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Február 25-i ülésén bőséges, 20 napirendi pontba szedett 

anyagot kellett megtárgyalnia a balatonkenesei képviselő-
testületnek. A 16 órakor kezdődő bizottsági ülés elején ehhez 
további hat pontot vettek még napirendre. 

Elsőként a 2016. évi költségvetési rendeletet tárgyalta a 
testület, melyet korábban az egyes intézmények vezetőinek 
bevonásával megtartott kerekasztal-tárgyalások és egyéb 
megbeszélések előztek meg. Magyarország 2016. évi köz-
ponti költségvetését az Országgyűlés a 2015. évi C. törvény-
nyel fogadta el. A Kormányzat gazdaságpolitikája továbbra is 
az államháztartás hiányának csökkentését, így az államadós-
ság kezelését, a gazdasági egyensúly megteremtését, egy 
ambiciózus gazdasági növekedés megalapozását tekinti ki-
emelt céljának. A 2016. évi költségvetési törvény az állam-
háztartás tartós konszolidálása mellett tükrözi az állami mű-
ködés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság 
igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó 
folyamatokat. Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a 
helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és 
területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati 
feladatainak ellátásához támogatást biztosít. 

Az önkormányzati feladatellátás rendszere Balatonkene-
sén az alábbi intézményekből illetve feladatokból áll: 

Óvodai nevelés 
Gyermekétkeztetés 
Szociális és gyermekjóléti feladatok 
Könyvtári és közművelődési feladatok ellátása 
Önkormányzati hivatal működtetése 
Településüzemeltetés és városgazdálkodás 
Mindezeket egybevéve Balatonkenese Városának 2016. 

évi költségvetésének mérlegfőösszege a következők szerint 
alakul: 

Bevételek mindösszesen: 837.780.127 Ft 
Kiadások mindösszesen:  837.780.127 Ft 
Hiány:           0 Ft 
 
Költségvetés összesen: 
Költségvetési bevételek:                     628.106.179 Ft 
Pénzmaradvány (várható):                  209.673.948 Ft 
Költségvetési kiadások összesen:       837.780.127 Ft 
Költségvetési hiány:                                            0  Ft  
Előző évi pénzmaradvány (várható): 209.673.948 Ft 
 
A rendeletben a felhalmozási, és a működési egyensúly 

biztosított. A felhalmozási kiadások fedezetének biztosításá-
hoz szükséges bevétel a Képviselő-testület döntésének meg-
felelően biztosítható. 

Rendeletet alkotott a Képviselő-testületi a Balatonkenesén 
működő civil szervezetek támogatásáról. A rendelet célja 
egyebek mellett a civil társadalom erősítése, a civil szerveze-
tek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az ön-
kormányzattal való jó együttműködés előmozdítása. A be-
jegyzett civil szervezetek a költségvetési rendeletben megha-
tározott civil keret terhére pályázhatják meg a forrásokat. A 
rendelet megalkotását a civil szervezetekre vonatkozó szabá-

lyok megváltozása és a jelenlegi hiányos önkormányzati 
szabályozás tette szükségessé. 

Ugyancsak rendelet született a helyi kulturális kínálat bő-
vítésére irányuló kezdeményezések támogatásáról. A civil 
szervezetekről és a kulturális kínálat bővítéséről szóló határo-
zatokkal lapunkban bővebben is foglalkozunk. A határozatok 
teljes szövege és tartalma kinyomtatott formában a Kultúra 
Házában hozzáférhető, valamint a balatonkenese.hu honlapon 
is elérhető, olvasható. 

Megkezdte és folyamatosan végzi a nyári szezonra való 
felkészülést Balatonkenese Város Városgondnoksága. Az 
erről szóló beszámolót a testület megtárgyalta és elfogadta. A 
2016. évi strandbelépő árak és a nyitva tartás az alábbiak 
szerint alakul: 
 Vak Bottyán strand Bezerédj strand 
 Napi Heti Havi Napi Heti Havi 
Felnőtt 600.- 3000.- 11000.- 500.- 2500.- 9000.- 
Kedvezményes 
délutáni felnőtt 
(16-19 óra) 

400.-   350.-   

Diák, nyugdíjas 400.- 2000.- 9000.- 350.- 1750.- 6000.- 
Kedvezményes 
délutáni diák, 
nyugdíjas (16-19 
óra) 

250.-   200.-   

 
Napozóágy: 900,- Ft / nap 
Napernyő + tartó: 600,- Ft / nap 
A rendelet 100%-os kedvezményt biztosít minden 6 éven 

aluli gyermeknek, a Pilinszky János Általános Iskola tanulói-
nak (diákigazolványuk felmutatása mellett), a helyi állandó 
lakosoknak (lakcímkártyájuk felmutatása mellett), illetve a 
helyi, 70 év feletti nyugdíjasok számára. 

A strandok pénztára 2016. június 11-től szeptember 4-ig 
8-tól 19 óráig, míg a vizesblokk 8-tól 20 óráig lesz nyitva. 

A nyári felkészüléshez kapcsolódóan tárgyalta és elfogadta 
a Képviselő-testület a 2016. évi kulturális rendezvénytervet is. 

Puskás Róbert képviselő indítványára tárgyalta és elfo-
gadta a Testület egy új weblap készítésének tervét a Pilinszky 
János Általános Iskola számára. Az iskola weboldalát nemré-
giben feltörték és tönkretették, s új honlap készíttetésére 
forrás nem áll a rendelkezésükre. Mivel a KLIK-től sem 
remélhetnek erre támogatást, a testületre várt az új honlap 
elkészíttetésének megfinanszírozása. 

Balatonkenese Város Önkormányzata részt vesz a bala-
tonalmádi kistérségi háziorvosi központi ügyelet közös ellá-
tásában. Az ügyeletet szolgáltató nonprofit kht. azzal a kérés-
sel fordult a gesztor önkormányzathoz, hogy tegye lehetővé 
egy új ügyeleti autó vásárlását, mert az eddig használatban 
levő gépkocsi 160.000 kilométert futott és erősen elhasználó-
dott. Az egyre szaporodó javítási költségek új autó beszerzé-
sét indokolják. A testület hozzájárult egy új ügyeleti autó 
2016 első negyedévében történő megvásárlásához. Önkor-
mányzatunk részéről a hozzájárulás 433.487.- forint, melynek 
pénzügyi fedezete a 2016. évi költségvetésben biztosított. 

Balatonkenese közigazgatási területén folyamatos panasz 
érkezik a közvilágítás és az elektromos hálózat hiányosságai-
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ra. A területen szolgáltató E.ON illetékes vezetője ígéretet 
tett a hibák gyors és hatékony javítására. 

A „Regio Pelso” A Balaton Keleti Térsége Környezetéért, 
Gyermekeink Élet Minőségéért, Jövőjéért Közalapítvány 
kuratóriuma arról döntött, hogy a Közalapítványt tovább 
kívánja működtetni, mivel a „Leader” pályázatok kivitelezése 
során hatékony háttérintézményként működhet, illetve szak-
emberei és kapcsolatai felhasználásával egyéb pályázatok 
esetében is hatékony segítséget nyújthat. A közalapítványban 
való tagság feltétele a lakosságszám-arányos tagdíj befizeté-
se, mely Balatonkenese esetében 68.000,- Ft/év, mely meg-
egyezik a korábbi évek tagdíjának összegével. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a település a közalapítványban való 
tagságát fenn kívánja tartani. 

A Széchenyi 2020 pályázatok keretei között, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program részeként kiírásra 
került a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés tárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati 
felhívás. A pályázat célja térségi szintű, turisztikai termék-
csomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések 
támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő 
elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. 
Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonz-
erőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai 
hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség. Balatonkenese 
Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a szóban 
forgó pályázati felhívásra, mely ügyben a testület egyhangú 
igennel szavazott. 

Balatonakarattya és Balatonkenese települések között a 
vagyonmegosztáshoz feltétlenül szükséges településünk va-
gyonának felértékelése. Balatonkenese Város Önkormányzata 
„Igazságügyi és ingatlanforgalmi szakértői értékbecslői szol-
gáltatás igénybevétele” tárgyú közbeszerzést indít, melynek 
értékeléséhez a Bíráló Bizottság tagjai: 

Elnök: Jurics Tamás, Balatonkenese Város Önkormány-
zatának jegyzője, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő. 
Jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: dr. 
Vágner Elza akkreditált közbeszerzési tanácsadó. Pénzügyi 
szakértelemmel rendelkező tag: Kovács Péter pénzügyi cso-
portvezető. 

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetői állásá-
nak pályázata 2014 decemberében valamint 2015 májusában 
került kiírásra. A pályázati eljárást a Képviselő-testület 
mindkét alkalommal eredménytelennek nyilvánította és a 
235/2015. (IX.24.) határozatával Nagy Krisztinát bízta meg 
az intézményvezetői feladatok ellátásával. A közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény kimondja, 
hogy ilyen esetben a magasabb vezető beosztás pályázat 
kiírása nélkül is betölthető. Balatonkenese Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/B. § (5) bekezdése a) pontja, valamint a 20/A. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján egyhangú szavazatával úgy dön-
tött, hogy a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetőjé-
nek 2016. március 1-től 2021. február 28. napjáig Nagy 
Krisztina balatonkenesei lakost nevezi ki. 

A Képviselő-testület döntése értelmében Balatonkenese 
Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. április 30-tól 
megüresedő védőnői szolgálat határozott időre szóló feladata-
inak ellátására. 

A testület úgy határozott, hogy felülvizsgálja a hatályban 
lévő, Balatonkenese Város Helyi Építési Szabályzatának 
elfogadásáról szóló 10/2012. (IV.5.) önkormányzati rendele-
tét, mely egyben településrendezési eszköz. A módosítás 
előkészítéséhez az ingatlantulajdonosok 2016. március 16-ig 
tehettek javaslatot, vagy nyújthattak be egyéni kérelmeket. 

A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft. jogutód nélküli 
megszűnéséről, taggyűlési határozattal nemrég döntött a 
testület. A megszüntetés felszámolási eljárással történik, 
tekintve, hogy a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke összege 
alá csökkent. Mivel bevételek hiányában kiadásait és tartozá-
sait, köztük a munkavállalók munkabérét és járulékait fedezni 
nem tudja, a testület most úgy határozott, hogy a kft. ügyve-
zetőjének munkaviszonyát rendes felmondással szünteti meg. 

Együttműködési megállapodást kötött az Országos Szé-
chényi Könyvtár és Balatonkenese Város Önkormányzata, 
mint a Balatonkenesei Hírlap kiadója, az újságnak az Elekt-
ronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA) történő 
nyilvántartására. Az OSZK 2004 óta működteti ezt a szolgál-
tatását, melynek során igyekeznek teljes körűen feltérképezni 
és archiválni a magyar online és digitális elektronikus folyó-
iratokat. 

A nemrégiben megújult Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 
Egyesület elnöksége kérte a Képviselő-testületet, hogy a 
Polgármesteri Hivatallal közösen dolgozzák ki annak lehető-
ségét, hogy a Tourinform irodát a Turisztikai Egyesület mű-
ködtethesse. A testület egyhangúan megszavazta a kérelmet, 
valamint úgy döntött, hogy az Egyesület működéséhez 2016 
első félévében 8 millió forint összegű támogatást nyújt, az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. Az egye-
sület a támogatást két részletben, július 30-ig történő elszá-
molással kapja meg. 

Mindezek mellett a testület elővásárlási jogokról, 
földterületvásárlási felajánlásokról, valamint földhasználati 
jog bejegyzésére irányuló kérelemről döntött. 

A bizottsági ülés végén, a 26. napirendi pontban nyílt le-
hetőség a jelenlevő hallgatóság hozzászólásainak meghallga-
tására. Horváth József, az Alsóréti Üdülőegyesület elnöke 
kért és kapott szót. Felszólalásában nehezményezte, hogy 
nem az ülés menetében, az egyes napirendi pontok után tör-
ténhet a hozzászólás. A testület részéről adott válaszban el-
hangzott, hogy a bizottsági és testületi üléseken, a Szervezeti 
és Működési Szabályzat értelmében, külön meghívás nélkül 
részt vevő jelenlevők hozzászólási joggal nem rendelkeznek. 
Horváth József kérdései több témakört érintettek: egyebek 
mellett Balatonkenese városának az Alsóréti területére eső 
felújításaival, a szezonnyitó kulturális rendezvénnyel, a zöld-
hulladék-elszállítással voltak kapcsolatosak. Elmondta, hogy 
bár az Alsóréti Üdülőegyesület az éves bevételként elköny-
velt 3,5-4 millió forintjának nagy részét területük fejlesztésé-
re fordítja, úgy érzik, a várostól nem kapnak elég figyelmet, 
támogatást. Korábbi beadványukra kielégítő választ még nem 
kaptak. – A testület végül úgy döntött, a felmerült panaszok 
további részletezést igényelnek. A 2016. március 31-i képvi-
selő-testületi ülésen az alsórétiek valamennyi kérdését tár-
gyalják majd. 

További anyagokat, információkat a www.balatonkenese.hu 
weboldal „Önkormányzat” címszó „Képviselő-testületi ülés” 
című fejezetében találhatnak. 

– nk –
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A civil szervezetek és a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló 
kezdeményezések támogatásáról szóló önkormányzati rendeletekről 

 
2016. március 9-én tájékoztató össze-

jövetelre hívta a civil szervezeteket és 
vezetőiket Kocsis Jenő alpolgármester 
abból a célból, hogy ismertesse és be-
mutassa a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatási rendszerét, a meg-
változott jogszabályokat. A civil társa-
dalom erősítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának erősítése 
és a helyi életbe való mind teljesebb 
bevonásuk minden település önkor-
mányzatának, így Balatonkenese Vá-
rosának is nagyon fontos. 

A civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény előírásai egyértel-
műen szabályozzák a helyi civil szerve-
zetek támogatását. A rendelkezésre álló 
forrásokat az Önkormányzat a költség-
vetési rendeletében meghatározott civil 
keret terhére pályáztatja meg, minden 
évben. A most hozott önkormányzati 
rendelet tartalmazza a civil szervezetek 
támogatási feltételeit, a pályázati rend-
szert, valamint a támogatás felhasználá-
sának és elszámolásának módját, az 
ellenőrzés szabályait. 

 
Részletek a rendeletből 
 
4. A támogatásokról 
4.§ (1) Az önkormányzat nem pénz-

beli támogatást nyújthat azon civil 
szervezet számára, melyek nem pénz-
beli támogatási igénnyel fordulnak az 
önkormányzathoz, megjelölve a nem 
pénzbeli támogatás tartalmát.  

(2) Az önkormányzat a civil szerve-
zetek számára pályázati eljárás kereté-
ben, céljelleggel, elszámolási kötele-
zettséggel, vissza nem térítendő pénz-
beli támogatást nyújthat.  

(3) Támogatásban részesíthető az a 
civil szervezet, amely  

a) balatonkenesei székhelyű, vagy  
b) balatonkenesei lakosok érdekében 

megvalósuló programhoz, tevékeny-
séghez kéri a támogatást.  

(4) Támogatásban nem részesíthetők 
a közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezetek, továbbá olyan 

civil szervezetek, amelyek a támogatói 
döntést megelőző öt éven belül:  

a) együttműködési megállapodást kö-
tött vagy tartott fenn párttal, vagy  

b) jelöltet állított helyi önkormányza-
ti választáson.  

(5) A pénzbeli támogatásokról a költ-
ségvetési rendeletben évente meghatá-
rozott összeg terhére, a képviselő-
testület pályázatot ír ki és dönt a ren-
delkezésre álló keret odaítéléséről. 

 
5. Pályázati felhívás, a pályázatok 

benyújtása  
5.§ (1) A pályázati támogatási rend-

szer egységes, ugyanakkor biztosítja a 
szakterületek – a kiíró által igényelt – 
sajátosságainak érvényesülését is. Az 
egységesség biztosítása érdekében, a 
pályázati felhívások és a részletes pá-
lyázati kiírások felépítését a (2) bekez-
dés, a kötelezően előírt dokumentációt, 
a 6.§ tartalmazza. A szakterületi sajá-
tosságok megjelenítésére, a részletes 
pályázati kiírás adatlapja és a csatolan-
dó mellékletek szolgálnak.  

