dolog előállításához? Mennyi vízbe öltözünk minden 
nap? Mennyi vizet eszünk meg? Számoltuk már valaha eze-
ket? 

MENNYI VÍZBE KERÜL, MENNYI VIZET HASZ-
NÁLNAK FEL AZ ELŐÁLLÍTÁS SORÁN? 

Hozzávetőleges számok, de nem is a pontos mennyiség a 
lényeg, mert bárhogy nézzük, nagyon sok... 

– Egy átlagos európai család heti 140.000 liter vizet használ el. 
– A 1,5 literes ásványvíz előállítása során 3 liter  vízre, 
– egy pohár tej előállításához 200 liter vízre, 
– egy pohár narancslé előállításához 170 liter vízre, 
– egy db almához 70 liter vízre, 
– egy db paradicsomhoz 13 liter vízre, 
– egy db tojás előállításához 135 liter vízre, 
– 1 kg húshoz 15.000 liter vízre, 
– egy db pamut pólóhoz 2000 liter vízre, 
– egy db farmernadrághoz 11.000 liter vízre, 
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– 1 db A/4-es lap előállításához 10 liter vízre, 
– egy db mikrochiphez 32 liter vízre van szükség. 
VÍZHASZNÁLAT OKOSAN  
Gondoljunk csak bele! A víztakarékossághoz nemcsak az 

tartozik hozzá, hogy nem folyatjuk feleslegesen a vizet fog-
mosás közben, hogy esővizet gyűjtünk, a csapokra porlasztó 
szűrőket, alacsony áteresztésű zuhanyrózsákat szerelünk, 
amikor lehet hideg vizet használunk, öntözni reggel 8 előtt, 
vagy este 8 után  öntözünk stb., hanem az is, hogy annak 
tudatában vásárolunk, élünk, hogy minden bennünket körül-
vevő étel, ital, dolog előállításához vízre van szükség. Termé-
szetesen a víztakarékossági praktikák nagyon fontosak,  de ha 
igazán víztudatosak  szeretnénk  lenni, akkor például meg 
kell gondolnunk, hogy tényleg szükségünk van-e arra a soka-
dik pólóra, nadrágra... 

Ha közelebbről figyelemre vesszük, akkor természetesen 
az is a víztakarékos életmód része, hogy nem pazaroljuk az 
ételünket.  

Pár tipp, hogyan csökkenthető a vízlábnyom: 
– Kevesebb ételt dobjunk ki. 
– Lehetőség szerint szezonális élelmiszert fogyasszunk. 
– Húsmenetes nap beiktatásával mérsékeljük a húsfo-

gyasztást! 
– Ne vegyünk sok ruhát, ékszert, cipőt, játékot. 
– Figyeljünk arra, hogy a megvásárolni kívánt termék 

honnan származik. Válasszuk a kevésbé vízhiányos területről 
származót. 

A Nők a Balatonért Egyesület létrejöttének egyik célja a 
gyermekek nevelése a tó szeretetére, a felnőttek figyelmezte-
tése megvédésére. A Víz Napi Balcsi Parti programunkkal is 
ezt a célt szolgáljuk, magunk és kedves tavunk, a Balaton 
érdekében. Erre az alaklomra fogalmaztuk meg az alábbiakat! 

A VÍZ TÍZPARANCSOLATA 
1. Tiszteld és szeresd a vizet, mivel az élet forrása. 
2. Zárd el a csapot, amikor fogat vagy kezet mosol. 
3. Mérgező anyagokat ne dobj a lefolyóba. 
4. A csöpögő csapokat zárd el rendesen. 
5. A szemetes zsákokat ne dobd a tengerbe és a fo-

lyóba a halak védelme érdekében. 
6. Válassz gazdaságos készülékeket. 
7. Használd a környezetet kímélő termékeket. 
8. Autómosáskor takarékoskodj a vízzel. 
9. Takarékoskodj és védd a vizet, és gondolj azokra, 

akik a szomjan halnak szerte a világban. 
10. Védd és óvd a vizet úgy, mint a legdrágább kin-

cset, ami nélkülözhetetlen az élethez. 
 
Forrásanyag:  SÜNI füzetek 1. Zöldbetűs Ünnepek 1998 
 

Thury Attiláné csoportvezető 
NABE balatonkenesei és akarattyai csoport  

 

 

A NABE helyi (balatonkenesei-
balatonakarattyai) csoportja 

kreatív alkotói pályázatot hirdet 
iskolásoknak, családoknak! 

Az alkotások alapanyaga bármi lehet, ami másodnyersanyag vagy 
hulladék (dobozok, üvegek, műanyagok, játékok, fémek, textilek, 

nem használt tárgyak, alkatrészek…) 
TALÁLD KI, hogy MIT ALKOTHATSZ BELŐLÜK! 

               Az alkotások témája, funkciója tetszőleges. 
A pályázat célja a lakossági hulladékcsökkentés elősegítése, a kreatív újrahasznosítás a háztartásban, illetve a tu-

datosabb vásárlásra és energiafogyasztásra irányítani a figyelmet. 
A beérkezett pályaművek közül szakmai zsűri dönt a díjazottakról. 

Az eredményhirdetésre és az alkotások bemutatására, a kiállítás megnyitójára 
a Környezetvédelmi Világnapon  kerül sor. 

Időpont: 2015. június 5. Balatonkenese Kultúra Háza, 17 óra. 
Fődíj: családi vitorlázás a Balatonon. 
Egyéb díjak: ökotudatos ajándékok, ökodesign tárgyak, könyvek, társasjátékok. 
Leadási határidő: 2015. június 1-2. Balatonakarattyán az óvodában, 
                                                            Balatonkenesén a Kultúra Házában. 
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Interjú Ferik Andreával 
 
Sokan ismerik őt Kenesén, hisz kezei közül szebbnél 

szebb ruhadarabok kerülnek ki, mióta itt él közülünk. 
– Andrea! Hogy is történt ez? Mikortól lett lakóhe-

lyed Balatonkenese? 
– 1991-ben kötöttünk házasságot akkori férjemmel, 

Kuti Zoltánnal, akkor költöztünk ide Nógrád megyéből, 
Vanyarcról. Ezután a balatonkenesei Kállai Éva Neve-
lőotthonban dolgoztam egy évig, az első gyermekem 
születéséig. 

