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Összefoglaló 
a 2015. január 15-i, január 29-i és február 11-i testületi ülésekről 

 
Ismét fontos és hasznos döntések születtek a két ja-

nuári és a februári ülésen. 
Megalkotta a testület a Balatonkenese Kultúrájáért 

díj adományozásáról szóló rendeletet. A képviselők úgy 
döntöttek, hogy az Önkormányzat a díjban részesülők 
számára bruttó 100.000.- forint pénzösszeget is adomá-
nyoz. 

Segíti a testület a gyerekek úszásoktatását is. A tá-
mogatásban a balatonkenesei Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztályos 
tanulói részesülnek. 

Módosult a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelés helyi köz-
szolgáltatási rendelete. Ennek értelmében a Testület a 
Balatonkenese környezetében működő, megfelelő kapa-
citással rendelkező vállalkozók ajánlatai közül azt vá-
lasztotta, mely nettó 2200.- Ft/m3  (bruttó 2794.- Ft/m3) 
alapárral és 11000.- Ft/forduló (a minimális szállítási 
mennyiséget. 5 m3-t figyelembe véve bruttó 13970.- 
forint) árral számol. 

Tárgyalta és elfogadta a Testület a Tátorján 
Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról és pénzügyi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját. 

Zajlik az egyeztetés az intézményvezetőkkel a 2015. 
évi költségvetést megalapozó adatokról. Döntés márci-
us közepén, a költségvetés jóváhagyása után várható. 

Balatonakarattya döntése értelmében megszűnt az 
eddig Balatonkeneséhez tartozó balatonakarattyai fiók-
könyvtár. E körülmény és a Kultúra Háza előtti közterü-
let elnevezésének változása miatt módosult a Közműve-
lődési Intézmény szervezeti és működési szabályzata. – 
A kultúrházzal kapcsolatos további hír, hogy áttekintet-
ték a képviselők a Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár 2015. évi rendezvénytervét. A Kultúra Háza 
már készül a nyári szezonra – rendezvényeikkel a sok-
színű szórakozási lehetőségeket, a kulturális turizmus 
fellendítését kívánják szolgálni. Részletes és pontos 
programok iránt érdeklődve figyeljék a Balatonkenesei 
Hírlapot, a Kultúra Háza internetes oldalát és a hirdető-
táblák plakátjait! 

Városunk a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonst-
rukciójára Balatonakarattyával közösen pályázott, 
melyhez konzorciumi megállapodást kötnek. Az önrészt 
és az esetlegesen felmerülő pluszköltségeket mindkét 
település önállóan fizeti. Az ügyben hamarosan megin-

dul a közbeszerzési eljárás. A pályázat támogatási szer-
ződése és annak módosításai alapján a beruházás meg-
valósításának határideje jelenleg 2015. június 30. napja, 
így a kivitelező kiválasztása a közeljövőben esedékes. 

Több kérdésben is megállapodott Balatonkenese és 
Balatonakarattya. Így a fogorvosi rendelő üzemeltetésé-
re, az iskolabusz működtetésére valamint a temető fenn-
tartására vonatkozóan. Mindhárom kérdésben a lakos-
ságszám aránya volt a döntő tényező. Balatonaka-
rattyával egyeztetve, hamarosan kiírásra kerül a va-
gyonfelértékelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is. 
Ehhez a Testületnek eseti közbeszerzési szabályzatot 
kellett alkotnia. 

2015. január 1-től a normatív támogatások megszer-
zése végett Balatonkenese kizárólagos használatba adta 
az önkormányzati vagyon egy részét Balatonakara-
ttyának. Erre azért került sor, mert Balatonakarattya 
ingatlan-nyilvántartásban rögzített önkormányzati va-
gyonnal nem rendelkezik, a két település között a va-
gyonmegosztási megállapodás pedig még nem jött létre. 
Balatonakarattya Község Önkormányzatának, alapfel-
adatai ellátásához, a vagyongazdálkodással kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítéséhez szüksége van a használati 
jogosultság létrehozására. A használatba adás nem érin-
ti az elválással kapcsolatos terület- és vagyonmegosz-
tást, illetve a határkérdést. Utóbbiban ugyanis a két 
település véleménye markánsan eltér.  

A székesfehérvári Vidikon Kft. nyerte a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázatot. Ajánlatuk 
az összes járulékos költséget is magában foglalta. Mel-
lettük szólt mindezek mellett az is, hogy üzemzavar 
vagy más probléma esetén hamar a helyszínre tudnak 
sietni, valamint hogy korábbi munkájuk kapcsán meg-
bízható, jól dolgozó vállalkozásnak, ismert és elismert 
cégnek bizonyultak. Mivel a testületi ülésen kérdések 
merültek fel a pályázó kiválasztásával kapcsolatban, 
Tömör István polgármester több árajánlat részletes ösz-
szehasonlításával mutatta be, miért is született ez a dön-
tés. 

Napirenden kívül elhangzott még egy, a közvilágítás 
korszerűsítéséről szóló beszámoló. Egyelőre a felmérés 
fog megtörténni, hogy aztán a kiírt uniós pályázatok 
közül választhassanak a döntéshozók: melyik is érné 
meg leginkább Balatonkenesének. Pályázati támogatás-
sal LED izzós megoldást alkalmazó formára cserélnék  
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az utcai világítótesteket; a beruházás összértéke egy-
másfél év alatt megtérülne. Energetika terén egyébként 
átfogó akciótervre volna szüksége a városnak, hogy a 
későbbiekben akár naperőműtelep létesítésének tervét is 
fontolóra lehessen venni. 

 A Strandtér felújításáról szólva elhangzott, hogy  

közbeszerzést írnak ki a pluszmunkákhoz kapcsolódóan 
az altalaj megerősítésére. 

A testületi ülésekkel kapcsolatban további anyagok a 
www.balatonkenese.hu weboldalon, az „Önkormány-
zat” címszó „Képviselő-testületi ülés” fejezetében érhe-
tők el. 

– nk –
 
 
 

Tisztelt Balatonkenesei Polgárok! 
 
 
Mint ahogy mindannyian tudjuk, 2014. október 12-től Balatonkenese egyik terület része levált és 

Balatonakarattya néven önállóan működik tovább. 
A Balatonakarattyán megalakult Képviselő-testület döntése alapján közös hivatalt Balatonfőkajárral 

alakítottak. A döntés következtében a hivatalunkban található, Balatonakarattyára vonatkozó dokumen-
tumok összegyűjtése és átadása fontos és folyamatos feladat a hivatali apparátus számára. Az átadások 
folyamatosan zajlanak. Az Akarattyán lakók ügyeit Balatonfőkajár Polgármesteri Hivatalában intézik. 

A választások óta Képviselő-testületünk több döntést hozott az elválással, a vagyonmegosztással és az 
ehhez kapcsolódó tárgyalásokkal kapcsolatban. Megállapodtunk az óvoda, az iskola, az iskolabusz, a köz-
temető közös üzemeltetéséről, és az ehhez kapcsolódó határozatokat meghoztuk. 

2014. október 12-től december 31-ig az állami támogatásokat Balatonkenesének utalta az állam, az ez-
zel kapcsolatos elszámolások is folyamatban vannak. 2015. január 1-től ezeket a támogatásokat a 
balatonakarattyaiak által önállóan, a balatonkeneseiek megkérdezése és megállapodás nélkül meghúzott 
határvonalon túlra, már közvetlenül Balatonakarattya kapja. Ezért Képviselő-testületünk úgy döntött, 
hogy az általuk elképzelt terület jelentős részét számukra a határvonallal és a vagyonmegosztással kap-
csolatos döntésig kizárólagos használatba adjuk. Ezzel segítjük önálló működésüket, tehermentesítjük 
Önkormányzatunkat az adott területrészre eső fenntartási költségektől. Ez a használatba adott területrész a 
végső határvonalat és a vagyonmegosztási megállapodást nem befolyásolja. Álláspontunk továbbra is 
változatlan: a leválási folyamat vagy az első törvény szerint kell, hogy végbemenjen, vagy pedig a másik, 
2013. január 1-től életbe lépett törvény szerint. Az, hogy átmeneti intézkedés nélkül a két törvényből az 
Akarattya számára kedvezőt vegyük figyelembe, Balatonkenese számára nemcsak sérelmes, de rendkívül 
hátrányos is. A két település képviselőinek mindkét törvény szerint egyeztetni és megállapodni kellett 
volna a határvonal és a vagyonmegosztás kérdésében, ám ilyen nem történt. A számunkra elfogadható 
megállapodás megkötéséig nem fogunk fejet hajtani a diktátumnak, a törvények félremagyarázásával hát-
rányos szerződést nem kötünk. 

Ebben a munkában segítségemre vannak a tárgyalásban résztvevő képviselők: Gyenge Katalin, Kocsis 
Jenő és Dr. Bősze Ferenc ügyvéd. Közvetve a testület többi tagja is segíti mindnyájunk munkáját, képvi-
selik Balatonkenese érdekeit. 

Köszönjük a belénk vetett bizalmat, és a jövőben is bizonyítani fogjuk a szülőföldhöz és az itt élő em-
berekhez kapcsolódó ragaszkodásunkat. 

Isten áldja Balatonkenesét és minden itt lakó embertársunkat! 
Tömör István 
polgármester 
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Interjú dr. Tábori Györggyel 
 

– Az őszi önkormányzati választásokon Ön 458 szavazatot 
kapott. Hogyan került a jelöltek közé? Elfogadták, befogad-
ták-e a keneseiek? 

– Korábban nem gondoltam közéleti szerepvállalásra, 
nem tolakodtam a jelöltségért. Tömör István polgármester úr 
kért fel, de a megbízatást illetve megméretést szívesen vállal-
tam. A kérdés második felére vonatkozóan talán igent mond-
hatok. Egy vasárnapi szentmisét követően, amikor Ambrus 
Gyurival, Döbrösi Zolival, Polgárdi Karcsival, Németh Gyu-
szival, Mátrai Tibivel és másokkal egymás szemébe nézve 
kezet szorítunk és mosolygunk, okkal gondolhatom, hogy ha 
nem is befogadtak – mert hála Istennek, gyerekkorom óta 
rendezett családi életem volt –, de elfogadtak. Igaz ez a 
Vegyeske Icukájára vagy az utcabeli szomszédainkra, Pupp 
Marikára, Öcsi Gyuszira vagy a Bakos családra. Remélem, 
így marad a jövőben is. 
 

