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Beszámoló
a Balatonkenese és Balatonakarattya közötti y

vagyonmegosztás tárgyában folyó peres eljárásról
Balatonkenese Város Önkormányzata 2016 augusztusában peres eljárást indított Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatával szemben annak érdekében, hogy a Bíróság egyezség jöjjön létre, a két település
közötti vagyon megosztása és a közigazgatási határ megállapítása tárgyában. 

A peres eljárásban az  tárgyalásra 2016. október 27-én került sor. A tárgyalásra Balatonakarattya ideiglenes
intézkedés iránti kérelmet terjesztett melyben a bíróságtól kérte az teljes törzsvagyon tulajdonba
adását. Balatonkenese a kérelmet határozottan ellenezte, hiszen a törzsvagyon tulajdonba adásával a per tulajdon-
képpen el is volna. Balatonakarattya hivatkozott arra is, hogy tulajdon hiányában pályázatokon sikeresen in-
dulni nem tud, de ezt a tényt a bíróság  igazolni nem tudta. 

A bíróság Balatonakarattya kérelmét elutasította.

A peres eljárás egy másik mellékszála, a perfeljegyzés iránti kérelem, melyet Balatonkenese Város Önkormányzata
terjesztett  – több ízben is. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályok ugyanis , hogy amennyiben
ingatlan tulajdonjogát per van folyamatban, annak tényét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyezni. A 
bíróság perfeljegyzés iránti kérelmünket elutasította. A döntés ellen fellebbezést nyújtottunk be.

2016. november 30-ával Balatonkenese Város Önkormányzata eredetileg keresetét pontosította. Az
alapelven – azaz a lakosságarányos vagyonmegosztáson – nem változtatva, a számítási módszert pontosítva a va-
gyonmegosztást tételesen, ingóságokra is lebontva, bírósági döntéshozatalra alkalmas részletezetts kérelmet
terjesztettünk  a 2017. január 17-ei tárgyalásra.

Balatonakarattya a perben, így a januári tárgyaláson is változatlanul azt a taktikát követte, hogy Balatonkenese
beadványait kritizálta, de a perben érdemi javaslatot még nem tett. A legutóbbi, 2017. január 17-i tárgyaláson a 
bíróság felszólította Balatonakarattya , hogy a Balatonkenese által ett közigazgatási határ-
vonal-javaslatra most már érdemben nyilatkozzanak, mivel ezt az eddigiekben nem tették meg. Érdemi 
hiányában a perben kizárólag Balatonkenese álláspontja került ismertetésre, hivatalosan nem is tudjuk, 
hogy mi Balatonakarattya perbeli álláspontja.

A tárgyaláson felmerült témák:
Balatonakarattya többedszer terjeszt önállóvá válása – 2014. október 12. – vonatkozó
vagyoni igényt. Balatonkenese álláspontja szerint nem jogi személynek vagyoni igénye sem lehet.
Balatonakarattya az önkormányzati törzsvagyon átadását ingyenesen kívánja, hivatkozva egy más állam-
háztartási helyzet kezelésére szolgáló jogszabályi helyre. A szándék világos: az ingyenesen átadott törzs-
vagyon mellett, a lakosságarányos vagyonba nagyobb üzleti vagyon férne.
A vagyonmegosztás technikai lebonyolításához, illetve az érték kiszámításához szükség van az úgyneve-
zett „könyvviteli fordulónap” meghatározására. Automatikusan adódik, hogy ez 2014. október 12., az
önkormányzati jogalanyiság megszerzésének napja. Ezt Dr. Bors István ügyvéd úr elég plasztikusan ki is
fejtette a tárgyaláson. Balatonakarattya egy hasonló tárgyú, Pécsi döntésre hivatkozva a fordu-
lónapot 2014. október 11-ében javasolja meghatározni.
A bíróság látja már a döntés körvonalait, jelezte, hogy a kiindulópont a közigazgatási határ megállapítása,
amihez igazodik a többi vagyoni kérdés. Jeleztük, hogy ez csak részben igaz: a jelenleg hatályos jogsza-
bályi rendelkezések szerint a kiindulópont a vagyon lakosságarányos matematikai megosztása, ami egy-
ben a határt is megjelöli.

A  tárgyalásra 2017. április 20-án kerül sor, melyet Balatonakarattyának érdemben nyilat-
koznia kell határjavaslatunkról.

Balatonkenese Város Önkormányzata
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2. 
Beszélgetés dr. Tábori György alpolgármesterrel 

Sorozatunk második részében dr. Tábori Györgyöt, Balatonkenese alpolgármesterét kérdeztük: mi a véleménye a választások 
A vele készült beszélgetés ismét érdekes témákat érint: városunk 

alpolgármestere az összevont bizottsági ülések , Balatonkenese költségvetésének helyzet , kultúrprogramokról és a szociá-
lis gondoskodásról osztott meg fontos gondolatokat az olvasókkal.

– Tisztelt Alpolgármester Úr, vagy inkább kedves Gyuri bácsi!
mennyiben tud számot adni 

a választóinak és önmagának, mivel elégedett és mivel kevésbé?
– Köszönöm a megkeresést, magam is úgy gondolom, hogy

ideje van áttekinteni az elmúlt mintegy két és fél év munkáját, 
eredményeit. Örülök ennek az írássorozatnak Balatonkenese lap-

desz-KDNP választási programját, melynek a helyi adottságokra, 

Figyelemmel kísérem és olykor a tisztelt testületi tagokat is emlé-
keztetem a 2014-ben megfo-
galmazott céljainkra, törekvé-
seinkre. A helyhatósági vá-

fel-
tételek, személyi szimpátiák 
szerint alakulnak, de tény, 

vételével a Testület minden 
tagja a Fidesz-KDNP listáján, 
támogatásával kapott bizal-
mat.

jó érzéssel tekintek vissza az 

-
valósítanunk, van, amivel elé-
gedettek lehetünk; van, amit
most még feladatként látunk 

sen van, ami esetleg nem tel-
jesült, vagy amivel nem va-
gyunk 

alakult a munkavégzés, az
resnek tartom a gyakorlatot, hogy összevont bizottsági ülésen tár-

zódni tud. A Polgármester Úr vezeti a bizottsági üléseket, ame-

terjesztések anyagát. Ott mindenki elmondja az észrevételeit, hoz-
zászól, esetleg korrekciót kér. Komplex tájékozódás és értékelés 
történhet. Utána a testüle
mennek, mert ott már a kialakult álláspontok világosak és egyez-
tetettek. Nem véletlen – és öröm ezt mondani –, hogy általában 
egységes döntések születnek. Ha van is egy-egy tartózkodás vagy 
ellenszavazat, ez nem érinti
ságát vagy eredményességét. Tehát mint munkamódszert, jónak 

– Ez, -testü-
letének gyakorlatában? 