– Beszélsz nekünk a családodról? 
– Három fiam van. Sebestyén 23 éves, a budapesti 

Műszaki Egyetemen tanul, közlekedésmérnök szeretne 
lenni. Levente 21 éves, Budapesten dolgozik a PÖRC 
üzletben. Nándor 20 éves, a veszprémi Jendrassik 
György iskolába jár, jövőre érettségizik. 

– Gyakran halljuk nyilatkozatokban: „világ életem-
ben … szerettem volna lenni”. Hogyan alakult a te éle-
tedben a szabás-varrás felé tendálás, hol tanultad a 
mesterséget, s miképp valósult meg az elképzelésed? 

– Amikor megkérdezték tőlem, mi szeretnék lenni, 
nem tudtam rá válaszolni. Az általános iskolai tanulmá-
nyaim befejezése után az akkori igazgatónőm tanácsára 
felvételiztem a Kulich Gyula Ruhaipari Szakközépisko-
lába Budapestre, ahol 1988-ban érettségiztem, majd 
1989-ben technikus minősítő vizsgát tettem. Ezután 
végig a szakmában dolgoztam. Kivétel a gyermekeim 
születésének ideje, illetve a GYES időtartama. 2004 óta 
vagyok folyamatosan vállalkozó. Időközben voltak 
egyéb irányú próbálkozásaim is. Például elvégeztem 
egy lakberendező tanfolyamot, abban az időben, amikor 
egyedül maradtam a gyermekeim nevelésében., s meg-
próbáltam egy másik irány adni az életemnek. Ez való-
ban színesítette az akkori mindennapjaimat, de mégsem 
éreztem úgy, hogy végképp ebbe az irányba kellene 
orientálódnom. – Bármennyire hihetetlen, néhány éve 
kristályosodott ki bennem az elhatározás, hogy jó érzés-
sel tölt el, amit eddig csináltam, hisz szívesen és öröm-
mel végzem, és ez a fontos. Úgy érzem, jó helyen va-
gyok, s továbbra is ez lesz a munkám. 

– Mit tudnál felvillantani a szakmád szépségei közül 
azok számára, akik manapság ezt választják? 

– Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy jelen-
leg sokan választják ezt a szakmát. Ám akik mégis, 
azoknak kívánok kellő elhivatottságot és kitartást annak 
érdekében, hogy a magyar ruhaipar visszakerülhessen 
az őt megillető, régi szintjére, hogy a magyar emberek 
magyarok által készített ruhákban járhassanak. 

– Mit szeretsz a leginkább varrni és miért? 
– Egyértelmű a válaszom: népviseletet, mert egy-

részt szép dolog ragaszkodni a hagyományokhoz és 
elkészíteni a régi viseleteket, s átörökíteni az utódok, az 
utókor számára. Nagyon fontosnak tartom, hogy a népi 

gyökereket megőrizzük, s hagyományainkat tiszteletben 
tartsuk. Továbbá az is inspirált, hogy a nagymamám is 
varrónő volt, és én már kisgyermekkoromban ott serte-
pertéltem körülötte, ellesve a varrástudományának né-
hány szeletkéjét. Annyira megszerettem a népi hagyo-
mányokat, hogy kerestem magamnak egy tánccsoportot. 
A veszprémi Átvető amatőr néptánccsoportban táncolok 
péntekenként, magáért a tánc öröméért. 20-30 fős a 
csoport és nagyon szeretünk együtt lenni. 

– Saját magad és családod ruhatárát milyen mérték-
ben tartalmazza az általad készített ruhadarabokat? 

– Saját magamnak időnként szoktam varrni, a csalá-
dom nőtagjainak is. A gyermekeimnek nemigen, hiszen 
az én szakmám: angol szabó. A férfi szabászat egy má-
sik szakma, amibe nem ildomos belekontárkodnom. 

– A munkádon és a néptáncon kívül van-e más ked-
venc időtöltésed? 

– Hetente kétszer járok Balatonalmádiba sportolni. 
Nagyon szeretem a színházat, bérletünk is van. Sokat 
jelent az életemben az élő zene: a könnyűzene és a 
klasszikus is. Például Veszprémbe, a Hangvillába gyak-
ran járunk a barátaimmal, ahol véleményem szerint 
minden korosztály megtalálja a szórakozási lehetőségét. 
A nyári fesztiválok is kellemes élményt nyújtanak szá-
momra. Nagyon szeretek síelni; sajnos kevés alkalom-
mal tudok élni ezzel a lehetőséggel, de évente egyszer 
igyekszem eljutni egy-egy sítúrára. 

– Szeretsz Balatonkenesén élni? 
– Igen, nagyon. Lehet, hogy azért, mert messzebbről 

kerültem ide, és sokkal jobban tudom értékelni a Bala-
tont, meg a hozzátartozó panorámát, mint esetleg az 
őslakosok. Sokszor érzem úgy, hogy hálás vagyok a 
Jóistennek, hogy itt lehetek. Nagyon elégedettnek, bol-
dognak érzem magam, annak ellenére, hogy társ nélkül 
élek itt a gyermekeimmel. 

– Megfelelőnek tartod-e a fiatalok és saját korosztá-
lyod balatonkenesei kikapcsolódási lehetőségeit? 

– Valahogy én máshol találtam meg a saját kikap-
csolódási lehetőségeimet, nem Kenesén. Kivételként 
említeném a rendkívül gazdag nyári programokat, ame-
lyeken mindig ott voltam, ha tehettem. A 20 év körüli 
fiataloknak el kell menniük máshova, ha nem a kocs-
mában szeretnének szórakozni. Ez jó lenne, ha változna. 

– Mit kívánsz az itt élőknek, a település vezetőinek, a 
különböző társadalmi csoportoknak és természetesen a 
családodnak? 

– Hitet, és sokkal több optimizmust. 
– Köszönöm az interjút, kívánok neked és családodnak 
további sok sikert és örömet! Kinek dobod tovább a 
labdát? 