 
 

– Mesélne nekünk egy kicsit a pályafutásáról? Azt tudom 
Önről, hogy több  idegen nyelvet ismer… 

– 1969-ben végeztem okleveles közgazdászként, és az el-
ső munkahelyem a Fővárosi Tanács volt, melyet ma termé-
szetesen önkormányzatnak hívnak. Az Országos Tervhivatal-
ban, majd a Külkereskedelmi Minisztériumban folytatódott a 
pályafutásom, és szép fejezeteként az életünknek, öt évet 
töltöttem a családommal Montrealban, külgazdasági diploma-
taként. Hazatérve, nagyvállalatoknál dolgoztam és 2009-ben 
a MÁV Zrt. nemzetközi igazgatójaként mentem nyugdíjba, 
negyvennégy év szolgálati idővel. Mintegy tizenkét éve kö-
tődöm Keneséhez, a nyugdíjas időszakot pedig mozgalma-
sabbá teszik a képviselői feladatok, és mindig akad egy-két 
tanítványom is. Műszaki dolgokban teljesen járatlan vagyok, 
de az idegen nyelveket szívesen tanultam. Négyből tettem 
állami nyelvvizsgát. Egyébként is azt tartom, hogy a magyar 
nyelvet, bár nekünk a legszebb, hiszen az anyanyelvünk, de a 

határon túl nem érti senki. Tehát a mindenkori oktatás alap-
feladata lenne, hogy a felnövekvő generáció legalább egy, de 
inkább két idegen nyelvet elfogadható szinten beszéljen.  

– És a családja? Barátai? Milyen értékrendet képvisel a 
magánéletben? 

– Feleségemmel, Évával élünk itt Kenesén, júliusban le-
szünk negyvenöt éves házasok. Évi lányunk már elmúlt negy-
ven éves, ő is közgazdász, és Budapesten egy reklámügynök-
séget vezet. Sikeres üzletasszony, de rengeteget dolgozik, 
sajnos keveset látjuk őt. Az igazán közeli barátokat az élet 
ajándékának tekintem – és hála Istennek, vannak néhányan. 
Jórészt a diákkorból – még belegondolni is fura, lassan negy-
venöt-ötven éves barátságok. A felfogásom, gondolkodásom 
inkább konzervatív. Konzervatív szó szerint azt jelenti: „érték 
őrző”. Minden emberi kapcsolatban alapvető a bizalom, de 
meghatározóan fontos az egyéni felelősségtudat, magamért, a 
családomért és a közösségért, amelyben élek. Érték a hagyo-
mány, a család, a közösségi élet, iskolában vagy munkahe-
lyen a megfelelő hierarchia, a függőség és fegyelem, érték a 
hosszan tartó barátság, a szülőhelyhez ragaszkodás, a hit és 
általában véve is a rend. Én azt mondanám, hogy az úgyneve-
zett „teremtői rend”. Fontos a helyes sorrend is: tanulás illetve 
munka, vagyis a feladatok, a kötelességek és utána a jogok, 
lehetőségek. Gyakran ma ez utóbbiak hangsúlyozottak. 

– Az előbb tanítványokat említett. Kikre gondoljunk? 
– Évek óta van itt Kenesén egy-két tanítványom, akiknek 

angolt tanítok. Idegen kifejezéseket, fogalmakat értelmezünk, 
olykor történelmi, vagy akár társadalmi dolgokról is szó esik. 

– A hírek szerint ingyen tanít. Igaz ez? Ritkán hallani 
ilyesmit… 

– Természetesen a pénz számomra is fontos, mert gyakor-
latilag az élet minden területén nélkülözhetetlen. A tanításra 
viszont lelki indíttatásból szánok időt, mert úgy gondolom, 
hogy amit az élettől kaptam, vagy lehetőségem volt elsajátí-
tani, annak egy részét legalábbis szívesen osztom meg , adom 
tovább. Nagyon tudok örülni annak, amikor tehetséges, am-
biciózus fiatalokat látok, és egy parányival szívesen segítem 
az életre való felkészülésüket. 

– Ön a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottság 
elnöke lett. Mit szeretne megvalósítani az öt év alatt? Vannak 
már eredmények? 

– Programba foglaltuk és eltökélt vagyok, hogy az eddigi-
nél színesebb, változatosabb kultúrélet legyen Kenesén. Még 
akkor is, ha költségvetési lehetőségeink nyilvánvalóan mérsék-
lődnek. Már elindítottunk egy filmsorozatot értékes, látványos, 
jórészt történelmi témájú filmekből. Folytatjuk a bevált, koráb-
ban is népszerű nyári zenés programokat; fontos, hogy Bala-
tonkenese vonzerejét megőrizzük, lehetőség szerint fokozzuk. 

Jóleső visszajelzéseket kapok szívesen olvasott havi la-
punk, a Balatonkenesei Hírlap megfelelő időben történő meg-
jelenéséről. A jövőben is így lesz! 

 
    – nk – 
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Március: A megújulás hava 
 
Mindössze 23 fok! – ezzel a csekélységgel tér el földünk tengelye az „egyenestől”, s forog megdöbbentő pon-

tossággal önmaga körül – múlatva a napokat –,  és járja évmilliókban mérhető körtáncát az éltető fényforrás kö-
rül. A 23 foknyi ferdeség pedig nem hiba, hanem ajándék; ennek köszönhetően vannak évszakok és mindaz ami 
ezzel jár: kellemes klíma, gazdag vegetáció, változatos élet és az állandó megújulás lehetősége.  

Télen a meleg szobából gyönyörű látvány a dúsan kavargó hóesés, a fehér tisztaságot magára öltő természet, 
az opálosan sejtelmes zimankós táj, vagy a napfény ragyogása a milliárdnyi jégkristály játékos csillogásában. 
Gyönyörű..., de a megmerevedett, élettelen világ mégis csak egy kis ideig tud szórakoztatni, hiszen szótlan, pár-
beszédképtelen, üres csendje hamar ráül a lélekre. Mintha a tél sötétsége, köde, hidege és nyomasztó súlya fe-
lülmúlná rideg szépségét, és hatalma alá akarná gyűrni a vele játszadozó embert is...!  

Amikor már-már elegünk van a télből, egy csodás erő, a nap fénye és melege legyőzi azt. Mindent és min-
denkit felszabadít az élettelen bezártságból, és kaput nyit az életerős reménységnek. Újra lélegzeni kezd a föld, 
és leveti a felismerhetetlenségig elpiszkolódott téli bundáját. Rügyeznek a fák, bokrok, kihajtanak a füvek és a 
mezei növények, ki-nyílnak az első virágok, és ha már virág is van, akkor döngicsélnek a méhecskék, énekelnek 
a madarak, előjönnek az emberek, és mindenki tevékenykedik: teli frissességgel, a fészekrakás, az új élet és a 
gyümölcsök reménységével, a szabadság és az életerő örömével. 

Mi emberek is a természet részei és részesei vagyunk. Ugyanazok az érzelmi és emocionális hatások érnek 
bennünket is, mint a minket körülvevő élő világot. Csakhogy van..., sőt kell lenni egy lényeges különbségnek is. 
Mert ha például csak ugyanazok a külső erők mozgatnak bennünket is mint a hüllőket, melyek ha hidegre fordul 
az idő elbújnak és megmerevednek, ha pedig fölmelegszik, akkor hevesen táplálkoznak és szaporodnak, hogy 
fenntartsák önmagukat és fajukat, akkor bizony – eszünk okán – szánalomra méltóbbak vagyunk, mint az oktalan 
állatok, mert valami lényegeset figyelmen kívül hagyunk: hogy nekünk, embereknek nemcsak testi, hanem lelki 
funkcióink is vannak, és a tavaszi megújító vitaminokra, mozgásra, napfényre és táplálékra nemcsak a testnek, 
hanem a léleknek is szüksége van.  

Rendkívül érdekes ez a test-lélek párhuzam. A test megújulását az igen távolról érkező nap sugarai idézik elő, 
a lélekét pedig – a mi kultúrkörünkben – a közeledő húsvét ragyogó fénye. Mindkettő méregtelenítéssel kezd: az 
első kémiai és biológiai folyamatokat indít el, a második személyes szeretettel, megváltó erővel gyógyít. Az 
elsőnek elég, ha „kitesszük magunkat neki”, a másodikkal személyesen együtt kell működnünk, mégpedig a leg-
intimebb szféránkban, a  lelkiismeretünk szintjén, ahol nem lehet hazudni, de nem is érdemes, mert akkor meg-
hal a szeretet. Míg a test egyedülvaló kivirulása megölheti bennünk a lelket, addig a lélek újjászületése életerővel 
tölti meg a testet is.  

Érdemes elgondolkodni a lelki megújulás folyamatáról. Mindenekelőtt tudatosodni kell bennem, hogy szük-
ségem van rá. Személyesen akarjam a megújulást, de azt is tudjam, hogy ugyanúgy nem megy egyedül, mint 
ahogy a természet részei sem működnek egymástól függetlenül; viszont nélkülem sem történik semmi sem. – Mit 
is akarjak...? Méregteleníteni...! A lelkem mérge a személyes akaratom hibái és torzulásai, amelyeket bűnöknek 
nevezünk. Ebből a szemléletből egy nagyon mély bölcsességet árul el a szakrális figyelmeztetés: „... most többet 
imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az istengyermek-
ség teljességére jussanak”. – Miről is van szó? A lélek megtisztuló beszélgetése önmaga és a tényleges külső 
Segítő között nem is lehet más, mint az imádság: vagyis a lélek, sokszor szavakba sem foglalható néma „suttogá-
sa”, az a rádöbbenés, hogy „meg akarok tisztulni”. Ez az elengedhetetlen kezdet; és a folytatás... maga a lélek-
gyógyászat. Csakhogy ez nem pusztán elhatározás kérdése, nem oldható meg önszuggeszcióval vagy terápiás 
beszélgetéssel, hanem csak élettel és cselekedetekkel: amit tudva és akarva rosszul tettem, azt most – szintén 
tudva és akarva – jól teszem (vagy jóvá teszem). Ezért van gyógyító ereje a böjtnek és mindenféle jócselekedet-
nek és örömszerzésnek, mert a cselekedeteknek itt elsősorban lélekgyógyító értelmük van, és nem a „teljesít-
mény” a fontos. Az ember megújulása a lélek megújulása nélkül elképzelhetetlen. Húsvét (az áldozat és a föltáma-
dás) előrevetített fénye erre ad esélyt minden tavaszon. Sőt ezeket semmivel sem lehet kiváltani vagy fölcserélni.  

