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Összefoglaló a 2014. december 18-i testületi ülésrõl
December 18-án néhány rendkívüli, határidõs ügy megtár-

gyalása végett ültek össze a balatonkenesei képviselõk. Az

alkalmat most is megelõzte a bizottságok néhány nappal

korábbi összejövetele, melyen jelen tanácskozás napirendi

pontjait már végigtárgyalták, így ismét hatékony és gyors

megbeszélés következett.

Tizenhat napirendi pontot tárgyaltak, melyek közül az

elsõ a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása volt. A

képviselõ-testület a 2014. évi költségvetést 1.404.432 ezer

Ft bevételi és kiadási fõösszeggel állapította meg. Hiányt

nem tervezett, mert erre a jogszabály sem adott lehetõséget.

Az eddigi határozatok, illetve a költségvetés tervezésekor

nem ismert, nem tervezhetõ állami támogatások alapján

módosítások váltak szükségessé. A költségvetést befolyá-

soló döntéseket, az elõre nem látható tényezõkkel együtt

intézményekre lebontva tárgyalták és fogadták el a képvi-

selõk. Mivel a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár

költségvetése jelenleg még ellenõrzés alatt áll, a bizottsá-

gok javaslatára ennek jóváhagyására csak a vizsgálat lezár-

ta után kerül sor.

Megalkották az úgynevezett „szennyvizes” rendeletet,

mely a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz-

zel kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról

szól. Az intézkedést a Kormányhivatal felhívására kellett

megalkotni, ez történt meg most.

Pályázatot írt ki a Testület a Közmûvelõdési Intézmény

és Könyvtár intézményvezetõi munkakörére. Az intézmény

eddigi vezetõje 2014. október 15-én írásban jelezte,  hogy

2014. december 31-tõl munkaviszonyát meg kívánja szün-

tetni. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény értelmében közalkalmazotti jogviszony

csak pályázat alapján létesíthetõ, s kizárólag olyan sze-

mélyt lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a felté-

teleknek megfelelt.

Balatonakarattya a leválással kapcsolatos ügyek intézé-

sére mindkét fél részérõl egyeztetõ bizottság alakítását ja-

vasolta. A képviselõk döntése értelmében Balatonkenesén

– miként Balatonakarattyán is – 3 fõs bizottság szervezõ-

dik, melynek összetétele az éppen aktuális napirendi pon-

tok szerint alakul majd. Jurcsó János indítványozta, hogy a

tárgyalásra kijelölt csoport tagjai a konzultációk sikeres és

zökkenõmentes lebonyolítása érdekében legyenek állandó

személyek. A testület a javaslatot a módosítással együtt el-

fogadta.

Balatonakarattya leválása miatt szerzõdésmódosítás tör-

tént a hulladék elszállítást biztosító Siókom Kft-vel. A mó-

dosítás Akarattya leválásától 2014. év végéig szól, a 2015-

ös évre Balatonkenese már önállóan szerzõdik a céggel.

Az új település megalakulásával Balatonkenese elõrelát-

hatóan elveszti lakosságának 25,11%-át. Ezzel a lakosság-

szám 2661 fõre csökken; Balatonkenese Város Önkor-

mányzatának és intézményeinek pedig kevesebb feladat

jut. A költségvetési törvény lakosságszámhoz arányítottan

határozza meg és finanszírozza a polgármesteri hivatalok

létszámát, illetve az elõirányzott költségvetés is kevesebb

lesz. Ezért sajnos álláshelyek megszüntetésére kerül sor.

Továbbá a képviselõ testület kéri az intézményvezetõket és

az önkormányzattal kapcsolatban álló társulások vezetõit,

hogy a határozott idejû szerzõdéseket a 2015. évre automa-

tikusan ne hosszabbítsák meg, csak az önkormányzattal

történõ egyeztetés és körültekintõ mérlegelés után. A szer-

zõdéssel betöltött álláshelyeket, a határidõ lejártával lehe-

tõleg meg kell szüntetni. Mindez nem érinti a támogatott

álláshelyen foglalkoztatottakat, akik közmunka vagy köz-

hasznú munkaprogram keretében dolgoznak.

A testületi ülésen ismét felmerült, hogy a Vak Bottyán

strand megközelítése a Budapest felõl a 71-es úton érkezõk

számára igen nehézkes. Ha nem a jelenlegi forgalmi rend

érvényesülne, lehet, sokkal többen megállnának, nemcsak

átutaznának Balatonkenesén. Az ügyben korábban már

születtek intézkedések. A Hivatal a fõútvonal mellé kihe-

lyezendõ, a Széchenyi utca  és Vörösmarty tér felé mutató

útvonaljelzõ táblákat készíttetett – kihelyezésük a 2015. évi

szezon elõtt lesz. Egyeztetések történtek továbbá az ügy

megoldására az Állami Közútkezelõ Kht-val, s a Hivatal

szaktervezõktõl tervezési árajánlatot is kért. A Magyar

Közút Nonprofit Zrt., mint a 71-es út kezelõje a Vörösmar-

ty téri csomópont fejlesztésétõl és a balra kanyarodást lehe-

tõvé tevõ átalakítástól nem zárkózik el, de megterveztetését

és anyagi támogatását vállalni nem tudja. A legszerényebb

számítások szerint az átalakítás költségei körülbelül 70

millió forintot tennének ki, többek között azért, mert a jár-

da kivételével a terület szinte teljes egészében magántulaj-

donban van. Ha ilyen átépítések elvégzésére nem írnak ki

pályázatot, a felmerülõ költségeket Balatonkenese egyelõ-

re nem tudja vállalni. A kérdésre a testület a jövõ évi költ-

ségvetés ismeretében és a városfejlesztési tervek áttekinté-

se után újra visszatér.

Napirenden kívül hangzott el tájékoztató a strandtéren

folyó munkálatokról. A karácsonyi ünnepi idõszak miatt

2014-ben az építõk tevékenysége már nem folytatódott to-

vább. December 19-re várták a tervezõt a negyedik tervmó-

dosítással. Költségvetés készül, mennyivel kerül így többe

a kivitelezés. A pluszköltségek tervezõi hibából fakadnak,

így a tervezõnek, biztosítása terhére vállalnia kell ezek ki-

fizetését.

A testületi ülésekkel kapcsolatos anyagokat, elõterjesz-

tések és határozatok pontos szövegét, további háttéranya-

gokat a www.balatonkenese.hu weboldalon, az „Önkor-

mányzat” címszó „Képviselõ-testületi ülés” fejezetében ta-

lálhatnak.

– nk –
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Interjú Gyenge Katalinnal
Folytatjuk sorozatunkat, amelyben az új Képviselõ

Testület tagjait mutatjuk be az elért szavazatok számá-

nak sorrendjében. Ezúttal Gyenge Katalin asszony, a

Katica Pékség tulajdonosa következik:

Kenese valódi gyöngyszem lehet!

Azonnal megérintett, magával ragadott Balatonkene-

se szépsége, amikor 1991-ben megérkeztem ide. Azóta

is boldog vagyok, hogy  itt élhetek – hangsúlyozta

Gyenge Katalin, helyi üzletasszony, a képviselõ-testület

tagja. 

Közgazdasági technikumot végeztem, utána élelmi-

szer ipari, majd sütõipari szakképzéseket  szereztem –

kezdi a beszélgetést a Békés megyei Nagyszénáson

született Katalin, aki húgával együtt már otthon, csalá-

di körben megtanulta, hogy az ember csak  akkor juthat

elõbbre, ha kitartóan, szorgalmasan dolgozik. Ez vezé-

relt mindig is – szögezi le.  Sok tapasztalatot szerzett

Orosházán, ahol iskola után dolgozott a sütõ és édes-

ipari vállaltnál, ott a kenyérgyár igazgatójának nevez-

ték ki.

Kenese szépsége családját is lenyûgözte, ma már

édesanyja is vele él, az üzlet fölött kialakított lakrészben.

Húga élete úgy alakult, hogy Tiszafüreden telepedett le.

Katalin gyermekei viszont ugyancsak a közelben élnek,

Gábor fia Kenesén, õ a cég lepsényi sütõipari üzemét ve-

zeti. Neki három gyermeke van, a 19 éves Gábor, Kitti,

a 12 esztendõs, és a nyolc éves Róbert. - Nóra is a cég-

nél dolgozik, lányom családjával Almádiban talált ott-

honra, õ újabb két unokával ajándékozott meg, a 15 éves

Katával, és a hat esztendõs Alexával. Nóra az anyagbe-

szerzésért, készletgazdálkodásért felel.