– Flink Alexandrára gondoltam. 
Sörédi Györgyné 
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Megyei bajnokok lettünk! 

 
A csapat tagjai: Kuti Luca, Varga Véta, Papp Zóra, Bertalan Boglárka, Goór Júlia, Csőszi Janka, Zoltán Hargita, Nánássy Kincső, 
Révfalusi Eszter, Sarkadi Anna, Balogh Csenge, Zubor Panna, Kiss Elizabet 
 
2015. március 27-én került megrendezésre Veszprémben a IV. korcsoportos lány kosárlabda-bajnokság megyei döntője. Az 
elődöntőben csapatunk 42:14-re győzött a veszprémi Szilágyi Általános Iskola ellen, majd a döntőben nagy küzdelem után egy 
ponttal (44:43) sikerült legyőznünk a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola csapatát. Legeredményesebb játékosaink Balogh 
Csenge és Bertalan Boglárka voltak, akik 30-30 ponttal járultak hozzá a sikerhez. 

Csernay István 
 

 

 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Az egészséges életmódot követő, vagy az iránt érdeklődő, nyitni szándékozó emberek számára havi 
rendszerességgel – minden hónapban – klubesteket tartunk a KÖNYVTÁRBAN, Balatonkenesén. 

Az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó előadásokkal,  
gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket. 

A rendezvények látogatása ingyenes. 
A  tizenhatodik klubestünk időpontja: 

2015. május 13. szerda, 18 óra 
Tervezett program: 

A víz mint az információ hordozója 
Légzéstechnikai gyakorlatok 

Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel, a klub házigazdáival. 
 Információ: 06 70 938 63 93   meszima@pr.hu, www.kulturakenese.hu 
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Kamerarendszer Balatonkenesén 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata 2014. decemberében 5.942.492,- Ft-ot nyert a 
Belügyminisztérium „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támo-
gatása” keretének terhére. A támogatás 100%-os, a kamerarendszer kiépítéséhez az Ön-
kormányzatnak önerőt nem kell hozzátennie. 

A támogatásból a város különböző pontjain 9 db térfigyelő kamera kerül kihelyezésre, 
valamit kiépítésre kerül egy korszerű informatikai központ, amely az éjjel-nappal üzemelő 
kamerák felvételeit összegyűjti és rögzíti. A központ úgy épül ki, hogy az igény szerint 
tovább bővíthető. 

A támogatás elnyerését követően egy magánsze-
mély felajánlásának köszönhetően a tervezett rend-

szer tovább bővülhetett, így végül a projekt keretében összesen 20 db kamera kerül kihe-
lyezésre, melyből három ponton a rendszám felismerésére is alkalmas eszköz működik 
majd. 

A kamerarendszer tervezett átadására 2015. május elején kerül sor, amely keretében a 
rendőrség szakmailag ellenőrzi az elkészült rendszert. 

Az elnyert támogatásnak köszönhetően egy olyan közterület-figyelő rendszer épül ki, 
amely mind bűnügyek, mind szabálysértések felderítéséhez hatékony segítséget nyújthat, 
valamint visszatartó erejű lehet a rongálások esetében is; összességében pedig jelentősen 
javítja az itt élők és ide látogatók biztonságát. 
 
 

 
 

Erdei Gabriella fodrász-pedikűrös 
és 

Ticz Mária fodrászmester 
várja kedves vendégeit! 

 
Erdei Gabriella 

Hétfő:  13.00 – 18.00 
Kedd:  13.00 – 18.00 
Szerda:    8.00 – 13.00 

 

Telefon: +36-30/592-35-10 
 
 

 
Ticz Mária 

Csütörtök:  14.30 – 18.00 
Péntek:  13.00 – 18.00 
Szombat:    8.00 – 12.00 

 

Telefon: +36-30/957-07-10 
 

Cím: Balatonkenese, Széchenyi u. 3. 

Meghívó 
 

Fotósok, videósok, 
számítógépet használók  

és érdeklődők,  
figyelem! 

Összejövetelt tartunk 
a Balatonkenesei Fotóklub 

megszervezésére. 
Célunk egy baráti társaság létrehozása. 
Akiket érdekel a téma és szeretnének 

egy klubszerűen működő társaság 
tagjai lenni, jöjjenek el 

2015. május 12-én, 17.00-kor 
kezdő összejövetelünkre, 

a Kultúra Házába. 
Érdeklődni a szervező, 

Debrecenyi István telefonszámán lehet: 
0630/273-56-92 

 
Minden érdeklődőt várunk, 

korhatár nélkül! 
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TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú 
„Köznevelés az iskolában” projekt 

Partnerség és hálózatosodás modul megvalósítása iskolánkban 
Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események III. ütem 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Partnerség és 
hálózatosodás moduljának célja, hogy iskoláiban kiépüljön a 
nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat. Az együtt-
működési kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében arra 
ösztönözik a pedagógusokat, hogy a diákok, a szülők és 
egyéb partnerek (pl.: más iskolák, önkormányzatok, civil és 
szakmai szervezetek) bevonásával közösségi programokat 
szervezzenek. A „Köznevelés az iskolában” című projekt 
2015. március 1. és június 30. között zajló rendezvényeinek 
motorjai azok a pedagógusok, akik közösségi eseményeket és 
figyelemfelhívó akciókat szerveznek iskolán kívüli partnerek 
bevonásával. 

Közreműködésük keretében több száz esemény valósul 
meg országszerte. A tevékenységek mögötti mélyebb szán-
dék, hogy közösen, részvételi alapú, diákok, tanárok, szülők 
és civilek együttműködésére építő, új típusú folyamatokat 
generáljunk az iskolákban. A szülőkkel való szövetség na-
gyon fontos cél. Ennek jelentőségét az is adja, hogy a közös-
ségi terek hiánya az iskolába szorítja be a társadalom szinte 
összes problémáját és feladatát, a tanárokat és a szülőket 
természetes szövetségessé téve. 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola is részt vesz ebben a programban 
az alábbi közösségi eseménnyel: családi életre nevelés témá-
ban: „mindenki MÁS” – Az emberi méltóság tisztelete. 