(2) A pályázati felhívásnak tartal-
maznia kell:  

a) a pályázat kiírójának megnevezését,  
b) a pályázat célját, 
c) a pályázat benyújtására jogosultak 

körét, 
d) a pályázat tartalmi elemeit, 
e) a pályázathoz csatolandó doku-

mentumok megjelölését, 
f) a pályázati nyomtatványok elérhe-

tőségét, igénylésének módját, 
g) a pályázat benyújtásának módját, 

helyét, határidejét, 
h) a hiánypótlás lehetőségét, határidejét,  
i) a pályázat elbírálásának rendjét, 

határidejét, 
j) az eredményről történő értesítés 

módját, határidejét, 
k) a szerződéskötésre vonatkozó sza-

bályokat,  
l) a támogatás igénybevételének 

módját, feltételeit, 
m) az elszámolható költségek körét 

és az elszámolás módját, határidejét,  
n) az ellenőrzés módját.  
(3) A pályázati felhívást az önkor-

mányzat honlapján és hirdetőtábláján 
kell közzétenni. 

6.§ (1) A pályázati dokumentációnak 
tartalmaznia kell:  

a) a pályázó megnevezését, székhely-
ét, levelezési címét, adószámát, bírósá-
gi nyilvántartásba vétel számát, a nyi-
latkozattételre jogosult személy nevét, 
elérhetőségét, a nyilvántartott tagok 
számát,  

b) a pályázó számlavezető pénzinté-
zetének megnevezését és a pályázó 
számlaszámát,  

c) a pályázat nevét,  
d) az igényelt támogatás célját, a fel-

használás módját és az igényelt összeget,  
e) a támogatás felhasználására vonat-

kozó tételes költségszámítást, megje-
lölve a pályázati cél megvalósításához 
rendelkezésre álló saját forrás összegét,  

f) a pályázati cél megvalósításának 
kezdő és befejező időpontját.  

(2) A pályázathoz csatolandó doku-
mentumok:  

a) a civil szervezet alapdokumentu-
mainak, a képviselő által hitelesített 
másolata, kivéve azokat a civil szerve-
zeteket, akik a 3.§ (1) bekezdés e) pont-
jában előírt feltételeket teljesítették,  

b) a tárgyévet megelőző évről készí-
tett beszámoló, közhasznú szervezet 
esetén, a közhasznúsági jelentés letétbe 
helyezéséről kiadott bírósági igazolás,  

c) a pályázó írásbeli nyilatkozata ar-
ról, hogy a pályázó civil szervezet a 
támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a 
támogatásból beszerzett 100 ezer forint 
egyedi értéket meghaladó eszközöket 
nyilvántartásba veszi,  

d) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ 
(1) bekezdés szerinti összeférhetetlen-
ség és érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról,  

e) a pályázó közzétételi kérelme a 
Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintett-
ségről.  

7.§ (1) A pályázatokat írásban, egy 
példányban kell benyújtani.  

(2) A pályázatok benyújtási határ-
ideje a tárgyév április 15. napja.  

(3) A pályázat kiírója a hiányos pá-
lyázatot benyújtó pályázót egy alka-
lommal, 8 napos határidő kitűzésével 
hiánypótlásra szólítja fel. 

 
6. A pályázat elbírálása  
8.§ (1) A beérkezett pályázatokat a 

képviselő-testület bírálja el.  
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(2) Nem részesíthető a tárgyévben 
támogatásban az a civil szervezet, 
amely  

a) benyújtott pályázati dokumentáció-
jában valótlan, vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott,  

b) a pályázati dokumentáció nem tar-
talmazza a 6.§ (1) és (2) bekezdésében 
meghatározottakat,  

c) az előző évben kapott támogatással 
nem, vagy nem megfelelően számolt el,  

d) az előző évben kapott támogatást 
előzetes hozzájárulás nélkül a támoga-
tási céltól eltérően használta fel,  

e) lejárt esedékességű, meg nem fize-
tett köztartozással rendelkezik,  

f) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti,  
g) a támogatást kérő tekintetében a 

Knyt. 6.§-ában meghatározott összefér-
hetetlenség áll fenn. 

(…) 
 
8. A támogatás felhasználása  
10.§ (1) A támogatásról szóló döntés 

alapján a civil szervezettel támogatási 
szerződést kell kötni.  

(2) A támogatási szerződésnek tar-
talmaznia kell:  

a) a szerződést kötő felek pontos 
megnevezését, székhelyét, levelezési 
címét, képviselőjét,  

b) a támogatásról szóló döntés szá-
mát, a döntéshozó megnevezését,  

c) a támogatott cél pontos meghatá-
rozását,  

d) a támogatás összegét,  
e) a támogatás átutalásának határidejét,  
f) azon költségnemek meghatározá-

sát, melyre a támogatás felhasználható,  
g) a támogatással történő elszámolás 

határidejét, módját.  
(3) A támogatás csak a döntésben és a 

döntés alapján kötött támogatási szerző-
désben megjelölt célra használható fel.  

(4) A támogatásnak a támogatási 
szerződésben rögzítettektől történő 
eltérő célú felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz 
hozzájárul és a támogatási szerződést 
ennek megfelelően módosításra kerül. 

 
9. A támogatással történő elszámolás  
11.§ (1) A civil szervezet a támogatás 

felhasználásáról – legkésőbb – a tárgy-
évet követő év január 31. napjáig köte-
les elszámolni.  

(2) A támogatás felhasználásáról szó-
ló beszámolónak a 2. mellékletben 
meghatározott tartalmú és formátumú 
részletes szakmai és pénzügyi beszámo-
lót kell tartalmaznia.  

(3) A támogatás felhasználását a pol-
gármester a jegyző útján – a bemutatott 
számlák alapján – a tárgyévet követő év 
március 1-ig ellenőrzi, melynek ered-
ményéről a soron következő képviselő-

testületi ülésen írásban tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

(…) 
A helyi kulturális kínálat bővítésére 

irányuló kezdeményezések támogatásá-
ról szóló önkormányzati rendelet első-
sorban a jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetek támogatását tűzi ki 
célul. Támogatható a kultúra, a közmű-
velődés, az oktatás-nevelés, a szociális 
és karitatív tevékenység, a természeti és 
épített környezet megóvása, a közrend- 
és vagyonvédelem, a sportolás, az 
egészséges életmód, az esélyegyenlő-
ség, a hagyományápolás megteremtése 
területén tevékenységet kifejtő szerve-
zet vagy magánszemély. A pályázat 
kiírása és a támogatás odaítélése a 
bejegyzett civil szervezetekhez hason-
lóan valósul meg, s az elszámolás is 
annak megfelelően történik.  

A rendeletek teljes szövege, valamint 
további anyagok – többek között útmu-
tató a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítéséhez – elérhetőek a  
balatonkenese.hu oldalon, valamint 
nyomtatott formában a Polgármesteri 
Hivatalban – ahol a kitöltendő űrlapot 
is megkaphatják – és a Kultúra Házá-
ban is. 

 
 

Összeállította: – nk – 
 

 
 

LLeevvééllíírróóiinnkkhhoozz  
 

Az önkormányzat lapjában eddig is és a következőkben is teret kívánunk adni a különféle véleményeknek, a 
korrektség és a kiegyensúlyozottság jegyében. 

A személyeskedő, közösségromboló, negatív hangulatkeltő, magánszférába tartozó írások, cikkek megjelenteté-
séről szóló döntés túllép a szerkesztő napi szakmai döntési körén. 

A továbbiakban a Balatonkenesei Hírlap nem kíván teret adni a személyeskedő vitáknak, semmilyen formában. 
A település életében aktív szerepet betöltő intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek véleményének – az 
előzőek szerint – egy-egy számban és témában legfeljebb 2000 karakternyi helyet biztosítunk. Az önkormányzati 
választások előtt közvetlenül megjelenő szám kivételével a Balatonkenesei Hírlap nem fogad el és nem jelentet 
meg fizetett politikai hirdetést. 

Ez a média a közösségek és az önkormányzat munkáját hivatott közvetíteni a lakosság felé. Természetesen 
ezentúl is lehet bírálatot közzétenni, finoman, személyeskedés nélkül. 

Jurics Tamás 
jegyző 

felelős kiadó 
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Húsvétról gondolkodva 

Minden ember kétszer születik meg. Az első születés az a 
csodálatos folyamat, amikor a pici emberkét az édesanyja 
szüli meg erre a világra, a második születés pedig a felnőtt 
ember megérkezése az örök létre. Mindkettő misztérium, 
szinte felfoghatatlan titok, és mégis beszélhetünk róluk, mert 
nemcsak életünk részeiről van bennük szó, hanem ezek 
életünk kútfői, amelyekből forrásozik az a valaki, akinek 
valójában mondhatjuk magunkat. 

Mily nagy hasonlóság van a két születés között! Még el 
sem indult az életünk, és máris valakik nagyon, de nagyon 
akartak minket. Nevet adtak nekünk, és elhatározták, hogy 
fölnevelnek minket. Elhalmoztak minden jóval: puha meleg 
kelengyével, ruhával és finom ételekkel, szellemi javakkal és 
sok-sok szeretettel. Fizetséget nem vártak, csupán azt a 
lehetőséget, hogy önzetlenül gyönyörködhessenek bennünk: 
akiknek boldog életet szántak…; – és van Valaki, aki még 
ennél is többet szán nekünk, és ezért elvezet minket a húsvéti 
újjászületés misztériumához. 

Mindkét születés gyönyörű esemény, pedig mindkettő 
útját vér, kín és gyötrődés szegélyezi, és tragédiák kockázata 
fenyegeti, amit vállal a féri és a nő, mert édesanya és édesapa 
akar lenni, és vállal az Isten, mert ő Teremtő és Üdvözítő –, 
az enyém is és a mienk is. 

A második születést a húsvét jeleníti meg. Vigyázni kell 
azonban arra, hogy húsvét titkát ne mossuk össze a tavaszi 
kikelet dicséretével –, bár tényleg csodálatos dologról van 
szó, amelyben minden a megújulás és a születés élményével 
veszi körül az embert. Mégis ez csupán a mulandó természet 
„csodája”, amely ha túlságosan hatalmába keríti az embert, 
akkor saját mulandóságának sírjába zárna be bennünket is.  

Mi tehát húsvét titka? Egy újabb tiszta hős bukása, akire 
lehet emlékezni, akiről lehet verset, drámát vagy dalt írni, 
akinek emelhetünk szobrot, vagy akit hívek követhetnek és 
utánozhatnak? Az ilyen – emberi világunkba zárt – titok nem 
volna igazi misztérium, mert ha mégannyira is igaz lenne 
tartalma, egy „legújabb hőssel” hamar túlhaladottá válhatna. 
Húsvét titka azonban nem ilyen természetű, hanem pontosan 
ebből a körforgásból való kiszabadulást jelenti: a nagybetűs 
Életre való végleges megszületést. 

Húsvét titka Jézus nélkül nem érthető meg. Először 
maguk az apostolok sem értették meg, mert a maguk feje után 
próbáltak tájékozódni, noha ők közvetlenül a Mester 
tanítványai voltak. Ennek egyenes következménye volt 
számukra a nagypénteki kudarc, a reményt vesztettség, a 
félelem és a szégyen. (Mint ami minden emberi halálban 
benne van.) A második születés ilyen „alulnézetből”, vagyis 
az ember perspektívájából; de ez semmit sem árul el a 
lényegből: az áldozat győzelemmel végződik. A megdicsőült 
Krisztus megmutatja magát és helyet készít az ember 
számára. Ettől a felismeréstől „lángolt” az emmauszi 
tanítványok szíve. A Föltámadott köszöntése: „Békesség 
nektek!” oly mélyen érintette a tanítványokat, hogy az még a 
mai utódokat is átjárja. A kételkedő Tamás apostol olyan 
vallomást tesz, amelyre korábban maga sem gondolt volna. 
Leborul Jézus meg-dicsőült sebei előtt, és bűnbánóan 
suttogja: „én Uram, én Istenem!”. És végezetül Simon 
Péternek is meg kell térnie gyáva hazugságából egy 
bensőséges vallomás formájában: „Uram, te mindent tudsz. 
Azt is tudod, hogy szeretlek.” 

Húsvét titka bevilágítja az ember méltóságának és 
hivatásának titkát, értelmet ad még az értelmetlennek látszó 
dolgoknak is. Érdemes a fényénél tájékozódni…! 

 
 

Dr. Balázs Pál
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Interjú Sipos Károlyné Pergel Margittal 
 

Margitot és családját régóta jól ismerem. Feltűnt agilitá-
sa, az emberekhez való pozitív hozzáállása, az irodalom sze-
retete. Az is szimpatikus vonásként maradt meg bennem, hogy 
bármikor szívesen vállalkozott egyházi és társadalmi ünnepe-
ken az értékes irodalmi művek tolmácsolására, verselésre. 

– Kedves Margitkám! Ismertesd meg az újságolvasókat 
családi háttereddel, kenesei kötődéseddel! 

– A családom – szüleim, testvéreim – Polgárdiról szárma-
zik. Onnét költöztünk 1955-ban a Balatonkeneséhez tartozó 
Máma-pusztára, ahol édesapám volt a gazdasági vezető. 
1962-ban Máma-pusztáról Balatonkenesére vezérelt a jó sors. 
Iskoláimat már itt fejeztem be. Előtte Balatonfűzfőre jártam 
testvéreimmel együtt, az ottani általános iskolába. Nagycsa-
ládba születtem, ahol a szeretet volt a meghatározó. 

– Hogyan viszonyulsz a környezetedhez, családodhoz, a 
közösségekhez? 

– Az általános iskola elvégzése után kereskedelmi szak-
mát tanultam és a kenesei ÁFÉSZ-boltban dolgoztam. 1968-
ban férjhez mentem Sipos Károlyhoz. Férjemmel azóta is 
boldog házasságban élünk, született három csodálatos gyer-
mekünk, akik – Istennek hála – megajándékoztak hét csodála-
tos unokával. A saját családunkon kívül nagy szeretettel 
fogadtuk a helyi Nevelő Otthonból jött lányokat is, beszélge-
tésekre, tanácsadás céljából, s ha tudtunk segítettünk. Egy 
kislány meg is maradt, mint támogatott, plusz kislányunk. Ő 
kint él családjával Kanadában. Kapcsolatunk azóta is folya-
matos. Időközben Székesfehérváron leérettségiztem a Mező-
gazdasági Szakközépiskolában. 

– Vallásos kötődésed, viszonyod a Református Egyház-
hoz, a kenesei gyülekezethez? 

– A hithez, illetve a valláshoz anyósomék és a gyermeke-
im által kerültem közel. Hála Isten kegyelmének, hogy az Ő 
útját járhatom és vele együtt az adódó problémákat együtt 
könnyebben oldhatjuk meg. Hiszem azt, hogy az igaz hit utat 
talál, vagy pedig utat készít számunkra, köszönet érte Isten-
nek, lelkészeinknek és hittestvéreimnek. 

– Jelenlegi szűkebb és tágabb családodról, elfoglaltsá-
godról ejtenél néhány szót? 

Amint említettem férjem is, én is nagycsaládban nőttünk 
fel. Sajnos édesapám fiatalon itt hagyott bennünket, de az 
összetartó szeretetét azóta is őrizzük. Ezt a szeretetet kaptuk a 
férjem családjától is. Tőlük is a nagy családoknál tapasztalha-
tó összetartást, egymásra számítást, és ennek szerető élmé-
nyét élhetjük át a mai napig. Sajnos mindkettőnk családjában 
sokan elmentek már a minden élők útján, de a szeretet meg-
maradt. 