– Igen, ezt a ciklus elején vezettük be. Ezzel együtt arra is van
példa, hogy egyik-másik bizottság elhatározta, külön is tartanak 

ülést. Ez adott esetben kedve ban, 
még figyelmesebben lehet áttekinteni az anyagokat. Legutóbb a 

rendszeresen külön összejövetelt is tartanak majd. – A keddenként 
délután esedékes összevont bizottsági ülések abból a szempontból 
is jók, hogy mindenki ott van, hall mindent, így, ha bármelyik kép-

– -testület munkájának tar-
talmában, mint tapasztalt gazdasági szakember, mivel elégedett?

– Ami mindenképpen em-
lítésre méltó, és a progra-
munkhoz, a vállalt feladatok-
hoz mérten értéknek tekintem, 
hogy a költségvetési helyzet
megnyugtatóan rendezett. Ez 

-
be kerül és mindenhez pénzre 
van szükség. A település költ-
ségvetési helyzete pedig még 
úgy is rendben van, hogy 
most, 2017-re a központilag 
szabályozott béremelésekkel 
kapcsolatban nyilván bizonyos 
nehézség adódik, mert ezeket 
végre kell hajtani. Ezzel együtt 

tési szempontból a 2017-es év 
is kiegyensúlyozottan és ren-
dezetten zajlik majd le.

– M
dolog, amit hallhattunk, 
nyugtázzák. 

– F
a normatív támo állandó 
költségei megmaradtak, így egy viszonylag nehezebb költségve-
tési helyzetbe került a település. A jelen helyzet költségvetési sta-

nek része, ami választási ígéretünk is volt, hogy nem lesz adóeme-
lés

nyugtató információ mindenki számára. Természetes, hogy min-
denki azt szeretné, hogy az adó ne emelkedjen, de közben történ-

– Van még más is, ami vállalt ígéret volt és teljesült – vagy
éppen folyamatban van? 

– További ígéretünk volt, hogy a kultúrprogramok változato-
sak lesznek. Azt hiszem, aki a nyári, de akár a téli programokat 
végignézi, nem lehet hiányérzete. Két típusba sorolható a progra-
mok jellege: a nyári programok zömében zenés rendezvények, a 

szakban még nem került sor filmvetítésre, de márciusra azt is ter-
vezünk. 
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– S az élet más területei? Van még minek örülni és mire büsz-
kének lenni? 

szociális gondoskodás

– Mi az, amit beszélgetésünk elején úgy említett, hogy még fel-
adatként látják maguk el tt, a következ  id szak megvalósítandó 
törekvésének? 

– Kedves Gyuri bácsi, hallottunk arról, hogy a közeljöv ben
ünnepli 70. születésnapját. Krisztinával együtt szeretettel gratulá-
lunk, lapunk és az olvasók nevében, Isten éltesse! 
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A Tátorján Szociális 
Szolgáltató Intézmény az idén 
is megszervezte – ahogy ed-
dig fennállása óta minden év-
ben – 
tanácskozást, amelyre 2017. 
február 15-én került sor. 

A szakmai tanácskozást 
az 1997. évi XXXI. „A gyer-

ügyi igazgatásról” szóló tör-
vény rendeli el, ami egyide-

eghatározza a meghí-
vottak körét is. Jogszabály 
rendelkezik a tanácskozás le-

így az „A személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek 

szóló 
15/1998. (IV.30.) számú NM 
rendelet 9. §. (3) bekezdés 
alapján kerül megrendezésre.

A tanácskozás célja, 
hogy áttekinthessük az el-
múlt év gyermekvédelmi te-

szer tagjai összefoglaló be-
számolót tartanak az elmúlt 
év tapasztalatairól, a gyer-

gyerekekkel foglalkozó in-
tézmények és szakemberek 
megszólalnak ilyenkor, akik-
nek feladatuk van abban, 

hogy a gyerekek helyzete 
jobb legyen. 

Jelen tanácskozást Bala-
tonkenese és Balatonaka-
rattya vonatkozásában tartot-
tuk, jelen volt a polgármes-

mesteri hivatal illetékes ügy-

mindkét telepü
seltette magát az óvoda, a 
balatonalmádi Család- és 
Gyermekjóléti Központ ve-

ferense, valamint a reformá-
tus egyház lelkésze és a ka-

A tanácskozáson az in-

változásokat az elmúlt évben 
megváltoztatott jogszabályi 
változások kapcsán, amelyek 
hatással voltak a családsegí-

helyettes személyének meg-
változtatására is a tavalyi év-

azon tagja az elmúlt év mun-
kájáról, akik erre kötelezet-

tonkenese és Balatonaka-

rattya vonatkozásában kap-

mertették a demográfiai mu-
tatókat. Sajnos mindkét tele-
pülésen elmondható, hogy 
leginkább a gyermekek lét-
száma csökken, de a lakos-

majd a gyermekorvos, mind-
két településre vonatkozóan
az elmúlt év gyermekvé-
delmi munkájáról. A két 
óvoda, majd az iskola is 
részletes tájékoztatást adott 
az ott folyó munkáról és 

mákról, amelyek felmerültek 
az elmúlt év során. Azok a 

nem voltak jelen és beszá-
molásra kötelezettek voltak, 

írásban megküldték beszá-

jelen volt elmondta javasla-

nak érdekében, melyben el-

je
ken tartsuk egy tájékoztató 

vábbá az egyre több maga-
tartási probléma a gyerme-

keknél, valamint a hiperakti-
vitás, melynek 

Erre javaslat is érkezett Teréz 

említett problémák kezelésé-
ben nagy hangsúlyt kap a 
pszichológusi tanácsadás, 
amit egyre többen vesznek 
igénybe, de az óraszámok 
még a megemelt órák elle-
nére is kevésnek bizonyul-
nak. Találkozunk azonban 
olyan helyzettel is, hogy nem 
akarják felkeresni a pszicho-
lógust, holott nagy szüksége 
lenne rá az adott személynek.

A településeket ellátó csa-

2016. évi munkájáról, vala-

a tavalyi év tapaszta-
latairól.

Szerencsére elmondható, 
hogy a településen nagyon 

hiszen a tagok szinte napi 
kapcsolatban vannak egy-
mással, így egy-egy prob-
léma ügyében azonnal tud-
nak cselekedni. Szeretnénk 
ezúton is megköszönni min-
den tagnak a tavalyi évi 

és bízunk abban, hogy az 
idén is legalább ilyen szín-
vonalon tudunk majd együtt 
dolgozni a családok, gyer-
mekek érdekében. 

Pozsonyi Monika
intézmény
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Beszélgetés Jurics Tamással, 

Jurics Tamás 2015. októbere óta Balatonkenese város 
végzett munkájáról, tapasztalatairól kérdeztük.

– település önkormányzatá-
nak kinevezett közigazgatási és szakmai 
elöljárója. Feladata a napi feladatok ellátá-
sától kezdve a szervezésen, a polgármesteri 

sági szerepen keresztül a munkáltatói jogok 
gyakorlásáig terjed, tehát összetett tevé-
kenység. De tulajdonképpen mit is csinál a 

fel-
adatok”? 