Három lépcsőben valósítottuk meg a projektet.  
Az első foglalkozásra március 31-én került sor a 7. és 8. 

osztályos tanulók, szülők, pedagógusok és a partner iskola 
gyógypedagógusának részvételével. Téma: a fogyatékkal 
élők, problémás gyerekek beilleszkedése az iskolai életbe, 
helyük a családban. 

 

 
 

A 2. foglalkozás: április 1-én volt Veszprémben. Vendég-
látó iskolánk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Szakin-
tézmény közös kézműves foglalkozásra hívott minket. 

Tartalmas, vidám hangulatú délutánt tölthettünk el együtt.  
A 3. foglalkozás üzemlátogatás volt április 14-én, a 

balatonfűzfői MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató 
Nonprofit Zrt. üzemében. 

A civil szervezetek közül az ő segítségüket, együttműkö-
désüket kértük, és beszélgethettünk a dolgozókkal, láthattuk a 
foglalkoztatottakat munkavégzés közben. Ez az esemény már 
a felnőttek hétköznapi életébe engedett kis betekintést.  

Terveink szerint május végén a figyelemfelkeltő akció 
megszervezésére kerül sor, flashmob formájában. 

 

 
 

Összességében:  
Az esemény elérte célját. Közösségépítő akciónk külső 

partnerek bevonásával három lépcsőben sikeresen lezajlott. 
Sok embert megmozgatott. Bevontunk olyan partnereket, 
akiknek a közreműködésére a jövőben is számíthatunk majd. 
A szülőkkel való szövetségünk nagyon fontos.  A civil szer-
vezetek ötletei is pozitívan hatottak a további munkánkra. 
Sok pedagógus áldozta szabadidejét, hogy tartalmas, hasznos 
programokat állítsunk össze tanulóinknak. 

Olyan általános kompetenciák, mint a csapatmunka, kez-
deményezés, együttműködés, szervezőkészség, digitális 
kompetencia – ezek fejlődése pozitív hozama a projektnek. A 
pedagógusok elővehették kreativitásukat az események terve-
zése során. Módszertani megújulásunkat segítette a partner 
iskolával való együttműködés, illetve a szervezői találkozók 
beszélgetésein hallott ötletek. A gyerek résztvevők hasznos 
információkhoz jutottak, fejlődött a kommunikációs készsé-
gük, remélhetőleg az empátia kialakításában is nagy előrelé-
pést tettünk. Valódi partnerekként bevontuk őket a délutáni 
szabadidős tevékenységek élményszerű megszervezésébe. 

Mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk a rendez-
vényekre vonatkozóan. Van igény a folytatásra. Kellenek az 
ilyen közösségépítő kezdeményezések! A partner iskolával a 
jövőben biztosan tovább építjük a kapcsolatot, hiszen a fenn-
tarthatóság stratégiáját ki kell dolgoznunk. 

Szeretnénk a külső partnerek körét bővíteni, főleg a vál-
lalkozókra gondolunk, más cégekre, szponzorok keresésére, 
még több szülő bevonására. 

Ezúton szeretném megköszönni minden együttműködő 
partnerünknek a segítséget, az összefogást, amivel a projekt 
megvalósítását támogatták! 

Balatonkenese, 2015. április 19. 
A projekt helyi megbízottja: 

Dr. Dukon Béláné 
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Tamaskovics György 
Tavaszi terefere című intarziakiállítása elé 

 
Nagypénteken, 2015-ben 

(Részletek a megnyitóbeszédből) 
 

Tér és Idő keresztjére vagyunk fel-
feszítve mi, emberek. Tér, a „hely szel-
leme”. Idézhetem a keneseieknek ked-
ves Soós Lajost: 

„Kenesei ibolyavölgy, 
Ezüst forrás rajta. 
Árnyas berek sátorával 
Átölelve tartja…” 
…az itt élőket, a Vegyeskét, a Bir-

ka-Bárkát, a Katicát, a Tájházat – nem 
sorolom, annyiak a kihagyhatatlanok… 

És az Idő, Korunk – a „Korszellem”? 
„Gyorsan, sokat!” – Időéhség és 

üresség. – Kreativitás-mániából munka-
mánia. – Mi van a pénzen is túl, ami 
örömet okoz? – Mi az, ami a gyorsaság-
gal is szembemegy? Például a gobelin. 

És az intarzia. 
 

 
 

Mert keressük a válaszokat, mi végre? 
„… Miért jöttem a világra? 
Mi volt a célja? Ne keresd! 
Ez itt a fény nagy uszodája, 
hová beugrattak fejest.” 

(Faludy György: Éhség) 
Valóban? Így gondol(hat)ta Faludy? 
Megemlékeznék Fodor Ákosról, aki 

egy másik bolygóról érkezett, akár a 
Kisherceg, és távozott február végén, 
70 évesen. 

„Levél vagyok. Zárt küldemény. 
Dolgom, hogy kézbesítsem 
– Ha föltépném se érteném: 
Istennek írta Isten.” 
Milyenek vagyunk? Életfókusz nél-

küliek. Olyan világban élünk, amely 
nehezen engedi, hogy valamire kon-
centráljunk. Mégis, a mai versenyben 
az nyer (?), aki elmélyed, időt szán, 
nem hagyja szétzúzni a koncentrálóké-
pességét. 

Igen ám! – Ha megtalálja, ami az 

övé, akár festő, akár famunkás, akár 
feltaláló. Nem ingyen kapható menedékek. 

Amikor ide bejönnek, lélekből veze-
tett képeket látnak. 

 

 
 

A fák életünk kísérői. Az égig ők 
sem nőnek, de számtalan alakváltozat-
ban, természetükön túl is komfortosab-
bá, szebbé teszik életünket. Tamas-
kovics György ars poeticája az: „az 
elöregedett fák helyébe újakat ültetni, 
és a halott fát kép formájában újra élet-
re kelteni”. 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan 
talált egymásra a tehetség, az anyag és 
a műfaj – fa és intarzia. 

„A tehetség mit sem ér, 
ha nincs mögötte támasz, 
de többet nem írok, 
mert a fogalmazás fáraszt” – írta 

egykori tanítványom, Horváth Bill 
Lajos. 