– Mivel szeretsz foglalkozni szabad idődben? 
– Elsősorban a háztartásban, unokázásban és egyéb, szá-

momra kedves elfoglaltságban érzem jól magam. Nagyon 
szeretek olvasni, a versek a kedvenceim. Ha hívnak, szívesen 

megyek az idősek klubjába olvasni, beszélgetni, verseket 
mondani, együtt lenni a klubtársakkal. Szeretek a gyülekezet-
be járni, együtt lenni a testvérekkel és egymás hite által épül-
ni, tanulni, a hit csodálatos útján járni. 

– Örökölted vagy szerezted a versekhez való kötődést? 
– A versek iránti szeretetemet kedves magyartanárnőm-

nek köszönhetem. Ő volt az, aki megtanította nekem a ver-
sekben rejlő szépséget és útmutatást. Felnyitotta a szememet, 
hogyan kell értelmezni, átélni és elmondani azt, amit a vers 
mondani akar, üzen. 

– Szeretsz-e Kenesén élni? Ha lehetne, min változtatnál? 
– Nagyon szeretek Kenesén élni. Volt életünkben egy 

időszak, amikor a költözésre gondoltunk, de bárhol éltünk, a 
szívünk ide húzott. A változtatás igénye persze bennem is él. 
Tudom, hogy sok mindent az anyagiak határoznak meg, de ez 
nem minden. Sokat tehetnénk például a környezetünk csino-
sításában, s ha az igénytelenséget ki tudnánk űzni a környeze-
tünkből. Ez nem pénz kérdése. Szerintem nagy igény lenne 
egy kulturált üzletközpont megvalósítására, hogy ne kelljen 
minden apróságért a környező városokba utazni. 

– Hogy látod országunk és a világ jövőjét? 
– Az országunk helyzetéhez pozitívan állok. Bízom, hogy 

előbb-utóbb józan és bölcs emberi döntések születnek. 
És, hogy a verselő szóljon belőlem: 

 „Isten nem ígért mindig kék eget, 
mindig virágos ösvényeket, 
ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, 
és fájdalom nélkül békét nem ígért. 
De ígért új erőt minden új naphoz, 
munkádhoz nyugalmat, világot utadhoz. 
Bajban is kegyelmet és segítő kezet, 
mindig veled érző örök szeretetet.” 

– Van-e ötleted, mi javíthatna helyzeten? 
– A fiatalság megtartásának nagyon nagy szerepet kellene 

kapnia. Elöregszik a város. Ezért mielőbbi és hathatós válto-
zásra lenne szükség. 

– Vannak-e tanácsaid a fiataloknak? 
– Erre szintén egy versidézettel válaszolok: 

 „Tiéd a vágy, a gondolat 
szeresd felebarátodat, mint önmagad 
tiéd a sorsod, tégy, amit akarsz 
szabad vagy, jó s rossz közül választhatsz! 
De vigyázz, mert egyszer mindenről számot adsz!” 

Kívánom városunk minden lakójára Isten gazdag áldását.  
– Köszönöm az interjút! Ki legyen a következő riport-

alany? 
– Fodor Zoltánnak és Kelemen Szilvinek, a Sziszi Bála 

tulajdonosainak dobom a labdát. 
 

Sörédi Györgyné 
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Az intézményünkről szóló, Bala-

tonkenesei Hírlapban megjelent hírein-
ket folytatva szeretnék átfogó betekin-
tést nyújtani a Kedves Olvasóknak 
intézményünk programjai, eredményei 
és életképei tükrében. 

2015. december  16-án 
a Nyugdíjas Klub felkéré-
sére az Aprófalva csoport 
szerepelt ünnepi műsorral. 
2015. december 18-án 
tartottuk intézményünkben 
a karácsonyi műsort, ame-
lyen szintén az Aprófalva 
csoport adta elő ünnepi 
műsorát, majd mindegyik 
óvodás csoport verselt és 
énekelt. Az ezüstfenyőt 
Anett dajka néni keze 
munkáját dicsérve, kézzel 
varrott díszekkel öltöztet-
tük ünnepi hangulatba. A 
fát, több örökzölddel együtt köszönjük 
szépen Revuczky-Bakó Juditnak, mert 
az ő felajánlása volt. Köszönettel tarto-
zunk Csetényi Miklósnak, aki beszerez-
te a fát és elültette az örökzöldeket. 
Kiss-Kocsis Anita az ünnepségre egy 
nagy tál mézeskalácsot hozott, amit a 
gyerekek jóízűen elfogyasztottak. Tö-
mör István polgármester úr adta át az 
Önkormányzat ajándékait, amit hazavi-
hettek a gyerekek. A NABE is meglep-
te az apróságokat egy kis ajándékkal, a 
gyerekek nagy örömére. A legnagyobb 
ajándék nekünk felnőtteknek az volt, 
hogy láthattuk a gyerekek boldogságát, 
ahogy áhítattal figyelték a csillagszórók 
meggyújtását és birtokba vették az 
ajándékokat. Még aznap délután, a 
Kultúra Házában a városi rendezvényen 
szerepelt nagy sikerrel ünnepi műsorá-
val az Aprófalva csoport. 

2016 januárja szorgos hétköznapok-
kal kezdődött intézményünkben. Ma-
dárbarát kert lévén nagy gondot fordí-
tottunk a madarak etetésére és itatására. 
Felújítottuk a madáretetőket és mindig 
gondoskodtunk eleségről. Faliújságun-
kat és a Zöld Falat a folyosón téli han-
gulatba varázsolta az évszakfelelős 

Aprófalva csoport. 2016 február első 
napjaiban macikiállítást szerveztünk a 
Zöld fal elé. A gyerekekkel együtt 
figyeltük: „Kibújik-e a medve a bar-
langból ?” Február 29-én sportvetélke-
dőt tartottunk intézményünkben, ahol a 

nagycsoportos gyerekekből és két-két 
felnőttből álló csapat küzdelmében a 
Ficánka csoport lett aranyérmes. Vesz-
tes nem volt, mert a másik csapat, az 
Aprófalva csoport ezüstérmes lett. 

Február 11-én szülői ér-
tekezletet tartottunk a tan-
köteles korú gyerekek szü-
lei részére. Széleskörű 
tájékoztatást kaptak a szü-
lők az óvodapedagógusok 
által elvégzett iskolai ké-
pességszint-felmérések 
eredményeiről, valamint a 
beiskolázás törvényi elvárá-
sairól. A hangsúlyt a követ-
kezőkre helyeztük: 

Az iskolára való al-
kalmasság a belső érés + 
családi nevelés + óvodai 
nevelés eredménye. Az 
iskolaérettség kritériu-
mai: testi + lelki + szociális érettség, 
amely mindegyike szükséges a sikeres 
iskolakezdéshez! 

A szülők jogaikról is tájékoztatást 
kaptak, hogy milyen lehetőségekkel 
élhetnek abban az esetben, ha nincs 
egyetértés az óvoda és a szülők között a 

beiskolázással kapcsolatban. Várjuk a 
Nevelési Tanácsadó szakvéleményeit 
ezen esetekről, hogy az érintett gyer-
mekek megkezdhetik-e iskolai tanul-
mányaikat szeptembertől. 

A nyílt napok bepillantást engednek 
az intézményünk mindennapjaiba; a 
szülőket bevonjuk a különböző in-
tézményi programokba. Farsangi bá-
lunkat február 12-én nyílt formában 
szerveztük, ami nagyon jó hangulatban 
telt a szülők-gyerekek-dolgozók nagy 
örömére. Minden csoportszoba varázs-
latos hangulatot öltött a gyerekek és a 
dolgozók szorgalmát, kreativitását 
dicsérve. Még a bölcsisek is részt vet-
tek a bemutatkozáson, amit az étterem-
ben tartottunk. 

Március 4-én a Kultúra Háza meg-
hívására „Köszönjük-est”-en vehettek 
részt intézményünk dolgozói. Szeret-
nénk köszönetünket kifejezni a kitűnő 
szervezőmunkáért! 

Március 7-én a nyugdíjasokat ör-
vendeztette meg az Aprófalva csoport 
egy tavaszi műsorral, amely nagy sikert 
aratott a közönség körében. 

Mindezen munka közben a nevelő-
testülettel közösen az összes intézményi 
dokumentumot átdolgoztuk, a törvényi 
változásoknak kötelezően előírt módo-
sításoknak megfelelően, melyet a Fenn-
tartó elfogadott és jóváhagyott. Ki-
nyomtatva a vezetői irodában hozzáfér-
hető a szülők számára. A szabályzatok 

KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. 
Tel.:88/574-802, Fax: 88/574-803 

E-mail:kippkoppovi@invitel.hu 
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elfogadása és jóváhagyása a Szülői 
Szervezet elnökének bevonásával tör-
tént. Az Alapító Okirat, a Pedagógiai 
Program, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, a Munkaterv, a Házirend és 
a vezetői pályázat is nyilvános, ugyan-
így hozzáférhető a szülők számára. 

Nevelés nélküli munkanapjaink a 
2015/2016-os nevelési évben a követ-
kezőképpen alakulnak: 

A törvény öt napot biztosít, de in-
tézményünk ebből hármat szeretne 
igénybe venni. Kérjük a Tisztelt Szülő-
ket, szíveskedjenek gyermekeik elhe-
lyezését ezeken a napokon megoldani! 
Köszönjük szépen az együttműködést! 
1. 2015. ősz: Oktatási Hivatalban és 
partner óvodában voltunk. 
2. 2016. április 22.: nevelési értekezlet. 
3. 2016. június 17.: szakmai program. 

Az óvodapedagógusok folyamato-
san dokumentálják a gyermekek fejlő-
désének nyomon követését.  A gyerme-
kek értelmi, érzelmi, akarati életének, 
valamint beszéd-, hallás-, látás-, moz-
gásfejlődésének  megállapításait, méré-
seit adatokkal rögzítik. A fejlesztési 
javaslatokat, megállapításokat az óvoda 
a szülők rendelkezésére bocsátja, a 
megtekintés tényét a szülőnek aláírásá-
val igazolnia szükséges. 

A gondozónők a bölcsődében is 
alapos odafigyeléssel vezetik a gyere-
kekről a fontos adatokat, információkat.  
A szülőkkel, védőnővel, gyermekor-
vossal, valamint a fejlesztésben részt 
vevő szakemberekkel rendszeresen 
konzultálva és szorosan együttműköd-
ve, mindent megteszünk  az intézmé-
nyünkbe járó gyermekek optimális 
fejlődése érdekében. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sa a vonatkozó jogszabályok alapján 
történik. Együttműködésünk a Gyer-
mekjóléti Szolgálattal és a jelzőrend-

szer további tagjaival rendszeres. Az 
esetmegbeszéléseken Andrejkáné 
Dalman Szilvia gyermekvédelmi felelős 
vesz részt. A beszámolási kötelezett-
ségnek eleget teszünk. 

A fejlesztő foglalkozások, logopé-
diai foglalkozások eredményesen mű-
ködnek intézményünkben. E szak-
emberekkel rendszeresen egyeztetünk a 
gyerekek fejlettségi előrehaladásáról, 

valamint szülői értekezle-
tekre is meghívjuk őket, a 
szülők tájékoztatása érde-
kében. 

Az elmúlt félév során 
12 tanköteles korú gyer-
mek járt logopédiára, pö-
sze-ség-terápiára. A gyer-
mekek közül né-gyen heti 
egy alkalommal, nyolcan 
heti két alkalommal vettek 
részt a fejlesztésen. A 
fejlesztés eredményeit 
tekintve hat gyermek rész-
ben, négy gyermek keve-
set, kettő pedig lényegesen 

javult. A logopédiai terápia eredmé-
nyessége igen nagy mértékben múlik 
azon, hogy az otthoni gyakorlásra mek-
kora hangsúlyt tudnak fektetni a szülők. 
A fejlesztő munka a pszichikus funkci-
ók fejlesztésére, a sérült funkciók kor-
rekciójára, a hiányzó készségek elsajá-
tításának segítésre irányul. Mikro-
csoportos szervezésben a gyermekek 
egyéni sajátosságait figyelembe véve 
történik. A fejlesztés célja, hogy meg-
előzzük, vagy csökkentsük a várható 

tanulási és beilleszkedési nehézségeket, 
megelőzzük a kudarcok kialakulását. A 
foglalkozások hangulata játékos, krea-
tív, ugyanakkor a gyermekek feladat-
helyzetbe illeszthetőségének és a fel-
adattartás kialakulásának támogatására 
törekszik. A félév során a foglalkozá-

son 3-4 fő vett részt keddenként, heti 
rendszerességgel. A második félévre 
két fő előjegyzett várakozik. 

A térítésmentes hittan foglalkozások 
a hetirend alapján történnek. A gyere-
kek szívesen vesznek részt ezeken a 
foglalkozásokon. 

A néptánc foglalkozásokat Vargáné 
Dobó Katalin szervezi programjainkba, 
ünnepeinkbe beépítve. 

A Szenzoros Integrált Terápiát Tóth 
Gézáné Marcsi végzi intézményünk-
ben, rendszeresen magas szakmai szín-
vonalon, a Nevelési Tanácsadó szakvé-
leménye alapján. A foglalkozásain 
alkalmazott kitartó, kidolgozott temati-
kára épülő szakmai munkája eredmé-
nyeként a gyerekek fejlődése szemmel 
látható. A gyógytestnevelés és nagytor-
na foglalkozások a kialakított csoport-
rend szerint szerveződnek. A gyógy-
testnevelés sajátos foglalkozás, a test-
nevelés speciális területe, amelynek 
során a testnevelés mozgásanyagával 
dolgozunk, prevenciós (megelőző) és 
rehabilitációs (kialakult degeneratív 
elváltozás javítása) jelleggel. A Mes-
terpedagógus Portfólióban megfogal-
mazott elvárások megvalósítása az in-
novációs és fejlődési terv alapján, a 
gyógytestnevelés foglalkozások kereté-
ben történik. A hetente egyszer minden 
csoport nagycsoportosainak és egyéb 
életkorú gyerekeknek megtartott fog-
lalkozás során a kondicionális képessé-
gek: izomegyensúly, erő, állóképesség, 
hajlékonyság és koordinációs képessé-
gek (izomérzékelés, testséma, testfoga-

lom, téri tájékozódó képes-
ség, testtudatos mozgás) 
fejlesztése történik. A 
gyógytestnevelés foglalko-
zásokra az ősz folyamán 
mozgásszervi vizsgálatot 
végeztem minden nagycso-
portos gyermeknél, amely-
nek során felmértem és 
táblázatba rendezve összesí-
tettem a kondicionális ké-
pességek eredményeit. Az 
eredmények tükrében ösz-
szesített értékelést készítet-
tem, hogy a felmért gyer-
mekből hány fő milyen 

fejlesztést igényel kiemelten az alábbi 
területeken: 
 Egyensúlyérzék 
 Reakciókészség (kézérintés) 
 Hajlékonyság 
 Helyből távol ugrás 
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 Hasizom fejlesztés (felülés) 
 Hátizom fejlesztés (pillangó-

könyökérintés)  
 Állóképesség fejlesztés (futás, dina-

mikus gyakorlatvégzés) 
A foglalkozásokat mikrocsoportos 

fejlesztésben egészíti ki a mozgáskoor-
dináció-javítás és lúdtalp ellen ható 
torna egyéni fejlesztésekkel, a Nevelési 
Tanácsadó és a szakorvosi beutalók 
alapján. 

Légzésfejlesztő gyakorlatok, mobi-
lizáló gyakorlatok (ízületi mozgáshatá-
rok megtartása vagy kiszélesítését szol-
gáló gyakorlatok, valamint az ízületet 
mozgató összes izom megnyújtását 
szolgáló gyakorlatok (amelyekkel kont-
rakúrákat lehet oldani), relaxáló gya-
korlatok és korrekciós gyakorlatok 
(szimmetrikus gyakorlatok – a helyes 
testtartás kialakításához) egészítik ki a 
foglalkozásokat. Tavasszal elkezdőd-
nek a Fit-Ball és Nordic Walking fog-
lalkozások is. Ezeken 30 fő gyermek 
vesz részt, csoportszervezésben. 