- Nem könnyû idõszakban érkeztem Kenesére – idézi

a múltat Katalin, hozzátéve: akkoriban váltam el, a gaz-

daságban pedig már megkezdõdött a privatizáció, és az

orosházi vezérigazgató úgy gondolta, hogy a magáno-

sításnak nincs jövõje. Én úgy láttam, ez a jövõ, ezért

Miskolcon hoztam létre egy sütõipari vállalkozást, de az

ottani a környezetet nem tudtam megszokni, ezért, ami-

kor felkértek arra, hogy Kenesén szakmailag segítsek az

új sütõüzemnek, azonnal igent mondta, és nagy szeretet-

tel fogadtak.

Beszél arról, hogy döntését egy percre sem bánta

meg, azóta is boldog, hogy itt élhet a Balaton közelében,

ami máig a szenvedélye. - Nem lehet eleget bámulni,

csodálni a tavat, az itteni természeti adottságokat, kevés

szabad idõmben szívesen sétálok, kirándulok a parton és

a környéken – fogalmaz. Mint említi, külön örömet okoz

neki az, hogy a kávéház és a sütõipar révén sikeres vál-

lalkozást mûködtet, igaz, egész életét meghatározta a

munka, a kötelesség. Az eredményes mûködés legfõbb

titkának azt tartja, hogy a nyereséget rendszeresen visz-

szaforgatja. 

Emellett folyamatosan figyeli a gazdasági, pénzügyi

folyamatokat, nemcsak itthon, hanem szerte Európában,

elemzi, mire kell számítani, mi az újdonság, mi az, amit

érdemes alkalmazni és beépíteni saját munkájába. Mind-

emellett esküszik az óvatos, megfontolt döntésekre, a

másokkal való együttmûködésre, a békességre. Állítja,

el kell fogadni más véleményét, ötleteit, álláspontját, a

nehézségeken mielõbb túl kell lépni, a megoldást kell

keresni,

A kérdésre, hogy számos teendõje mellett miért vál-

lalt közéleti feladatokat is, azt mondja, sok tapasztalatot

szerzett a gazdaságban, az emberi helyzetek, kapcsolatot

kezelésében, amelyeket szívesen alkalmaz abban a mun-

kában, amit a testületben vállalt. Fõ céljai között nevez-

te meg Akarattya különválása után a vagyonmegosztást,

a telekhatárok pontos megjelölését, hogy Kenese érdekei

ne sérüljenek. A régi kenesei terület maradjon meg, így

a Honvéd üdülõ, a Máv Gyermeküdülõ, a Bezerédi

strand. Fontosnak tartja a Turisztikai Egyesület újraszer-

vezését.

Állítja, olyan jövõképre van szükség, ami Kenesét

egyedivé teszi, különös tekintettel az idegenforgalomra.

A településnek ugyanis különleges adottságai vannak,

mint például a Sós-hegy, a gyönyörû növény, a tátorján,

az úgynevezett „tatárlikak”, amelyeket még a tatárok

menedéknek vájtak a löszfalakba, mindezekre egyedül-

álló turisztikai látványosságot lehetne építeni, amelyben

a Tájház gazdag történelmi anyaga sokat segíthetne.

Tervei között nevezte meg továbbá a parti büfésor, a

strand, a park, a sétáló övezet, a kerékpár turizmus, a vá-

ros központ teljes megújítását pályázati pénzek bevoná-

sával.
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Január 22.: Vince napja
- Vince jelentése gyõzeldelmes. Nevének rokon hangzása, a

Vinum, „bor“ szóval magyarázza, hogy a szõlészek szentje

lett. Névnapja idõjárásából a bor termését szokták megjósolni.

- Idõjósló nap: „ Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.“

Január 25.: Pál napja
- Pál apostol megtérése elõtt vezetõ szerepet játszott a keresz-

tények üldözésében. Késõbb látomása volt, szózatot hallott, s

ennek az élménynek hatására megtért és a kereszténység nagy

térítõ apostola lett. Pál fordulása ennek a fordulatnak állít em-

léket.

- Idõjárási, csillagászati tartalma is van az ünnepnek. Túl va-

gyunk már a tél felén,s várható, hogy az idõ hamarosan jobb-

ra fordul.

- Idõjósló nap: „ Pál fordulata hogyha tiszta, bõven terem  me-

zõ, puszta.”

Február 2.: Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja
- Mária megtisztulásának ünnepe.

- A néphit szerint e napon a medve kijön a barlangjából körül-

nézni. Ha napos az idõ és meglátja a saját árnyékát, megijed,

visszabújik, mert még rossz idõ következik, hosszú lesz a tél.

- Az emberek a misére gyertyát visznek, megszenteltetik,

meggyújtják és torkuk elõtt tartják, hogy elkerülje õket a to-

rokfájás. A gyertya az örök világosság jelképe.

- Idõjósló nap: „Ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a tél.“

„Ha gyertyaszentelõn havaz, közel a tavasz.“

Február 3.: Balázs napja
- Szent Balázs a torok, a kikiáltók, énekesek védõszentje.

- A diákok házról házra jártak, hogy tanítóiknak és maguknak

élelmet gyûjtsenek és újabb társakat is toborozzanak az isko-

lába. Ez volt a Balázsjárás.

Február 5, 6.: Ágota, Dorottya napja
- Idõjósló nap: „Dorottya szorítja, Julianna engedné, de Zsu-

zsanna nem hagyja.“

- Dorottya farsangoló nap.

Február 14.: Bálint napja
- Tyúkültetés napja volt régen.

- Ekkor szólalnak meg és raknak fészket a verebek.

Február 19.: Zsuzsanna napja
- Már olvadni kezd a hó, elõbújik a fû, megszólal a pacsirta.

Farsang
Vízkereszttõl hamvazószerdáig tart. Legfõbb eseménye az ál-

arcos alakoskodás, mulatozás, evés-ivás. A bálokat általában a

farsang utolsó három napján tartották (farsangfarka)

Általános szokás a „batyus bál“. Az ünnepségsorozat egyben

a tél búcsúztatása, a tavaszvárás örömünnepe.

Az idén a farsang rövid. Húshagyókedd február 17-én, hamva-

zószerda február 18-án lesz.

Forrásmunka: Hónapsoroló, kiadja a Pedellus BT. Debrecen
Pulai Istvánné

CSÍZIÓ
Január 20 - Február 20. – Boldogasszony hava - Böjtelõ hava

Daloló nyugdíjasok
A kenesei Szivárvány Népdalkör december 16-án tartot-

ta évbúcsúztató rendezvényét a helyi óvoda éttermében.

Meghívásuknak eleget tettek az új képviselõtestület tagjai

és régi-új polgármesterünk, Tömör István úr is, aki mindig

szívesen vett és a jövõben is részt kíván venni a Népdalkör

rendezvényein, és fellépéseik alkalmával – ha ideje engedi

– el is kíséri õket. Horváthné Bakos Ilona mûvészeti veze-

tõ köszöntötte a megjelenteket, és röviden ismertette a

2014-es esztendõ történéseit. Kitörõ vastapssal köszönték

a Népdalkör tagjai mûvészeti vezetõjük munkáját, aki

2012-tõl dolgozik a közösség szakmai színvonalának érde-

kében. Mi se bizonyítja jobban magas szintû felkészültsé-

gét és a népzenei kultúra iránti elkötelezettségét, mint a

megérdemelt elismerések sorozata. 2014-ben 26 alkalom-

mal léptek fel különbözõ szintû mûsorokban. A Budaörsi

Népzenei Középdöntõbõl bejutottak a Kárpát-medence

Népzenei Döntõjébe, ahol Vass Lajos nagydíjjal és egy CD

felvétel lehetõségével díjazták õket, ez utóbbit különdíj-

ként kapták november 8-án. December 15-én Horváthné

Bakos Ilona népzenetanár a Veszprém Megyei Közgyûlés

ünnepi ülésén vehette át Veszprém megye érdemrendjét

zenemûvészeti szakmai munkájáért, amihez mi is tiszta

szívbõl gratulálunk. Séri Márta zenetanár a Népdalkör ve-

zetõje köszönte meg tagtársai odaadó, önzetlen munkáját

és a képviselõtestület támogatását. Õ is ismertette a 2014-

ben közösen elvégzett feladataikat. Séri Márta 1995 óta

tagja a közösségnek, 2005-tõl 2012-ig egy személyben volt

vezetõ és mûvészeti vezetõ is. 2012-tõl a vezetõi munkát

végzi a tõle megszokott szerénységgel és szakmai tudással.