 

 
 

Az anyag – a műfaj 
Először is, a legfontosabb, hogy 

Tamaskovics György rátalált a fára. S a 
fa természetes erezetéből, színárnyala-
taiból kibontotta, amit látni szeretett 
volna. Tölgyek, bükkök, kőrisek, ébe-
nek adták a színeket. Kellett mindehhez 
biztos kéz, rajztudás, erő. Majd hogy 
megismerje a szakma, a mesterségbeli 
tudás csínját-bínját. A látásmódot az 
átéltek formálták: „az élmény a lelkün-

kön áthalad” – mondja Törőcsik Jolán. 
A rátalálás aztán meghozta a sikert: az 
első egy repülő intarzia fatalpa, 1960-
ban, majd különdíj a Fiatal Alkotómű-
vészek pályázatán, 1975-ben. A kihívás 
pedig egy 1600-as években készült 
kegytartó szekrény restaurálása lett, 
Zalaszentlászlón. 

 

 
 

Tamaskovics György tagja az Or-
szágos Képző- és Iparművészeti Társa-
ságnak. Önálló kiállításai rendszeresek. 
Itt a tereferélő tavasz, benne egy életút 
impresszív egyszerűsége jelenik meg. 

Találtam „ajándékba” Tamaskovics 
Györgynek egy verset erre az alkalom-
ra, Károlyi Amy írta: 

Árok Nagy Lajos festménye láttán 
„Vert sereg szorong keskeny jégen 
jobbról és balról sötét rianás 
égő faluktól üstöklik lángol 
jégbe gyökerezett parti sás.” 

Tóth Lajosné Márta 

A kiállítás a balatonkenesei Kultúra 
Házában 2015. május 18-ig látható. 
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Tájékoztató 
a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

első negyedévi munkájáról 
 
2015. január 1-től megbízást kaptam 

a Közművelődési Intézmény és Könyv-
tár vezetésére, az elmúlt három hónap-
ban történt eseményekről szeretném 
tájékoztatni Önöket. Megtisztelő kihí-
vásként fogadtam Dr. Tábori György 
kulturális-, ifjúsági és sportbizottság 
vezetőjének felkérését, és nagy öröm-
mel kezdtem el ezt a felelősségteljes 
munkát, melyet eddigi vezetőnk, Győrfi 
Károlyné Marianna 12 éven keresztül 
színvonalasan végzett.  

Az első feladatunk az éves rendez-
vényterv és a költségvetés összeállítása 
volt, melyet kolléganőm, Pap Zsuzsan-
na segítségével, az ő eddigi tapasztala-
tával, és az előző évek hagyományait 
figyelembe véve állítottunk össze. 

Első városi rendezvényünk január 
22-én a Magyar Kultúra Napi megem-
lékezés volt, ami Juhász Viktor fényké-
pész Rím című kiállításával nyílt meg. 
Nagyszerűen sikerült ünnepi műsorunk 
volt, melynek során Vági Károlyné 
és a Balatonkenesei Pannónia Citeraze-
nekar kapott Balatonkenese Kultúrájá-
ért díjat, melyhez ezúton is szeretettel 
gratulálok. A fellépők színes műsorát 
külön köszönöm. 

Január végén került sor az akarattyai 
fiókkönyvtárunk felszámolására. Sajnos 
elég gyors intézkedést kellett hoznunk a 
saját állományunk közösségi térben 
való elhelyezése miatt, mert nem láttuk 
a továbbiakban biztosítva az gyűjtemé-
nyünk védelmét. Mi sem így szerettük 
volna lebonyolítani a fiókkönyvtár meg-
szüntetését, de ez egy gyors, és abban a 
helyzetben az egyedüli szükséges és 
indokolt lépés volt. Balatonakarattyán a 
továbbiakban letéti könyvtár fog mű-
ködni, és amennyiben a vagyonmegosz-
tás miatt még vissza kell adnunk köny-
veket, azt is maradéktalanul végrehajt-
juk. Monostory Margit, az eddigi fiók-
könyvtárosunk pedig januártól a 
kenesei könyvtárban dolgozik.  

Dr. Tábori György javaslatára elin-
dítottunk egy olyan filmvetítés-soro-
zatot, melynek eddig két alkalommal is 
átütő sikere volt. Elképzelése szerint 

olyan – a magyar történelem nagy ese-
ményeiről szóló – filmeket szeretne 
bemutatni a lakosságnak, amelyek min-
denki számára tanulságosak. Eddig 
február 13-án, és április 10-én valósult 
meg, a Honfoglalás és a Sacra Corona 
című filmeket mutattuk be vendégeink-
nek. Az ősz folyamán folytatjuk ezt a 
sorozatot, szintén nagy történelmi fil-
mek vetítésével. Köszönöm Budai Ro-
land profi minőségű hangosítását és a 
vetítés magas színvonalú megvalósítását.  

Február hónapban szintén Dr. Tábo-
ri úr javaslatára meghívtuk Nyilasi 
Tibort és Berzi Sándort egy kis nosztal-
gia-focis beszélgetésre, mely sok érdek-
lődő kenesei lakost vonzott. Érdekes 
társalgás alakult ki a foci régi és mai 
helyzetéről.  

Március hónapban méltón ünnepel-
tük meg március 15-ét, köszönöm a 
fellépők színvonalas műsorát: az óvo-
dások, az iskolások, a Szivárvány Nép-
dalkör és a Pannónia Citerazenekar 
tagjainak. 

Március 25-én, dr. Szakály Sándor 
volt a vendégünk, egy tartalmas törté-
nelmi előadást tartott „Megszállástól a 
megszállásig” címmel.  

Március második felében megújult a 
Kultúra Házának belső tere. Károlyi 
Gyula festő gyönyörűvé varázsolta 
kissé már kopott falainkat. Április 3-án, 
pénteken nyitottuk meg Tamaskovics 
György faintarzia kiállítását „Tavaszi 
tere-fere” címmel, majd 4-én, szomba-
ton húsvéti játszóházat szerveztünk a 
gyerekeknek, tojásberzseléssel, játszó-
házzal és egyéb kézműves foglalkozá-
sokkal. Köszönöm szépen a résztvevő 
segítők munkáját: Kerti Terike, Andrej-
káné Szilvi és Zongorné Piroska köz-
reműködést ebben a kellemes húsvéti 
programban.  