A szülőkkel, védőnővel, gyermek-
orvossal, valamint a fejlesztésben részt 
vevő szakemberekkel rendszeresen 
konzultálva  és szorosan együttműköd-
ve mindent megteszünk az intézmé-
nyünkbe járó gyermekek optimális 
fejlődése érdekében. 

Az  óvodapedagógusi minősítések 
és a tanfelügyeleti ellenőrzések a 
2015/2016-os nevelési évben a követ-
kezőképpen alakulnak: 

A minősítéseket a következő idő-
pontokban sikerült megszerezni: 

Galambos Lászlóné – Mesterpeda-
gógusi minősítés, 2015. november 13. 

Andrejkáné Dalman Szilvia – Peda-
gógus II. minősítés, 2016. február 11. 

Vargáné Dobó Katalin – Pedagógus 
II. minősítés, 2016. március 8. 

A tanfelügyeleti ellenőrzés az Okta-
tási Hivatal részéről májusban lesz. 

Március hónapban új zászlókat he-
lyeztünk ki intézményünkre. 

A játszóudvaron, a gyerekek nagy 
örömére, dzsungel villa komplex 
csúszdás fa mászóka telepítése történt. 
Szeretnénk megköszönni a Város-
gondnokságnak a munkáját, amelyet a 
játék telepítéséhez biztosítottak. 

 Zöld Óvoda lévén figyelünk a ter-
mészet védelmére és megóvására. A 
karácsonykor kapott gyökeres fenyő 
kiültetésre került a játszóudvarunkra. 

Március 10-én minden szülő számá-
ra szülői értekezletet tartottunk a böl-
csődében és az óvodában is. Ezen fél-
éves értékelésre került sor. A szülők 
számára hangsúlyoztam, hogy intéz-
ményünk fenntartójával, a Balaton-
kenese-Küngös Község Intézmény-
fenntartó Társulással kapcsolatunk 
kölcsönösen jól működik, amelyet a 
támogató és segítő szándék jellemez. 
Tömör István és Szabó Gergely pol-
gármester úrral, valamint a képviselő-
testülettel törekszem a rendszeres kap-
csolattartásra, a megfelelő információ-
cserére. Intézményünk működésének 
feltételeit maximálisan a törvényi elő-
írásoknak és a szakmai elvárásoknak 
megfelelően biztosítják. A szülőkkel 
való kapcsolattartás kiemelt helyet 
foglal el intézményünk életében. A 
Házirend célja, hogy biztosítsa a tör-
vényes működést, építve a szülők elvá-
rásaira, jogaira, kötelezettségeire a 
gyerekek mindenekfelett álló érdekeit 
szem előtt tartva. A Házirend betartása 
a gyerekek zavartalan ellátása valamint 
az eredményes együttműködés érdeké-
ben kötelező! Ezúton is kérem, min-
denki törekedjen a benne foglaltak 
betartására! 

A nyári zárás rendje 
Intézményünk 2016. augusztus 8-

tól 2016. augusztus 31-ig zárva tart. 
(Ekkor történik a szabadságok kiadása, 
a takarítás, fertőtlenítés, festés, karban-
tartás stb.) Első nyitvatartási nap: 
2016. szeptember 1. 

Gyermeklétszámok – csoportok 
Gyermeklétszámunk kiegyensúlyo-

zott, növekvő tendenciát mutat. Az 
óvodai csoportokba átlag 26 fő jár, a 
bölcsődében is maximális 12 fő gyer-
mek van. 

A családi nevelés kritériumait, alap-
vető jogait tiszteletben tartjuk. A kap-
csolattartás célja a szülői ház és az 
intézmény közös munkájának elősegí-
tése. A mindennapos találkozások mel-
lett más formákkal is erősítjük az 
együttműködő, támogató kapcsolat 
elmélyülését. Egy nevelési év során 
három alkalommal tartunk szülői érte-
kezletet, melyeket az éves munkaterv-
ben meghatározva, szükség szerint 
rendkívüli alkalmakkor is megtartunk. 
A szülői értekezletek témái mindig 
elsősorban az adott gyermekközösség-
hez kapcsolódó dolgok, ugyanakkor a 

nevelési év feladatairól is szólnak. A 
nevelési év során egy-egy alkalommal 
előadásokat tervezek a szülők számára, 
ahol gyermekorvos, pszichológus, ne-
veléssel-fejlesztéssel foglalkozó szak-
emberek lesznek a meghívott vendégek. 

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a munkánkat segítő szülőknek! 
Kaptunk madáreleséget, udvarrende-
zésben segítséget, valamint az udvari 
kerékpárok javítását, hogy a gyerekek 
számára újra használhatóak legyenek. 

Az óvodapedagógus kolléganők a 
nevelési év programjainak tükrében év-
szakbeszámolókban összegezték az el-
ért eredményeinket és előremutatást ad-
tak a várható tavaszi programokról. 

Változások várhatóak a személyi 
feltételekben. Mórocz Csabáné Rózsika 
40 év után nyugdíjba vonul, március 
17-én dolgozik utoljára. Szintén nyug-
díjba megy Volein Erzsébet bölcsődei 
dajka néni, 2016. június elején. Szeret-
ve tisztelt kolléganőinket ünnepélyes 
keretek között 2016. június 4-én, 9 óra-
kor tartandó évzárónkon búcsúztatjuk 
nyugdíjba vonulásuk alkalmából. 

A Csipet-csapat csoportban Tóth 
Gézáné Marcsi óvodapedagógus kol-
léganője március 16-tól Hujber Zsófia 
óvodapedagógus lesz. 

Juricsné Ivanics Brigitta pedagógiai 
asszisztens minden csoportban együtt-
működve segíti a nevelőmunkánkat. A 
bölcsődében 2016. március 10-től 2017. 
február 28-ig kisgyermeknevelő mun-
kakört lát el Markóné Cziráki Mária. 
Udvarosként Balázsné Kurucz Ágnes 
segíti a munkánkat; jelenleg mint köz-
foglalkoztatott dolgozik. Keze munká-
ját dicséri udvarunk rendje kertünk 
szépsége. 

Március 15-én nemzeti ünnepünk 
méltó megünneplésében az Aprófalva 
csoport gyermekei adtak magas színvo-
nalú műsort. Kerti Teréz pedig verset 
mondott. 

Bizakodva tekintük a jövő felé, hisz 
az intézmény  dolgozóival mindent 
megteszünk a gyermekek fejlődése 
érdekében! 

Köszönetet szeretnék mondani va-
lamennyi dolgozónknak a kitartó, sze-
retetteljes munkájáért! 

 
 

Galambos Lászlóné 
intézményvezető
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ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS 
A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN 

 
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy óvodai, bölcsődei beíratást tartunk. 

A beíratás helye: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 8174  Balatonkenese, Balatoni út 63. 
 

A beíratás időpontjai: 
2016. április 11. hétfő — 6:30-17:00 

2016. április 12. kedd   — 6:30- 15:30 
 
 
 
 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint 
három éves kortól kötelező az óvodai nevelés. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem 
járnak óvodába. 
 
Minden érintett Kedves Szülő jelentkezését várjuk, aki a balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe kívánja 
hozni gyermekét a következő nevelési évben! 
 
Szeretettel várjuk intézményünkbe a küngösi gyermekeket is! 
 

Előzetes információkérés az intézmény vezetőjénél lehetséges: Galambos Lászlóné, 
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, 8174 Balatonkenese, Balatoni út 63. Telefon: 0688/574-803 

E-mail: kippkoppovi@invitel.hu 
 

Bolyongás II. 
 
Későre jár, némákká váltak az utcák s sötétté a házakon 
A virágoktól díszes ablakok. 
Ma már a kis kocsmákból sem szűrődnek ki, mint egykoron, 
Az örömteli s szerelmes ősi magyar dallamok. 
Sétálva a jól ismert utcákon s tereken egyre arra gondolok, 
Mitől is vált ily kiessé az én imádott városom. 
Köddé váltan tűntek el az oly boldog tegnapok, s lettek helyettük 
A szomorú s bizonytalan holnapok. 
 

Lassan magam is félem az ismeretlen elkövetkező holnapokat, 
Látván az utcákon a megfáradt, mosolytalan arcokat. 
Vajh hová is lettek az együvé tartozás s a szeretet érzései, 
A kölcsönös tiszteletadás aprócska jelei? 
S miért is érez kéjes örömet, ki fokozhatja embertársainak kínjait? 
Ő talán nem is magyar, s így éli ki ferde vágyait. 
Néki miért érdeke, hogy másoknak mi járna, azt tőlük elvegye, 
S nékik bizonytalanná váljon a mindennapok kenyere? 
 
                          S én az elhanyagolt utakon járva egyre csak azokra gondolok, 
                          Kiknek az éjszakában gyomra az éhségtől korog. 
                          Kiknek házaikon kora este is sötétek maradnak az ablakok, 
                          S üres asztalukon csak egy csonka mécses fénye ragyog. 
                          Felettük a  kémény sem füstölög, hisz a kályhában tűz nem lobog, 
                          S náluk nincsenek virágoktól díszes ablakok. 
                          Az éjszakai égbolton szégyenükben felhők mögé bújnak a csillagok, 
                          Látván, mily mélyszegénységben élnek véreink, 
                          Az egykoron oly büszke magyarok! 

Id.M.S. 
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Mit tanulnak a diákjaink? 
(Jogok és kötelességek) 

 
Mindig érdekelt a történelem. Különösen szívesen olvas-

tam a XX. századról: az I. világháború majd Trianon, a Hor-
thy-korszak, a II. világháború, azt követően az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc – melyet már kis srácként megéltem 
– történelméről. Az épülő szocializmus és a kommunizmus 
hazug ígéreteinek évtizedei, a Kádár-korszak, végül a leg-
újabb kor, a rendszerváltás mintegy huszonöt éve. Talán azért 
is érdekelt ez utóbbi száz év, mert meghatározta a mi generá-
ciónk életkereteit is. 

Nemrég egy gondolatom támadt. Tekintve, hogy már igen 
régen olvastam iskolai tankönyveket, megkértem történelem- 
földrajz szakos képviselő társamat: szívesen átlapoznék egy 
hetedikes és nyolcadikos történelemkönyvet. Milyen a tema-
tikája, mit tanítanak mostanában a kamaszodó fiataloknak? 

Jurcsó tanár úr kezembe adta a két tankönyvet, melyeket 
örömmel olvasgattam és lapozgattam. Nem a hivatásom-
szakmám a tanítás, de véleményem, meglátásom lehet és van 
is, ezt osztom meg ezúttal a kedves kenesei olvasókkal. 

A tankönyvek tematikája szerintem jó, a tartalom, a fel-
dolgozást segítő kérdések, illetve instrukciók célszerűek, 
átgondoltak. Az arányok is megfelelőek, jól segítik a memo-
rizálást és lényeglátást a fontosabb események, dátumok, 
történelmi nevek vastagon szedése; különösen tetszett a sok 
illusztráció. A képek, rajzok nyilvánvalóan segítik a diákok 
számára a szükséges rögzítést, olykor egy fénykép, egy arc, 
egy esemény-kép felidézése évtizedekre megmarad. 

Szóval mindkét könyvet elégedetten lapozgattam, s a kö-
vetkeztetés, a kívánságom csak annyi: sajátítsanak el minél 
többet, majd raktározzák és bővítsék ismereteiket ezek a 
tizenéves lányok és fiúk. Aligha tévedek, amikor azt gondo-
lom – a matematika, magyar és más fontos tantárgyak mellett 
–, a történelem is alaptárgy. Azt tartják, hogy aki a múltat 
nem ismeri, annak jövőképe sem lehet. Márpedig itt a fiatal-
jaink, és szélesebb összefüggésben az ország jövőjéről van 
szó. A tanult, képzett és igyekvő, céltudatos diákoknak lesz 
esélyük megállni a helyüket az életben. 

Aztán a nyolcadikos történelemkönyv végére érve, az 
utolsó fejezet egy kicsit meghökkentett. Nem is tudom szó 
nélkül hagyni. Érdemes talán erről egy kicsit együtt gondol-
kodni szülőkkel-nagyszülőkkel és tanárokkal is. Tudom per-
sze, hogy lesznek olyanok, akiknek eltér a véleményük: tipi-
kusan a konzervatív – liberális felfogás ütközik ezúttal. 

Az utolsó rész már állampolgári ismereteket foglal össze, 
a 47. fejezet címe pedig: Az állampolgárok alapvető jogai és 
kötelességei. 

Önmagában a témakör természetesen helyeselhető, de az 
aránytalanság elképesztő, és szerény, de nem mértékadó 
véleményem szerint a sorrendiség is elhibázott. A fejezet 
mintegy négy oldala részletesen tárgyalja A-tól F pontig a 
gazdasági, a politikai, a szabadságjogokat, a szociális, kultu-
rális, végül pedig a gyermek- és diákjogokat. Mindezt a teljes 
négy oldalból mintegy három és fél oldalon, idézve és leve-
zetve Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatából! 

Aztán egy szűk harmadnyi oldal megemlíti, hogy „Az ál-
lampolgárnak a jogai mellett kötelességei is vannak”. Adó-
zás, a honvédelmi kötelezettség, a törvények betartása; a 
szülők kötelesek gondoskodni gyermekeikről, azok taníttatá-
sáról, neveltetéséről; valamint a környezet megóvása. 

Micsoda aránytévesztés! A sorrend pedig – hm…? A fia-
talabb generációkra minden bizonnyal jobban hatott a liberá-
lis világfelfogás, a média nyomasztó hatása. Az idősödő és 
konzervatív (értékőrző) nézetet vallók szerint viszont a te-
remtői és hosszútávon fenntartható, méltányosabban működő 
világrendben az első a célok kijelölése, a feladatok meghatá-
rozása és a kötelességek teljesítése. Iskolában, munkahelyen 
és családban egyaránt. Egy gyerek-diák tanuljon tehetsége 
szerint szorgalmasan, igyekvőn, tanári-szülői segítséggel, de 
elvárásokkal is. A kezdetektől formálódó felelősségérzettel. 
Egy felnőtt dolgozzon, keressen pénzt, adózzon, álljon helyt 
családban, munkahelyen és a közéletben. Ennek talaján, ezt 
teljesítve lehet gyakorolni a jogokat, élni a megnyíló lehető-
ségekkel. Egy ép érzékű, szolidáris társadalom képes eltartani 
a betegeket, öregeket, a magukról gondoskodni nem tudókat 
– ez nyilvánvaló kötelessége. Mindenki más számára viszont 
az előbbi sorrend, valamint a jogok és kötelességek egyensú-
lya, párhuzamos megvalósulása lehet követendő és támoga-
tásra érdemes. Az erre való felkészítést már gyerek- és diák-
korban személyes, jó példával és a tankönyvekben is érdemes 
elkezdeni. 

Remélem és szívből kívánom, hogy a kenesei gyerekek 
tanuljanak és tudjanak minél többet. Legyen belőlük mosoly-
gó és készséges eladó, értékes szakmunkás, sikeres vállalko-
zó és néhányukból magasan képzett értelmiségi. Ki-ki tehet-
sége, érdeklődése, igyekezete és lehetősége szerint. Állja meg 
a helyét mindegyikük, legyen a szűkebb és tágabb közösség 
hasznos, megbecsült tagja. Olyan, aki majd felelősséggel 
teljesíti kötelességeit és méltón tud élni a jogaival is. 

 
Dr. Tábori György 

képviselő 
a Kulturális Bizottság elnöke
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Éves közgyűlés a kikötőnkben 
 
A 2016-os esztendőben Horgászegyesületünk vezetése 

február 27-re tűzte ki az éves közgyűlés időpontját, délelőtt 9 
órára. Sokan az ország különböző részeiről, sőt volt, aki az 
ország határain túlról érkezett, éppen emiatt már a meghí-
vónkban is – az előírt törvény sze-
rint – kettős időpont szerepelt, 
miszerint ha az első megadott idő-
pontra nem érkezik meg tagságunk 
50%-a, akkor a megjelentek lét-
számától függetlenül egy óra eltelte 
után megtarthatóvá válik a közgyű-
lés. Ez most is így történt. 