–
a Polgármester úrnak, hogy bizalmat szava-
zott nekem. Másrészt a testületnek is köszö-
nöm, hiszen az elmúlt egyéves munkánkról 
éppen a legutóbbi ülésén fogadta el a be-
számolót. Tehát a munkánkkal, az én mun-
kámmal is elégedettek. 

, valamint a
-testületet alap az különíti 

el, hogy a polgármester és a testület tagjai 
az, ha-

nem közigazgatási szakember. Ezért is van 

elektronikus közigazgatási menedzser egye-
temi diplomám. A polgármester és a testület 

politikai szempontból mi lenne a legmegfe-
mit szeretnének. Ezeket az ötleteket 

pedig egy közigazgatási szakember, a jegy-

sai kidolgozzák. Ha egy ötlet valamiért nem 
végrehajtható, erre felhívjuk a politikusok 

 kü-
lönbség köztünk.
szakmai szervezést és kivitelezést kell meg-
valósítanom. Szerencsére nincsenek egyéb 
politikai feladataim, aminek én örülök. Ter-
mészetesen együtt kell dolgozni, anélkül 
semmi nem megy. Valamennyien láthattunk 
már olyan helyzetet, amikor a polgármester 

érdek, hanem egészen más. Ilyen esetben a 
kor

nek és a polgármesternek is nagyon nehéz a 
feladata. – Ebben a ciklusban annyi köny-

ban a polgármesterrel, mint munkáltatójával 
e

-testület gyakorolta a munkáltatói jogo-
kat és a polgármester a napi feladatok ellá-
tását hangolta, most nincs.

– A folyamatos ellátást biztosító stabili-

–
vonja el a 

figyelmét, és nem a szakmaiságra koncent-
rál
gok, melyek az Van egy 

struktúra. A választópolgárok akarata a kép-
keresztül nyilvánul meg. A képvi-

rendeletekben. A helyi rendeleteket pedig a 
polgármesteri hivatal az apparátusával vég-

munkánk. Ebben természetesen az is benne 
van, hogy a központi jogszabályokat is vég-
re kell hajtani, hiszen vannak például olyan 
adó-, környezetvédelmi, vízügyi, vagy keres-
kedelmi jogszabályok, amelyeket nem a 

-testület határoz meg. Ha az egész
egy átgondolt struktúra mentén van elgon-

nagyjából az állampolgárok is tudják magu-
kat mihez tartani. Akkor borul ez az egész, 
ha egyedi dolgokban kivételeket teszünk. 
Ha ez történik, ha külön pályákon mozga-
tunk ügyeket, sérül a szakmaiság. Nem azt 
mondom, hogy az ember ne legyen empati-

polgárokhoz emberséges.
– Több mint egy éve van Balatonkene-

az egy év mit eredményezett. Mit tud még 
? 

– 2016 októberében múlt egy éve, hogy
Balatonkenesén vagyok. Közben lement egy 
szezon is, tehát most már eléggé rálátok az 

Ahány település, ahány önkormányzat, ahány
-testület, annyi szokás. Minden pol-

-testülethez 
alkalmazkodni kell. Nekem Balatonkenese 
sokkal nyugodtabb környezetet biztosít a 

dolgoztam, ami annyit jelent, hogy több pol-
-

munkahelyemen például négy polgármester-
rel és négy testülettel dolgoztam együtt.

–
– Igen, ezt úgy hívták korábban, hogy

mesteri hivatalra változott, de gyakorlatilag 
a szisztéma ugyanaz. Egy polgármesteri 
hivatal kiszolgál több települést. Ez nem is 
lenne gond, ha a települések nem teljesen 

ak lennének. Ha így van, 
akkor nem lehet azt mondani, hogy 
szítek például egy
ráhúzom valamennyi, egy igazgatás alá tar-
tozó településre. Mert az egyiken önkor-

másik 
településen három: egy a református egyhá-
zé, egy a katolikus egyházé, egy az önkor-
mányzaté. – Nem lehet egységesíteni. Egy 
adott rendelet megalkotását annyiszor meg 
kell szenvedni, készíteni, tárgyalni, a

-testülettel elfogadtatni, ahány te-

lepülés a közös hivatalnál van. Így sokkal 
nehezebb dolgozni. Olyan helyzetben az
ember teljesen szétaprózódik. Sokkal ideáli-
sabb, amikor egy település van. Ezzel per-
sze nem zárom ki azt, hogy amennyiben a 

település szeretne ide csatlakozni, azt én ne
venném szívesen. Természetesen szívesen 
veszem. Ha az alapokat itt nyugodtan, a 

vonalon le tudom tenni, akkor ebbe be tudnak 
csatlakozni a többiek.

– Az alapok letétele jelent valamilyen
látható, esetleg az ügyfelek által is tapasz-
talható változást a hivatal életében?

– Emiatt van, hogy strukturáltam a hiva-
talt. Amikor ide kerültem, több dolog más-
ként volt, amely megoldást kívánt. Jelenleg 

Nagy Erzsébet Andrea,
vagyongazda is. Van egy pénzügyi csoport, 

egy igazgatási csoport, amelyne

szinteket alakítottunk volna ki, 

saját csoportjuk munkáját sokkal közvetle-
nebbül szervezik, mintha én tenném, aki a 
körülbelül húsz ember munkájára nem látok 

tudnak nyúl-
ni abba a munkafolyamatba, ami nem jól 
megy, mert közvetlenül látják a feladatokat. 
Minden h
értekezletet tartunk, és a felmerült problé-
mákat, megoldandó heti feladatokat megbe-
széljük. Ha ez nem lenne, nekem kellene 
minden egyes ügyhöz odamennem. A fel-
adatokat delegálni kell, kiadmányozási jo-

feladatot nem lehet az embernek saját ma-
gához vonnia.
mond megosztom, de 
csak az enyém. Viszont ennyi bizalom nél-

nem -
parti településen. Ami érdekes, hogy ezen a 
településen valamiért több a bírósági ügyek
száma elyeimen.
Ezek szakmai – nem pertaktikai – 

pedig 
asszony, vagy a másik 
végez. Ezért volt szükséges a hivatalt újra
strukturálni, muszáj volt a feladatokat dele-

Míg az igazgatási vagy a pénzügyi csoport-

-testületnek, sem 
a polgármesternek olyan problémája, hogy 
ha nem vagyok itt, kihez forduljanak. Az 
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 munkája ezért nagyon ha-
tékony, s jól összefogja a csoportját.