És a végeredmény, a megújulás, mégsem mindezek eredménye, hanem ajándék. Hasonlattal élve ez olyan 
ajándék, mint amilyen a vőlegénynek a menyasszony. Mert hiszen a menyasszony szépsége, lelki gazdagsága, 
feleséggé és leendő anyává váló mivolta sem jár ki a vőlegénynek azért a kis udvarlásért vagy ígéretért, hanem 
érdemén felüli ajándék. Ha ez így van a külső dolgokkal, akkor mennyire igaz a belső világra, ahol az egyedüli 
igazi partner maga az Isten (akkor is ha ismerem őt és akkor is, ha még csak a homályban keresgélek). 

Március megújulásra hív: kívül is, meg belül is, és ez már igazi örömhír! 
Dr. Balázs Pál 



2015. március  Balatonkenesei Hírlap  7 

Nagytakarítás 
 
Az Anyaszentegyház nagytakarítást hirdet...! – Senki se gondoljon most valami csalafinta reklámfogásra, hanem 

értse mindenki szó szerint: 2015. tavaszán, ami egybeesik a mi húsvéti előkészületünkkel, rendezzünk egy alapos 
takarítást, a maga fizikai valóságában, a magunk környezetében...! Rengeteg elhasználódott holmi, kiürült flakon, 
rossz ruha, megromlott anyag vesz körül bennünket, amelyek nemcsak csúnyák és a rendetlenség látszatát keltik, 
hanem porfogók, fertőzőek, haszontalanok és terhes nyűgöt jelentenek mindenkinek; nem beszélve arról, hogy 
„ráülnek a lelkünkre”, és mi magunk is nyomasztónak érezzük magunkat a saját környezetünkben. Néha ez olyan 
méreteket ölthet, hogy az illető saját erejéből már nem tud és nem is akar változtatni rendetlen környezetén.  

A fentiekkel kapcsolatban nem hagy nyugodni egy tavaszi kirándulás élménye: A természet gyönyörű és üde 
erőfeszítéseket tett egészséges megújulása érdekében, s közben igyekezett eltüntetni (benőni) azt a sok szemetet, 
amit felelőtlen emberek kihordtak, leborogattak és szétszórtak. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a kiránduló 
társaság egyik tagja szinte megmerevedik a látványtól, s közben könnycseppek gördülnek le megdöbbent arcocská-
ján... – Mi történt...? – kérdeztem tőle. – Hát nem látom...? – kérdezett vissza, s közben rám emelte bánatosan cso-
dálkozó tekintetét. – Szörnyű állapotban van azoknak az embereknek a lelke akik ezt tették...! – válaszolta csende-
sen, és tovább siratta az embert. Igen az embert, mert a természet makacs szorgalommal és élniakarással ön-
tisztítást végez, és képes győzedelmeskedni sebei felett, de hozzá képest az ember értelmes adottságai ellenére oly-
kor szerencsétlenebb és tehetetlenebb, mert képes véglegesen körbeszennyezni önmagát.  

Nagytakarítás dolgában senki se tartsa magát kivételnek! Nyitogassuk ki szépen szekrényeinket és fiókjainkat – 
szobában, konyhában, irodában, kamrában és műhelyben –, és szórjunk ki minden fölösleges, elavult és megrom-
lott dolgot. Az értékesebbek közül se tartsunk meg mindent, csak a legszükségesebbeket, s a többit adjuk oda má-
soknak, akik jobban tudják használni, mint mi. Takarítsuk ki azt a sok port és piszkot is, ami rárakódott személyes 
tárgyainkra. Ne hagyjuk, hogy környezetünkben sok minden elromoljon. Amire szükségünk van, az használható 
állapotban szolgáljon minket. Kilépve a lakásból, ott se tűrjük meg a szemetet, a koszt és a piszkot. – A kertünk és 
az állataink a mi tulajdonaink; kiterjesztettük rájuk uralmunkat. Ha ez így van, akkor ezzel együtt jár a róluk való 
gondoskodás kötelezettsége is. Teljesítsük ezt is, és akkor nyugodt lelkiismerettel gyönyörködhetünk bennük, és 
élvezhetjük gyümölcsüket. – S bizony, még itt sem állhatunk meg, mert ha erőnkből és jó szívünkből telik, akkor 
elsősorban azoknak illik segítenünk, akik a fentieket a maguk erejéből nem tudják megtenni. – Ugye, elvégre szoli-
dáris közösségi lények, keresztények vagyunk...!  

Igen, a nagytakarítás belső folyamatokat indíthat el: személyes boldogító felelősségérzetet a Teremtő iránt, a 
birtokba kapott „föld” iránt, családom és embertársaim iránt, valamint önmagam iránt; s közben azt tapasztalom, 
hogy a „tisztulási folyamat” már jóval nagyobb hatást ért el a lelkemben, mint külső tevékenységem a környeze-
temben...!  

 Dr. Balázs Pál 
 
 

                               



8  Balatonkenesei Hírlap  2015. március 

 

B U D A P E S T  D I Á K S Z E M M E L  –  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A hetedik és a nyolcadikos diákok, többek között én 
is, február 18-án ellátogathattak Budapestre. Első úti 
célunk a Szent István Bazilikához vezetett. A buszon 
ráhangolódtunk a napra egy érdekes kvízzel. Mire oda-
értünk, már jó volt a hangulata mindenkinek. Az altemp-
lomban megemlékeztünk az Aranycsapat tagjairól, majd 
körbevezettek minket a Bazilikában, ahol megnézhettük 
többek között a Szent Jobbot is. Innen a Parlamentbe 
mentünk tovább, és egy igazán  különleges idegenveze-
tésen vehettünk részt. Részletesen megtudtunk mindent 
az épületről és történetéről. Megnézhettük, ahogyan a 
koronaőrök leváltják egymást, az üléstermet és az arany 
lépcsőket is. Egy rövid sütizés után a Hadtörténeti Mú-
zeumba indultunk. A múzeumban mi, hetedikesek fel-
idézhettük a szabadságharcról, a nyolcadikosok a vi-
lágháborúról tanultakat, megismerhettük az akkori 
katonai viseleteket, iratokat. Ahogyan a múzeum bezárt, 
mi is hazafelé indultunk. Természetesen a csoportképek 
nem maradhattak el, ahogyan a nap végén a „mekizés” 
sem. Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy 
nagyon jól éreztük magunkat a kiránduláson! Köszönjük 
az önkormányzatnak ezt a napot!  

Csőszi Janka Kata, 7. o. 
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  K I R Á N D U L Á S  A  F Ő V Á R O S B A  
 

Budapesti kirándulás Panna szemüvegén keresztül 
Február 18-án a Pilinszky iskola 7. és 8. osztályával tanulmányi 
kirándulásra mentünk Budapestre. Első érdekességként a Szent 
István Bazilikába látogattunk el. Az altemplomban az aranycsa-
pat utolsó négy tagjáról, Puskás Ferencről, Kocsis Sándorról, 
Grosics Gyuláról és Buzánszky Jenőről emlékeztünk meg. Utána 
az elképesztő Szent Jobbot csodálhattuk meg. Ezt követően fel-
mentünk a kupolába és onnan néztünk le frenetikus fővárosunk 
látképére. Később elmentünk a Parlamentbe. Ott az aranylép-
csőházon keresztül a kupolaterembe a szent koronát, a jogart és 
az országalmát tekinthettük meg. Szinte kézzel tapintható volt 
hazánk történelme. A koronázási jelvényeket egy órás váltások-
kal koronaőrök védik. Az ülésteremben elmesélték nekünk, ho-
gyan is szokott az Országgyűlés ülésezni. Egy séta után a Had-
történeti Múzeumban találtuk magunkat. A háborúk, fegyverek 
és a káprázatos egyenruhák látványa egy képzeletbeli időutazás-
ba repített minket. Az élmények sokasága után felüdülést jelen-
tett a hazánk történelmében nem túl 
nagy szerepet játszó McDonald's lá-
togatása. 

Zubor Panna, 7. o. 
 
 

Kirándulás Budapesten 
2015. február 18-án kirándulni ment 
a Pilinszky iskola 7. és 8. évfolyama 
Budapestre. 

Reggel 8 órakor indult a busz. 
Megérkezésük után, először megláto-
gatták Magyarország 3. legnagyobb 
templomát, a Szent István Bazilikát. 
Megemlékeztek az Aranycsapat né-
hány tagjáról, Grosics Gyuláról, 
Puskás Ferencről, Kocsis Sándorról 
és Buzánszky Jenőről. A templom 
kupolájából csodálatos látvány tárult 
eléjük. Innen útjuk a Parlamentbe vezetett. Ott a Belügyminiszté-
rium parlamenti államtitkára, Kontrát Károly fogadta diákokat. 
Körbevezette őket az épületben, megcsodálhatták az üléstermet 
és az őrséggel védett Szent Koronát. Élvezettel nézték végig az 
őrtisztváltást is. Az épületből kilépve, egy Duna-parti séta alatt 
beszélhették meg a látottakat. A következő helyszín a Hadtörté-
neti Múzeum volt, ahol megismerkedhettek a szabadságharc és a 
világháború alatt használt fegyverekkel, katonai felszerelésekkel 
és egyenruhákkal. Elképedten nézték ezeket a hadi tárgyakat, 
hiszen eddig csak tanórákon hallhattak róluk. Befejezésképpen a 
hazaindulás előtt, egy McDonald’s-os vacsorával zárták a na-
pot. 