Természetesen az egyórai vára-
kozás sem vált unalmassá, hisz az 
egymást rég nem látott barátok, 
horgász- és vitorlástársak éltek a 
lehetőséggel, s közös kávézás, 
pogácsafogyasztás mellett vidáman 
idézték fel az előző esztendő emlé-
kezetes perceit. Pontban 10 órakor 
megkezdtük közgyűlésüket, mely-
nek első pillanatában egyperces 
néma felállással emlékeztünk meg 
az elmúlt esztendőben elhunyt sporttársainkra, barátainkra. 
Majd megválasztásra kerültek a jegyzőkönyv vezetésére s 
annak hitelesítésére felkért személyek, valamint a tagság 
elfogadta a napirendi pontokat is. Tóth Csaba elnök úr évér-
tékelő beszámolója a tőle megszokott alaposságával és pon-
tosságával még vitára sem adott okot. Természetesen tagsá-
gunk is egyhangúlag elfogadta azt. A kötelező statisztikai 
adatok felsorolása után külön kiemelte, „örömmel tapasztal-
ta, hogy Egyesületünkben egyre nő a száma a baráti társasá-
gok által kezdeményezett rendezvényeknek, s egyre több arc-
cal találkozhat azokon”. A 2015-ös betervezett fejlesztések 
egy kivételével (iszapcsapda) elkészültek, s a rendezvények 
is sikeresen lebonyolításra kerültek. Még egy fontos bejelen-
tést kiemelnék az ismertetései közül: ugyanis tagjai lettünk a 
BHSZ-nek, illetve rajtuk keresztül a MOHOSZ-nak, így az 
állami jegyeket tagjaink továbbra is helyben vásárolhatják 
meg. Alapszabályunk első oldalát a törvényi előírásoknak 
megfelelően módosítottuk. Az elnök úr ismertette a 2016-os 
munkatervet, amely elsősorban területünk szépítését s a fel-
újításokat foglalta magába, valamint az elmaradt iszapcsapda 

kivitelezését. Gazdasági felelősünk alapos felkészültségről 
tett tanúbizonyságot, ugyanis Vajda Béla úr a kivetítő segít-
ségével tette érthetőbbé a reánk zúdított számok s végössze-
gek özönét, amit tagságunk is elfogadott. A Felügyelő Bizott-

ság elnöke, Árvay László úr is ismer-
tette ellenőrzéseiket, amelyek pozitív 
eredménnyel zárultak. A Fegyelmi 
Bizottság elnöke, Bárdosi Attila úr 
békés s csendes esztendőről számolt 
be. Egyetlen tagtársat kellett törölni 
nyilvántartásunkból, kötelezettség-
szegés miatt. Ezeket követően a 
vezetőség javaslatára Bors József 
horgász- s vitorlástársunknak nyúj-
totta át az elnök úr az Egyesület 
köszönő és elismerő oklevelét az 
aktív társadalmi munkájáért, amit 
ezúton is köszönünk. 

Tagságunk minden beszámolót 
egyhangúan elfogadott. A vegyes 
ügyek legkiemeltebb részévé vált 
egy meleg vizes zuhanyzó létesítésé-
nek feladata, végül a tagság a veze-

tőséget bízta meg ennek megvalósításával. 
Közgyűlésünk bezárása előtt, gondolván a vezetőség 

megbízatásának lejártára – amely időpontja 2017 tavasza lesz 
– megválasztásra kerültek a Jelölő Bizottság tagjai is: Veszely 
Géza úr, Bors József úr és Sebesi Sándor úr személyében. 
Feladatuk a tagságunkkal való egyeztetés az esetleges új 
személyekről illetve személycserékről a vezetőségben. 

Köszönet illeti Tóth Csabáné, Sebesi Sándorné és Mé-
szöly Sándorné horgászfeleségeket a büfé üzemeltetéséért. 

Tisztelettel: Id. Mészöly Sándor 
A Kenesei Horgászegyesület alelnöke 

 
Jó volt újra látni s megölelni lényeteket, 

S megszorítani baráti kezeiteket. 
Elhozott hozzánk hiánytalanul a tavasz 

Istennek hála mindnyájótokat. 
Erős érzés bennünk a Balaton s a természet 

Iránti tisztelet s szeretet, 
Ez az a szoros kötelék, amely összefogja 

S eggyé kovácsolja a szíveteket.

 

 
Vállalkozása van? Szolgáltatást végez? 

Május 15-ig jelentkezhet a Balatonkenesei Hírlap ingyenes Cégkeresőjébe! 
A Cégkereső várható megjelenése a 2016. évi júniusi szám. 

Részletek a 29. oldalon, vagy ha kérdése van, keressen minket: 
személyesen a Kultúra Házában, 8-16 óra között; 

e-mailben: balatonkenesehirlap@gmail.com; 
telefonon: 30/837-18-53. 
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A Balatonkenese Sport Club márciusban sem unatkozott. Túl vannak egy sikeres Sportbálon, dobogósok lettek az MH 
Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ által szervezett kolbász- és hurkatöltő versenyen, de a lazítás mellett 
természetesen az edzések is folytatódtak. 
 

Az elmúlt egy hónapban a labdarúgók tovább folytatták a felké-
szülést a tavaszi szezonra. Sajnos a felnőtt és az ifi csapat nem tudta 
megkezdeni a bajnokságot, mivel az ideiglenesen otthont adó 
balatonfőkajári pálya a sok eső miatt nem volt alkalmas a játékra. 

A „Bozsikos” korosztály március 21-én kezdi meg a tavaszi Bo-
zsik-fesztivál és torna sorozatot. 

A focihoz kapcsolódik még, hogy sajnálatos módon legutóbbi 
cikkünkből az U11 csapat játékosainak a felsorolásakor Puskás 
Gergő neve lemaradt. Elnézést kérünk a bakiért! 

A fitnesz edzéseken Deák Kitti továbbra is várja minden csütör-
tökön 18:00 órakor a sportolni vágyókat a Kultúra Házában. 

Karate edzéseken hétfőn és szerdán 16:30-kor várják a mozogni 
vágyó gyerekeket és szüleiket is. 

A BSC március 5-én rendezte meg a már hagyományosnak 
mondható „Sportbált”. Sikerét mutatja, hogy megtelt az MH RKKK 
étterme: több mint 200 sportoló, családtag, illetve sportolást kedvelő 
vagy támogatni kívánó vendég vett részt a rendezvényen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszöntőjében Zubor Zoltán elnök kiemelte: a Sport Clubnak 
van mit ünnepelnie az új szezon előtt, hiszen az elmúlt esztendő az 
egyik legsikeresebb évük volt. Beszédét azzal az ígérettel zárta, 
hogy a jövő évi bálon újabb sportágakat fog bejelenteni és az egye-
sület még több embert állít majd fel a fotelekből. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bált idén Jurcsó János balatonkenesei önkormányzati képvi-
selő nyitotta meg. Beszédében méltatta az egyesület elmúlt évi 
eredményeit, a fejlesztéseket, valamint szót ejtett az infrastrukturális 
és szervezeti változásokról. Hangsúlyozta: az egyesülethez egyre 
több településről csatlakoznak a sportolni vágyók, így összeköt 
embereket, településeket, akárcsak az évente megrendezésre kerülő 
bál. A szervezők évről évre meglepetés műsorral is kedveskednek a 

vendégeknek. Az idei produkció nagy sikert aratott: a Gad Band 
ütős együttes interaktív dobshow-ját láthatta a közönség. A bálon a 
Vokál Akkord Band kiváló zenéjére táncolhattak a vendégek. 

Március 12-én az MH RKKK adott otthont az „Akarattyai Disz-
nóságok” elnevezésű rendezvénynek, melynek keretében hat csapat 
mérte össze tudását kolbász- és hurkatöltésben: Balatonkenese 
Város csapata, Balatonakarattya csapata, az MH RKKK csapata, a 
Katonai Sajtó csapata, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár csapata és természetesen a Balatonkenese Sport 
Club csapata. A zsűri tagjai Balatonkenese és Balatonakarattya 
polgármestere és alpolgármesterei voltak. A zsűri elnöke Gulyás 
Károly, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke volt. 
A BSC csapata frenetikus receptjével, valamint kolbász- és hurka-
töltő tudásával az előkelő második helyet szerezte meg a verseny-
ben. A csapat tagjai: Vajda Béla „Íz mester”, Kerekes-Bór Ferenc, 
Márkus Barna, Kiss János és Zubor Zoltán voltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Labdarúgó mérkőzések: 

Csabrendek FC – Balatonkenese SC 
     (március 27. 14:00 óra, Csabrendek) 
Balatonkenese SC – Pápateszér SE 
     (április 3. 16:00 óra, Balatonfőkajár) 
Ősi PSK – Balatonkenese SC (április 10. 16:00 óra, Ősi) 
Balatonkenese SC – Tihany FC 
     (április 17. 16:00 óra, Balatonfőkajár) 
Csopak SC – Balatonkenese SC 
     (április 24. 16:00 óra, Csopak) 
Balatonkenese SC – Nemesvámosi LSE 
     (május 1. 16:30 óra, Balatonfőkajár) 
Tótvázsony SE – Balatonkenese SC 
     (május 8. 16:30 óra, Tótvázsony) 
Szentantalfa NVSE – Balatonkenese SC 
     (május 15. 16:30 óra, Szentantalfa) 
Badacsonytomaji SE – Balatonkenese SC 
     (május 21. 17:00 óra, Badacsonytomaj) 
Balatonkenese SC – Magyarpolány SE 
      (május 29. 17:00 óra, Balatonfőkajár) 
Nemszalók SE – Balatonkenese SC 
     (június 5. 17:00 óra, Nemesszalók) 

Köszönet támogatóinknak: Hydrodynamic Kft, Katica Pékség, 
Álich Tibor autószerviz, Vegyeske, Gyuricza Attiláné Virágbolt, 
Hotel Marina Port. 

SÉ



Csodálatos dolog a fotózás. El kapjuk a telefonunkat, és pillana-
tok alatt megörökíthetjük a körülöttünk lév  világot. Természetes-
nek vesszük és nem gondolunk arra, micsoda fejl désen ment ke-
resztül ez a fantasztikus találmány. Az emberiséget sid k óta fog-
lalkoztatta, hogyan lehetnek embereket, tájakat, a világot megörökí-
teni. Az sember barlangrajzokon hagyott üzeneteket, a fáraók ko-
rában k be vésték a fontos embereket és eseményeket. A fejl dés 
haladásával egyre tökéletesebb rajztechnikát alkalmaztak. Majd a 
hiteles ábrázolást a festészettel érték el. A felgyorsult élet és a 
nyomtatás felfedezése újabb, gyorsabb eljárásokat követelt és egyre 

többen 
kezdtek 
gondol-

kozni a 
gyorsabb, tökéletesebb képkészítési eljárások kifejlesztésén. Így 
fedezték fel a fényérzékeny anyagokat és a camera obscura tovább-
fejlesztésével a fényképez gépet. A technika fejl désével egyre 
többen részesülhettek a fotózás csodájában. Kezdetben a fotózás 
persze rendkívül bonyolult vegyi és optikai ismereteket követelt, 
hogy jó képet lehessen alkotni. A bonyolultságot fokozta, hogy a 

kidolgo-
zást csak 

teljes 
sötétség-

ben lehe-
tett elvé-
gezni. 

Nekem szerencsém volt, mert gyerekkorom óta foglalkozom a 
fotózással, és szakmának is ezt választottam. A fotózás fejl désére 
jellemz , hogy szinte évente jöttek az új technikák, ezért állandóan 
tanulni kellett. Óriási fordulatot hozott az elektronika fellendülésé-
vel megjelen  digitális technika, mely végül lehet vé tette, hogy a 
telefonunkkal is tudjunk fényképezni. 

A Kultúra Házában látható kiállításomon minden technikával ké-
szült képpel találkozni lehetett. 

Debrecenyi István 
Fotó: Ritter József 

Biztonságosabb parkoló 

Régi problémát sikerült megoldani a közelmúlt-
ban: néhány fém véd korlát beszerelésével biz-
tonságosabbá vált a parkoló a Bakó József utca
elején, a Posta épülete mellett. Az es  után gyak-
ran vízzel teli elvezet t eddig semmilyen eszköz
nem védte, így meglehet sen balesetveszélyes
volt – különösen sötétben. A kivitelezésért köszö-
net a Városgondnokság dolgozóinak! 

Fotó: Pap Zsuzsanna
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PPoollggáárrőőrröökk  aa  kkuullttúúrraa  sszzíínnppaaddáánn  
 
Örömmel és büszkén tudósítunk arról, hogy a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület táncos lábú tagjai 2016. február hónapban 

– hazánkban egyedülállóan – country táncversenyeken vettek részt. 
A többségében polgárőrökből álló Conestoga Country Linedance (CCLD) verseny tánccsoport (7 fő) a WILD EAST FEST 

(WEF) nemzetközi katalán táncversenyen saját koreográfiával mutatkozott be, pontosan 2 évvel az után, hogy a francia 
Conestoga Country Club volt alelnöke (Kuttler Thierry) és egy tagja (Kuttler Anita) megalapította Magyarországon, Balaton-
kenesén lelkes új – polgárőr – tagokkal a CCLD tánccsoportot. A WEF arénában bátran megmérettettek és ott lehettek a co-
untry, a katalán táncos élet legjobbjaival, és leghíresebbjeivel, mint a világhírű brazil Montana Country Show, amelytől sok 
dicséretet és elismerő szavakat kaptak az elmúlt két évben végzett hatalmas munkáért. 

A CCLD tánccsoport (17 fő) az VIII. Országos Linedance 
és Country Fesztiválon (OLCF) a budapesti Tungsram Sport-
csarnokban tartott rangos hazai versenyen a délutáni csapat-
bemutató műsoráért serleget és Emléklapot kapott, és az este 
folyamán megrendezett katalán táncversenyen pedig a nagy-
szerű III. helyezést érte el. 

A csapat táncosai büszkén viselték ruháikon a Polgárőrség 
szép kék jelvényét, és Balatonkenese város címerét! 

A sikeres fellépésekért a táncos polgárőrök – Kuttler 
Thierry csapatvezető, Kuttler Anita koreográfus, Tóth Árpádné 
Marcsi, Tóth Árpád, Zsednai Attila – és a tánccsoportból Csá-
szár Györgyi, Kálmán Éva, Tóthné Piroska sok-sok köszönetet 
érdemelnek. Ők azok, akik időt, energiát (sem anyagiakat) 
nem sajnálva, teljes szívvel és lélekkel mindent megtettek, hogy büszke lehessen polgárőr egyesületünk, és Balatonkenese 
város egésze a Conestoga Country Linedance csapatra, melynek nevét méltán öregbítették, a nemzetközi és az országos verse-
nyen való részvétellel. 

Kuttler Anita 
koreográfus 
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Végre süt a Nap! 
 

A szép idő meghozza a kedvet, hogy kimozduljunk a ház-
ból, lakásból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk, ne csak a „mu-
száj” dolgokat végezzük el. 

A jobb idő hat a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre is. 
A hosszabb nappalok több időt adnak a terepszemlére, szán-
dékuk megvalósítására. A tavaszi munkálatok, a szomszédba 
„átlépek”, a nyitott ablak, nyitott ajtó szinte vonzza a besur-
ranókat, akik pillanatok alatt fordulnak meg a lakás helyisé-
geiben, hogy a hazaérkezéskor letett táskát, pénztárcát, aszta-
lon heverő mobil telefont, laptopot magukhoz vegyék, nem 
kis bosszúságot, de főleg kárt okozva nekünk ezzel. Az este 
kivilágított lakás ablakain át jól követhető a benntartózkodók 
mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat kiválasztása. – Ezt 
használta ki az a besurranó páros is, akiket a balatonalmádi 
rendőröknek sikerült tetten érni, és talán egy kicsit hosszabb 
időre kivonni a forgalomból. 

Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás áldozatává 
váljunk? 

Zárjuk a kertkaput, a lakás ház ajtaját akkor, ha benn 
tartózkodunk! 

Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások mindig sláger-
témát adnak. A bevásárlószatyrot előzékenyen haza segítő 
idegen mellett a legújabb és egyre többször előforduló törté-
net az „unokás” csalás. A telefonkönyvből, az utcán járva, a 
házig, lakásig követve választják ki az áldozatot, akit a vona-
las telefonon hívnak fel. Unokaként jelentkeznek a „mamá-
nál” esetleg „papánál”, elpanaszolják, hogy bajba kerültek. 
Ha a mama nem ismeri fel a hangot, és rákérdez, betegségre, 
rossz vonalra hivatkoznak. Balesetre, gépkocsi javíttatására, 
kórházi kezelésre, betegségre kérnek pénzt, ami persze azon-
nal kellene, de nem tudnak elmenni érte, így egy ismerősüket 
küldik el. El is mondják, hogy néz ki a „jóbarát”, aki szinte 
perceken belül már csenget is az ajtón. A „jóbarát” a spórolt 
vagy az automatából kivett pénzt átvéve aztán gyorsan kere-

ket old, még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni. 
Amikor az idős ember, lelkiismeretének megfelelve eleget 
tett a kérésnek, elkezd gondolkodni, utána járni, valójában mi 
is történt szeretett családtagjával. És akkor derül ki a turpis-
ság! 

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfonto-
sabb, hogy ellenőrizzük vissza a hívást! 

Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor a 
szüleit (gyermekünket), testvérét, barátot, ismerőst. Nincs 
olyan vészhelyzet, amiben olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne 
legyen időnk utánajárni, mi is történt valójában, és milyen 
segítségre van szüksége a bajba jutott családtagnak. A kór-
házban, a szerelőnél nem kell előre fizetni! Ebben a trükkben 
kevés a kockázat, alapja a jóhiszeműséggel való visszaélés, 
és legtöbbször biztosra mennek az otthon tartott pénz miatt. 

Nem lehet elégszer elmondani: óvatossággal, egy kis bi-
zalmatlansággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény áldo-
zatává váljunk. 

A szép idő a szabadba vonzza a sétálókat, kirándulókat, 
kerékpárosokat is. A 2016. évben a balesetmegelőzés kiemelt 
figyelemmel fordul a gyalogosok és kerékpárosok felé, mert 
ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. 

Sokan azt hiszik, csak a gépjárművezetőknek kell ismerni 
a közlekedési szabályokat, hiszen nekik vizsgázni is kell. De 
ez nem így van! Ahhoz, hogy megelőzzük a baleseteket, 
minden közlekedőnek oda kell figyelni, fel kell ismerni a 
vészhelyzetet, látni a többi közlekedő szándékát, és mindent 
megtenni a baj elkerüléséért. Arany mondás: elsőbbsége 
annak van, akinek megadják! A felelősség közös, a közle-
kedés veszélyes üzem, és mindnyájan egyenrangú résztvevői 
vagyunk. 

 
Stanka Mária r. őrnagy 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
 
 
 

Egy gyalogosgázolás margójára 
 

Súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd néhány 
nappal később a kórházban elhunyt egy idős férfi, akit a kije-
lölt gyalogátkelőhelyen, 2016. február 17-én reggel 8 óra 
előtt, Balatonfűzfőn egy személygépkocsi elütött. 

Jó látási viszonyok, száraz úttest, gyér forgalom, megen-
gedett sebességhatáron belül közlekedő gépkocsi, kutyát 
sétáltató ember, a szemközti irányból érkező, a gyalogátkelő-
hely előtt megálló gépkocsi… és mégis bekövetkezett a bal-
eset. A miértre a vizsgálat keresi a választ. 

A közlekedés veszélyes üzem! A résztvevők felelősek 
nemcsak a saját, hanem a másik közlekedő fél életéért, testi 
épségéért is. 

Fáradtan, betegen, zaklatott lelkiállapotban, gyógyszer ha-
tása alatt nem tanácsos gépjárművet vezetni; alkohol, tudat-
módosító szer fogyasztása után pedig tilos is. Nem is gondol-

ná a rutinból közlekedő, hogy milyen könnyen elterelhető a 
figyelem. A cigarettára gyújtás, evés-ivás, telefonálás, akár 
kihangosítóval is, az utasokkal beszélgetés, a gyerekek csen-
desítése, egy érdekesnek tűnő utcai jelenet, vagy csak eltöp-
rengés a napi feladatokon, gondokon – és máris csökken a 
figyelem, nem teljes a helyzet érzékelése, értékelése, egy 
szituáció felismerése. 

Már szállóige, hogy elsőbbsége bárkinek akkor van, ha 
megadják neki. A KRESZ a kijelölt gyalogos átkelőhelyen a 
gyalogosok elsőbbségét biztosítja. Mégis tanácsos a járdáról 
történő lelépés előtt meggyőződni arról, hogy a közlekedő 
járművezető észlelte az áthaladási szándékot, és lassításával 
jelzi annak tudomásul vételét. 

 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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 „Védjük együtt a Balatont” 
 2015-ben is igyekeztünk rendezvényeinkkel a gyerekek „ 

ökoszemléletét” erősíteni, a környezet védelmének igényét ki-
alakítani . Programjaink zöme  a gyerekeket szólítja meg:  isko-
lásokat, óvodásokat egyaránt , bevonva ezáltal a családokat is. 
Tovább bővítettük NABE (ÖKO)  játszóházunk játékkészletét, 
vásárolt, illetve saját készítésű  játékokkal , szem előtt tartva az  
újrahasznosítás lehetőségét. 

2015-ben a kirándulásunkkal és a siófoki virágkötészeten va-
ló részvételünkkel együtt összesen 14 programunk volt: Bala-
tonkenesén nyolc, Balatonakarattyán hét esemény közül volt 
olyan, amit mindkét településen megszerveztünk. Megbeszélést 
hat alkalommal tartottunk, melyekhez igyekeztem változatos 
helyszínekre összehívni a tagságot. Részt veszünk, tisztelegve a 
hősök emléke előtt, a március 15-i, a május 9-i, és az október 23-
i ünnepségeken. 

A „Védjük együtt a Balatont” szlogenhez híven tevékenyke-
dünk. Az elmúlt év is azt bizonyítja, hogy a kenesei és az 
akarattyai asszonyok nagyon jól együtt tudnak dolgozni. Tagja-
ink között vannak nagyon aktívak; vannak, akik csak egy-két 
programban vesznek részt, de azt hiszem, ez mindenhol így van. 
Egy civil szervezetben való részvétel teljesen önkéntes. 

2013-ban tizennégy fővel vettem át a csoportot. Jelenleg hu-
szonegy fővel működünk. Ebből kenesei 8 fő, akarattyai 10 fő, 
egyéb helyről 3 fő tagunk van (Budapest, Székesfehérvár, 
Csisztapuszta). 

Szerencsére mind a két önkormányzat támogatja csoportunk 
rendezvényeit. A Kultúra Háza dolgozói több programunkban 
segítettek, valamint helyet adtak. A Kelet-Balatoni Borrend 
támogatását is élvezzük. Az óvodásokra, iskolásokra, pedagógu-
sokra is mindig számíthatunk. A Szivárvány Népdalkör szívesen 
vállal fellépést, ha kérjük. Ezúton is köszönet a támogatásért! 

 
 

PROGRAMJAINK  
 

1. A Víz Világnapja, 2015. március 16. 
A  Víz Világnapja alkalmából  tagjaink és minden érdeklődő 

„A Víz” címmel  hallgathattak előadást Ujj Tamástól, az 
Akarattyán lévő  Balaton Kapuja Környezetvédelmi Központ-
ban. 

2.  Víz napi Balcsi Parti, 2015. március 22. 
Ezt követte a hagyományos Víz napi Balcsi Parti Balatonke-

nesén, a Széchenyi parkban. Ezt a programot huszonkét Balaton-
parti településen egyszerre rendezzük meg. Csoportunkból ti-
zennégy lelkes tagunk vett részt ezen az eseményen. Az idén 
annyiban változtattunk a programon, hogy az óvodásoknak, 
iskolásoknak vízzel kapcsolatos játékos, ismeretterjesztő vetél-
kedőket kellett teljesíteniük egy-egy állomáson. Öt állomás 
teljesítése után Balaton szelettel díjaztuk az részvételt. Eszköze-
inket igyekszünk bővíteni, erre az alkalomra például egy balato-
ni halfelismerő játékot készítettem. A többi program a szokásos 
módon zajlott: a nagyobbak Víz-totót tölthettek ki, az „Utazás a 
Balaton körül” óriás társasjátékkal játszottunk a gyerekekkel, 
Jóga-mókáztunk, papírhajókat hajtogattunk, majd vízre tettük 
őket; végül megkoszorúztuk a Balatont – és még lehetne sorolni 
az érdekesebbnél érdekesebb programokat. 

 
 

3.  A Föld napja, 2015. április 22. 
Mindkét településen „város”- illetve „faluszépítő” akciót 

szerveztünk. Balatonkenesén a Babák ligetében, Akarattyán a 
Kisfaludy sétányon tevékenykedtek a szorgalmas NABE-tagok. 
Gazoltunk, virágot ültettünk. Akarattyán a végén még szalonnát 
is sütöttünk. 

4. Zsámbéki kirándulás, 2015. április 25. 
Az idén végre el tudtunk menni kirándulni. Az úti célunk 

Zsámbék volt.  Megnéztük a Romtemplomot, a Ziegler Ostya-
gyárat, a Lámpamúzeumot. A nap végére sok szép élménnyel, 
hasznos tudással a tarsolyunkban térhettünk haza. A kellemes, 
fárasztó nap után mindenkinek az volt a véleménye, hogy bizony 
kellenek az ilyen csapatépítő együttlétek. 

5.  Főzőverseny – Balatonakarattya, 2015. május 1. 
Akarattyai tagjainkkal beneveztünk a főzőversenyre. Halász-

lénkkel 3. helyezést értünk el. Nagyszerű hangulatban telt el a 
nap, nagyon jól éreztük magunkat. NABE-sátrunkban ÖKO-
játszóházzal vártuk az érdeklődő gyerekeket. 

 6.  Ne dobd el! Használd fel! Gondold újra! – Környezet-
védelmi Világnap, 2015. június 5. 

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából csoportunk krea-
tív alkotói pályázatot hirdetett óvodásoknak, iskolásoknak, csa-
ládoknak. Az alkotások alapanyaga bármi lehetett, ami másod-
nyersanyag vagy hulladék: dobozok, üvegek, műanyagok, játé-
kok, fémek, textilek, nem használt tárgyak, alkatrészek… A 
pályázattal a célunk  a környezetvédelemre nevelés, a  lakossági 
hulladékcsökkentés elősegítése, a kreatív újrahasznosítás a ház-
tartásban, illetve a tudatosabb vásárlásra és energiafogyasztásra 
irányítani a figyelmet. 

A pályázatra nagyon sok ötletes alkotás érkezett, melyek kö-
zül szakmai zsűri segítségével választottuk ki a helyezetteket.  A 
pályamunkákból kiállítást rendeztünk Kenesén június 5-től júni-
us 7-ig, és Akarattyán június 9-től június 13-ig. 

A balatonkenesei kiállítás megnyitóján ünnepeltük a NABE 
20 éves évfordulóját, hiszen csoportunk kezdetektől fogva tagja 
ennek az egyesületnek. Díszvendégünk Szauer Rózsa, a NABE 
elnöke volt. Műsorral, tortával köszöntöttük meghívott vendége-
inket, a jelenlévőket, s megemlékeztünk az alapító tagokról, 
valamint kihirdettük a pályázat nyerteseit. A fődíjat, a balatoni 
vitorlázást az akarattyai kézimunkaszakkör nyerte, a második 
helyezést a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
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szetoktatási Intézmény 6. osztálya kapta; a harmadik helyezést 
egyik NABE-tagunknak ítélte a tisztelt zsűri. 

Akarattyán június 9-én volt a kiállítás megnyitója. Szintén 
műsorral, egy kis vendéglátással, valamint Ujj Tamás előadásá-
val készültünk erre az eseményre. Sajnos nagyon kevesen jöttek 
el – szerencsétlenségünkre pont egy nagy vihar kellős közepén 
volt a megnyitó. 

Szponzoraink az Önkormányzatainkon kívül a Katica Pék-
ség, a Kocsis Kenese Kft., a Kovi Yacht Szerviz, az Eleven 
Cukrászat, Kürthy Lajos borrendi tag és a Globe Dental. 

7. Hajómodellek bemutatása Balatonkenesén, 2015. júni-
us 13. 

Megkeresett bennünket Biczók József modellező, hogy sze-
retné bemutatni gyerekekkel készített hajómodelljeit Balatonke-
nesén, mivel innen indult az első „sóhajó”. Balatonkeneséről 
szállította a sót Keszthelyre, visszafelé pedig fát, bort és egyéb 
termékeket hozott. Szélcsend idején evezővel is haladhatott. 
Festetics György Főnix nevű hajója 1797. július 15-én került 
vízre. Ennek emlékére öt Főnix hajómodellt szerettek volna 
vízre bocsátani, de sajnos az erős szél miatt csak a parton lettek 
kiállítva a modellek. 

8.  Akarattyai napok, 2015. augusztus 15. 
Az eseményre öko-játszóházunkkal települtünk ki, újra nagy 

sikert aratva a gyerekek körében. 
9. XI. Balatonkenesei Lecsófesztivál, 2015. augusztus 22. 
Csapatunk úgy döntött, hogy benevezünk a lecsófőző 

versenyre. Először vettünk részt a megméretttésben, „cipóban 
tálalt  lecsónkkal”. Az ötlet onnan jött, hogy az ökoszemlélet 
tükrében nem akartunk feleslegesen műanyagtányérokat 
használni.  Díjat ugyan nem  nyertünk, tapasztalatot viszont igen. 

10. Virágkötészeti verseny Siófok, 2015. szeptember 25. 
A NABE siófoki csoportja „Zichy Zsófia a festő lánya – a 

virágok rajongója” emlékére virágkötészeti verseny hirdetett, 
melyen mi is részt vettünk. Ahhoz képest, hogy először kötöt-
tünk biedermeier stílusban csokrot, a profik mellett, nagyon jól 
sikerültek kompozícióink. 

11.  Márton Napi Libaságok – Kultúra Háza, Balatonke-
nese, 2015. november 7. 

A régi hagyományokat ápolva Márton-napi családi délutá-
nunk hatalmas sikert aratott. A kézműves foglakozásokon (állo-

máshelyeken) tolongtak a gyerekek. Tagjaink igen kreatív ötle-
tekkel várták az érdeklődőket. A Vargáné Dobó Katalin vezette 
táncház sem maradhatott ki a programból. Hosszú sor állt a libás 
totó kitöltésénél is. Minden gyermeket jutalmaztunk az ügyessé-
géért. A nap végén a saját készítésű lampionokkal vidáman 
vonultak fel gyerekek, szülők s minden résztvevő. Nagy sikere 
volt, mint mindig a libás ételeknek is: a libatepertőnek, a liba-
zsírnak, kis üvegekben, a libazsíros kenyérnek és a ludaskásá-
nak, valamint a NABE-tagok jóvoltából készített házi sütemé-
nyeknek. A Kelet-Balatoni Borrend tagjainak – Keresztes János, 
Kürthy Ibolya Balatonkenese, Thury Attila Balatonakarattya, 
Horváth Csaba, Mihalovics Miklós Balatonvilágos –
adományaként új borokat is lehetett kóstolni. 