Tömör István polgármester úr hozzászólásában megkö-

szönte a Népdalkör tagjainak s vezetõjének a magas szin-

tû, önzetlenül végzett népzenei munkásságát, kérve õket,

hogy dalaikkal együtt Kenese jó hírét is vigyék magukkal

szerte e hazában. A közös vacsora zamatos ízvilága az óvo-

da szakácsait dicsérte, köszönet illeti õket. Valamint kö-

szönet illeti Kocsis Jenõ alpolgármester urat is, aki a va-

csorához az alapanyagokat biztosította számunkra. Magam

részérõl is megköszönöm, hogy velük lehettem ezen az es-

tén, amelyet az õszinte szeretet, kölcsönös tisztelet varázsa

járt át. Kívánok sok-sok boldogságot és örömöt a Kenesei

Népdalkör minden egyes tagjának.

Id. Mészöly Sándor
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Történelem, emlékezés, hõsök és áldozatok
Január 11-én mintegy 100 fõ emlékezett ismét a II. Világ-

háború Don-i katasztrófájára.

Németh Péter lelkész úr mondott bevezetõt, majd egy rövid

zsoltár-részletet olvasott fel.

Ezt követõen Vér László idézte fel a II. Világháborúban va-

ló magyar részvétel néhány mozzanatát és a súlyos vesztesé-

geket.

Kedves folytatásként, Sarkadi Anna diáklány Wass Albert

verset mondott, nagyon szépen.

A program filmvetítéssel ért véget. A film egy morva szár-

mazású, de ízig-vérig magyarrá lett katonatiszt életét mutatta

be, Elfelejtett parancsnok címmel. Chratokwill Károly az I. Vi-

lágháború végén, majd az azt követõ idõszakban (1918-1919)

tüntette ki magát a székely hadosztály parancsnokaként. Ez az

egység becsülést érdemlõen állt ellen az akkortájt szétesést,

bomlást mutató katonai erõviszonyoknak, az antant-hatalmak

árnyékában megnyilvánuló román nyomulásnak. Chratokwill

pedig felelõsséget érzõ katonatisztként, emberként is nagysze-

rû példa a számunkra.

A megemlékezést koszorúzás követte, a II. Világháború

kenesei áldozatainak emléktáblájánál, majd a magyar himnusz

eléneklésével ért véget. Az emléktábla a Református Parókia

kertrészében örökíti meg azok nevét, akik életüket veszítették

a világégésben. Az Uszkai, a Vajda és számos más balatonke-

nesei család ma élõ hozzátartozói méltón õrzik az áldozatok

emlékét. Tegyünk így mi is mindnyájan!

Történelmi adalékok
Elõzmény: 1939. szeptember 1-jén Lengyelország felosz-

tását követõen (Molotov-Ribbentropp paktum) megkezdõ-

dött a II. Világháború. 1941 júniusában a németek megtá-

madták a Szovjetuniót, bízva a Blitzkrieg, a villámháború le-

hetõségében.

A Magyar Köztársaság 1941-ben lépett be a háborúba,

német szövetségesként, a birodalomtól, annak látványos

gazdasági és katonai sikereitõl megerõsödve, a támogatást a

Trianonban elvett hatalmas területek részbeni visszaszerzé-

sét, illetve megtartását remélve. 

A hatalmas távolságok, megnyúló utánpótlási vonalak és

széles harcvonal megosztotta a technikailag és a kiképzés

minõségében jobb német hadsereget, 1941 végén pedig be-

lépett az Egyesület Államok a háborúba a Szovjetunió és

Anglia oldalán. Hatalmas létszám és anyagi fölénybe kerül-

tek a németellenes szövetség erõi. 1942 januárjában követel-

ték a német vezetõk a magyar hadsereg aktív katonai szerep-

vállalását. Ez év tavasza és nyara között mintegy 207 ezer

magyar katonát szállítottak a Don folyó körzetébe (II. Ma-

gyar Hadsereg). Horthy kormányzóék jelentõs katonai erõt

akartak itthon megõrizni a háború befejezõ szakaszára, az

ország határainak majdani biztosítására. A Magyar Hadse-

reg parancsnoka Jányi Gusztáv dokumentáltan többször kö-

vetelte a katonák hiányos fegyverzetének, felszerelésének

pótlását, erre sem itthonról, sem korábban ígért német segít-

séggel, nem került sor. Mintegy 200 km-es harcvonalat,

mélységi tagozódás nélkül, hangsúlyozottan hiányos, elégte-

len felszereléssel védtek a magyar katonák.

1942 novemberében hatalmas méretû szovjet ellentáma-

dás indult, melynek stratégiai célja a VI. német hadsereg

Sztálingrádnál történõ bekerítése, egyúttal a magyar-román-

olasz erõk felmorzsolása volt. Nemzetünk legsúlyosabb

katonai veresége 1943 januárjában következett be. A II. Ma-

gyar Hadsereg a hatalmas túlerõvel szemben néhány nap

alatt összeomlott, a teljes veszteség mintegy 120 ezer fõ.

Voltak különösen kitartó, hõsies katonáink, akik közül so-

kaknak sikerült visszatérni a pokolból, de a tragédia mérete

megrendítõ.

Sajnos, súlyosak voltak Balatonkenese veszteségei is: a

korai szakaszban, a Don körüli harcokban 6 katonánk halt

meg, a teljes háborús kenesei áldozatok száma 43-45 fõ

(Forrás: Vér László).

Végül, álljon itt egy Don-kanyari ismeretlen katona imá-

ja: „Hallom a riadót, Uram mennem kell... Kemény harc

lesz, ki tudja, hátha ezen az éjszakán Hozzád érkezem.”

Azokon az éjszakákon mintegy 120 ezer lélek érkezett Hoz-

zá. Gondoljunk rájuk egy imával, sóhajjal!

Dr. Tábori György

Törekvéseink szerint, ez a havilap elsõsorban Balatonkenesérõl és a kenesei emberekrõl szól. Gyerekeink-
rõl, lakóink életérõl, a városunkban történtekrõl, tervezett közös programjainkról. Megkerülhetetlen és il-
lõ viszont, hogy hazánk történelmének néhány jelentõs eseményérõl megemlékezzünk, egyúttal elgondol-
kodtassunk. 2015 január 11-én emlékeztünk meg a II. Világháború magyar szempontból legsúlyosabb ka-
tasztrófájáról, a Don-i áttörésrõl.
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Vass Karcsi: elhivatottság és vas(s)akarat
Talán nem sok embernek kell bemutatni Karcsit, aki immár

10 éve a harmadosztályú rally világának meghatározó ver-
senyzõje. 1.6-os Ladájával a 2014-es szezonban már a Bala-
tonkenese Sport Club autósszakosztályának tagjaként viszi
városunk hírnevét az ország különbözõ tájaira. Technikája és
vezetési stílusa egybehangzó vélemények szerint kivételes a
Ladások között.

Az autó megépítése közel egy évig tartott. Gyerekkori álma
valósult meg ezzel, mivel a futballt egy sérülés miatt fel kel-
lett adnia. Elõnyt kovácsolt abból, hogy munkája révén az al-
katrészeket hamar és a legelõnyösebb helyekrõl tudta besze-
rezni. Csapatával a 2014-es szezont is beleszámítva már közel
80 teljesített versenyt tudhatnak a hátuk mögött. A kezdetek-
tõl fogva állandó társa Szabó Lajos, aki eleinte, mint szerelõ,
3 éve pedig már navigátorként segíti. Az összeszokottság,
összhang és az egymásba vetett feltétlen bizalom Karcsi véle-
ménye szerint nagyban hozzájárul sikereikhez.

Varga Bálint a csapat másik oszlopos kenesei tagja szerelõ-
ként és beugró navigátorként veszi ki részét a megméretteté-
sekben.

Versenyzõnk bevallása szerint a legemlékezetesebb pilla-
nat az a bizonyos 2 évvel ezelõtti Tatabányai verseny volt,
ahol a közel 100 indulóból abszolút értékelésben a másodikak
lettek.

A 2014-es szezon összegzéseként elmondta, hogy minden
megtörtént, ami egy évadban elképzelhetõ. Akadt vezetõi és
technikai probléma, de volt részük bõven sikerben is.

Január és február az autó felkészítésérõl szólt.
Elsõ megmérettetésük Écsen, a Rába Ringen volt, ahol a 4.

helyen végeztek.
Pihenésre nem maradt idõ Szombathelyen ismét rajthoz áll-

tak. Itt sajnos a pálya állapota és egy technikai malõr miatt egy
árokba hajtottak. Viszont, a gyors szerviznek és néhány ver-
senyzõtárs segítségének köszönhetõen, a szuper rally szabá-
lyát alkalmazva sikeresen befejezték a versenyt.