Köszönet a kísérő tanároknak, hogy biztosították a felügyele-
tet. Külön köszönet Dr. Tábori Györgynek és a Balatonkenesei 
Önkormányzatnak, hogy a diákoknak felajánlották ezt a lehető-
séget. 

Balogh Csenge Fruzsina, 7. o. 

 „Országunk háza” 
Úgy döntöttem, hogy az önkormányzat által szervezett budapesti 
kirándulás legizgalmasabb helyszínét fogom papírra vetni, mert 
személy szerint nekem is ez tetszett a legjobban. Parlamenti 
látogatásra voltunk hivatalosak, és amint beléptünk az ajtón, kis 
várakozás után leellenőriztek minket, hogy nincs-e nálunk kés, 
vagy egyéb más szúró eszköz. Ezután leraktuk  kabátjainkat, és 
belevetettük magunkat az Országház rejtelmeibe. Fellépdeltünk 
az aranyozott lépcsőház lépcsőfokain, és besétáltunk a díszlép-
csőházba, ahol készíthettünk képeket a gyönyörű kilátásról. 
Ezután beléptünk a kupolaterembe, ahol a koronázási ékszerek 
voltak elhelyezve. Megnéztük, hogyan zajlik egy óránkénti őrvál-
tás. Amikor felnéztem a mennyezetre, egy pillanatra elszédültem, 
annyira magával ragadott a látványa. Ezt követően végigmen-
tünk a főemeleti folyosón, ahol az idegenvezető nagyon sok dolgot 
elmondott, többek között azt is, hogy a ház díszítésére 22-23 
karátos aranyat használtak, melynek mennyisége elérte a 40 kg-

ot. Megtekinthettük a felsőházi üléstermet, 
ahol további érdekességeket hallhattunk a 
Parlament fűtéséről, és légkondicionálásá-
ról, valamint a szavazás menetéről. A későb-
biekben a parlamenti büfében választhattunk 
sütit vagy innivalót Revuczky Karion fel-
ajánlásából.  

Zoltán Hargita, 7. o. 
 

     Tanulmányi kirándulás Budapestre 
2015. február 18-án reggel a Balatonkene-
sei Pilinszky János Általános Iskola és AMI 
7-8. osztálya 9 felnőtt kíséretében elindult 
Budapestre. Miután mindenki elfoglalta a 
helyét, nekivágtak a másfél órás útnak. Az 
utazás alatt Gyuri bácsi földrajzi, illetve 
történelmi kérdéseket tett fel. A helyesen 
válaszolók apró jutalmakat kaptak. Amikor 
megérkeztek a fővárosba, a Szent István 
Bazilika felé vették az irányt. Az épület előtt 

– mielőtt bementek – készítettek néhány csoportképet. Először az 
altemplomot tekintették meg, ahol megnézhették Grosics Gyula 
és Buzánszky Jenő sírját. Utána fellépcsőztek a 93 méter maga-
san lévő bazilika tetejére, ahol gyönyörű látvány fogadta őket. A 
következő úti céljuk a Parlamentbe vezetett. A hatalmas és impo-
záns épület belsejében egy idegenvezető fogadta őket, aki min-
dent elmagyarázott az Országházról. Láthatták a Szent Koronát, 
az üléstermet, és az összes díszes folyosót és csarnokokat. Miu-
tán bejárták az épületet egy közeli kávézóban szusszantak egyet, 
aztán végigsétáltak a rakparton. A következő állomás a  Hadtör-
téneti Múzeum volt. Ott megnézték, hogy a régi korok katonai 
ruházata és fegyverzete miként festett. Sok érdekes dolgot tud-
hattak meg a világháborúkról és szabadságharcokról. Itt be is 
fejezték budapesti kirándulásukat és elindultak hazafelé. A visz-
szaút közben megéheztek és bementek egy gyorsétterembe. Min-
denki fáradtan, de élményekkel telten érkezett haza. 

Papp Zóra Bíborka, 7. o. 
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Kenesei öregtölgy 
 

Az öregtölgy büszkén, délcegen állta az elmúlt évtizedek 
vad viharait, néha megrázta hatalmas lombozatát, lehulló 
termésével táplálva az erdő talaját turkáló vadcsaládokat. 
Mindezek ellenére időnként egy-egy távolabbra került 
termést a fellazított humuszos földbe tapostak a csordák. 
Szépen cseperedni kezdtek a gazdag erdei földből kinövő 
hajtások. Az öreg tölgy büszkén tekintgetett rájuk, hisz 
valamennyi az ő gyermeke, s az 
ő termékenységét hirdetik az 
erdei világban. Az elmúlt 
esztendőkben kevés termést 
hozott, s néhány száradó ágát is 
igyekezett elrejteni lombjaival. 
Nem tudni, mi történhetett vele, 
talán a kora vagy testét rágó 
férgek hada viselte meg nagyon. 
Ráadásul kemény, zord, hideg tél 
fagyasztotta csonttá ágait, és 
vastag törzsét is jégpáncél vonta 
át. A kemény tél gyógyítóan 
hatott az öreg tölgyre, a testét 
pusztító férgek is eltűntek belőle. 
Sok sebét begyógyította a tavasz, 
száradó ágait letördelte a jó 
szándékú szél. Rügyei gyorsan 
kipattantak, s régi csodálatos 
pompájában ragyoghatott az erdő 
szélén, gyermekeitől körbevéve. Főleg legkisebb utódjának 
fejlődését kísérte nagy figyelemmel. Az éjszaka 
harmatcseppjeit összegyűjtögetve locsolgatta annak tövét. A 
forrón sütő nap sugarait koronájával szűrte meg, nehogy 
csemetéjét megégessék azok. Hála gondosságának, a kis 
cserje sudár fácskává cseperedett. De ez a kis fa más volt, 

mint testvérei, hiába óvta őt az öregtölgy, s intette türelemre, 
nem hallgatott rá. Telhetetlenül tört a fény felé, nem törődve 
azzal, törzse még nagyon gyenge. Viszont hallgatott a szél 
által messziről hozott, magvakból kinőtt értéktelen fákra, 
kiknek még soha nem volt saját hazája. Uszították őt: „Ne 
hallgass te az öreg fára, nőj csak gyorsan, s te lehetsz az erdő 
királya!” – szajkózták a betolakodó, élősködő, lágy rostú fák. 

A tél beköszöntével megérkezett a 
csikorgó hideg, s napokon 
keresztül hullott a hó. A kis tölgy 
ágait is vastag rétegben lepte be. 
Az öreg tölgy aggódva tekintgetett 
engedetlen gyermeke felé, de 
segíteni már ő sem tudott. A 
gyenge, fejletlen törzs egyre 
nehezebben bírta megtartani a rá 
nehezedő hó súlyát, amely a nagy 
hidegben rá is fagyott gyenge 
ágaira. Hirtelen feltámadt északi 
szél tört az erdő fáira. Egy röpke 
pillanat múlva, ahogy jött, úgy tova 
is haladt. De a kis tölgynek már ez 
sem segített. Hirtelen egy nagy 
roppanás robaja járta át az erdő 
csendjét. A nemrég még oly 
büszke sudár fa koronája s vele az 
elpattant törzse hanyatlott a hólepte 

avarba. A kis tölgy szél hozta tanácsadói kárörvendően, 
sunyítva bújtak meg girbe-görbe ágaikkal a vastag hólepel 
alatt. Ismét néma csend telepedett az erdei tájra, s csak az 
öregtölgy néma zokogása tűnik tova a zord, hideg téli 
éjszakába. 

Id. Mészöly Sándor 
 
 

GYÓGYNÖVÉNY HOROSZKÓP 
 

Szüzeknek kontyvirág, skorpióknak zsázsa… 
Minden állatövi jegy testének megvan a gyenge pontja, a 
habitusának megfelelően támadhatják meg betegségek. De 
ugyanígy mind a tizenkét jegy szülöttének megvannak a saját 
gyógynövényeik, melyek segítségével elkerülhetik a problé-
mákat vagy meggyógyulhatnak. 

Halak: február 19 – március 20. 
Habitus: Romantikus természetű, aki minél több álmát szeretné 
megvalósítani. Boldogan költ arra, hogy a kívánt hatást elérje, 
szekrénye ezért tele van változó életstílusa és hangulata 
ruhadarabjaival. 

Betegségre való hajlam: Lábfej, a szervezet vízháztartásának, 
valamint a nyirokutaknak a zavarai. Hajlamos a fertőzésekre, a 
megfázásokra. 
Gyógynövénye: kankalin, csipkebogyó, kerti borágó. 
Javaslat: Vízháztartása egyensúlyba hozása érdekében a tavaszi 
kankalinból készült teával egy füst alatt a köszvény és a reuma 
ellen is felveheti a kesztyűt. Megfázások idején a Halaknak 
csipkebogyó szirupra van szükségük, mely védőréteggel vonja 
be a torkot és C-vitaminban gazdag. Ha megemelkedett a 
koleszterinszintje, eljön az ideje a borágóolajos kapszula 
fogyasztásának. Szedje kúraszerűen! 
Jó tanács: Érdemes igénybe vennie egy különleges kezelési 
módot, a nyirokmasszázst. Szakavatott masszőr segítségével a 
nyirokutak szabaddá tehetők, s a test megszabadul a fölösleges 
lerakódásoktól, valamint gyorsul az anyagcsere. 
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Töreky Balázs: feltörekvő tehetség 
 

Balázs személyében, fiatal kora ellenére egy igen komoly 
és határozott embert ismerhettem meg. A most 22 éves sporto-
ló 15 éve él Balatonkenesén szüleivel és testvéreivel. Jelenleg a 
Pannon Egyetem Mérnöki Karának másodéves mechatronikai 
mérnöki alapszakos hallgatója. 
 