Április 15-én kezdte meg munkáját 
a Tájházban Nagy Krisztina, aki a Bala-
tonkenesei Hírlap szerkesztői feladatait 
is átvette Dr. Tábori Györgytől. Érde-
kes és nem mindennapi programokkal 
várja a látogatókat: lesz gyógynövény-
túra, csillagászkodás, sütés-főzés, kéz-

műveskedés, népi kismesterségek meg-
ismerése. Keddtől szombatig nyitva áll 
Tájházunk az érdeklődők előtt, a prog-
ramokról rendszeresen tájékoztatjuk 
Önöket.  

Május hónapban is színes progra-
mokkal várjuk a kenesei embereket és 
az idelátogató vendégeinket. A Majális, 
a Veterán autók találkozója, a Pünkösdi 
Tátorján Fesztivál és a Gyermeknap is 
remek lehetőséget kínál egy kis kikap-
csolódásra, szórakozásra, családi és 
baráti együttlétekre.  

Júniustól indulnak a nagy nyári ren-
dezvények a Széchenyi Parkban, ezek 
részleteiről a későbbiekben adok tájé-
koztatót.  

Kenesei könyvtárunk is a megszo-
kott nyitva tartással és szolgáltatásaival 
várja kedves olvasóit. Májustól indul a 
gyerekeknek a Kis Könyvtárosok Klub-
ja, a nyáron Hegyi Barbara könyvbe-
mutatóját és vele folytatott író-olvasó 
találkozót tervezünk. Nyár végén Sipos 
Csaba Pilinszky János és a zene kap-
csolatáról tart majd előadást, s folytat-
juk a „Kenesei Könyvtár Éjszakája” 
című, tavaly elkezdett programunkat. 
Péntekenként folytatódik a Rejtvényfej-
tő és Társasjáték Klubunk.  

Remélem, mindenki talál kedvére 
való programot és meglátogat minket 
intézményünkben és rendezvényeinken! 
a Kultúra Házában Pap Zsuzsanna, és 
Sziráki Csilla, a Tájházban Nagy Krisz-
tina, a Könyvtárban Monostory Margit 
kollégáimmal várjuk Önöket sok szere-
tettel! 

Szeretném megköszönni az intéz-
mények, civil szervezetek és egyesüle-
tek vezetőinek és dolgozóinak a mun-
káját, akik ebben a három hónapban ott 
álltak mellettem, és intézményünk mel-
lett, és akiknek köszönhetően ilyen szé-
pen és zökkenőmentesen tudtuk foly-
tatni az eddig megszokott színvonalú 
munkát.  

Ritterné Pajor Csilla 
megbízott intézményvezető 
Közművelődési Intézmény 

és Könyvtár 
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Itt a tavaszi nagytakarítás ideje! 
 

Szervezetünkben tavasszal ajánlatos egy tisztító kúrát végezni. A méregtelenítésben segítenek a gyógynövé-
nyek, s nem kell gyógyszerekhez nyúlnunk, amik csak mérgezik a szervezetünket, hiszen kémiai anyagokból ké-
szülnek. 

Legfontosabb méregtelenítő szerveink a máj, az epe és a vese. Ezek helyes működése elengedhetetlen feltétele a 
teljes méregtelenítésnek.  

A bodzavirágból készült tea vízhajtó, emésztést elősegítő, köhögéscsillapító hatású. Megfázásra, hörghurutra, 
izzasztószerként és immunrendszeri serkentőként használják.  

A máj és az epe tisztítására a legjobb a diólevél és a csalán gyógynövények. A húgyhólyag és a húgyutak tisztí-
tására, vízhajtásra a csalánlevél tea a legjobb.  

Ezen kívül a galagonya virágos ágvég gyógynövény, mely a szív munkáját segíti, az erek falait és a szívizmokat 
rugalmasan tartja, elkerülhető vele az infarktus, az agyvérzés, a trombózis.  

A fekete ribizli leveléből készült gyógytea reumára, vérnyomáscsökkentésre, légúti tisztítóként használható. 
Csökkenti a húgysavat, ezért mindenféle ízületi gyulladásra, meszesedésre kiváló. Izzasztó, vérképző, emésztés- és 
étvágyjavító hatása is ismert. Vese- és hólyagbántalmakra is használjuk. Javítja a hajszálerek vérkeringését, csök-
kenti az érgyulladásokat.  

A tejoltó galaj az egész nyirokrendszert támogatja, melynek működése fontos a szervezet helyes működése 
szempontjából.  

Az ezerjófű szintén a májat tisztítja, segíti az emésztést.  
Javaslat: napi egy csészével inni reggel éhgyomorra. Egy evőkanál (3 gr) teafüvet 2,5dl vízzel forrázzon le, 15 

percig hagyja állni. Lehetőleg ízesítés nélkül készítse. Ne használjon fémszűrőt! 
 A tisztítás ideje alatt sok folyadék fogyasztása ajánlott. 
Lassan ébred a természet, s gyógynövényeink gyűjtése megkezdődhet. Mindegyiknek megvan a gyűjtési idő-

pontja, így figyeljük, mikor tűnik fel a gesztenyevirág, bodza, akác, hársfavirág… 
Ha szorgalmasan gyűjtögetünk, nem kell szaküzletben megvásárolnunk a füveket, virágokat, s az az örömünk is 

megvan, hogy magunk gyűjtöttük, ráadásul tisztább minőségű gyógynövényekhez jutunk. 
Az akácvirágról sokan nem tudják, de nagyon jó a refluxbetegségre. 
A gyógynövényektől ne várjunk azonnali hatást, mert csak hosszabb ideig való fogyasztásuk éri el az adott 

szerv méregtelenítését (1-2 hét). 
Sok sikert kívánok! 

Fazekas Andrásné 
 

Gyógynövény horoszkóp 
Bika IV. 21 – V. 20. 