A Veszprém Rallyn elõfutóként indultak, ahol probléma
nélkül teljesítették a majd 300 km-es távot. Ezzel mind önma-
guknak, mind a szponzoraiknak bizonyítani akartak. Sikerült.

A nyári szünetben az 1 hónapos pihenõidõ alatt, kis kitérõt
téve, fia „navigálásával” elindultak egy veszprémi szlalom
versenyen, ahol kategóriájukban másodikak lettek.

Szeptemberre, a Kincsesbányai versenyre vissza kellett
építeniük az autót, mert aszfaltos pályán álltak rajthoz. Itt egy
technikai hiba folytán – a hátsó fékük befogott – a 3. helyrõl
lecsúszva 5.-ként értek célba.

Nagyvelegen is egy izgalmas és fordulatokban gazdag ver-
senyt tudhattak maguk mögött és a 4. helyen végeztek.

A Mikulás rally a zord idõ, esõ ellenére nagyon jó ered-
ménnyel zárult. Elsõ és másod osztályú versenyzõk és
tereprallysok is rajthoz álltak. kb.: 115 indulóból 60-an fejez-
ték be a versenyt az idõjárásnak köszönhetõ nehéz, változatos
pályán. Karcsiék a jó helyzetfelismerésüknek és rutinjuknak
köszönhetõen kategóriájukban a 3. helyen, az össz Ladások
között az 5. helyen végeztek.

Arra a kérdésemre, hogy sikereinek mi a titka, csak annyit
felelt, hogy sokat jelent számára az összeszokott, gyors és lel-
kiismeretes csapat. A család türelme, támogatása és áldozat-
vállalása, akik versenyein az állandó rajongótábort erõsítik.

Édesapja, elsõ versenye elõtt kétkedve kérdezte tõle: „Mi-
nek ez neked fiam?”. De látva akaratát és elszántságát, minden
rajthoz állásnál ott volt a 2012-es év utolsó versenyéig. Édes-
anyja, egyszer nézte meg, de mint várható volt, ahogy látta fi-
át száguldani a veszélyes terepen, inkább lélekben van vele,
otthonról szorít és aggódik minden pillanatban.

Amikor arról faggattam, körülbelül mennyi idõre tervezi
még pályafutását, nevetve legalább 50 évet jósolt, de a viccet
félretéve kiegyezett 10 évben.

Ami motiválja, az a sok pozitív visszajelzés, amit kap a pá-
lyán és azon kívül is. Nem kimondottan az eredményeikkel,
hanem kemény munkájukkal, kitartásukkal és vas(s)aka-
ratukkal példát szeretnének mutatni. Valamint, ha fia úgy
dönt, hogy késõbb a nyomdokaiba lép, Karcsi szurkolhasson
neki a pálya szélén állva, mint ahogy régen édesapja tette.

Bízom abban, hogy a 2015-ös szezonra bõvül támogatói-
nak köre, és hogy hasonló jó eredményekkel hálálja meg a be-
lé vetett bizalmat. Neki és csapatának a lassan kezdõdõ sze-
zonhoz sok sikert, kitartást és megbecsülést kívánok!

Szabó Tamás

IN MEMORIAM BÉLA BÁCSI
Pontosan nem emlékezem, de valamikor a 70-es – 80-as

évek fordulóján találkoztunk elõször. Õ a Honvéd Üdülõ pénz-
ügyi vezetõje, én a Sirály Szövetkezet mûszaki vezetõje vol-
tam.  Az üdülõ parancsnok – Major Zoltán ezredes úr – távol-
létében hozzá irányítottak cégünk kérésével; nevezetesen, hogy
használhassuk az üdülõ sólyaterét, egy általunk gyártott mû-
anyag testû 6/4 tonnás kiler prototípusának vízrebocsátásához.
A válasza igen volt, s még hozzá tette: itt élünk, egymásra va-
gyunk utalva. Egy racionális, határozott embert ismertem meg.

Aztán sok év múltán, 1996-ban egymás mellé sodort ben-
nünket az élet. Ebben az évben kezdõdtek el Akarattya teljes
területének csatornázási munkálatai, a lakosság széleskörû
összefogásával. Megalakítottuk a Balatonkenesei Beruházó
Víziközmû Társulatot, melynek Õ Ellenõrzõ Bizottsági elnö-
ke, én pedig a Társulat elnöke lettem. Nem kicsiny feladatot
vállaltunk; nélküle, Pauló Béla Bácsi nélkül nem valósulhatott
volna meg az a hatalmas beruházás!

Óriási szervezõkészsége már az addigra elkészült gázberu-
házások során is megmutatkozott. igen nagy része van abban,
hogy Akarattyán minden házban földgázt lehet használni. S
ugyanígy tette a csatorna beruházásnál is, a Társulat 2008. jú-
niusi megszûnéséig. És mindezt önzetlenül!

Eredményesen tevékenykedett a Fürdõtelep Egyesületben
is; jelen volt a közéletben, mindig számítani lehetett rá.

Racionalitásánál csak életigenlése volt nagyobb! 
A kórral, mely múlt év Karácsonyán legyõzte Õt, már ek-

kor is küzdött. Szépírással kezdett foglalkozni; három megje-
lent regényében visszatért Palóc-földi ifjúságához; a racioná-
lis ember a romantikát is használta önmaga gyógyításához.
Életében, munkájában, feladatai végzésében mindig gyõztes
volt! Most elõször veszített. És mi valamennyien egy nagyon
jó EMBERT; én egy jó BARÁTOT. Isten Veled Béla Bácsi!
Nyugodj békében! Orbán József
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Türingiai emlékeim
(folytatás)

(Németország egyesülésének 25. évfordulója alkalmából)
Körülöttünk egyre hangosabbá váltak az emberek, s már

nemcsak a dohányt, hanem ennivalókat is dobáltak a bent lé-

võk felé, akik már inkább bekerített állatokra kezdtek emlé-

keztetni, megtagadva emberi mivoltukat. Vontatottan, de újra

beszélgetni kezdtünk. Furcsa volt a német, magyar és orosz

nyelv keveréke, de a lényeg, hogy értettük egymást. Elmond-

ta, a cigarettás dobozról ismert fel, hogy magyar vagyok,

mert a mi hazánkban is szolgált egy esztendeig. Mégis bi-

zonytalan volt, mert itt még soha nem találkozott magyar em-

berrel. Természetesen egy bontatlan doboz Symphoniát ad-

tam neki, amit magyarul köszönt meg. Éreztem, kezd felol-

dódni velem szemben, miközben élvezettel eregette a füstöt a

bûzös levegõbe. Már kérdeznem se kellett, magától beszélt a

szinte elviselhetetlen körülményeikrõl. Többek között el-

mondta, hogy tisztjeik egyáltalán nem törõdnek velük, elad-

nak mindent, amit csak lehet, a dohány járadékukat hónapok

óta nem kapták meg. A fegyvereiket is le kellett adniuk, és az

élelmezésük is a töredékére csökkent. Halkan, szinte súgva

mondta el, ez a bázis volt az utolsó, ahonnan leszerelték a

nagy hatósugarú rakétákat, és már haza is szállították azokat.

Õk is nagyon várják, hogy végre elhagyhassák Németorszá-

got, s hazatérhessenek hazájukba. A beszélgetésünknek né-

met barátaim vetettek véget, mivel feltûnt nékik, hogy nem

veszek részt a szórakozásukban. Emelkedett hangulatban vol-

tak már, és így könnyebben kimagyarázhattam magam ké-

nyelmetlen helyzetembõl. Szerencsére senkinek sem tûnt fel,

hogy ez a kirándulás számomra teljesen más érzelmeket vál-

tott ki, mint belõlük. Félreértés ne essék, természetesen én is

ugyanúgy vártam, hogy a szovjetek végre kivonuljanak a

megszállt országokból és hazánk területérõl, mint bármelyik

honfitársam, vagy éppen a német barátaim. De amit ott lát-

tam, azt sohasem fogom elfelejteni.

Fel sem tûnt, milyen sokáig tartózkodtunk fent a bázisnál,

s az órámra pillantva jöttem rá, hogy már késõ délutánra jár az

idõ. A kocsi felé ballagva sokáig éreztem új ismerõsöm hosz-

szasan kísérõ tekintetét. Mielõtt elfoglaltam volna a helyem,

hirtelen újra a tábor felé fordultam. A kiskatona ugyanott állt

azóta is a tüskésdrótos kerítés mellett. Felemelve kezem, bú-

csút intettem felé, s lassan õ is bátortalanul, de integetni kez-

dett. Õszintén megmondva, a hazafelé úton történtekre szinte

nem is emlékszem, de az is lehet, hogy a tudatalattim nem is

akarja, hogy emlékezzek rá. Az estét egy kellemes sörözõben

töltöttük együtt, sûrûn jelezve az asztal felett csüngõ kis ha-

rangokkal, hogy a poharak üresek elõttünk. Újra lelkiismeret

furdalást éreztem, most pedig a német barátaimmal szemben.