 
 

Kiskora óta sportol, 4. osztályos korában már a kenesei 
utánpótlás futball csapat igazolt játékosa volt. Majd komolyabb 
kihívást keresett, amit egy barátja révén a kalapácsvetésben 
meg is talált. 

2006 októberében a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai 
Club (VEDAC) igazolta le és Szabó Ernő tanítványának, 
Zentai Tibornak a keze alatt készül a versenyeire. Januárban, 
az országban harmadikként a Nemzeti Atlétikai Akadémia 
tagja lett a VEDAC dobószakosztálya. Ezzel az elismeréssel 
eddig csak a szombathelyi Németh Pál dobó szakműhely va-
lamint az Alba Regia Atlétikai Klub Utánpótlás Akadémiája 
büszkélkedhetett. 

Balázs U23 válogatott, valamint a Balatonkenesei Sport 
Klub Turisztikai-, Szabadidősport és Kerékpár Szakosztályá-
nak tagja. Nagyon jó a kapcsolata a klubbal és nagy segítség 
számára, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata is támo-
gatja. 

Saját bevallása szerint legfontosabbak számára a tanulmá-
nyai, viszont az élsport fegyelemre, kemény munkára és kitar-
tásra ösztönzi az élet minden területén. 

Pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanataként a 
2010-es Ifjúsági Olimpia Európai Válogatóját említette meg, 
melynek Moszkva adott otthont. Itt 71,7 méteres dobásával 3. 
helyezést ért el, ezen a versenyen kvalifikálta magát egyetlen 
magyar férfi kalapácsvetőként az I. Nyári Ifjúsági Olimpiai 
Játékokra, melyet Szingapúrban rendeztek meg. 

A Magyar Olimpiai Bizottság 51 sportolót utaztatott ki a 
Távol-Keletre, legalább egy kvalifikációt megszerezve több 
sportágban. A rossz idő és a folyamatos esőzés ellenére Balázs 
az általa dobott 70,17 m-es eredményével a dobogó 3. fokára 
állhatott fel. Hazaérkezésük után Schmitt Pál köztársasági 
elnök a Sándor Palotában fogadta az ifjúsági olimpia érmeseit, 
és teljesítményüket elismerő oklevéllel jutalmazta. 

Azóta minden korosztályos Európa Bajnokságon és Világ-
bajnokságon képviseli hazánkat, egyesületét és klubját. 

2010-ben az Év Atlétája díját Budapesten, az Év Legjobb 
Ifjúsági Férfi sportolójának járó elismerést pedig Veszprémben 
vehette át. 2011-ben a Junior Európa Bajnokságon Tallinban 
10. helyen végzett. 2012-ben a Barcelonában megrendezett 
Junior Világbajnokságon pedig 16.-ként fejezte be a versenyt. 
2013-ban Tamperében az U23 Európa Bajnokságon 11. helye-
zést ért el. 

A 2014. évi szezon saját bevallása szerint nem sikerült 
számára a legjobban. Egy kezdeti sérülése a Téli Felnőtt Or-
szágos Bajnokságon Budapesten, ahol 7. helyen végzett, kitel-
jesedett és 2 hónap kényszerpihenőt eredményezett. 

Azonban a VEDAC évadnyitó versenyén Veszprémben a 
3. helyet szerezte meg. 

Ezután a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnok-
ság következett Budapesten, ahol aranyéremmel gazdagodott. 

Veszprémben a Balaton Bajnokságon 5., a Budapest Baj-
nokságon 6., a Debreceni U23-as Országos Bajnokságon pedig 
2. lett. 

A csehországi Ostravában megrendezésre kerülő Cseh-
Magyar-Lengyel-Szlovén U23-as Válogatott Viadalról bronz-
éremmel a nyakában távozott. 

Székesfehérváron a Felnőtt Országos Bajnokságon, vala-
mint a Dr. Papp Pál – Csermák József Kalapácsvető Emlékver-
senyen, Tapolcán pedig 6. helyezést ért el. 

U23-as Rasenkraft Európa bajnokságon Németországban, 
ahová korosztályos meghívó alapján utazott, összesített ered-
ménnyel az 5. helyen végzett. 

Arra a kérdésemre, hogy kiváló eredményeit minek kö-
szönheti, a heti 9 edzést, szülei támogatását és edzőjének ma-
ximalista hozzáállását emelte ki. Fontosnak tartja továbbá a 
megfelelő táplálkozást, amit kollégista lévén saját készítésű 
ételekkel old meg és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt. 

Mint minden élsportolónak, Balázsnak is az a legnagyobb 
álma, hogy egyszer a felnőtt Világbajnokságon vagy akár az 
Olimpián a dobogó legfelső fokán állva csak neki szóljon a 
Magyar Himnusz. 

Méltán lehetünk büszkék egy ilyen szép sikereket elért fia-
talemberre, aki remélem, a jövőben városunkban is megkapja 
azt a támogatást és elismerést, amit megérdemel. 

Szabó Tamás 
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Mindig van mire figyelni! 
 

Téli veszélyek 
Koránt sincs vége a télnek, bármilyen szépen süt a 

nap és olvad a hó. Már ezen a télen is több olyan esetről 
számoltunk be, hogy kihűlés állapotában nyújtottunk 
segítséget valakinek. És ez a valaki több esetben fiatal-
ember volt. Talán az emberekben jobban tudatosult 
már, hogy az idősek elesettebbek, és több odafigyelésre 
van szükségük, és hamarabb észreveszik a szükséget 
esetükben. De elesett, szükséget szenvedő, áldozati 
helyzetben lévő bárki lehet, egy fiatal is. 

Íme egy konkrét eset: A körzeti megbízottak a 19 
megyére kiterjesztett közbiztonsági program keretében 
végeztek ellenőrzést Papkeszi régi vasútállomása terü-
letén, 2015. február 10-én, kora délután, amikor egy 
parkoló járműre lettek figyelmesek. A gépkocsiban egy 
fiatal, nehezen kommunikáló, akadozva beszélő férfi ült. 

Az igazoltatás során elmondta, nem tudja mikor állt 
le a járművével, már nem volt üzemanyaga, nem evett 
semmit, és nagyon fázott, szemmel láthatóan kihűlt. Az 
intézkedő rendőrök a szolgálati gépkocsiban az erre a 
célra bekészített takaróval betakarták, forró teával 
megitatták, ételt adtak neki. A mentők kiérkezéséig a 
polgármesterrel történt kapcsolatfelvétel után a helyben 
kialakított önkormányzati melegedőbe szállították. Érte-
sítették a 24 éves, magyarpolányi férfi hozzátartozóját a 
történtekről és a gépkocsi feltalálási helyéről. A mentők 
elsődleges ellátásként infúzióval látták el, majd kórház-
ba szállították. 

Ebből is látható a rendőrség felkészült, de az együtt 
érző lakossági bejelentések is kellenek ahhoz, hogy ne 
történjen megelőzhető tragédia a területünkön.  

 
Február 11. az internetezés világnapja 
Ismételjünk egy kicsit! – Télen az is több időt tölt a 

szobában, aki egyébként szereti a friss levegőt. Ezzel 
pedig együtt jár, hogy olyan elfoglaltságot keresünk, 
amely a lakásban végezhető. Ma már szinte minden 
háztartásban van internetezésre alkalmas eszköz. 

 
Tippek gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek is 

az internetes zaklatás megelőzésére 
1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem látha-

tod, milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad 
küldött képek másokra, ezért fontos, hogy tartsd őket 

tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/küldesz má-
soknak. 

2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit 
küldesz, vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy 
szöveg, nagyon gyorsan elterjedhet, csak látszólag tö-
rölhető, örökre online maradhat. 

3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne 
oszd meg másokkal! A mobilszámodat csak megbízha-
tó barátaidnak add meg! 

4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blok-
kolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, 
és ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! 

5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan 
mentheted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online 
beszélgetéseket! 

6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy fel-
nőttnek, akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal 
Helpline számát: 116 111, vagy a rendőrséget, 107, 
112! 

7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklat-
nak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te 
hogy éreznéd magad, ha senki nem állna melléd? 

 
Internetes vásárlás 
Az internethasználatra vonatkozó tanácsok sorában 

mindenképpen beszélni kell a vásárlásról. Minden év-
ben nő azon büntető eljárásoknak a száma, amelyben az 
internetes vásárlásnál előre utalták a vételárat, és nem 
érkezett meg a termék, vagy nem a megállapodott, eset-
leg rosszabb minőségű áru érkezett. Az eladó pedig 
attól kezdve elérhető sem volt. 

Alapszabály az internetes vásárlásnál az utánvéttel 
történő fizetés! Ez biztosítja vevőt, hogy a terméket 
feladják, és biztosítja az eladót, hogy fizetnek. Persze ez 
a postai küldéssel megoldható vásárlásokra vonatkozik. 
A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen létrejön 
a személyes találkozó, amely már egyfajta garancia, 
hogy tisztességes üzlet köttessen. 

Igaz, a nem megbeszélt termék küldése ettől még 
előfordulhat, de az már bizonyítja a csalási szándékot, 
a küldemény útja nyomon követhető, és a hamis eladó 
utolérhető. 

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
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Együtt a közbiztonságért 
 
Mindenkinek szólt a program a közlekedésről és közbiztonságról Balatonkenesén január 30-án. 
A Kultúra Házába szervezte a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottság tagja, Szabó Tamás azt a tájékoz-

tató programot, amelynek kiemelt témája Balatonkenese közlekedése és közbiztonsága volt. A programra három 
előadót hívtak.  

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság részéről a megjelent érdeklődőket a település és környékének közlekedés-
biztonsági és közbiztonsági helyzetéről tájékoztatta Papp Csongor r. alezredes, a Közlekedésrendészeti Alosztály 
vezetője. A 2014. évi baleseti helyzet megbeszélése mellett válaszolt a közlekedés szempontjából problémás he-
lyekkel kapcsolatos felvetésekre. Biztosította a megjelenteket, hogy a balesetveszély megszüntetésére történő meg-
oldások kidolgozásában szakmai segítséget és támogatást nyújt az önkormányzatnak. 