– Ez a változás struktúra-átalakítás
vagy inkább struktúraváltás? Nagy mérték-

finomhangolás történt?
– Inkább váltásnak mondanám, mert az

len felettesükhöz menni, és mehetnek hozzá 
Eddig 

ez sokkal nehezebb folyamat volt, mert hoz-
zám nehezebb bejutni. Most, amíg itt be-
szélgetünk, biztos vagyok benne, hogy a 
kollégák sorban hozzák az aláírnivalókat, 
ami az én kiadmányozási jo-
gom. Van olyan feladat, amit 
magamnál tartottam. Ilyen pél-
dául az adó. Az adó nagyon 
érzékeny terület. Az igazgatási 

tunk, hogy az adónál lehetnek
olyan problémák, kérések, mél-

gyakorolni, így sok más mel-
lett ez az én feladatom maradt.
Közvetlen rálátásom van az a-
dóbevételekre, neki pedig több 
ideje jut az igazgatási csoport 
munkájára, az anyakönyvi ü-
gyekre, a szociális ügyekre és 
az iktatásra. A csopo

dol-
goznak, osztott munkakörben 

kiosztásra nem került sor, mégis egy struk-
túraváltás történt. Én úgy érzem, így jobban 

– Mindehhez csak gratulálni lehet. Ezen
i a véleménye Balaton-

– Nagyon jól érzem itt magam. Ilyen
dolgoztam még

soha. A település nagyon-nagyon szép. U-
gyanakkor azt látom, hogy a korábbi évek-

esetben használta ki a település, azokat, a-
melyekre predesztinálva lett volna. Ez 
lehetett a politikai csatározások miatt; ami 
biztosan nem volt Mindenkivel 
mindent meg lehet beszélni normálisan. 
Nem kell feszültséget gerjeszteni. Nem kell 
üvöltözni a telefonba a kollégákkal. Minden 
olyan ügyben le lehet ülni és lehet párbe-
szédet folytatni, ami probléma. Igen, vannak 
ügyek, amikor nem lehet csak és kizárólag 
az egyik oldalnak az igényét nézni, mivel 

gi érdeket kell nézni -tes-
tületnek a közösségi érdeket kell képviselni, 
és nekünk ezt a közösségi érdeket kell 
végrehajtani. Egyéni érdekek sokkal kevés-
bé jelenhetnek ebben meg, mint amúgy, egy 
üzleti kapcsolatban.

– És a közösségi érdekek védelmét, kép-
viseletét is s
végrehajtani.  

Melyek is tehát az ellátandó feladatok?

–
mányzatnak a település fejlesztése, telepü-
lésrendezésen túl, a település üzemeltetése. 
Az összes többi, az plusz. Az önkormányza-
ti törvényben vannak rögzítve, a 
feladatok. Ezek a fentieken túl: a közterüle-
tek, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló közintézmény elnevezése; egészségügyi 
alapellátás, az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások; környezet-egészség-
ügy (köztisztaság, települési környezet tisz-
taságának biztosítása, rovar- és rágcsálóir-
tás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biz-

- -
vezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

ség támogatása; gyermekjóléti szolgáltatá-
sok és ellátások; szociális szolgáltatások és 
ellátások, amelyek keretében települési tá-
mogatás állapítható meg; lakás- és helyi-
séggazdálkodás; a területén hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitáció-
jának biztosítása, valamint a hajléktalanná

-
segítése; helyi környezet- és természetvéde-
lem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; hon-
védelem, polgári védelem, katasztrófavéde-
lem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kap-

– jogszabályban meghatározott 
termékeik – -

ségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi 
ügyek; 
tonságának biztosításában; helyi közösségi 
közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; 

-szolgáltatás, a-
-szolgáltatásról szó-

ló törvény rendelkezései szerint a helyi ön-

A -testület vállalhat többet, ám
ha nem teszi meg, nem kell rá haragudni. 
Lehet, hogy erre van energiája. Lehet, hogy 
erre van pénze. Bármi lehet. De feladatot

 – itt gondolok a locsolóvízre –, 
a -testület úgy 

ítéli meg, hogy nem szeretne egy önként 
vállalt feladatot tovább folytatni, úgy azt 

Megint az jön 
ilyen egyéb feladatokra forgá-

csolódnak el az energiák, sokkal nehezebb

teni. 
A település üzemeltetése során a lako-

pedig az az egyik legfontosabb, hogy az 
önkormányzat a városgondnokságán keresz-
tül példát tudjon mutatni azzal, ahogy az 
önkormányzati területeket karbantartja. Ez 

lehet ragadni. Minden települé-
sen van ilyen; van, hogy a 
közterületet szándékosan be-
szennyezi valaki, és az ideig-
óráig úgy van. De ahogy tudo-
mást szerzünk róla, intézke-
dünk. Ha van telefonos bejelen-
tés, e-mail-es bejelentés, akkor 

azonnal. Itt volt például a síkos-
ságmentesítés. Én azt gondo-
lom, azt jól kezeltük. Nemrég
volt egy bejelentés: a lakótele-
pen egy játszótérnek eléggé 
leromlott az állapota. A Város-
gondnokság egy héten belül ott 
volt, a balesetveszélyt elhárítot-
ták, és ahogy a tavaszi munkák 
indulnak, oda fognak érni és 

denre van rálátásunk, de nem lehet mindig 
azonnali intézkedést elvárni. Egy családi 
házban sem úgy van, hogy azonnal, mindent 
rögtön megcsinálunk, mert akkor minden 
ház kacsalábon forgó palota lenne. Hanem 
ahogy az embernek, a családnak van pénze, 

Az önkormányzatnak vannak anyagi forrá-
sai
sokat be kell osztani. Beosztással jól
dik. A prioritási sorrend meghatározása 
azonban nem hozzám tartozik, hanem a 

- -testü-
let azt mondja, hogy a prioritás a strand, 
akkor ott fog fejleszteni. Ha azt mondja, 
hogy a prioritás a belváros, akkor ott. Ha azt 
mondja, hogy az egyik

A
hivatalnak a végrehajtásban kell segíteni.

– A struktúraváltoztatáson kívül, a fel-
adatvállalások végrehajtásával hogyan bir-
kózik meg a hivatal, hogy zajlik a hivatal 
élete?

– Nekem nagyon fontos, hogy a kollé-
gák egészséges munkakörnyezetben dol-
gozzanak. Nem egészséges, ha kényelmet-
len székeken ülnek. Ezért a székeket lecse-
réltük. Az épületben mindenhol megcsinál-
tattam a klímát, mert volt, ahol már évek óta 
nem volt tisztítva. Igyekszem az ilyenekre 
odafigyelni. Beadott az önkormányzat a 

sítésére is pályázatot. Remélem, ha ez meg-
valósul, akkor valóban egy olyan munka-
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környezet alakul ki, ami már vállalhatóbb. 
A másik, amire gondot fordítok, a kollegák 
képzése. Korábban egy 

atot, ami nem 
kevés. Volt olyan nap, amikor három eskü-

is le kellett vezényelnie. Két kollega 
vállalta, h
képzésre. El is végezték, úgyhogy most már 

folyamatosan járnak továbbképzésre, mert 
olyan gyorsan változnak a jogszabályi 
körülmények, hogy nem lehet megragadni, 

gezték az iskolát, folyamatosan képezniük 
kell magukat. A képzés, fejlesztés iránti 
igény valamennyi kollegám sajátja.

– Hogyan képzeljék el az olvasók a hi-
vatal napi munkáját? Gondolom, közülük 
sokan jártak már itt ügyeket intézni, de a-
mikor nem az ügyfelekkel foglalkoznak – ak-
kor milyen feladataik vannak a dolgozóknak? 