Mert nem tudtam azon a napon teljesen azonosulni velük s ér-

zéseikkel. A viselkedésüket elfogadni képtelen voltam, ahogy

azokkal a „mégiscsak emberekkel” bántak, még ha a megszál-

lók katonái voltak is, nem õk követték el azokat a bûnöket,

amiért nekik kellett bûnhõdniük.

Az én édesapám is harcolt a II. magyar hadseregben a Don-

kanyarban. Majd ezután három évet töltött az orosz bányák-

ban és élõhalottként tért haza, teljesen megõszülve, fogak nél-

kül, amiket egy orosz katona vert ki géppisztolyának fatusájá-

val, mikor a disznók elõl egy kisajtolt napraforgó-pogácsát

próbált elemelni. De ezen a napon a gyûlölet mégsem tört fel

belõlem, hisz ezek a katonák az õ rendszerük és õseik által el-

követett bûnökért szenvedtek a háború után 50 esztendõvel.

Egy hirtelen mozdulattal a nagy csengõ láncát rántottam

meg az asztalunk felett, ez azt jelezte, hogy a sörözõben tar-

tózkodók az én vendégeim. Hatalmas üdvrivalgás tört ki, és

minden jelenlévõ a magyar és német nép egészségére és barát-

ságára ürítette fenékig poharát. Láttam barátaim arcán, ezt

õszintén is gondolták. Másnap kora délután elindultam haza-

felé, s megígértem, amint tehetem, újra ellátogatok hozzájuk a

csodálatos szûkebb hazájukba, Türingiába.

Mint azt mindnyájan tudják, 1994. augusztus 31. helyett a

megszállók augusztus 14-én végleg elhagyták Németország

egész területét. 1995-ben újra visszatértem Gelbergbe, mert

azt telefonálták barátaim, hogy a kivonulás napját minden esz-

tendõben megünneplik. S valóban a legkisebb településeken is

maskarába öltözött boldog emberek árasztották el az utcákat,

és zenekarok kíséretében járták végig településüket. Estére ha-

talmas sörsátrakban – jó német szokás szerint – mulattak haj-

nalig. Sajnos azóta az anyagi lehetõségeim nem engedték

meg, hogy újra elutazzam hozzájuk, de telefonon keresztül ér-

tesültem a következõkrõl. A német állam valamennyi, a szov-

jetek által évtizedeken keresztül használt területen az ott oko-

zott környezeti károkat és szennyezõdéseket eltávolította. Az

általam leírt bizonyos rakétabázist is ma már csak egy emlék-

mû jelzi. A fertõzõ talajt elszállították, s visszaállították a

hegy eredeti magasságát. A szépen zöldellõ fû azóta újra ba-

rátságossá tette a tájat, az újonnan ültetett fenyõk pedig töret-

lenül nõnek az ég felé, ezzel is jelezve a német emberek sza-

badságát és hazájuk iránt érzett szeretetét.

Id. Mészöly Sándor

Iskolai Könyvtárunk
nyitva tartási rendje:

HÉTFÕ: 10-16
KEDD: 10-16

SZERDA. ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 10-16

PÉNTEK: 10-16
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Seuso kincsek Székesfehérváron

A közelmúltban ellátogattunk Székesfehérvárra, hogy megte-
kintsük a Seuso kincseket. Miután egy rövid sétát követõen oda-
értünk, a Szent István király múzeumban vártak bennünket. Kis
várakozás után, beléphettünk egy nem túl nagy, osztályteremhez
hasonló helyiségbe. Elsõ ránézésre csak pár tálat és néhány ser-
leget láttunk. De mint utóbb kiderült a legtöbbjük tömény ezüst-
bõl készült, kivétel persze a réz üst. Miközben az összes tárgyat
alaposan szemügyre vehettük, egy ismeretterjesztõ szöveget
hallgathattunk. Az összes fennmaradt Seuso tárgyról részletesen
elmeséltek mindent. Az eredetileg tizennégy ezüst tárgyból és
egy rézüstbõl álló készletbõl (amit annak idején nászajándéknak
szántak) nyolcat sikerült Magyarországra hoznia a kormánynak.
Bár az értékes leletek rendkívül régiek, mégis épségben lehet lát-
ni õket. Különlegesség, hogy az egyik tálcán lévõ Pelso latin fel-
irat magyarul azt jelenti: Balaton. Minden bizonnyal még annak
idején egy szenátori rangot betöltõ személy birtokában volt a

készlet, és nem messze élhetett a Balatontól. A készletet 1970 –
ben találták meg nem messze Székesfehérvártól. A hetvenes
évek után egy kis idõre ismét nyoma veszett.  Aztán mikor leg-
közelebb megtalálták, nagy harcok folytak az értékes kincsekért.
Végül sok – sok kaland után a Szent István Király Múzeumban
tekinthetõk meg. A leletek megvizsgálása után egy múzeumpe-
dagógiai foglalkozáson vettünk részt. A foglalkozáson egy rövid
tesztet kellett megoldanunk szavazóegység használatával, majd
korabeli ruhákba öltöztették néhány társunkat. A foglalkozást
vezetõ két fiatal rengeteg információval egészítette ki a kiállító
teremben hallottakat. A nap végén pedig fáradtan, de tele élmé-
nyekkel tértünk haza.

Sarkadi Anna (6.osztály)

A kép eredete: 

http://nol.hu/belfold/20131214-ezusttalak_veres_titkai-1432513

Mindenki Karácsonya Kenesén
A Karácsony a Szeretet Ünnepe szerte a nagyvilágban. Saj-

nos a mai rohanó életben az embereknek sem idejük, sem kel-
lõ energiájuk nincs a mások iránti törõdésre. Ezért fontos a
Szent Karácsony közös ünneplése. Ilyenkor elfeledkezünk va-
lós vagy vélt sérelmeinkrõl, és megbocsájtóan fogunk kezet
esetleges haragosainkkal is. Az egymás iránti tisztelet és sze-
retet jegyében készült a 2014-es esztendõ ünnepi forgatóköny-
ve is. A Kultúra Házának fiatal szervezõje betegsége ellenére
is lelkiismeretesen készült elsõ szervezési feladatára. A jó
szándék szelleme vezérelte városunk Képviselõ Testületét is,
amikor eldöntötték, hogy szeretnék emlékezetessé tenni a Sze-
retet Ünnepét a résztvevõ közönség számára. Elsõként az óvo-
dások betlehemi mûsorát láthattuk, amit kellõ komolysággal
és csillogó szemekkel adtak elõ. Õket követték az iskola tanu-
lói karácsonyi dalaikkal. A Szivárvány Népdalkör tagjai mû-
sorukkal igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a nagyszámú
közönség részére. A Pannónia Citerazenekar zenei tudása s
elõadásuk színvonala felejthetetlen élményt nyújtott a közön-
ség számára. El kell ismerni azonban: a kihangosítási eszkö-
zök minõsége és a technikusok felkészültsége sokat rontott a
mûsorok színvonalán. A gyermekek jó hangulata is hango-
sabbra sikeredett a megszokottnál. Azonban ez sem lett volna
érzékelhetõ, ha a kihangosítás tökéletesre sikeredett volna.
Természetesen ez a hiba a jövõben többé nem fordulhat elõ. A
kenesei Country Tánccsoport új színfoltot hozott mûsorukkal
a közönség számára. Polgármesterünk köszöntõjében is ki-

emelte a Szeretet Ünnepének jelentõségét és fontosságát a csa-
ládok és közösségek számára. Befejezésül, elnézését kérte a
közönségnek a kissé hangosabbra sikeredett háttérzajok és a
technikai hibák miatt. Az ünnepi est hátralévõ mûsorában Ba-
lázsi Betti és Varga Feri szórakoztatta a jelenlévõket. Szá-
momra a legfontosabb az volt, hogy láthattam embertársaim
arcán a meghatottság jeleit, s tekintetükbõl a kisugárzó szere-
tet és az összetartozás örömének érzéseit. A termet és az elõ-
teret is kedvesen mosolygó hölgyek járták folyamatosan, kí-
nálván a különbözõ töltelékû bejgliket. Künn a parkolóban
sült kolbász, hurka és forralt bor várta az ünnepségen résztve-
võ kenesei embereket. Búcsúzóul minden kedves résztvevõ
ajándékcsomagot vehetett át. Úgy érzem, köszönet illeti a Vá-
rosgondnokság és a Sportcsarnok dolgozóit a közösségért
végzett munkájukért. Köszönet a felajánlott ételekért, sütemé-
nyekért és italért, legfõképpen sokak tevékenységéért.