Pongrácz György oktató a közúti rendelkezések egységes szabályainak (KRESZ) legújabb változásairól, a leg-
fontosabb, gyakran tévesen értelmezett szabályokról tartott tanulságos és kimerítő előadást. A továbbképzésnek is 
megfelelő oktatásra valójában többször és más fórumokon is szükség lenne, hiszen a több évvel korábban megszer-
zett vezetői engedélyek mögött bizony gyakran foghíjas a tudás. 

Végül Stanka Mária r. őrnagy, megelőzési kiemelt főelőadó tartott tájékoztatást a drogfogyasztás területi, helyi 
jellemzőiről, az új tendenciákról. Kiemelte, hogy nem mehet el senki a drogfogyasztás gyanúja mellett, mert a ko-
rábbi, már jól ismert illegális tudatmódosító szerek helyett divatos, úgynevezett „dizájner” vagy „diszkó” drogok 
ismeretlenségük, könnyebb beszerezhetőségük miatt sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a fogyasztó egészségére. 
Az orvostudomány még nem ismeri a mindig más összetételű szerek hatását a szervezetre, így kisebb eséllyel tudja 
hatásosan kezelni a tüneteket, a gyakran életveszélyes elváltozásokat. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
  

                         
 

A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény! 
 
A Balaton-partot elkerülő 710-es számú főúton közlekedett BMW típusú személygépkocsijával 2014. november 

7-én kora délután egy férfi, aki haladása során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, ezért a járműve bal oldali 
tükrével a szemből közlekedő Daewoo típusú személygépkocsi bal oldali visszapillantó tükrének nekiütközött. A 
Daewoo tükre az ütközés következtében nagy erővel letörve betörte a bal oldali, a vezető felőli oldalon található 
ablakot. A betört ablak szétrobbant szilánkjai felsértették a gépkocsit vezető férfi arcát, akinek 8 napon belül 
gyógyuló könnyű sérülései keletkeztek. A jármű utasa szerencsére nem sérült meg. 

A vétkes járművezető a helyszínen nem állt meg, továbbhajtott, nem győződött meg arról, hogy anyagi kár, 
vagy személyi sérülés történt-e. A szolgálatban lévő Balatonkenesei Rendőrőrs járőrei a vétkest Veszprémben talál-
ták meg, igazoltatták, majd előállították a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra.  

A 45 éves kistarcsai férfi ellen segítségnyújtás elmulasztás vétsége miatt indított büntető eljárás befejeződött. 
Az ügyirat vádemelési javaslattal került a Veszprémi Járási Ügyészség elé. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
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Segítsen, hogy segíthessünk! 
 
 „Az élet állandó kockázatot rejt, aki megfeledkezik erről, az soha nem készül fel a sors kihívásaira.” (Paulo Coelho) 
 
Kedves Olvasó! 
A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény egyik feladata az is, hogy támogatáshoz jutassa azokat, akik az élet bármely terü-

letén szükséget szenvednek. A sors kihívásai néha olyan feladat elé állítják az embert, hogy minden lehetséges eszközt meg kell 
ragadni a segítséghez. A Balatonkeneséért Alapítvánnyal karöltve talán lehetséges lesz a feladat teljesítése, a segítség, az Önök 
támogatásával. 

Az alábbi beszélgetés egy olyan gyermek sorsát mutatja be, aki születése óta küszködik az élet kihívásaival. Olyan rendelle-
nességgel született, amely nem tartozik az átmeneti állapotrosszabbodások közé. Kezelés nélkül pedig nem is várható javulás.  

A sérült gyermekek köztünk élnek. Kérjük, ha tudnak, segítsék a szülőket, hogy módjukban legyen egészségkárosodott 
gyermekeik számára legalább reményt adni a teljes élet megélésére! 

Erdélyi Krisztina kislánya Liliána 2013-ban született, azóta hallássérült. 
– Krisztina, hogyan vettétek észre, hogy Lilike nem hall? 
– Az egész kálvária Lilike 4 hónapos korában kezdődött. Ő a legkisebb lányom a három közül, így már volt tapasztalatom ar-

ról, hogy ennyi idős korban mit kellene tudni egy egészséges csecsemőnek. Gyanakodni kezdtem és a különféle vizsgálatok 
során kiderült, hogy a gyanúm beigazolódott. Fél éves volt Lilike amikor a BER és ASSR vizsgálatok egyértelműen igazolták, 
hogy 100 dB-nél semmit sem hall, ekkor hallókészüléket rendeltek számára.  Sajnos időközben az is kiderült, hogy nyaki 
izomhypotóniája van, ami miatt további vizsgálatokra a II. számú Gyermekklinikára kellett őt elvinni, 2014. februárjában. Itt 
Hála Istennek megállapították, hogy izomsorvadása nincs, de rendszeres és folyamatos gyógytornára, korai fejlesztésre szorul, 
amire már ekkor is hetente jártunk Veszprémbe.  

– A hallásával kapcsolatosan mit javasoltak, segített valamit a hallókészülék? 
– Sajnos a hallókészülék nem sokat segített, mert a hallóideg sérült, viszont 2014 januárjától hallásfejlesztésre is kellett már 

vinni Lilikét Veszprémbe, ahol egy erre szakosodott gyógypedagógus, azaz szurdopedagógus foglalkozik vele. Tudni kell, hogy 
ez sem az igazi, mert Budapesten tudnának számára megfelelő fejlesztést biztosítani, de oda nem tudom rendszeresen hordani, 
anyagi okokból sem. Amikor a vizsgálatok során Székesfehérváron kiderült, hogy a hallókészülékkel sem hall, akkor javasolták, 
hogy Szegeden, nagyon jó körülmények között mód van egy műtétre. Ennek során mindkét füle mögé egy implantátumot ültet-
nek be, melyhez egy beszédprocesszor tartozik. Ez a tudomány jelenlegi állása szerint azaz eszköz, amely az agy stimulálásával 
lehetővé teszi a beszéd megértését, így fokozatosan a kommunikáció kialakítását. Úgy döntöttünk, megpróbálkozunk ezzel. A 
műtétre 2014. november 5-én került sor. Nagyon izgultunk, hogy minden rendben menjen, a kislány is bírja és a továbbiakban az 
implantátum ne lökődjön ki. Hála Istennek, sikerült a műtét és úgy tűnik a kilökődést is elkerültük. Tudni kell, hogy ez a készü-
lék, illetve a hozzá tartozó, kívülről a fülre akasztható beszédprocesszor, amit december 8-án kaptunk meg, nagyon drága. Saj-
nos csak egy méretben készítik, ami a gyermekeknél – mivel nagyobb méretű – gondot jelent, hiszen gyakran leesik, és ha el-
vész, már támogatás nélkül kell megvásárolni – 4 millió forintért. Jelenleg folyik a beszerzése annak az eszköznek, ami akkor is 
megtartja, ha leesik a füléről. 

– Most hogy van Lilike? Gondolom, továbbra is jártok fejlesztésekre. Három gyermek mellett, akiket most egyedül nevelsz, 
hogy tudod mindezt megoldani? 

– Lilikét most éppen a bölcsibe szoktatjuk, orvosi javaslatra. Napi három és fél órát tartózkodik a Tátorján Bölcsődében, 
ahová nagyon szívesen megy. Fontos számára, hogy gyermekközösségben legyen, ami segíti a beszédmegértést és a különböző 
mozgások elsajátítását. A gyermekek is motiválják egymást és az a sok játék is, ami ott megtalálható. Szerencse, hogy legalább 
erre van itt helyben lehetőségünk. Egyébként most még hetente kell Szegedre is utaznunk, ahol beállítják a készüléket. Továbbra 
is járunk Veszprémbe, a gyógytornára, korai fejlesztésre, Dévényi-féle gyógyúszásra, valamint hallásfejlesztésre. El kell monda-
nom, hogy a szüleim sokat segítettek, de most már ők sem bírják. Sajnos én csak a gyermekek utáni támogatásokat kapom, dol-
gozni most még nem tudok elmenni, és ezen felül albérletben lakunk. Gyakorlatilag folyamatosan pénz- és időhiányban szenve-
dek, nem könnyű a három gyermeket egyedül nevelni. De bármennyire is nehéz, nem adom fel, mert most még minden remény 
megvan arra, hogy Lilike teljes életet tudjon élni. 

– Miben vársz segítséget? 
– Nagyon örülnénk az anyagi támogatásnak azért, mert akkor biztosan el tudnám vinni Lilikét az összes fejlesztésre. Ezen 

kívül jól jönne néhány gyermekruha is az ő 98-as méretében, valamint olyan fejlesztő játék, amelyiknek hangja is van – ez segí-
tené a különböző hangok megismerését. 

Előre is köszönjük mindazok segítségét, akik a Balatonkenese Városért Közalapítvány 72900013-10501447 számlaszámán 
„Liliána” megjelöléssel anyagi támogatással járulnak hozzá a kezeléshez, illetve adományba ruhát, játékot adnak. Ezeket a 
Területi Szociális Szolgáltató Intézménybe (Balatonkenese, Táncsics u. 20.) várjuk, „Lilike” megjelöléssel. 

Pozsonyi Monika intézményvezető 
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Utólagos köszönetnyilvánítás 
 
 

„Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet le ne győzne, 
Nincs az a betegség, amelyet a szeretet meg ne gyógyítana, 
Nincs az az ajtó, amelyet a szeretet fel ne nyitna, 
Nincs az a szakadék, amelyet a szeretet át ne hidalna.” 
(Emmet Fox) 

 
 
A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény nevében ezúton 

szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik december-
ben, karácsony közeledtével és januárban is segítették a hideg 
napokban a nehézségektől, különösen az élelem hiányától 
szenvedő embertársaikat.  