12.  Advent: Gyertyagyújtás Balatonakarattyán 
Immár hagyomány, hogy az akarattyai adventi vasárnapok 

programjainak összehangolását csoportunk vállalja. A hatalmas 
adventi koszorút is mi készítjük el. A vendéglátást a Fürdőtelep 
Egyesület, a Nyugdíjas klub, a mi csoportunk és az Önkormány-
zat vállalta. A NABE rendezte vasárnapon a Szivárvány Népdal-
kör varázsolt a jelenlévőknek egy kis karácsonyi hangulatot. A 
vidám hangulatú délutánokon az akarattyaiak apraja-nagyja 
együtt volt: jókat beszélgetve egy kis forralt bor, tea és sütemény 
mellett. Célunkat elértük, igazán ráhangolódtunk az ünnepre. A 
karácsony fénye, melege betöltötte mindannyiunk szívét. Cso-
portunk nevében kívánom, hogy ebből az érzésből egész éven át 
jusson mindenkinek. 

13. Öko-Játszóház – Balatonkenesei Óvoda, 2015. no-
vember 28. 

Az óvoda szülői munkaközössége felkért bennünket, hogy 
valamilyen programmal segítsük családi délutánjukat. A felké-
résnek örömmel tettünk eleget. Elveinkhez híven a természet 
szeretetére, védelmére gondolva a szelektív hulladékgyűjtés 
témájában készültünk. Erre az alkalomra beszereztünk újrahasz-
nosított anyagból készült tárolókat, gyűjtöttünk papír- és apróbb 
fémtárgyakat, tisztára mosott műanyag- és üveghulladékot. 
Ezeket összeömlesztve tettük a gyerekek elé. Feladatuk volt, 
hogy önállóan válasszák ki, mit és hova dobjanak. Mondanom 
sem kell, hogy nagy sikere volt a „Hova dobod?” játéknak. 

14. Óvodai karácsonyi ünnepségek Balatonkenesén és 
Balatonakarattyán   

Az óvónők számára biztosítottunk egy kis összeget, hogy ka-
rácsonyra vásároljanak valamilyen játékot csoportjuk számára, 
mivel ők tudják, mire van szükségük. Örömmel vettünk részt az 
óvodai karácsonyi ünnepségeken, ahol átadhattuk ajándékainkat 
a gyerekeknek. 

15. Az év utolsó összejövetele – 2015. december 29. 
Évzáró összejövetelünkön beszámoltam az elmúlt időszakról. 

Elmondhatom, hogy eseményekben gazdag, mozgalmas évet 
tudhatunk magunk mögött, sőt a tervezetteken felül teljesítet-
tünk.  Kitűzött céljainkat megvalósítottuk, szorgos tagjainknak 
köszönhetően. A Degesz étteremben egy jó hangulatú, finom 
vacsorával zártuk le a 2015-ös esztendőt. 

Ezúton is szeretném megköszönni a magam és a csoportunk 
tagjainak nevében , mindazoknak a támogatását, akik  valami-
lyen módon segítették munkánkat.  

Thury Attiláné 
NABE csoportvezető
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AA  NNőőkk  aa  BBaallaattoonnéérrtt  EEggyyeessüülleett  VVíízz  vviilláággnnaappii  kkiiáállllííttáássaa  
 

Előző tevékeny éve után idén sem pihen meg a Nők a Balatonért 
Egyesület balatonkenesei és balatonakarattyai csoportja. A Víz világ-
napjára, március 22-re kiállítást szerveztek „Vizek és mesterségek” 
címmel, a Kultúra Házába. 

A március 18-i megnyitón a résztvevők Pintér József  nagyszerű 
előadását hallgathatták a régi kenesei életről, melynek alapja a Balaton 
volt. Tőle már tavaly nyár végén is hallhattunk érdekességeket a víz 
mellett élő emberek életmódjáról – és reméljük, a későbbiekben is tart 
még a mostanihoz hasonló ismertetéseket. A kiállított anyag pedig 
mintha csak illusztrálta volna az elhangzottakat: a képeken jégverme-
ket, a jégvágás munkafolyamatát és ökrökkel történő szállítását, a 
hálós halászat emlékeit láthattuk. A kiállított tárgyak között varsát, 
halászcsizmát és különféle horgászfelszereléseket tekinthettek meg az 
érdeklődők. 

A program végén Jókai Mór A rémhalász című novelláját hallhat-
tuk Kerti Teréz élvezetes előadásában. 

A kiállítás április 29-ig látható a balatonkenesei Kultúra Házában, hétköznapokon 8-tól 16 óráig. Április 30-tól Balaton-
akarattyán tekinthető meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sikeres vásári jelenlét Debrecenben 

 

2016. március 18. és 20. között,  XXVI. alkalommal, új helyszínen, a 
Nagyerdei Stadion rendezvénytermében került megrendezésre az Utazás és
Szabadidő 2016 Kiállítás és Vásár. A helyszínváltoztatás hátterében az a nem
titkolt cél állt, hogy a rendezvény látogatottságát növelő célzattal megrende-
zésre kerüljön az első Debreceni Autó Kiállítás is, melynek a Nagyerdei 
Stadion külső rendezvénytere adott helyet. A Balaton Keleti kapuja Turiszti-
kai Egyesület a Balaton régió standján, saját pulttal várta az érdeklődőket, 
képviselve a települést és szolgáltatóinak kínálatát. Az idei terveiken túl, 
szerettük volna a vendégek véleményét megtudni utazási szokásaikról is, így 
a három nap folyamán nyereményjátékkal egybekötött kérdőíves felmérést 
végeztünk a látogatók körében. A válaszadási hajlandóságot nagyban segítet-
te, hogy a vásárra kilátogatókat a Katica Pékség finom süteményeivel kínál-
tuk.  Az olykor téliesre forduló időjárás sem riasztotta el az érdeklődőket, s 
mindhárom napon át folyamatosan özönlöttek a helyiek és a környékbeliek 
is a kiállításra. Nagy örömünkre a Balaton régió standja és munkatársai nyer-
ték el idén a látogatók szavazatai alapján a „XXVI. Debreceni Utazási Vá-
sár és Autókiállítás Legszebb Standja" közönségdíjat! Bízunk a sikeres 
folytatásban a XXIII. "Menjünk világgá!" Utazási kiállításon, Miskolcon. 

Kelemen Viktória



Haiku és origami összetartozik. Mindkett  a japán kultúrából fakad, s mindkett t isme-
rik és m velik szerte a világon. 

Ki ne tudná, mi az az origami? Nos, annak, aki még nem hajtogatott papírból állatot, 
virágot, használati tárgyat, azért, aki meg már járatos a technikában, annak azért kell el-
jönnie április második hétvégéjén a balatonkenesei Kultúra Házába. 

Településünkön Kerti Teréz m veli hosszú évek óta m vészi szinten az origami m fa-
ját, melynek évente megrendezett találkozóit is szer-
vezi. Az idei Origami Hétvége, mely 2016. április 8. 
és 10. között kerül megrendezésre, a hajtogatás mel-
lett egy különlegességet is tartogat: a Haiku-hajtások 
cím  kiállítást. 

A haiku a japán tradicionális költészet jellegzetes 
versformája és m faja. Háromsoros, 17 szótagból 

álló, hangsúlyos vers, melynek sorai eredetileg 5, 7 és 5 szótagosak. Nem el írás, de a 
sorvégek rímelhetnek is. Er s zeneiség és szimmetria jellemzi.  

A haiku a 19-20. század fordulójától a világirodalomban is népszer vé vált. Magyar 
költ ink közül többen használták a formát; köztük Weöres Sándor írt sok haiku-szer
verset. 

Fuvalom 
Az szi lombok illatát 
szobámba hozza be a szél 
s leteszi mint egy kosarat. 

Lehet, hogy ezzel a verssel is találkozhatunk a haiku és origami kiállításon? Jöjjenek el április 9-én, szombaton 15 órakor a 
Kultúra Házába, és megtudhatják! 

– nk – 

A Kenesei Kézm ves Kör következ  összejövetelét 

2016. április 15-én, pénteken délután 14 órai 

kezdettel tartja a Könyvtárban. 

Horgolás készül majd, 

de hogy pontosan mi, az legyen meglepetés! 

Horgolócérnát és horgolót t hozzanak magukkal! 

…április 13-án és 27-én
délután 15 órától 

a Könyvtár (Balatonkenese, Táncsics u. 22.) 
olvasótermében! 

Az irodalom nagyszer  lehet ség, 
hogy általa jobban megismerjük 

önmagunkat és a körülöttünk lev  világot. 
Olvasmányainkat 

a magyar- és a világirodalom 
novelláiból, verseib l választjuk. 

Kötetlen beszélgetés az olvasott m r l 
– a felmerül  kérdésekre választ 

az irodalom és a csoport ad. 
Kreatív, színes, beszélget s délután 

feln tteknek, 
mely után remélhet leg mindenki feltölt dve távozik. 

Minden érdekl d t sok szeretettel várunk! 
További információ: 30/837-18-53 
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T á j h á z u n k  t á j a                            
 
Április 23-án Tájházak Napja a balatonkenesei Tájházban! 
Programunk címe: „Szent György napon, lepkeszárnyon”. 

 
Szent György 

napja április 24-én 
van. E napot régtől 
fogva tavaszkezdő 
időpontként, ünnep-
ként tartották szá-
mon. A népszokások 
nagy része azonban 

nem Szent György lovagra, hanem a római kortól meglevő 
pásztorünnepre emlékezik. Európa nagy részén e napon haj-
tották ki először az állatokat, fogadták meg a pásztorokat, 
cselédeket. Ez legtöbbször zöld ágakkal történt, mely az 
állatok gyarapodását szolgálta. 

Szent György napja a varázslásra, rontásra alkalmas idő-
pontok egyike. Az egyik ilyen mágikus cselekedet a harmat-
szedés, melyet a bőséges tejhozam, a termőföld bőséges 
haszna érdekében hajtottak végre. Ha a lányok ezen a napon 
friss harmatban mosakodnak, nem lesznek szeplősek. 

A György napi eső bőséges termést ígér, pláne, ha Szent 
György előtt még mennydörög is. 

A Szent György-nap előtt fogott kígyót, gyíkot betegség 
megelőzésére tartották alkalmasnak. Azzal a kézzel, amellyel 
a gyíkot, kígyót megfogták, gyógyítani lehetett. 

A Szent György napjához közel fogott, lehetőleg piros 
lepke pedig szerencsét és gazdagságot hoz. 

Utóbbi hiedelemhez kapcsolódunk kézműves foglalkozá-
saink tematikájával. Szerencsét kívánunk a hozzánk betérők-
nek, a lepkék köré építjük napunk menetrendjét. S a dolgot 
nem bízzuk a véletlenre: ha a valóságban nem látnánk piros 
lepkét, hát készítünk, különböző technikákkal. 10 órától lehet 
majd origamit hajtogatni, horgolni, gyöngyöt fűzni. S míg a 
szerencsehozó pillangók készülnek, tájházunk gyűjteménye e 
napon 10 és 16 óra között ingyen megtekinthető. 
„Verd meg Isten a szép magyar hazát Szent György harma-
tával, Pünkösd záporával." 

 
                         Április 18-tól változik  
                  a tájház nyitva tartása. Eszerint: 
                  Kedd – szombat: 10:00 – 16:00 óra 
                      Vasárnap és hétfőn zárva. 

 
 

Április 11, 11 óra 11 perc… 
 

Hogy mi lesz akkor? Aznap van a költészet napja. 
A költészet napját Magyarországon 1964 óta ünnepeljük, mégpedig József Attila születésnap-

ján, április 11-én. A magyar irodalom, a költészet kerül ilyenkor főszerepbe: a programokon a 
magyar líra történetének legszebb és legismertebb költeményei ugyanúgy elhangzanak, mint 
méltatlanul elfeledett költőink versei. Kortárs mű vagy a régmúlt rímes üzenete – mind egyaránt 
alkalmas, hogy figyelmünket a költészetre irányítsa. 

És ha már április 11, ne feledkezzünk meg a nap másik nagy magyar irodalmi szülöttéről, 
Márai Sándorról sem, aki szintén ezen a napon ünnepelte születésnapját. 

Idén Balatonkenese városa közös verseléssel csatlakozik az emléknap megünnepléséhez. 
11 óra 11 perckor 
remélhetőleg nagyon sokan fogjuk együtt mondani 
a Széchenyi parkban, a Balaton partján 

                                         József Attila Altató című versét. 
Programunkra mindenkit elvárunk: csatlakozhatnak iskolák, óvodák, munkahelyi 

és baráti körök, magánszemélyek. 
Tehát ha úgy érzi, 
hogy ott a helye, 
      van egy kis ideje 
              és meg akar emlékezni a Magyar Költészet Napjáról, 

várjuk április 11-én 11 órára 
a balatonkenesei Széchenyi Parkba, 

ahol 11 óra 11 perckor közösen mondjuk el József Attila Altató című versét! 
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Március 20.: Tavaszi napéjegyenlőség 
– A napéjegyenlőség (latinul aequinoctium) az az időpont, 
amikor a Föld (vagy bármely más égitest)   mindkét félteké-
jén egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. A Nap ilyenkor 
90°-os szögben delel az Egyenlítő felett. 
– A Földön a márciusi napéjegyenlőség március 21-re, 20-ra, 
vagy ritkábban március 19-re esik. 
– Az eltérés a naptárrendszerünkből és a Föld mozgásának 
eltéréseiből adódik. 
Március 20.: Virágvasárnap 
– Ezen a napon a kereszténység a Jeruzsálembe vonuló Jézus-
ra emlékezik, akit hívei királynak kijáró hódolattal, pálmaág-
gal köszöntenek. 
– A palóc lányok egy szalmabábut  menyecskeruhába öltöz-
tettek, és énekelve végigvitték a falun, aztán levetkőztették, 
vízbe dobták vagy elégették. 
A szalmabábut kisze, kiszi, kicevice, villő, banya névvel 
illették, a szokást kiszehajtásnak mondták. A kiszebábu ma-
gát a böjtöt szimbolizálta, „kihajtása” pedig a böjt örömteli 
kiűzését, ami együtt járt a visszatérő húsos napok köszönté-
sével. A bábu a téli hideget, betegséget is jelképezte. Az 
elégetésével ezektől is megszabadultak. 
Március 21.: Benedek napja 
– Ő az utolsó meleghozó Sándor és József után. 
– Benedek napjához gyógyító hiedelmek fűződtek, és pedig a 
hagyma révén: az e napon megszentelt fokhagyma vagy vetett 
vöröshagyma egyaránt gyógyította a bajokat, különösen is a 
tífuszos betegségeket; utóbbinak például főzetével mosták a 
beteg fejét, hogy enyhüljön fájdalma. Természetesen az idő 
járására is jósoltak: ha e napon dörög az ég, száraz lesz a nyár. 
Március 22.: A Víz Világnapja 
– Jeles zöld nap, 1993 óta ünnepeljük. A víz az élet alapja! 
Március 24.: Gábor napja 
– Gábriel arkangyal, Isten küldötte a „Jó hírt”, az evangéliu-
mot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Ő közölte Máriával 
is a hírt, mely szerint a Szentlélek által a Messiás anyja lesz. 
– Guzsalyütő nap volt. Ha eddig az időjárás nem engedte, de 
most jó idő van, veteményezhetünk. 
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 
– Jézus fogantatásának ünnepe. 
– Az oltás, a szemzés napja. 
– Fecskehajtó nap: ha jó idő van, megérkeznek a vonuló 
madarak. 
– A hal felveti magát a vízben. 
– Ezen a napon indul növekedésnek a fű. 
– Ha a borz kibújik a lyukából, akkor nem fél többé a hidegtől. 
Időjóslások 
– „Márciusi hó, még zsákkal se jó.” 
– „Márciusban amennyi köd volt, annyi zápor lesz az eszten-
dőben.” 
 