– A napi feladatokban is sok a változás,
amelyekkel lépést kell tartanunk. A közpon-

a jogszabályváltozásokat úgyszintén. Ná-
lunk nincs olyan, hogy ha bejön egy e-mail, 
akkor azt töröljük, mert hogy nem érkezett 
meg. Az ügyeket minden esetben végigkö-
vetjük. A leveleket is úgy kezeljük, mintha 
valaki személyesen jött volna be elrendezni 
a dolgát. – Az idei év legfontosabb feladata 
azonban – – az 

ASP egy olyan központi programszolgáltató 
rendszer, amelyben majd dolgoznunk kell. 
Felöleli az iktatást, a pénzügyet, a vagyon-
gazdálkodást, az adóügyeket, egyebeket.
Ehhez csatlakoznunk kell, valamint eszköz-,
szabályzat- és személyi igényei is vannak.
Van rá pályázat, amelyben második körben 
pályázhatunk. A pályázattal a rendszer kié-
pítésére körülbelül hatmillió forint összeget 
tudunk fordítani. A tervek szerint október-
ben kell a rendszernek elindulnia, bár lehet, 
még módosul a . 

– És a hangulat? Jó itt dolgozni a hiva-
talban? 

– Fontos a közösségépítés, ami szerin-
tem a korábbi években megint csak kicsit 
elhanyagolódott. Vannak törekvéseim, hogy 
közösségi programokat csináljunk a hivata-
lon belül, akár családosat is. Tavaly május-
ban együtt sütögettünk a majálison, ahová 
mindenki a gyerekeivel jött, focizott, kötet-
lenül jól érezte magát, tehát családias han-
gulat alakult ki.

– Milyenek a visszajelzések? Tapasztal-
hatják az emberek a hatékonyabb 
dést?

– Amire nekünk nagyon nagy hangsúlyt
kell fektetnünk, az a közterület-felügyelet. 
Ez az a terület, amelynek munkáját a helyi 
lakosok és a nyaralók is látnak és a saját 

-
k , hogy 

, ne csak 
felhívják az állampolgárok figyelmét, hogy 
rendbe kellene hozniuk a környezetüket, 
hanem ahol minden rendben van, oda olyan 

levelet dobjanak be, amelyen megköszön-
jük, hogy az ott lakók is hozzájárultak
településünk tisztaságának, egészséges 
környezetének megóvásához. E
tés az ingatlantulajdonosoknak. 

– Kenese Balaton-parti település, sok a
nyaraló, vannak akár fél évig is lezárt ingat-
lanok. A tulajdonosok nincsenek itt, így nem 

megoldani, hogy a város központilag taka-
rítsa az utcákat? 

– Meg lehetne oldani, de olyan nagy
anyagi ráfordítást igényelne, amire jelenleg 

A Városgondnokság 
. Emiatt van, 

hogy megpróbálunk gépesíteni, de természe-
tesen nem ész nélkül. Az , amit 
most beszerzett a Városgondnokság, hat-
nyolc ember munkáját tudja majd elvégezni. 
A Városgondnokság feladata, hogy a telepü-
lésen

azt 
mondjuk egy profilozó kanalú géppel végig-
húzzák. Egy
árok problémáját

biztos, hogy meg tudják oldani.
Ha az utca már teljesen leromlott, a lakosok 
nem képesek

– -
testületen múlik –, hogy ahol helyi lakosok 
vannak és az év 365 napján használják a 
területet, ott az utak legyenek jól karbantart-
va. Ott nem elég a murvázás, ott meg kell 
oldanunk az aszfaltozást. Meg kell oldanunk 

yezet kialakítását. A Város-
gondnokság 
részét, de igazán a közös munka tenné szeb-
bé a környezetet. Mindezt nem lehet egy-
szerre, de valahol el kell kezdeni. Legyen 

Például ne aszfaltozzunk 
ott utat, ahol még
Sajnos néha nem tudunk teljesen a koncep-

– A túlzott pályázatcentrikusság is okoz-
hat problémákat? 

– Az ideális az lenne, ha a pályázatokat
kiírók megkérdeznék, mire lenne 
most igény. Szerencsére van ilyen, a Kultú-
ra Házának felújítására legutóbb így nyer-
tünk forrást. Nincsen színházterem, jó lenne

. Nem kellene korlátozni, 
hogy például csak felújításra használható fel 
egy pályázat összege, vagy esetleg új építés-
re is. Mi végrehajtjuk, amit kell, de a lako-
soknak abban teljesen igaza van, amit a 
közmeghallgatáson is elmondtak: miért kell 
felújítanunk, amikor inkább új építésére 
lenne szükség? Mert a pályázat csak a fel-
újítást teszi l Azt gondolom, hogy 
inkább tegyünk valamit, minthogy semmit 
se csináljunk. 

– Mondhatjuk, hogy a Kultúra Házának
lesz egy teljes rekonstrukciója, még az idén?

– Igen. Teljes rekonstrukció lesz, de a
részleteket még nem ismerem.

– Emberileg nézve – tehát nem mint a
– hogyan látja a települést? 

Milyen Balatonkenese?

– Egészen másként élik azok meg, akik
itt laknak – én is itt lakom most már egy éve 
–, és egészen másként élik meg, akik turis-
taként jönnek ide. A turisták kapnak egy 
ízel Attól 
függ, a
ízlett, akkor máskor is vissza fognak jönni,
de ha éppen az az egy-két falat, amit elvet-
tek a tálról, nem ízlett, akkor nem jönnek 
vissza. Az lenne a cél, hogy ne csak a turis-
ták, hanem a helyiek is lássák a szépséget 
ebben a településben. Vannak, akik látják, 
természetesen nem lehet általánosítani eb-
ben sem. Van, aki nagyon aktív közösségi 
ember, van, aki sokat tesz a településért, és 
sajnos vannak olyanok is, akik nem kapcso-
lódnak be. Azt látom, hogy a településen 

Akik más stílusú emberek és a kétféle em-
ber kommunikációja nem mindig jó. Ez egy 

biztos, hogy az itteniek mindig megtalálják 

ban igyekszünk ezen segíteni. – A környe-
zetet nagyon szeretem. Ide járok strandra is, 
nem megyek át másik településre.

-testület egyébként minden 

,
egyéb ötletekkel. Ez reménysugár, hogy 
hosszú évtizedek óta elhanyagolt, leromlott 
állagú területeket is rehabilitálni lehessen és 
újra életet lehelni bele, magas színvonalon. 
Gondolok itt a Romantic kempingre, a part 
menti területekre. Ha megújul egy-egy ilyen 
terület az rendezettség jó érzésén kívül
idegenforgalmi és építményadókban is je-
lentkezni fog. Ez azért nagyon fontos, mert 

A 
tavalyi évhez képest az idén ötvenmillió 
forinttal kevesebb központi normatívából 
gazdálkodunk. Ezt az összeget valahonnan 
azért csak vissza kell pótolni a költségve-
tésbe. Honnan máshonnan, mint saját bevé-

az újonnan épült ingatla-
nok építményadójából, ahon-
nan az idegenforgalmi adóbevétel szárma-
zik, továbbá rendezvényekb -, vagy 
bérleti díjként. A -testület olyan 
választási ígéretet tett, hogy ebben a ciklus-
ban nem emel adót, ehhez pedig következe-
tesen tartja magát.