Köszönjük  T-Systems! 
Igazán örömteli és megható akciót indított útjára 2014. de-

cember 11-én  a Telekom T-Systems csapata Kiss Adél vezeté-
sével, akik Balatonkenesén, a Telekom üdülőben tartották 
karácsonyi rendezvényüket. Úgy döntöttek, jótékonykodni 
fognak. Mottójuk: „Szerezzünk egy csepp örömet, melegséget 
a gyermekeknek legszebb ünnepünk idején.” Megkeresték 
intézményünket, hogy segítsünk eljuttatni a térségben élő 
nagycsaládosokhoz néhány adományt, illetve mézeskalácsot. 
Örömmel tettünk eleget a kérésnek, és összegyűjtöttük azt a 
nyolc nagycsaládot, akiknél tapasztalataink alapján leginkább 
elkel a segítség. A Telekom T-Systems csapat ruhákat, köny-
veket, játékokat gyűjtött, melyeket a karácsonyi mézeskalács 
sütéssel egybekötött rendezvényükön csomagoltak és jutattak 
el a családokhoz. Adományukat mindenütt meghatódva és 
örömmel fogadták. 
 

 
 

Köszönjük Katica Pékség! 
2014-ben első alkalommal, de hagyományteremtő szán-

dékkal indítottuk  el „Karácsonyi Szeretetkenyér” akciónkat. 
December 1-je és 19-e között a segíteni szándékozók a pék-
ségben egy félkilós kenyér árát kifizetve vehettek részt a jócse-
lekedetben. Ennek elismeréséül egy kupont kaptak, melyből 
végül hatvankilenc gyűlt össze. 

A Katica Pékségtől végül 200 db 750 g-os kenyeret, 100 kg 
cukrot, 100 kg lisztet, 100 kg búzadarát, 100 l olajat és 20 kg 
szaloncukrot kaptunk. 

 

 
 
Köszönjük az Adományozóknak! 
A fentieken túl 50 adag halászlét kaptunk Revuczky Karion-

tól,  20 kg sült hurkát Kocsis Jenőtől, 50 db új játékot egy névte-
len adományozótól. Pénz, játék, könyv és egyéb adományok is 
gyűltek, így változatosan tudtuk összeállítani az egyéni karácso-
nyi csomagokat. A pénzadományból almát, burgonyát és hagy-
mát vettünk. Összesen 71 család, 199 fő, ebből 89 gyermek 
részesült a felajánlásokból. Balatonkenesén kívül Balatonaka-
rattyán, Csajágon és Küngösön is tudtuk segítséget nyújtani a 
leginkább szükséget szenvedőknek. Balatonkenesén 46 család, 
121 fővel részesült az adományokból. 

A fent nevezetteken kívül köszönjük a Hydrodinamic Kft, 
Varga Zsuzsa, Sellei Abigél, Pétervári Ágnes, Farkasné Ferk 
Katalin,Radnóti Istvánné, Kúl Imréné, Benkő Béláné, Ritter 
József, Orbán József, Vass Károlyné, Kerényi Dániel, Németh 
Imre, Lencse Lászlóné, Csontos Géza, Sipőcz Piroska, Takács 
Zoltán, Paucsáné Visnyei Katalin, Varga Tiborné, Juhász Csaba 
segítségét, továbbá a névtelen támogatók hozzájárulásását! 

Amint az a fentiekből is látszik, az összefogás és adakozás 
mindig szebbé tudja tenni az életet, az ünnepeket. Köszönjük!
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Eleget kívánok 
 
Nemrégiben végighallgattam egy anyuka és a lánya beszélgetését a reptéren töltött közös idejük utolsó pár percében. 
Bejelentették a járatot. A biztonsági kapu közelében megölelték egymást, és az anya ezt mondta lányának: Szeretlek, és 

eleget kívánok neked. A lány így válaszolt: Édesanyám a közös életünk több mint elég volt. Szeretetednél többre nem is volt 
szükségem. Én is eleget kívánok neked, anyu. Megpuszilták egymást, majd a lány távozott. Az anya odasétált ahhoz az ablak-
hoz, amely mellett ültem. Ahogy ott állt, látszott, hogy szüksége van és vágyik is arra, hogy kisírja magát. Megpróbáltam nem 
megsérteni privát szféráját érdeklődésemmel, de ő örült nekem és ezt a kérdést intézte hozzám: Köszönt el ön valaha is valaki-
től úgy, hogy tudta, ez a végső búcsújuk? Igen, válaszoltam én. Bocsássa meg érdeklődésemet, de mitől ez a végső búcsújuk? 
Öreg vagyok, mondta az anya, és a lányom olyan messze lakik tőlem. Kihívásoknak nézek elébe, és az az igazság, hogy a 
következő utam vissza már a temetésemre lesz. Amikor elbúcsúztak egymástól, hallottam, hogy eleget kívánnak egymásnak. 
Megkérdezhetem, hogy ez mit jelent? – érdeklődtem. 

Az anya mosolyogni kezdett. Ez egy jó kívánság, ami a családunkban korábbi generációktól lett továbbadva. A szüleim 
mindenkinek mondták. – Egy pillanatra elhallgatott és úgy nézett, mint aki próbál minden részletre visszaemlékezni, majd még 
jobban mosolyogott. Amikor azt mondtuk: „Eleget kívánok neked!”, azt kívántuk a másik számára, hogy élete végéig elegendő 
legyen neki a jó dolgokból. Ezzel az anya felém fordult, s az alábbi jókívánságokat osztotta meg velem, mintha emlékezetből 
idézte volna: 

Elegendő napsütést kívánok számodra, hogy jókedved legyen, bármilyen szürkének is tűnnek napjaid. 
Elegendő esőt kívánok neked, hogy még jobban megbecsüld a napot. 
Elegendő boldogságot kívánok neked, hogy szellemed élő és örökké tartó legyen. 
Elegendő fájdalmat kívánok neked, hogy még az élet legkisebb örömei is nagyobbnak tűnjenek. 
Elegendő nyereséget kívánok neked, hogy vágyaidat kielégítse. 
Elegendő veszteséget kívánok neked, hogy még jobban megbecsüld mindazt, amid van. 
Elegendő köszöntést kívánok neked, hogy felkészítsen a végső búcsúra. 
Ekkor sírva fakadt és elsétált. 
Azt mondják, egy percbe kerül egy különleges embert találni, egy órába megbecsülni, egy napba szeretni – viszont egy 

egész életbe telik elfelejteni. 
Szakíts arra is időt, hogy élj! 
Minden fontos ember számára: Eleget kívánok!    

Lejegyezte: Fazekas Andrásné 
 

 
 
Február 24.: (Jégtörő) Mátyás napja 
– Amit Zsuzsanna esetleg meghagyott a télből, azt Mátyás 
elviszi. Mátyás megtöri a jeget. Azt is mondják, ha nem talál 
jeget, akkor csinál. 
– A halászok számára nagy nap ez, mert elkezdődik a csukák 
ívása. 
– Mátyás osztja a sípokat a madaraknak, hogy kedvükre fúj-
hassák nótáikat. 
– Időjósló nap.: „Ha jeget talál pusztít, ha nem talál épít.” 
– Vető nap: A férfiak búzát, árpát, zabot, az asszonyok má-
kot, sárgarépát és borsót. 
Március 4.: Kázmér napja 
– Kiengedik a méheket a kaptárból. 
Március 12.: Gergely napja 
– I. (Nagy Szent) Gergely kimagaslik a pápák sorából. A 
gregorián zene elnevezés neki állít emléket. Régente Gergely 
napon az ifjak és a gyermekek katonást játszottak, a várost, 
falut körüllovagolták. „Szent Gergely vitézei” verselve, éne-
kelve új diáktársakat toboroztak az iskolákba. Ezt a szokást 
nevezték Gergely-járásnak. A szokás gyökerei egészen Róma 
márciusi hadi ünnepéig nyúlnak vissza. A Gergely-járás 
egyúttal tavaszünnep. „Gergely megrázza szakállát”, azaz az 

ő napján még eshet ugyan hó, de utána bízvást palántázhat, 
vethet a parasztember. 
– Időjósló nap.: „Gergely napi szél Szent György napig él.” 
„Gergely napja ha világos, az éve se lesz hiányos.” 
– Ezen a napon ültetik kis cserépbe, faládákba a palántának 
való magot. 
Március 15.: Nemzeti ünnepünk 
Március 18, 19, 21.: Sándor, József, Benedek… 
– …zsákban hozzák a meleget. Erről a zsákról azt is tudni 
véli a göcseji nép, hogy ebből ereszti ki Benedek a szárnyas 
rovarokat. Szerintük Sándor, József a szegény nép ellenségei, 
mert a böjti szelek szétkócolják a zsúpfedeles háztetőket. 
Benedekkel elnézőbbnek, mert véle – naptárilag legalábbis – 
valóban megjő a tavasz. 
– Most ültetik a fokhagymát, krumplit, kaprot.  
– Ekkor térnek vissza a gólyák. 
Március 21.: A csillagászati tavasz kezdete 
– Ezen a napon a nappalok, valamint az éjszakák hossza az 
egész földgolyón egyenlő. Innen a neve: „napéjegyenlőség.” 
 
Forrás: Napról napra. Pedellus Bt., Debrecen, 1992 

Pulai Istvánné 
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Itt a farsang áll a bál! 
 
A farsang a vízkereszttől hamva-

zószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tartó időszak elnevezése, amely 
hagyományosan a vidám lakomák, 
bálok, mulatságok időszaka. A far-
sang a tavaszvárás ősi ünnepe, 
amelyben rémisztő maszkok, a zaj-
keltés és hangoskodás mind a tél 
elijesztésére, kiűzésére szolgál. 
Óvodánkban a korábbi évek hagyo-
mányai szerint idén is megrendezés-
re került a gyermekek farsangi mu-
latsága, amelyre a szülőket is hívtuk, 
vártuk. A gyermekek ötletes jelme-
zekbe, maskarákba öltöztek. A jó 
hangulatról az óvónők vidám zené-
vel és különféle játékokkal gondos-
kodtak. Farsangi délelőttünk megle-
petése Roli bohóc volt, aki bűvész-
mutatványokkal szórakoztatta, „va-
rázsolta el” kis közönségét. A far-
sangi finomságokról a szülők gon-
doskodtak. 