Úgy érzem, a közös Karácsony ünnepe elérte célját, és a va-
lóságban is a szeretet és az egymás iránti tisztelet hangulatá-
ban zajlott le. Nem hinném, hogy Kenese városában bárki is
másként élte volna meg e szép estét.

Tisztelt balatonkenesei polgárok! Külön köszönöm Önök-
nek, hogy Önökkel együtt tölthettem el ezt az ünnepi megem-
lékezést. Mindazoknak az embereknek, akik egyedül töltötték
a Szentestét, szívem minden melegével így utólag is kívánok
Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt!

Id. Mészöly Sándor
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ÖKOISKOLA LETTÜNK!
„… a legtöbb ember elfelejtette, hogy kell bánni 

az élõlényekkel, rendszerekkel. És megint csak ez az oka 
annak, hogy az emberiség, ahol csak kapcsolatba kerül 

a természettel, pusztulással fenyegeti, pedig benne és belõle él”
Konrád Lorenz

Ma már hétmilliárd ember él a Földön. Mindannyiunk joga
és vágya, hogy egészséges, boldog és hosszú életet éljünk. Az
anyagi és természeti javak felhasználásának robbanásszerû
növekedése új kihívást jelent, amelynek a megoldásától függ
további sorsunk.

A környezetvédõ szemlélet kialakítását nem lehet elég ko-
rán elkezdeni, de még az általános iskolás korosztályban sem
késõ. A jövõ döntéshelyzetben lévõ nemzedéke lesznek õk,
akiknek meg kell oldani a 21. század legnagyobb kihívását, a
hosszútávon fenntartható életmód és gazdálkodás megvalósí-
tását, lokális és globális szinten is.

A környezeti nevelés fõ célja a környezettudatos maga-
tartás kialakítása, a környezetért felelõs életvitel elõsegí-
tése. Napjainkban az urbanizáció elõretörésével, a legtöbb
gyermek már nem a természeti környezet közelében nõ fel,
környezetünk az emberi gondatlanság miatt egyre pusztul.
Arra, hogy a környezetet védeni, szeretni kell, meg kell taní-
tanunk a felnövekvõ nemzedéket. Fontos feladat, hogy a ta-
nulók ismerjék meg a szûkebb és tágabb környezetük termé-
szeti, kulturális értékeit, alakuljon ki bennük a környezeti
problémák felismerésének, megoldásának jártassága és kész-
sége.

A környezeti nevelési tevékenységünket elismerõ címért
pályázatot nyújtottunk be szeptemberben, ahol az eddigi
munkánkat, programjainkat és a jövõbeli elképzeléseinket kel-
lett bemutatni. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a
Földmûvelésügyi Minisztérium december 13-án Ökoiskola
címet adományozott intézményünknek. A megtisztelõ elneve-
zés három évre szól, abban az esetben, ha harmadszor is érde-
mesnek bizonyul egy intézmény a cím viselésére, elnyeri az
örökös ökoiskola címet.

Mit is jelent ökoiskolának lenni?
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától,

hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti neve-
lés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai
tevékenység minden területén. Intézményünkben eddig is fon-
tosnak tartottuk a gyerekek környezeti nevelését, de a cím el-
nyerésével tovább erõsödhet a környezettudatosság nemcsak a
tanulók, hanem a felnõttek körében is. 

Az ökoiskolai tevékenység az iskola életében a minõségfej-
lesztés egy lehetséges módja, a kritériumok hét területre vo-
natkoznak: 

• az intézmény alapdokumentumai kiemelten képviselik
a fenntarthatóságra nevelés célkitûzéseit

• a szervezeti feltételek adottak, az ökológiai munkacso-
port a diákokkal és szülõi képviselõkkel, támogató szer-
vezetekkel együtt valósítja meg a munkatervet

• a pedagógiai munkában a komplex tanulás –szervezési
formák (projekt, témahét, modul), az erdei iskola kínálta
tanulási környezet és más hazai és nemzetközi oktatási
programok (humusz, mme, e-misszió, ökoiskola hálózat,
stb.) nyújtanak fejlõdési lehetõséget

• az intézmény mûködtetésében a lehetõségekhez mérten
törekedni kell az energiafelhasználás optimalizálására, a
belsõ és külsõ környezet zöldítésére, barátságossá tételé-
re, ahol minden élõlény jól érzi magát (madárbarát kert,
környezetbarát játszótér, komposztáló, konyhakert, füves-
fás területek)

• fontos szerepet játszik a kommunikáció, a diákok, szü-
lõk, a társadalmi környezet megfelelõ tájékoztatása, bevo-
nása a fenntarthatóság tanulásában

• a civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való
együttmûködés fokozza az ökoiskolai tevékenység sike-
rét, hatékonyságát (OFI, Kipp-kopp Óvoda, NABE, …)

• a helyi közösség, a közvetlen környezet adottságainak,
lehetõségeinek feltérképezése, kiaknázása megfelel a
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” alapelv-
nek.

Iskolánk a felsorolt kritériumokból jó néhánnyal rendelke-
zik, arculatunkat az immár hagyományosnak mondható
Egészségnap, Víz témahét, az erdei iskolai programok és a
több területre kiterjedõ szelektív hulladékgyûjtés határozza
meg. 

Három éven belüli vállalásaink: kerékpáros közlekedés
népszerûsítésére programok szervezése, komposztáló létesíté-
se, a Mûvészeti iskola közremûködésével környezetvédelmi
tematikus kiállítás szervezése.

Az ökoiskola cím elnyerése sajnos, anyagi támogatással
nem jár, így csak a rendelkezésünkre álló forrásokra, az eddig
kiaknázatlan lehetõségekre és a segítõ szervezetekre, szülõkre
tudunk támaszkodni a céljaink elérése érdekében.

Az iskola részletes ökoiskolai munkaterve megtalálható a
honlapunkon, a megvalósuló tevékenységekrõl szintén folya-
matosan beszámolunk. 

Pusztayné Nemes Beáta
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Örömmel vesszük, hogy sokan olvassák, szeretik e lapot, számos
észrevétel, megjegyzés követi egy-egy megjelenõ számunkat.

Legutóbb olvasói reflexió is eljutott a szerkesztõkhöz,
melyben „egy madarakat etetõ kisnyugdíjas” fogalmazott vá-
laszt egy elõzõ havi írásra /címe: Mindannyiunk érdeke/.

Köszönjük az észrevételt, örülünk a figyelemnek, de a kom-
mentár jellegû gondolatot nem kívánjuk megosztani Olvasóinkkal.

A névtelenséget ugyanis nem tekintjük illõnek, méltányos-
nak a korábbi cikkszerzõvel szemben. Készséggel adunk he-
lyet a tartalomra reagáló jobbító észrevételnek, eltérõ véle-
ménynek, de minden esetben a teljes név vállalása mellett.

Szerkesztõség

MEGHÍVÓ
Az egészséges életmódot követõ, vagy az iránt érdek-
lõdõ, nyitni szándékozó emberek számára havi rend-

szerességgel- minden hónapban - klubesteket tartunk a 

Kultúra Házában vagy a könyvtárban
Balatonkenesén 

Az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó 
elõadásokkal, gyakorlati bemutatókkal,

filmvetítésekkel várjuk Önöket.

A rendezvények látogatása ingyenes.

A  tizenharmadik klubestünk idõpontja:

2015. február 18. szerda 18 óra

Tervezett program:

Isten-lélek-tudat-fizikai test
Információ és anyag

A valóság

Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és
Gyöngyivel- a Teremtõ valódi tudásának átadásáról-

a klub házigazdáival.

Információ: 06 70 938 63 93
meszima@pr.hu, www.kulturakenese.hu

Meghívó!

A balatonkenesei A.V. Egyesület 
2015. 02. 20-án 17-órakor tartja 
a hagyományos tavaszi gyûlését!

Tagjainkat és minden kedves állatbarátot, 

érdeklõdõt szeretettel várunk!

Helyszín: Kultúra Háza

Kérjük, hogy adójának 1%-ával támogassa
Egyesületünk munkáját!

Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület

8174 Balatonkenese

Vak Bottyán u. 97.