– Sok érdekes dolgot hallhattunk a bala-

azért még maradt: milyen ember Balaton-

ról? 
– Iskoláimat Veszprémben végeztem, az

általános- és a középiskolát is, tehát a me-
Veszprémben, a

Fogyasztóvédelemnél kezdtem dolgozni.
Hét évig voltam ott, közben elvégeztem a 

Ezután az illetékhivatal követke-
zett, majd 2003-tól

ahova odacsatla-
kozott Pécsely, és kialakult
ség. Ennek a 2013-as országos átszervezés 



2017. március BBalatonkenesei Hírlap 13 

– Ha jól tudom, a néptánc az Ön életében
is fontos szerepet tölt be. 

– Kívánjuk, hogy ilyen hely legyen Ke-
nese is, mások és a saját szemünkben. Raj-
tunk múlik, csak szorgalmasan m velni kell.



14 BBalatonkenesei Hírlap 2017. március 

„Háborúban ál-
lunk?”

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

A szerz  fotói  
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Ficánka cso-
port

November 28-
án

„Adventi 
hírnök”

Csipet-csapat csoport
„Vajaspánkó” Marika és 

Zsófi óvó nénik
November 30-án

„Dínom-Dánom”

Thury Vivien és Attila

December 5-én
„Ad-

venti hírnök”

„Vityilló” Teri 
és Kati óvó nénik  

Mikulás

December 12-én

Aprófalva csoport
„A róka és a libák”

Beni és Szilvi óvó nénik
December 13-án Fi-

cánka csoport nagycsoportosai
Luca-napi 

népszokást „Évszak-
forgó-szélforgó”

Kati óvó néni

December 15-én

„Kisfeny ”

Spengler Boglárka, 
Szabó Lóránt Kolos, 
Paucsa Hanna, Paucsa 
Bella, Bödör Krisztián, 
Horák Mercédesz, K -

m ves Botond
December 19-én

Globál Meseszínház
„A krampusz 

karácsonya”

December 20-án

Tömör István

Thury Attiláné

Január 25-én

„A nyúl meg a sün”
„A kóró és a kismadár”

„A magányos hó-
ember”

Február 2-án

Február 10-én
Roli bohóc

Február 16-án

Február 21-én

 Február 24-én
„A nagy-

hatalmú sündisznócska”



16 BBalatonkenesei Hírlap 2017. március 



2017. március BBalatonkenesei Hírlap 17 

Margit néni köszöntése 
Kósa Jó-

zsefné Margit néni Tömör István
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Márkus Zoltán huszonkét éven át, 1992 és 2014 között volt Lapunk munkatársa és szerkeszt je, 85. születésnapja alkalmából 
szeretettel köszöntjük! 

önként vállalt 
közéletben

„Tisztelettel és szeretettel, 
találnak könyvemben 
írásokat, amelyek kiegészítik 
ismereteiket, vagy nemes 
szórakozásban részesíti 
önöket”

ars 
poeticáját
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Életvezetés – megújulás és megtisztulás 

az úton járás
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„Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok Önöknek!”

„Tudják, mifelénk az ajándékot illik elfogadni!”

Tudod, lehet, hogy ez lesz számukra az utolsó közös karácsony, ezt 
sosem lehet tudni

Menjünk, keressünk valahol szaloncukor-újdonságo-
kat

Tudod, ez úgy kez-
d dött, hogy els ként egy pityerg  kicsinek adtam néhány szem szaloncukrot, magya-
rázta, majd kiderült, hogy ott vannak a testvérei is. Így azok is kaptak, de azt vettem 
észre, egyre több gyermek nyújtja felém aprócska kis kezét. S lásd, ez lett bel le – igaz, 
az egyik táska kiürült, de a másikban van b ven elég az otthoni apróságoknak, úgy né-
zem sok is lesz ennyi nekik

Na, ballagjunk mi is lassan hazafelé
Még le sem cikizel, vagy cukros bácsizol?

Nem de most, ha 
hiszed, ha nem, roppant büszke vagyok arra, amit ma tettél, s arra is, hogy a Barátomnak 
nevezhetlek!

Ilyet még sosem tettem, de esküszöm, ez most nagyon jólesett
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Arany János és Jánosi Gusztáv 
„Kedves Közönségünk! Egy barátságot elevenítünk fel, 

amelyet a múlt század (a 19. század) 60-as éveiben kötöttek.
Akik barátkoztak, az irodalomban jeleskedtek. Most az égi 

ismert Arany János, a másik alig ismert, de Kenesét és a Ba-
 ( ) 

dító, Jánosi Gusztáv.”

Elhangzott 1996. április 24-én, a balatonkenesei általános
iskola zsibongójának névadó ünnepségén. Az iskola közösségi 
tere Kecskés József iskolaigazgató
kapta a Jánosi Gusztáv M Csarnok elnevezést.

Az 1999-ben kiadott 

egén
Kecskés József leírja 
Arany János és Jánosi 
Gusztáv barátságának 
történetét. Személyesen 
Pesten találkoztak, 1861-
ben. Arany megjelenteti 
Jánosi verseit a Koszorú

folyóirat-
ban
kenti, amit Jánosi meg is 
fogad. A 19. század né-
met, francia, angol nagy-
ságainak magyarra fordí-

vel foglalko-
zik,

címmel. Tasso Megszabadított Jeru-
zsálem biztatására fordítja magyarra.

Jánosi kenesei villájában megfordult Jókai Mór, Tompa 
Mihály, Greguss Ágost, Gyulai 
Sándor.  „Arany János már nem élt, amikor Jánosi Gusztáv iro-
dalmi munkásságának elismeréséül a Kisfaludy Társaság rendes 
tagjává választotta. Végakarata szerint édesanyja mellett pihen a 
kenesei , a családi sírbolt-
ban.” (Kecskés József)

, az út bal

Bognár Elekné Arany Margit
(1881-1964) nevét, aki Dr. Bog-
nár Elek ny. miniszteri tanácsos, 
vámigazgató felesége volt. Az 
Arany család címeres nemesle-
vele szerint a nemességet 1635. 
április 28-án, Kraszna megyében, 

Fiának, Arany Sámuelnek négy
fia volt: Ferenc, János, István,
György. György Arany János fel-

volt, István pedig Arany 
Imréé, Arany Margit édesapjáé.