 

 
 

Leleményes hősök Balatonkenesén 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Művelődési In-
tézet indította útjára a „Leleményes hősök” című ifjúsági közösségi programot, melynek keretein belül a megyék-
hez tartozó települések kutathatták fel a maguk leleményes hősét. A projekt felhívására Lukácsné Antal Ildikóval, 
Keresztes Hajnalkával, valamint Nánássyné Halászi Emőkével közösen választottuk ki és kerestük fel Balatonke-
nese leleményes hősét, illetve hőseit, hiszen a mi esetünkben hős házaspárról van szó. Vér Lászlóné (Irénke néni) 
és Vér László (Laci bácsi) neve mindenki számára ismerősen cseng. Tájházunkban kincsek, emlékiratok, fényké-
pek, eszközök, ruhák és egyéb tárgyak vannak elhelyezve, melyek nagyszüleink életét mutatják be nekünk, érdek-
lődőknek. Irénke néni és Laci bácsi örömmel feleltek kérdéseinkre egy interjú keretén belül, valamint szívesen 
tettek eleget meghívásunknak, melyet általános iskolánk 6. osztályos tanulói részére szerveztünk, ahol is jó hangu-
latú beszélgetés kerekedett. A gyerekek kérdéseket tettek fel, melyekre egy egész élet tapasztalata és munkássága 
alapján kaptak kielégítő választ. Ebből született az ötlet, hogy segítsük tovább ezt a munkásságot. A program kere-
tein belül három tanulót regisztrálhattunk, bár a projektben egy felnőtt mentor segítővel (Németh Kitti) az egész 
osztály részt vett. A projekt teljes anyaga, valamint a gyermekek által összegyűjtött és dokumentált tárgyak, emlé-
kek egy diafilmben kerültek rögzítésre, s ebben a formában juthatnak tovább a megyei selejtezőre. A végső meg-
mérettetésre a Lakiteleki Népfőiskolán kerül majd sor, ahol bemutatják minden megye kiemelt projektjét. Remél-
jük, hogy sikerrel járunk! Ezúton is nagyon köszönjük a segítséget Szabó Károlyné igazgatónőnek és Sellei Abigél 
igazgatóhelyettesnek, akik kezdetektől fogva támogattak minket. Köszönjük Álich Klára osztályfőnöknek, illetve 
Jurcsó János történelemtanárnak a szervezést, és nem utolsósorban a diákoknak, akik példamutató igyekezetükkel 
és lelkesedésükkel tették lehetővé, hogy velük együtt elindulhassunk ezen a versenyen. 

Németh Kitti 
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Kézműves borokat kóstoltak 
 
Hatodszor rendezett Vince-napi borbált a Kelet-Balatoni 

Borrend, a helyszín idén is az egyik Balaton-parti szálloda 
volt. Az összejövetelen idén is megválasztották a rend új 
apródjait, a szombati bálon tizenketten részesültek ebben az 
elismerésben. A mulatságra érkezők a borlovagrend zászlós-
borával, a kékfrankossal koccintottak, majd a vendégeket 
Győrfi Károly, a Kelet-Balatoni Borrend elnök-nagymestere 
köszöntötte. 

 

 
 
A borbált ezúttal is, immár ötödször dr. Terts András, a 

Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke 
nyitotta meg. A tisztségéről 15 év után leköszönő vezetőnek a 
rend tagjai megköszönték eddigi munkáját. Az előadások 
sorában Nagy Zsanett, a lovagrend borkirálynője a népi ha-
gyományról tartott rövid tájékoztatót a résztvevőknek.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a bálon avatták fel 
az új borapródokat, akikből rövidesen borlovag lehet, ha 
megfelelően segítik a lovagrend munkáját. A feltételeknek 

idén Badics László, Benéné Baluka Zsuzsanna, Bollók Attila, 
Dervalics Róbert, Dobosi Andrea, Fülöp Zsuzsa, Germer 
János, Győrfiné Virág Irma, dr. Kiszeli Péter, Koczor Mészá-
ros Ágnes, Nagy József és dr. Parragh Csaba felelt meg. 

A mulatságról nem hiányozhatott a bor – a borlovagok 
bemutatták helyi kézműves boraikat, így csaknem húszféle 
bort lehetett kóstolni. Emellett a hagyományokhoz híven 
bemutatkozott egy nem kelet-balatoni borászat is, a borlovag-
rend most a badacsonyi Borbély pincészetet hívta meg, hogy 
tartson borbemutatót. A bál díszvendégeként ellátogatott a 
rendezvényre Magyarország borkirálynője, Kiss Barbara is. 
A borok mellett több pezsgőféle kóstolására is lehetőség 
nyílt, ugyanis a vacsora után az egyik hazai, patinás pezsgő-
gyártó mutatta be ötféle termékét. 

A vendégeknek a talpalávalót a Búgócsiga zenekar ját-
szotta, míg a bál megnyitóján a Pannónia Citerazenekar adott 
műsort bordalokból, valamint a borrendnek írt indulót először 
itt játszották el. 

 

 
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

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

a KULTÚRA HÁZÁBAN 
vagy a KÖNYVTÁRBAN, 

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

A rendezvények látogatása ingyenes. 
 

A  tizennegyedik klubestünk időpontja: 
2015. március 11. szerda, 18 óra 

Tervezett program: 
GYÓ, Gyúlj! 

Ősi magyar gyógyulási praktikák 
Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel, a klub házigazdáival. 

 

 Információ: 06 70 938 63 93   meszima@pr.hu, www.kulturakenese.hu 
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A kulturális élet hírei 
 
Változatosak a kultúrprogramok ezekben a hetekben. Február 13-án a Honfoglalás című nagyszerű  filmet vetítettük a 

Kultúra Házában, viszonylag szerény érdeklődés mellett. Akik viszont eljöttek, igazi élménnyel és tudással gazdagodtak. 
Február 18-án az iskolás diákokkal a fővárosba látogattunk: megtekintettük a Szent István bazilikát s annak altemp-

lomában az Aranycsapat négy játékosának sírját. Sokáig emlékezetes marad a Parlamentben tett látogatás, a díszes ter-
mek, koronázási ékszerek. A program kora délután a Hadtörténeti Múzeumban fejeződött be. Maradandó élmény volt 
diáknak, felnőttnek egyaránt! 

Éppen havilapunk megjelenése idején kerül sor a Kulturális-, Oktatási- és Sportbizottság szervezésében egy nagy ér-
deklődéssel várt közönségtalálkozóra: Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke és Nyilasi Tibor hetvenszeres válogatott labda-
rúgó a vendégünk. 

Az előttünk álló március hónap kiemelkedő eseménye lesz a március 15-i Nemzeti Ünnep, változatos műsorral. 
Március 25-én ugyancsak a Kultúra Házában sokakat érdeklő, történelmi témájú programot tervezünk: prof. Dr. 

Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója tart előadást „Megszállástól a megszállásig, 1944-1949” 
címmel. Az előadásban elhangzottakat felkért hozzászólóként Jurcsó János tanár úr egészíti ki. Ennek mottója: Mit és 
hogyan tanítanak erről az időszakról az iskolai történelemkönyvek? Természetesen alkalmat és időt biztosítunk az érdek-
lődők észrevételeire, esetleges eltérő megközelítésre. 

Örülnénk, ha sokan jönnének. Felnőttnek és diáknak egyaránt élményt, többlet tudást nyújt ez az alkalom is! 
Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottság 

 

 

                                    
 

Leszoktunk a moziba járásról? 
 
Meghívót kaptunk, miszerint 2015. február 13-án, 17 órakor a Kultúra Házában vetítésre kerül a Honfoglalás című 

film. 
Kíváncsisággal mentem el a Kultúra Házába, tippeltem, ki mindenkivel fogok találkozni, hiszen a nyugdíjasklubban 

is felhívták a figyelmünket a vetítésre. 
A vetítőteremben úgy gondoltam, kevés szék lett bekészítve, hiszen ennek a filmnek a története és zenéje is szép él-

mény. 
Öt óra lett, de nem minden szék talált gazdára. A nyugdíjasklubból csak ketten voltunk, egy népdalkörössel. A részt-

vevők többségben az idősebb generációt képviselték. Hiányoltam 
Jurcsó János képviselő – történelem tanár urat és diákjait. Vannak 
művek – és ilyennek gondolom ezt a filmet, meg az ópusztaszeri 
Feszty-körképet is, ami látványosan mutatja be a magyarok 
bejövetelét, a csodaszarvassal, vérszerződéssel –, amit a mai diákok 
nem valószínű, hogy az iskolában tanulnak. A régmúlt 
megismertetése a pedagógusok feladata, és ez kisdiákkorban 
eredményesebb, mint a későbbi tanulmányok során. 

Vajon ezt csak mi, nagyon idősek gondoljuk így? 
Nem élmény már a közös mozilátogatás? 

                                                                           Halmos Mária 
                                                                           nyugdíjas 

 

Helyreigazítás 
(Olvasói észrevétel nyomán) 

A februári számban emlékeztünk meg a 2. 
magyar hadsereg doni katasztrófájáról, és a 
Történelmi adalékok című írásba tárgyi tévedés 
csúszott. Történelmi tény, hogy Magyarország 
államformája 1946-ig királyság volt, tehát 
1941-ben a Magyar Királyság (és nem Köztár-
saság) lépett be a háborúba. 

Elnézést kérek érte, köszönet az észrevételért! 
dr. Tábori György 
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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: dr. Tábori György
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 

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 

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

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 

Iskola 
Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. 
(88) 481-844 
honlap: www.pilinszkyiskola.hu 
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu 

Kultúra Háza: 
Balatonkenese, Kálvin tér
(88) 594-500 
e-mail: kulturabalatonkenese@gmail.com

Tourinform Iroda: 
Balatonkenese, Kálvin tér
(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.

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: MÁRCIUS 13.

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 

TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETÕSÉGEKEN

TEHETIK MEG:

GAJDOS BÉLA
TELEFON: 06-30-8490-792

e-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu

FÉNYFORRÁS KFT.
TELEFON: 06-70-408-6908

INTERNET: https://kozvilhiba.hu/

e-mail: fenyforraskft@gmail.com
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