Adószám:19380946-1-19

Nekünk is van egy Nepomuki Szent János szobrunk!
A Szentháromság és Szeplõtelen Fogantatás mellett, olykor

ezeknek hódoló mellékalakjaként, Nepomuki Szent János
szobra az egyik legjellegzetesebb téralkotó eleme a magyar,
illetõleg közép-európai barokk városképnek.

Nepomuki Szent Jánost (1340-1383) magyar népünk több-
féle Jánoskának hívja. A közép-európai, így a magyarországi
barokk jámborság, népi vallásosság jelentõs alakja, tiszteletét
a XVII. század folyamán, a csehországi vallásháborúk elmúl-
tával a jezsuiták készítették elõ.

Alakjában egyrészt a papság misztériumát, a gyónás szent-
ségét akarták megdicsõíteni, másrészt szintén egy másik Já-
nos, Husz nevével jelzett eretnekhagyományokat ellensúlyoz-
ni, népies jellegû jámborságban feloldani.

A XVIII. század szentjei közül az õ tiszteletére szentelték a
legtöbb új templomot, kápolnát, oltárt, szobrot. Szobrai fõként
az egész ország területén láthatóak, fõleg hidak mellett, vizek
szélén állnak, de megtalálható házak homlokzati fülkéjében is.

Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején birétummal,
karján feszülettel ábrázolják, amint gyóntatói öltözékben, uj-
ját ajkára illesztve inti hallgatásra magát és az arra járókat.

Ünnepe május 16-a. E szobrokhoz az ünnepen és nyolcadán
egészen a legújabb idõkig körmenet indult a templomokból. Mint
mondogatták: A Szent Jánost járták. Itt énekeltek és a szent litá-
niáját imádkozták, majd megkoszorúzták a szobrot. A Nepomuki
Szent János tiszteletére alakult jámbor társulatok, melyek legin-
kább jezsuita vezetés alatt virágoztak, fõ kötelessége volt az em-
berek jó hírének tisztelete és megvédelmezése, küzdelem és foga-

dalom a pletyka és rágalom ellen. Életébõl, illetõleg vértanúságá-
ból érthetõ, hogy e társulatok mellett a folyók, hidak és a vízen já-
rók hajósok, vízimolnárok, halászok patrónusa.

Itt jön képbe a mi történetünk: 1998-ban Balatonkenese
Önkormányzata és a Faluvédõk Egyesülete állítatta szobrun-
kat. Oldalára fel van vésve története: „1744. június 9-én a gya-
nakvó Kenesei nép a Mezõkomáromi Jezsuita plébánost és
társát ezen a helyen szekerestõl együtt árokba akarta borítani.
E népi hagyományban õrzött esetre is emlékeztet ez a szobor.

Mindezt azért írtam le mert nekünk Kenese városának is van
Nepomuki Szent János szobrunk. A könyvtár elõtti hídon, ahol
nap mint nap sokan közlekedünk. Szegénykét megviselte az idõ
vasfoga. Szeretnénk, ha szépségében „Õ” is megújulhatna. Meg-
újulásának kezdetét (anyagilag) szeretném megköszöni egy bá-
tor ismeretlennek aki belevágott a felújításba. Ezúton szeretném
kérni mindenki anyagi segítségét, akár hivatalból, akár magán-
személyként, hogy a tavasz folyamán folytathassuk a munkála-
tokat, s együtt gyönyörködhessünk a szobor újjávarázsolásában.

Székesfehérvár fele a 7-es út menti települések némelyikén
szintén találkozhatunk szentünk felújított szobrával. A jezsui-
ták által 1745 és 1751 között épített székesfehérvári Nepomuki
Szent János-templom (ma ciszterci Nagyboldogasszony-temp-
lom) a szent egyik legszebb hazai temploma. A kapu fölött ez
áll: QUONIAM TACUI. Magyarul: Mert hallgattam.

Ha szépet akarnak látni, látogassanak el oda, higgyék el,
megéri!

Fazekas Andrásné, Piroska
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Autóalkatrészek
japán, koreai 

és európai típusokhoz.

Motorolajok,
fék és kuplung alkatrészek,

lengéscsillapítók,
kipufogók

6-12 órán belül.

Vass Károly
06 20/962 06 15

jakoautoparts@gmail.com
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100 forintos hirdetések
CSALÁDI HÁZ/NYARALÓ/TELEK, ELADÓ-KIADÓ:

Akarattyán 2 szobás összkomfortos ikerház-

rész ELADÓ! Teljes közmû, garázs, ásott kút,

mûhely, ipari áram. 260 négyszögöles telek.

TEL: 06 20 573 53 15 Irányár: 6,3 M

ADÁS-VÉTEL:

165/70/R14 téligumi 2 db eladó 10.000 Ft 

Tel: 06 70 330 53 83

ELADÓ a Bocskai u végén 1800 négyzetméte-

res bekerített területen szõlõ, gyümölcsfák,

tetõtérbeépítésü téglaépület alatta pince. Víz,vil-

lany van. Ára: 10 millió Érdeklõdni: 06 88 22-

00-39; 06-70-25-108-17

Samsung 55 cm-es színes televízió, egy Dell

630 laptop, egy Epson Styllis D 78-as nyomta-

tó, egy Dalia új nõi kerékpár, egy balos fenyõaj-

tó lap és egy  Bio-Slim Ceragemes has masszí-

rozó készülék. 

Tel.: 06-30/ 508 5877, 06-20/ 455 6208

SZOLGÁLTATÁS/VÁLLALKOZÁS:

Nyugdíj és lakásbiztosítás a GENERÁLINÁL! A

nyugdíjbiztosításra 20% adókedvezménnyel, a

lakásbiztosításra 47% adókedvezmény. Érdek-

lõdni: Rézmûves Károly 06 20 961 84 73

ADÓBEVALLÁSOK készítését vállalom. Pércsi

Valéria 06 30 392 09 52 ; 06 88 482-608

Adóbevallás készítését vállalom! Schauermann

Zoltánné Tel: 0670/946-23-56

Fizioterápiás kezelések,
Izom és izületi fájdalmakra

Masszázs, Gyógymasszázs,
Stressz és mozgásszegény életmód okozta fájdalmakra, és azok megelõzésére

KiroMed, Gravitációs gerincnyújtó pad
Gerincsérv, derékfájás és egyéb gerincbetegségek kezelésére, megelõzésére

Érdeklõdés, idõpont egyeztetés 
a 06-70 379 0429 vagy 06 20 973 4804 telefonszámon

Balatonkenesei állandó lakosoknak 10% kedvezmény a listaárból
BOMEDIC ’99 Szakápolási szolgálat – Balatonkenese Táncsics M. u.16/a
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BALATONKENESEI HÍRLAP

Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István

Alapító szerkesztõk: 1913 - Czakó Gyula
1990 - Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél

Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.

Tel./fax: 88 594 500; e-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Nánássy Elek
Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep

A Polgármesteri Hivatal címe: 
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
e-mail: hivatal@balatonkenese.hu
web: www.balatonkenese.hu 
(88) 481-088, (88) 481-087
Fax: (88) 481-741
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi
Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ, szerda: 8–15.30
Péntek: 8–12
A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ, péntek: 8–12
Szerda: 8–15.30
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
Kedd: 8–12
A jegyzõ ügyfélfogadási ideje:
Szerda: 8–12
A Pénzügyi Csoportnál a pénztári
órák idõpontja:
Hétfõ: 9.30–12 és 13–15
Szerda: 9.30–12 és 13–15 

Településrészi Önkormányzat 
Balatonakarattya, Iskola u. 6.
Képviselõi fogadóóra: 
minden pénteken 16-17 óra között

Háziorvosi ellátás:
Balatonkenese, Táncsics u. 3. 
1. sz. körzet:
Dr. Németi Sándor (30) 432-16-55
Rendelõ tel.: (88) 481-340
Rendelési idõ:
Hétfõ-kedd: 12.30–16
Szerda, csütörtök: 8–12
Péntek: 8–11
2.sz. körzet: Táncsics u. 3.
Dr. Détár Bianka (30) 98-94-302 
Rendelõ tel.: (88) 769-155
Rendelési idõ:
Hétfõ: 10.30–12
Kedd: 8–10.30
Szerda: 14–16
Csütörtök: 12–14
Péntek: 10.30–12 
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka (30) 98-94-302 
Rendelõ tel.: (88) 769-155
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8–10
Kedd: 13.30–15.30
Szerda: 12–13.30
Csütörtök: 8–10
Péntek: 8.30–10