A béke embere 
 

Habitus: Higgadt vagy és céltudatos. Véleményed határozott, amihez makacsul ragaszkodsz. Békés vagy, de jobb nem kihozni 
a sodrodból. 
Betegségre való hajlam: Torok, hörgők, mandulák, pajzsmirigy, a táplálkozás betegségei, nyakszirtreuma. 
Gyógynövény: Hárs, lándzsás útifű. 
Felhasználási ajánlat: A lándzsás útifű szirup segít köhögésnél és a tüdő megbetegedéseinél is. A neves gyógynövényszakértő, 
Maria Treben állítja, vértisztító hatását kihasználandó, minden étkezés előtt ihatunk egy evőkanálnyit belőle. 
A népi gyógyászat ősi alapanyaga, a hársfa minden felső légúti betegségnél legyen kéznél! Ihatod teában, naponta többször is, és 
érdemes hársfamézzel ízesíteni, hogy fokozzuk a hatást. 
+ 1 tipp: Ha pajzsmirigy-problémáid jelentkeznek, használj jódozott sót az ételek készítésénél, és kipróbálhatod a japánok 
csemegéjét, az algát vagy az algatablettát is. 

Közzéteszi: Fazekas Andrásné 
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Balatonkenese Város 
Jegyzője  

 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. 
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 
Telefon: (+36-88) 481 087 
Telefax: (+36-88) 481 741 
Honlap: www.balatonkenese.hu 
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 

 

 
TÁJÉKOZTATÁS TŰZGYÚJTÁSRÓL 

 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet 2015. március 5-én lé-

pett hatályba. 
Az OTSZ 225-  () bekezdése értelmében. – ha jogszabály másként nem rendelkezik, pl. önkormányzati 

rendelet – növénytermesztéssel összefüggésben lábon álló növényzet, tarló és a belterületi ingatlanok 
használata során keletkező hulladék szabadtéri égetése tilos. 

Amennyiben más jogszabály, így különösen önkormányzati rendelet s belterületi szabadtéri égetést 
megengedi, azt csak a rendeletben meghatározott napon és időpontban lehet végezni, mert ellenkező est-
ben a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A tűzvédelmi bírság mér-
téke 20.000 – 60.000,- forintig terjedhet. 

 
Az OTSZ 226-228. §.-a lehetőséget ad külterületen az ingatlanok tulajdonosai, használói számára a 

legfeljebb 10 hektár nagyságú egybefüggő terület irányított égetésére, de csak abban az esetben, ha az 
égetést legalább tíz nappal korábban írásban kérelmezik A Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gen.  

A kérelem illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni a kérelemre felragasztva, az illeték mértéke 
3.000 Ft. A kérelem nyomtatvány Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalában is igényelhető. 

A belterületi égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, így az OTSZ alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírásait kell az égetés során betartani.  

Balatonkenese Város Önkormányzata rendelkezik a belterületi égetésre vonatkozószabályozással, 
ezért külön engedély nem szükséges az I. fokú tűzvédelmi hatóságtól. 

– Minden külterületi égetésre, legyen az szántóföldön, gyümölcsösben, tanyán, vagy zártkertben, az 
irányított égetés szabályait kell alkalmazni, tehát a szabadtéri égetést engedélyeztetni kell az I. fokú 
tűzvédelmi hatósággal. 
Az OTSZ 226. § (1) bekezdése nem különbözteti meg, hogy külterületen önkormányzati rendelet hatá-

roz-e meg szabályokat a szabadtéri égetésre. Az önkormányzati rendelettől függetlenül az irányított ége-
tésre vonatkozó engedélyt be kell szerezni és amellett az önkormányzati rendelet előírásait is be kell tar-
tani. 

 
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete szabályozza a 

belterületi tűzgyújtást. A rendelet 11.§ b.) pontjában meghatározottak szerint:„Magáningatlan esetén az 
ingatlan tulajdonosa, használója illetve közterület esetén a közterület tulajdonosa által megbízott szerve-
zet a saját ingatlanán pénteki napokon – kivéve ha ezek ünnepnapokra esnek – 9 órától 20 óráig terjedő 
időszakban az ott keletkezett száraz avart és kerti hulladékot elégetheti”. 
 

dr. Nánássy Elek  
jegyző 
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Balatonkenese Város Városgondnoksága 

8174 Balatonkenese Fő u. 43. 
Tel/fax: 88/481-650 e-mail: fago@invitel.hu 

 
FELHÍVÁS 

 
Ezúton tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy 2015. június 1-én és 2-án zöldhulladék szállítási 
akció lesz az alábbi feltételekkel: 
 
Kihelyezhető a hulladék: 
 

– szabványos gyűjtőedényben, 
– legfeljebb 110 l űrtartalmú és max. 25 kg tömegű műanyag zsákokban, 
– max. 120 cm hosszú és 40 cm átmérőjű és max. 25 kg tömegű méretre kötegelve. 

 
Zöldhulladéknak minősül az ingatlanokon keletkező növényi eredetű hulladék, különösen az ág max. 5 
cm átmérőig, nyesedék, levél fűkaszálék, elszáradt virág. 
 
A KIHELYEZÉS IDŐPONTJA: 2015. MÁJUS 30-31.  
 

KÉRJÜK AZ INGATLANTULAJDONOSOKAT, 
HOGY KIZÁRÓLAG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON HELYEZZENEK KI 

ZÖLDHULLADÉKOT, MERT A SZOLGÁLTATÓ CSAK OTT SZÁLLÍTJA EL! 
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Hosszú haj pár óra alatt! 

Hajhosszabbítás kristálykeratinnal, 
szilikonos gyűrűvel! 

Körmendi Andrea, 30/974-76-66 

 

Gondja van az angol nyelvtannal? 
 

Rájött már, hogy a szabályok ismerete nélkül nem 
képes a helyes mondatalkotásra? 

Ha fontos Önnek, hogy angol nyelven is 
tárgyalóképes legyen, vegye igénybe a segítségemet. 

                                 Májusban 20% kedvezménnyel 
                               – 49 Ft/perc – tanulhat online. 

                                   
                               Hívjon most: 0036302164554 

                                     Skype: gm.propersolution 
 

Lehet német nyelvterületen dolgozni nyelvtudás 
nélkül? – Igen. 