Hogy került Kenesére?
Az 1920-as 30-as 

család vásárolt Kenesén 
földet.  Ilyen volt dr. 
Bognár Elek is. A Kos-
suth és Nagykúti utca 

vásárolta meg, és beül-

mölcsfákkal. Szép kis villát is épített, ahol családjával élt. Be-
kapcsolódott a falu kulturális éle
nöke lett. Fia, Bognár Elek a Belvárosi Színház tagja, barátai-

Elek 1942-ben Budapesten halt meg, de Kenesén van elte-
metve. Felesége leányával, Bognár Erzsébettel élt együtt, aki 

Jánosi Gusztáv mellszobra

Jánosi Gusztáv

Arany Margit

A Bognár-villa
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az öt gyermekes öz-
vegy dr. Polgárdi Károllyal 
kötött házasságot 1952-ben.

A gyermekek nagy szere-
any-

jukra és a nagymamának szó-
lított Margit nénire, akinek
villája adott otthont a nagy 
családnak. Az utcában egyre-
másra épültek a házak, amikor
kiderült az Arany Jánossal 
való igazi kapcsolat. Jó döntés 
volt, hogy az utcát Arany Já-
nosról nevezték el.  

Vér Lászlóné

    A 
tos sokan méltatják majd Arany költészetét, 
mi csak egy rövid gondolatmenet erejéig em-

rában Tinódi Lantos Sebestyényen kívül 
(1550 Zrínyi Szigeti veszedelmé-
nek (1651) is fontos szerep jutott Arany János-
nál, a Szondi két apródjával kapcsolatban.
A szegény, református családba született A-
rany János legismertebb történelmi balladája 
a Szondi két apródja, melyet 1856-ban, egy 
nyári délután (az eperfa alatt) írt a magyar 
szabadságharc leverésének keservében. Év-
századokon át nem bírtak el velünk az egyesült 

európai seregek, a tatárok, majd a törökök sem
– .
     Gondolataiban erkölcsi tanítást ad a ma-
gyar ifjúságnak. A magyarok minden fenye-
getés és nehézség közepette kitartanak. Szon-
di apródjainak, fiatal dalnokainak kitartása 
példázza, hogy nem számít az, hogy mi tör-
tént, nem számít a vereség, hanem csak az 

s-
ségre, a régi, Szondi-
sára; és az apródok, az ifjúság, a gyerekek vi-

 – ahogyan ez 1956-
ban is történt a „pesti srácokkal” az orosz és 
hazaáruló baloldali megszállókkal szemben. 

tartás balladájának.
     A sokat emlegetett balladai homály övezi 

tikai támadásoktól, de olvasói minden kor-

szik, a magyar nép nem hátrál meg és nem 
pusztul el. Arany János arra tanít, hogy böl-
csen, csendes szavakkal képviselte az igazát, 
a forradalom és a magyar szabadság ügyét – 
legbelül mindvégig vidéki tanító és bujdosó 
maradt – és így is elérte célját. Hiába helyez-
ték magas közpozíciókba, az maradt, aki 
volt. Ez az igazi „Arany középút”.

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap,

Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad!
Meg nem marad itt anyaszülte.

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
Egyenest oda fog folyamodni. 

Hadd zúgjon az álgyu! – pogány Ali mond,
És pattog a bomba, és röpked a gránát;
Minden tüzes ördög népet, falat ont:
Töri Drégel sziklai várát.

Mint bástya, feszült meg romlott torony alján:

Kelevéze ragyog vala balján.

„Rusztem
Bár álgyugolyótul megtört ina, térde!
Én láttam e harcot!... Azonban elég:
Ali majd haragunni fog érte.”

Mint hulla a hulla! veszett a pogány,

Diadallal várta be végét.

Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mel ; 
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,

Arany: Szondi két apródja (részletek)  Vasváry-Tóth Tibor

Bognár Elekné Arany Margit

ARANY  200
200 éve született

Arany Jánosos
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F a r s a n g  –  a  m u l a t s á g o k  i d e j e ? !

 

Mátyás király
Itá-

liában

busójárás

Fasching
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„Egy gyertya nem veszít semmit a fényéb l, ha meggyújt egy másikat” 

Pulai Istvánné Matolcsy Gyöngyi
Pedagógus szolgálati emlékér-

met

Gyermekekért

Fürkész tábort

Nyári Erdei Óvodába

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulnak.” 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kalendárium – Március 

olvanos

„kis jégkorszak”

Március 1. 

Március 2. 

Március 3. 

Március 4. 

Március 5. 

Március 6. 

Március 7. 

Március 8. 
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Március 9. 

Március 10. 

Március 11. 

Március 12. 

Március 13. 

Március 14. 

Március 15. 

Március 16. 

Március 17. 

Március 18. 

Március 19. 

Március 20. 

Március 21. 

Március 22. 

Március 23. 

Március 24. 

Március 25. 

Március 26. 
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Március 27. 

különös világot vethetnek bizonyos, 

még homályban lév  adatokra nemzetem tör-
ténetében”

Március 28. 

Március 29. 

Kosz-
tolányi Dezs  István Izabella

Március 30. 

Március 31. 
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 ilona bolyongÁsai
Sorozatunk a balatonkenesei Somogyi Gyula 2001-es rendkívüli „világkörüli hajóútját” mutatja be a kenesei olvasóknak.

A hölgyet Ilonának hívják, s bár 22 tonnát nyom, karcsúnak mondható. Természetesen vi-
torlás hajóról van szó, amely maroknyi legénységével nekivágott a világ tengereinek. A hajó 
a Bristol Channel Pilot Cutter tervei alapján készült. Az old timer stílusú vitorlás 2001. 
november elején Las Palmasba érkezett, hogy csatlakozzon az Atlantic Rally for Cruisers 
mez nyéhez, melynek célja a karibi Saint Lucia. 

Ilona, egy old timer stílusú vitorlás, 
a 22 tonnás karcsú hölgy a világ tenge-
reit járván, csatlakozott a Rally for Cru-
isers mez nyéhez, átszelte az Atlanti-
óceánt, s befutott Saint Luciába. Itt érte 

ket a karácsony és a szilveszter, miköz-
ben a Karib-tenger varázslatos világá-
ban indultak felfedez  útra.

2001. december 17. 

Saint Lucia úttalan útjain

(lásd a fenti képen)

(lásd a következ  ké-
pen)

7. rÉsz
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Vezet  tisztségvisel  választás Balatonkenesén 
Balatonkenesei Polgár r Egyesület

Piros Ottó

Kórosi Tibor

Ritter József

Rézm ves Károly Ruszina György

Stud Lilla

Ritter József Pintér József
Nyemcsok Györgyné
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Az ember semmire se megy. 
Aki intakt, az m veletlen, 
aki m velt, az korrupt. Az 
intakt el tt le kell tagadni a 
m veltséget, a m velt el tt 
le kell tagadni az intaktságot. 
Az ember semmire se megy.