A rendelõben fiókgyógyszertár mûködik!
Nyitva tartása:
Hétfõ: 8.30- 9.30 óra
Kedd: 14- 15 óra
Szerda: 12- 13 óra
Csütörtök: -------------
Péntek: 8. 30-10 óra
Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
 70/ 315-7965
Dr Meláth Viola
H:   10 - 12 h-ig
K:   13 - 15 h-ig
Sze: 10 - 12 h-ig
Cs:  13 - 15 h-ig
P:    10 - 12 h-ig
Tanácsadás:
K:   12 - 13 h-ig
Cs:  12 - 13 h-ig
Balatonakarattya, Szent I. u. 1.
 70/315-7965
Dr Meláth Viola
H-K-Sze-Cs-P: 8-9 h-ig

Fogorvosi körzet: 
Elõzetes bejelentkezés alapján 
Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Thury Vivien (88) 491-683 
Rendelési idõ:
Hétfõ, csütörtök: 13–18
Szerda, péntek: 8–12 
Változott rendelési idõ: Kedd, 8-13
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fõ u. 23.
(88) 481-283
Hétfõ-péntek: 8–17 
Állatorvos: 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente (70) 436-5079
Hétfõ-péntek: 17–19 
Területi Szociális Szolgáltató: 
Balatonkenese, Táncsics Mihály 20.. 
(88) 482-943 
Szakápolói szolgálat 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16. 
(06-20) 9508-805, (06-70) 379-0429 
Városgondnokság 
Balatonkenese, Fõ u. 43. 
(88) 481-650 
Óvoda 
Balatonkenese, Balatoni u. 63. 
(88) 574-802 
Balatonakarattya, Bakony u. 7. 
(06-30) 330-9992 
Iskola 
Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. 
(88) 481-844 
honlap: www.pilinszkyiskola.hu 
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu 
Kultúra Háza: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
(88) 594-500 
e-mail: kulturabalatonkenese@gmail.com
Tourinform Iroda: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
(88) 594-645 
Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 9–15 
e-mail: balatonkenese@tourinform.hu 
Könyvtár: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. 
(88) 574-980 
e-mail: konyvtarbalatonkenese@gmail.com
Nyitva tartás: H: 10-18 óra között
K-Cs-P: 10-16 óra között
Sz: Zárva   Ebédszünet: 12-13 óráig
Tájház: 
Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
(06-30) 8371-853
e-mail: tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10–12; 14–16.
Könyvtár, Közösségi Ház: 
Balatonakarattya, Iskola u. 6. 
(06-30) 571-1947 
e-mail: konyvtarbalatonakarattya@gmail.com
Nyitva tartás: Hétfõ-szerda-péntek: 10-14;
Idõsek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. 
Nyitva tartás: Hétfõtõl–péntekig 7.30–16 
Sportcsarnok: 
(88) 06-30-275-9359
Rendõrség: 
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 
(88) 584-970, 584-971 
Vízirendõrség: 
Siófok, (84) 310-712
Vasútállomás: (88) 481-017
(akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt)
EON: 
Veszprém, Kossuth L u. 1-2.. (40) 444-000
Mûszaki hibabejelentés: 

(36-80) 301-301
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok 
 06 40 240-240 
Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. 
(88) 423-278
POSTA: (88) 481- 300
Református Lelkészi Hivatal:
Táncsics u. 13.  (88) 481 348
Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Táncsics M. u. 10.  (88) 481- 146

Közérdekû információk

ORVOSI ÜGYELET:
BALATONALMÁDI, PETÕFI SÁNDOR U. 2-4. TEL.: 88/412-104

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
A Polgárõrség telefonszáma: 06 30 621 5871

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a közterület-felügyelõk
a következõ számon hívhatóak hétvégén is: 06 30 225 94 45.

Városgondnokság elérhetõsége: 06 88 481 650, mobil: 06 30 320 51 02

LAPZÁRTA: FEBRUÁR 15.

Vá
lt

oz
ás

!

Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út végén.
A HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE:

2015. MÁRCIUS 31-IG
HÉTFÕTÕL–CSÜTÖRTÖKIG: 07-15 ÓRÁIG
PÉNTEKEN: 07-13 ÓRÁIG
SZOMBAT, VASÁRNAP: ZÁRVA
Csak zöldhulladékot illetve kommunális hulladékot lehet beszállítani.

Átvételi díja: 3175 Ft/m3

TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT,

HOGY 

BALATONKENESE 

ÉS BALATONAKARATTYA

TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETÕSÉGEKEN

TEHETIK MEG:

SZAKASZ HIBA
(3-NÁL TÖBB LÁMPA NEM VILÁGÍT):

EON HIBABEJELENTÕ 06-80-533-533

MAX. 1–3 LÁMPA
NEM VILÁGÍT AZ UTCÁN: 

TELEFON: 06-70-408-6908

INTERNET: https://kozvilhiba.hu/

e-mail: fenyforraskft@gmail.com



Szolgáljuk nemzetünket, jövõnket!
– Egy globalizálódó világban, információrobbanás korsza-

kában élünk, amikor a médiából, az internetrõl általános érték-
zavar, sokszor fejtetõre állított értékek vesznek körül minket –
hangsúlyozta Tömör István polgármester, a kultúra napi ün-
nepségen a Kultúra Házában, a minap.

Hozzátette továbbá: ebben a helyzetben kapaszkodókra van
szükség, igazodási pontokra, hogy a helyes értékrendet fel
tudjuk állítani. Azt mondják: „A fa a szél, a szélvihar támadá-
saira gyökereivel válaszol”. Nekünk is ebben az értékzûrza-
varban, vagy az értéktelenség zûrzavarában fontos visszanyúl-
nunk gyökereinkhez. Tömör István kiemelte: 1000 éves múl-
tunkat, a folytonosságot szimbólumokkal tudjuk kifejezni.
Ilyen a magyar korona, a Himnusz. A kultúra napja a Himnusz
megírásának a dátuma, amit Kölcsey Ferenc 1823. január 22-
én fejezett be. A város elöljárója többek közöt kiemelte –
Szívbõl kívánom magunknak, és mindazoknak, akik a magyar
kultúráért felelõsséggel tartoznak, akik nem kis erõveszítések
árán teszik a dolgukat, hogy e mai nap igazi ünnep legyen, az-
zal a tudással és szent meggyõzõdéssel, hogy amit teszünk, az-
zal népünket, nemzetünket, jövõnket szolgáljuk!

A kultúra napján Mók Mihály kultúrtörténész „Akarsz-e
játszani” címmel emlékezett meg a kultúra nagy közvetítõi-
rõl, majd Juhász Viktor fényképész Rím címû kiállítását
nyitotta meg Nagy Krisztina a nagyközönség elõtt. Az ün-
neplést Meskó Bánk mûsora és a Pilinszky János Általános

és Alapfokú Mûvészeti Iskola verses, zenés összeállítása
tette emlékezetessé.

Befejezésként, a Kultúra Díj átadása következett. A Képvi-
selõ testület egyhangú döntése szerint ezúttal két kitüntett ka-
pott díjat: a Pannonia Citerazenekar mindig nemzetközi szín-
vonalú és élvezetes zenéléséért, valamint Vági Károlyné,
Gyöngyi tanárnõ több évtizedes pedagógusi és a kultúra terü-
letén végzett kiemelkedõen értékes munkájáért. Gratulálunk,
további egészséget kívánunk a díjazottaknak. Köszönet Nekik!

Kulturális életünk,
programjaink

Február hónapban útjára indítunk egy

új sorozatot: értékes, fõként történelmi té-

májú filmek vetítésére kerül sor. Elsõ al-

kalommal február 13-án a Honfoglalás cí-

mû Koltay-film.

Február 17-én látogatást szervezünk

Budapestre, hét-nyolcadik osztályos tanu-

lókkal autóbuszos kirándulás keretében

meglátogatjuk a Parlamenetet, elõtte pe-

dig a Szent István bazilikát és kivételes

lehetõségként az Aranycsapat kriptáját

(Grosics, Buzánszky, Kocsis, Puskás sír-

helyét).

A koradélutánt a Hadtörténeti Múze-

umban töltjük, majd a kötelezõ Mc Do-

nald’ s kitérõ után, 17 óra körül érünk vis-

sza Balatonkenesére.

Várhatóan nagy érdeklõdés kíséri majd

a február 26-i (csütörtök) közönségtalál-

kozót. Vendégünk lesz Berzi Sándor, az

MLSZ alelnöke és Nyilasi Tibor 70-sze-

res válogatott labdarúgó. Ezt a programot

is a Kultúra házában tartjuk 17 órai kez-

dettel.

Kérjük Olvasóinkat, figyeljék, köves-

sék a programok tájékoztatóit. Érdeklõd-

jenek, jöjjenek, érezzék jól magukat!

Kulturális-, Oktatási 
és Sport Bizottság
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