Teljes kiszolgáltatottságban, az önállóság hiányával.  – 
Nem könnyű. 

Ne kockáztasson! 
Tanulja meg a legszükségesebbeket kényelmesen, 
otthonában online és folytassa tanulmányait, ami-
kor már megtalálta a megfelelő munkát külföldön. 

A nyelvtanulás kiváló befektetés.  
Tetszőleges időtartamú német nyelvórák online – 

májusban 20% kedvezménnyel – 49 Ft/perc 
 

Hívjon most: 0036302164554 
Skype: gm.propersolution 
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL: 
 

 A SOROMPÓ kisvendéglő Balatonke-
nesén szezonmunkára pultost, kezdő 
szakácsot és hétvégi kisegítőt keres. 
Tel.: 06 30/393-35-48. 
 Szakácsot, kézilányt, mosogatóst és 

németül beszélő pultost május 16-tól 
felveszek. Balatonkenese, Korona Étel-
bár. Tel.: 06 30/443-51-01. 

 
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 

TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ: 
 

 Akarattyán 2 szobás, összkomfortos 
ikerházrész ELADÓ! Teljes közmű, ga-
rázs, ásott kút, műhely, ipari áram. 260 
négyszögöles telek. Irányár: 6,3 M Ft. 

    Tel.: 06 20/573-53-15. 
 Üzlet eladó! 80 négyzetméter. 
    Tel.: 06 30/310-37-39 
 ELADÓ a Bocskai utca végén, 1800 

négyzetméteres bekerített területen levő 
szőlő. Gyümölcsfák, tetőtérbe-építésű 
téglaépület, alatta pince. Víz, villany 
van. Ára: 10 millió Ft. 

    Érdeklődni: 06 88/22-00-39; 
    06 70/251-08-17. 
 

ADÁS / VÉTEL: 
 

 ELADÓ! Olcsón 4 db heverő jó minő-
ségben, 1 db 4000 Ft, 1 db szekrény 
3000 Ft, 1 db gázrezsó 4000 Ft, 1 db 
konyhaasztal 3000 Ft, 4 db fa szék 1 db 
1500 Ft, 4 db szivacspárna 1 db 1000 
Ft, 4 db kispárna. 

    Érdeklődni: 06 20/237-21-37. 

 Helyhiány miatt eladó egy teljesen új 
(éger) komód. Mérete: 90 cm magas, 
120 cm széles, 43 cm mély. Ára: 23 000 
Ft. Érdeklődni a 06 88/482-437-es tele-
fonon lehet. 
 Hagyatékból, újszerű állapotban, na-

gyon olcsón eladó egy 4 db-ból álló vilá-
gos szekrénysor, dohányzó asztal, fote-
lok, kanapé és dísztárgyak, konyhai fel-
szerelések, új étkészlet, edények, evő-
eszközök. Érdeklődni: Balatonkenese, 
József Attila u. 4., 11-14 és 15-17 óra 
között. 

    Tel.:  06 88/481-390. 
 Eladó: Zanussi-Lehel hűtőgép, 144 l + 

18 literes mélyhűtővel, 105 cm magas, 
jó állapotú, tökéletesen üzemel. – Ikea  
kihúzható étkezőasztal, 150 x 90 cm, 
mely 40 + 40 cm-rel bővíthető, szép, 
stabil. – Sarok étkező, kárpitozott garni-
túra: kinyitható asztal, 2 szék, + egy- és 
kétszemélyes támlás pad + sarokelem-
mel. Szép állapotú, stabil, német ter-
mék. – 4 darabos lábas szett rozsda-
mentes, továbbá Casa Royale zomán-
cozott lábas szett, üvegfedővel, újszerű 
állapotúak. – Vízforraló, 2000 watt. – 
Vasaló, 1800 watt. 

    Érdeklődni lehet: 06 30/541-30-72. 
 BENZINMOTOROS láncfűrész 8000 Ft-

ért ELADÓ! Tel.: 06 20/419-30-23 
 Eladó rádiók az 1950-60 években 

gyártott készülékekből. Supraphon hor-
dozható lemezjátszók. Gyűjtők részére 
kedvezmények. A készülékek hibásak, 
javításra szorulnak. 

   Érdeklődés a 06 30/273-56-92 telefonon. 

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS: 
 

 Adóbevallás készítését vállalom! 
     Schauermann Zoltánné. 
    Tel.:70/946-23-56 
 NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT, 

bio hajvágás, manikűr-pedikűr, géllak-
kozás. Hotel Marina Port, Balatonkene-
se, Kikötő u. 2-4. 

    Tel.: 06 20/363-57-80, Zimmermann      
    Szilvia. 
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárja-

vítás, zárcsere, késélezés! 8174 Bala-
tonkenese, Mikes Kelemen u. 20/1. 
Nyitva: H-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-16.00. 

    Tel.: 06-88/491-153; 0630/323-10-74. 
 Takarítást vállalok! 
    Tel.: 06 30/310-37-39 
 Adóbevallások készítését vállalom. 

Pércsi Valéria, 063 0/392-09-52; 
    06-88/482-608. 
 Családi házak, nyaralók takarítását 

vállalom. 06 30/683-91-85. 
 Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kisebb asz-

talosmunkákat, gipszkartonozást, tér-
burkolat készítését vállalom. 

    Tel.: 06 30/293-67-93; 
    E-mail: flamaxinfo@gmail.com. 
 HACCP minőségszabályozási rendsze-

rek kiépítését, éves felülvizsgálatát, ISO 
tanúsítást, termék- és anyaghányad-
nyilvántartás elkészítését vállalom. Tel.: 
06 30/55-666-55; 

   E-mail: phatteamkft@gmail.com. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot és az ingatlantulajdonosokat, 

hogy a Hulladékudvar technikai okok miatt ZÁRVA van! 

Legközelebbi lerakóhelyek: 

BALKOM Kft. Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. alatt (06-88-438-688) 

VERTIKÁL Zrt. Polgárdi Kőhegy lerakóhelyen (06-22-366-029) 

Beszállítható hulladékok: 

Zöldhulladék, elektronikai hulladék, építési törmelék, gumiabroncs 

100 forintos hirdetések 

 