Az öt géniusz-
Hüperion

Magyarország szellemi föld-
rajzát

   „…csak akkor lehettem 
volna boldog, ha egy lettem 
volna a tizenkett  közül, és 

t hallottam volna.”  
–
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Kerti munkák hónapról hónapra 

Bollók Ferenc rovata 

Én sz ll t metszek, gyümölcsfát tisztitom, 
Földet az ekével igen forgatom, 
E hóban semmi vérem nem bocsátom, 
G zfürd  igen használ, tudom. 

borsót

kiemelt ágyás

kiemelt- vagy magaságyás
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Köszönjük szépen Bollók Ferencné Katalin szíves segítségét és hasznos szakmai kiegészítéseit! 
Ha kerttel, kertészkedéssel kapcsolatos kérdése van a Kertészhez, Bollók Ferenchez, kérdezzen bátran! –  

Balatonkenesei vonatkozású könyv jelent meg, EMLÉKEINKBEN ÉLNEK címmel, a Történelmi Vitézi 
Rend gondozásában, 1956 hatvanadik évfordulója alkalmából, 2016-ban, a Magyar Szabadság Évében. 

Vitézi Rendtársaink az 1956-os forrada-
lomban, a szabadságharcban é s  a megtor-
lás idején 

Vitéz Ambrus Árpád, balatonkenesei 1956-
os h s: Tarkóra tett kézzel –  A bala-
tonf zf i srácok emlékezete 

–
–
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 –  vitéz Pintér Kornél Észak-du-
nántúli törzskapitány

Történelmi Vitézi Rend: Emlékeinkben élnek. 
Emberek, h stettek, sorsfordulók a törté-
nelem viharában – 1956.  Szerk.: v. Tol-
nai Eta. Történelmi Vitézi Rend Egyesü-
let, Budapest, 2016

– Szemelvények Balatonkenese monográfiájából (3.) –

Több mint harminc esztend vel ezel tt, 1990-ben jelent meg Balatonkenese történetének máig legteljesebb monográfiája, Kis 
András: Az 1000 éves Kenese cím  könyve. Benne minden, amit településünk kialakulásáról s történetér l tudni lehetett és ér-
demes. A kötet, mely mind tartalmában, mind megjelenésében méltó városunk múltjához és jelenéhez, ma már szinte teljességgel 
beszerezhetetlen, antikváriumokban is csak ritkán bukkan fel. Ugyan tájházunkban megtekinthet , s a balatonkenesei könyvtár-
ban is található bel le egy, helyben olvasható példány, mégis sokan keresik. El z  lapszámainkból már megismerhették Bala-
tonkenese nevének kialakulását és természeti adottságait. A kenesei Balaton-part bemutatása következik. 
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Kiss András: Az 1000 éves Kenese. M szaki Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1990 

Zsákai Szilvia fotója
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személyes adatok kezelésé-
r l  védelmér l

Nekem jo-
gom van ehhez! Ez sérti 
az én személyiségi jogai-
mat! A személyes adatai-
mat nem adom meg! Az 
én érdekeimet ez sérti!

Ez rendben is lenne, 
ha a másik oldalon nem 
állna ott a saját adataink 
felel tlen kezelése. 

közösségi oldalakon

Erre van okulásra méltó példám.

Mik is azok a személyes adatok? 

MINDEN FOTÓ, VIDEÓ

bármire használ-
hatja

bele-
egyezése nélkül ehhez 
nem is lenne joguk

Pedig amit egyszer közzétettünk, az ott is ma-
rad! a szolgáltató tulajdona

mindenekel tt célszer  megel zni!

a ma-
gatartásváltozásuk árulkodó jeleire. A trendek, a divat köve-
tése könnyen vezet tévútra. 

Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy az oldalak m ködési 
szabályzatát érdemes megismerni, mert azokban pontosan le-
írják, hogyan kezelhetjük adatainkat, mi, mikor látható, ho-
gyan szabályozhatjuk az oldalunkon történ  bárminem  meg-
jelenést, láthatóságot. 

Az internet jó, hasznos, de valóságos információóceán, 
amiben könny  elmerülni! 
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Új sikerek a Ritmus-Tánc és Mozgásm vészeti Egyesületnél 

Zsoodance

Komáromi Dezdemóna Sipos Lili Ba-
logh Zóra Kiss Hanna Simon Kira Takács Zsófia Kovács 
Laura Török-Kurucz Sára Boros Luca

Sipos Lili Boros Luca Takács Zsófia
Komáromi Dezdemóna Vincze Szilvia

Kertay Zsuzsanna
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CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 

 
Balatonkenesén csendes környezetben al-
bérlet hosszú  távra kiadó! 20/213-96-30 
Balatonkenesei Öreghegyen kb. ¾ hektáros 
sz l  és gyümölcsös, felszerelt pincével, m -
velésre, ellentételezés nélkül, kiadó. Érdek-
l dni: +36 30/914-71-19 
Balatonakarattyán, a Bezerédi strandon piz-
zéria-lángossüt  eladó. 

    Érdekl dni: 06 30/603-60-69 
 

ADÁS / VÉTEL 
 

Sarok számítógépasztal eladó! Érdekl dni: 
06 20/213-96-30 

Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelés  
kályha jó állapotban. 2 db hever , 2 ég s 
camping gázf z , palackkal, felújított antik 
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap, vala-
mint hordozható MP3-as és DVD lejátszó 
hordtáskában, újszer  állapotban, olcsón el-
adó. Érdekl dni: Balatonkenese, Kossuth u. 
38/A 

 
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 

 
Adóbevallások készítését vállalom Pércsi 
Valéria, Balatonkenese, F  u. 6. 

    Tel: 06 88/482-608, 06 30/392-0952. 
A Generali Biztosító Nyugdíjbiztosítása 20% 
állami támogatással és a lakásbiztosítás 50% 

kedvezménnyel 2017-ben továbbra is 
igénybe vehet . Jelentkezni Rézm ves Ká-
roly f tanácsadónál tel 06 20 9 618 473 
Férfi fodrászat felesleges várakozás nélkül, 
akár kora reggeli vagy esti id pontban is, be-
jelentkezés alapján. Férfi és gyermek hajvá-
gás, férfiaknak szakállápolás, borotválás. 
Szükség esetén házhoz is megyek. A szolgál-
tatást el re egyeztetett id pontban végzem! 
Bejelentkezés: 0630/520-24-90 Filó József  
Németországból nemrég hazatért német 
nyelvtanár nyelvórákat ad Balatonkenesén 
gyerekeknek, de feln tteknek is. 

    Tel.: 06 70/622-74-36 

 

A P R Ó h i r d e t é s e k  
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Igazgatási Pénzügyi Csoport

énztári órák 

M szaki csoport 

A Polgármester 

A Jegyz  

Ügyfélfogadás: 

Ügyfélfogadás: 

Ügyfélfogadás: 

Ügyfélfogadás: 

Gajdos Béla: 
 

Fényforrás Kft. 

1. sz körzet 

Rendelési id : 

2. sz körzet 

Rendelési id : 

Rendelési id : 

Rendelési id : 

Rendelési id : 

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás: 

Áram – Észak-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 

Általános hibabejelentés:

Földgáz – Közép-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 

Általános hibabejelentés:

Ügyfélszolgálat: 

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás:

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás: 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes 
kiadványa, ezért a szerz k cikkeikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerz k felelnek. 
Beküldött kéziratot nem rzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkeszt ség 

a változtatás jogát fenntartja. 
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