 

Tavaszi szelek 
– Böjti szelek: Erős, szüntelenül fújó szél. A népi megfigye-
lés így következtet: hogyha sok böjti szél fúj, száraz lesz a 
nyár, hogyha nem, csapadékos, esős esztendő lesz. Ha nem 
fúj szél, kevés gyümölcs lesz. Tátos (táltos szél): Éjjel-
nappal fújó, szikkasztó,erős nagy szél, csaknem állhatatlan. 
Március 24, 25, 26.: Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagy-
szombat 
– Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja. Az orgona 
szól, egészen a „Dicsőség a magasságban Istennek…” kezde-
tű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. 
Utána húsvét vigíliájáig se az orgona, se a csengő nem szól. 
(„A harangok Rómába mentek…”) Ez jelképezi, hogy senki 
nem szólt Jézus mellett. 
– Nagypéntek: Ezen a napon nincs mise. Téves és kerülendő 
kifejezés a „csonka mise”. Nagypénteken Igeliturgia van, 
áldoztatással. Igeliturgia: Isten szenvedő szolgájáról szól az 
olvasmány, a szentlecke, és János evangéliumából olvassák 
fel a passiót. Ezután jön az évente egyszeri tisztelgés a ke-
reszt előtt, a Kereszthódolat. Az igeliturgia teljes csendben 
áldoztatással ér véget. Nincs áldás, nincs elbocsátás. 
– Nagyszombat: Ezen a napon napközben semmilyen szertar-
tás nincs. Szombat este a sötétedés után már vasárnap van, 
ezért a szombat esti misét vasárnap vigíliájának nevezik. Hús-
vét vigíliája az év legszebb, de legbonyolultabb szertartása. 
Március 27, 28.: Húsvét 
– A kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadása. 
– Az írások szerint Jézus az eltemetése utáni harmadik napon 
visszatért a Földre és itt tartózkodott még 40 napot. A szent-
írás szerint a sírhoz zarándokoló szent asszonyok a sírt nyitva 
találják és angyali szózatból értesülnek a történtekről. 
– A hímes vagy piros tojás készítése és ajándékozása a locso-
ló legényeknek, általánosan elterjedt húsvéti szokás. Vallásos 
szimbólumként a feltámadt Krisztust jelképezi, kultikus sze-
repe,díszítése azonban nem keresztény eredetű, jóval régebbi 
időkre nyúlik vissza. 
Április 1.: Áprilisjáratás – vagy „Bolondnap” 
– A beugratások, megtréfálások napja. 
– Az „április bolondja” az ókori tavaszkezdő örömünnepekre 
vezethető vissza. 
Április 3.: Fehérvasárnap 
– A tavaszi ünnepkörhöz tartozó szokás: lényege az ajándék-
csere. Az egymásnak komatálat küldők – elfogadók egy élet-
re szóló barátságot kötöttek. Az ajándék húsvéti ételekből 
állt, sonka, kalács, hímes tojás. 
Április 14.: Tibor napja 
– Megszólal a kakukk. 
– Salátát, krumplit, virágokat lehet vetni. 
 
Forrás: Napról napra. Pedellus Bt., Debrecen, 1992 

Pulai Istvánné
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AMIKOR AZ IDŐJÁRÁS FEJFÁJÁST OKOZ 
  
Sok migrénes érzékenyen reagál az időjárás változásaira és bizonyos időjárási körülményekre, például sokan állítják ma-

gukról, hogy a légnyomás változásai vagy a szél váltja ki náluk a panaszokat. 
 
Azoknak, akiknek gyakran fáj a fe-

jük, azért is érdemes figyelni az időjá-
rás-előrejelzést, – különösen a légnyo-
másváltozásra vonatkozó adatokat – 
hogy megtudhassák, mekkora fejfájás-
kockázattal kell számolniuk, és időben 
megtehessék a szükséges megelőző 
intézkedéseket. 

Nagyon sok ember érzékeny az idő-
járás változásaira, esetükben igen gya-
kori panasz a fejfájás. A hőmérséklet 
hirtelen változásai (meleg és hideg lég-
tömegek gyors cserélődése) jelenti a 
biológiailag kritikus fázist. A szerveze-
tünk ugyanis a hőmérséklet-, a légnyo-
más- és a páratartalom változásaihoz 
csak lassan képes alkalmazkodni. 

Az időjárás-változás a migrén kivál-
tója is lehet 

Az időjárásfüggő fejfájás hátterében 
valószínűleg az agyat ellátó vérerek 
szabályozási mechanizmusának prob-
lémája áll.  Amennyiben az érfalak i-
zomzata nem tud alkalmazkodni, és 
feszült állapotban marad, jelentkezik a 
fejfájás. 

 Azok a migrénes betegek, akiknél a 
migrénes roham kiváltója az időjárás vál-
tozása, ilyen alkalmakkor, akár több na-
pos ágynyugalomra is kényszerülhetnek. 

Mit tehet az időjárási körülmények 
okozta fejfájás ellen? 

A feszítő fejfájás megszüntetését 
segítheti a friss levegőn tett séta, illetve 
szükség esetén fájdalomcsillapítót is 
bevehet. Indokolatlanul ne szedjen 
gyógyszert, mivel hozzászokhat, és 
később nem lesz hatásos. 

 Segíthet az akupresszúrás pontok 
hüvelyk-, mutató- vagy középső ujjal 
történő enyhe nyomása vagy körkörös 
masszírozása. Akupresszúrás pontok ta-
lálhatók a halántékon, a nyakszirtcsont 
alatt a haj vonalánál, és a homlokon. Egy 
percnél tovább ne nyomja a pontokat! 
Nyugodt körülmények között, el-lazult 
állapotban végezze az akupresszúrát, és 
csak addig, amíg kellemesnek érzi. 

Vegye be időben a gyógyszert! 
Migrénes páciensek esetében a ko-

rai reakció kulcsfontosságú, mivel 
hatékony fájdalomcsillapítás csak akkor 
érhető el, ha a roham kezdetén és az elő-
írásnak megfelelően veszik be a gyógy-

szert. Amennyiben más szerek nem 
váltak be, illetve nagyon erős a migré-
nes roham, akkor triptán hatóanyagú 
gyógyszer (ezek különböző gyógyszer-
formákban kaphatók a gyógyszertárak-
ban) alkalmazható. 

 Mivel a triptán igen erős szer, nem 
alkalmazhatják terhes nők, szoptató 
anyukák, ischaemiás szívbetegségben 
szenvedők, továbbá nem szedhető máj- 
és vesefunkció-zavarok, kezeletlen ma-
gas vérnyomás és Raynaud-szindróma 
fennállása esetén, sem agyvérzés után. 

A sport edzi az ereket. 
Az időjárás-változás okozta fejfá-

jás kockázatának csökkentése érdeké-
ben, az időjárással szembeni egyéni al-
kalmazkodóképességet kell javítani. 
Ennek érdekében ajánlott sokat tartóz-
kodni friss levegőn. 

 A kitartást fejlesztő sportok, mint 
például a gyaloglás, kerékpározás, hosz-
szútávfutás fejlesztik az alkalmazkodó-
képességet. A váltózuhany is edzi az 
ereket, így azok „megtanulnak” gyor-
san reagálni a hőmérséklet változásai-
ra. Ha a migrén előjeleit észleli, minden 
erős inger kerülendő, ennél fogva i-
lyenkor a szaunázás is tilos! 

 Hideg időben viseljen sapkát! 
Még pár szót az otthoni gyógymó-

dokról! 
Alvás 
Megnyugtatja a testet és a lelket, így 

csökkenti a fejfájást. 
Fahéj és tej 
Két teáskanál fahéjat keverjen el fél 

bögre tejben, majd forralja két percig. 
Adjon hozzá egy kanálnyi mézet, és jól 
keverje el. Naponta legalább kétszer 
fogyassza. 

Rozmaring és kakukkfű 
Gyulladáscsökkentő hatásuknak kö-

szönhetően megszüntetik a fájdalmat. 
Keverékükből készült teát is fogyaszt-
hat, vagy belőlük készített olajat cse-
pegtethet a fájdalmas területre, majd fi-
noman masszírozza bele. 

Gyömbérgyökér tea 
A migrénes fejfájás megszüntetésében 

segít, valamint a vele járó hányingert is 
megszünteti. Négy kisebb darab gyöm-
bért lefedve fél órán át főzzön három 
bögrényi vízben. Melegen igya meg. 

Kamillatea 
Fájdalomcsillapító és nyugtató hatá-

sú. A teafiltert 10 percig hagyja ázni, 
ízlés szerint mézzel ízesítheti. Lassan, 
még melegen igya meg. 

Mentol balzsam 
Egy keveset masszírozzon homlo-

kába és haléntékába. Hűsítő hatása meg-
nyugtatja, fejfájása pedig hamarosan 
elmúlik. 

Borsmenta olaj 
A mentaolaj segíti a vérerek szűkí-

tését és tágítását, így segíti a véráram-
lást és csökkenti a fejfájást. Nyugtató 
hatása is ismert, masszázshoz a legjobb. 
Masszírozza a homlokába, halántékába 
és állkapcsába. Erősebb hatás érdeké-
ben adjon pár csepp olajat forrásban 
levő vízhez, és 15 percig lélegezze be 
mélyen a gőzöket. 

Alma 
Napi egy alma az orvost távol tartja. 

Az alma és az almaecet is helyreállítja a 
test pH-értékét, így szüntetve meg a 
fejfájást. Egyen meg egy almát enyhén 
megsózva, vagy keverjen el két teáska-
nálnyi almacetet egy pohár vízben és 
igya meg. 

Cayenne bors 
A fájdalmat és a gyulladást is csök-

kenti. Egy fél teáskanálnyi finomra 
őrölt cayenne-i borsot keverjen el 2 
deciliter meleg vízben. Mártson bele 
egy vattadarabot és a keveréket fino-
man kenje orra belsejébe. Az égető 
érzés elmúlásával a fejfájás is a múlté. 

Kerti székfű 
A fejfájást gyakran a kitágult vér-

erek okozzák, amelyek így elkezdik 
nyomni az idegeket. A kerti székfű 
megszünteti a nyomást, összehúzza az 
ereket, így megszünteti a fájdalmat és a 
gyulladást. A növényből készítsen teát, 
pár evőkanálnyi szárított virág és fél 
liter víz összefőzésével. A keveréket 
hagyja állni tizenöt percig, szűrje le, a 
nap folyamán többször fogyaszthatja. 

Igyon elég folyadékot! 
A kevés folyadékfogyasztás önma-

gában is lehet a fejfájás okozója. 
Stresszt és kávét hozzáadva máris meg-
van a probléma. Amint érzi, hogy feje 
elkezd fájni, igyon meg egy nagy pohár 
vizet, majd a nap további részében is 



kortyolgasson vizet. Fejfájása fokozato-
san el fog múlni. 

Ne egyen csokoládét!
Koffeintartalma miatt a csokoládé 

fejfájást okozhat. Ugyanilyen okból a 
kávétól is próbálja távol tartani magát. 

Vegyen ceruzát!
Fogjon egy ceruzát fogai közé. Ne 

harapjon rá er sen, csak biztosan tartsa 
fogai között. Az állkapocsra nehezed
nyomás aktiválja a mosolygáshoz szük-
séges izmokat, és ellazítja az állkap-
csot. Gyakran stressz okozza a fejfájást, 
amelyet ez az egyszer  trükk (a test 
becsapásával) elmulaszt. 

Nyújtó gyakorlatok
A nyakat nyújtó gyakorlatok haté-

konyan megszüntetik a fejfájás bizo-

nyos fajtáit. Napi kétszer végezze a 
gyakorlatokat az izomfeszültség meg-
szüntetésére. 

Egyéb tippek 
Tudta, hogy ételek is okozhatnak fej-

fájást? Egy el z  nap elfogyasztott 
hamburger-sültkrumpli páros könnyen 
okozhat másnap fejfájást. Hogy megtud-
ja, melyik ételek okoznak önnek fejfá-
jást, vezessen naplót étkezési szokásai-
ról! Ha megtalálta, melyik étel a felel s, 
fogyasszon bel le minél kevesebbet. 
Egy nagy tál sütemény nagyon csábító 
tud lenni, de megéri a másnapi fájdal-
mat? 

Néha megengedhet magának kime-
n ket, de a kávéfogyasztását próbálja 
minimalizálni. Néhányan azt állítják, 

hogy egy bögre forró kávétól múlik el a 
fejfájásuk, gyakrabban azonban pont a 
kávé koffeintartalma okozza a fájdalmat. 

Vásárlás közben olvassa el az ételek 
összetev it! Amennyiben olyan össze-
tev  található az ételben, amely önnek 
fejfájást okoz, ne vásárolja meg a ter-
méket! 

Áztassa lábát egy adag meleg vízbe, 
a vízbe olajakat is tehet, az otthoni 
szaunaélmény növeléséhez. Mustárpor 
hozzáadásával melegít  lábfürd t ké-
szíthet, amely segíti a vérerekben fel-
gyüleml  nyomás elmulasztását és 
megszünteti a fejfájást. 

Ezekhez igazodva a fejfájás a múlté! 

Fazekas Andrásné

Bayer Emil: Tavaszváró 

Még fagyos a reggel 
s erd kben álmodnak a fák, 

sebesen rohannak a tegnapok, 
holnapok és a mák: 

te szép tavalyi tavasz – 
olyan jó emlékezni rád… 

Már néhány nap 
és sarjad a f , 

virágos lesz a rét, 
hogy gyönyörködtesse 

Isten földön lakó emberét. 
Kedves kis madarak 

csicseregnek, 
k a távozó téllel perelnek. 

Szívünkb l köszönjük hát 
Drága Jó Mennyei Atyánk, 
Hogy ismét kékebb az ég 
És süt áldott napod ránk! 
Forró szívvel köszönjük 

a sok szép virágot 
s könyörgünk: 
mentsd meg 

e meggyötört világot… 

Hétf  délutánonként a Kultúra Házában 
érdekes el adások, beszélgetések 

Április 25. hétf , 16:30 
Kávédélután gyógygombás kávék kóstolójával – 
Kecskés István gyógygomba tanácsadó el adása

A tervezett témákból: 
Gyógygombák hatásai a szervezetünkre, vagyis 
hogyan állíthatjuk vissza az egészségünket, ha 

testünk már kibillent egyensúlyából? 
Immuner sítés a családban: 

mit együnk és mit adjunk a gyerekeinknek, 
hogy megel zzük a betegségeket? 

Az el adás után 
kötetlen beszélgetés és kávékóstoló! 

Információ: 
Kultúra Háza – 88/594-500; 

kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 
A további program szervezés alatt, 

kérjük, figyeljék a városban 
plakátjainkat és Facebook oldalunkat! 
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AAnnnnaa  nnaappllóójjaa  
 

Leukémia – mondta az orvos. 
 
„2015-ben a Ló után maradt romokon új ideák, tervek, kapcsolatok magjai hajtottak ki a semmiből. 2016 az ÚJRATERVE-

ZÉS éve. Nem feltétlenül mással fogsz foglalkozni, hanem MÁSKÉPPEN. Új összefüggések szemüvegén keresztül újratervezhe-
ted kapcsolataidat, hivatásodat, szabadidődet, fizikai állapotadat. Újradefiniálhatod alapfogalmaidat: a szeretetet, Istent, a 
lehetőségeidet.” (Éva levele – egy nappal korábban) 

 
Nem tudom, mi tart ilyen sokáig, de jöhetnének már. 
Leukémia. A szó egy pillanatra ott marad a levegőben, aztán testet ölt és hatalmas robajjal mázsás kőtömbként lezuhan a 

szoba közepére. Az orvos tovább beszél, de én csak a sziklát látom. Egyvalamiben teljesen biztos vagyok, ez nem álom, nem 
vicc. Ez a valóság. Minden dolog, ami eddig fontos volt, most ott van a kőtömb túloldalán. 

– …legyenek őszinték a gyerekkel, de ne ijesszék meg. Megterhelő időszak előtt állnak – tér vissza a doktor hangja vala-
honnan. 

– Beszélhetnék a férjemmel négyszemközt? – kérdezi Angéla nagyon higgadtan. Jó. Ez a hang már annyi mindent megoldott. 
Az ajtóból visszanézek. Már nincs ott a szikla. A dolgaimmal együtt eltűnt. 
„2016 az ÚJRATERVEZÉS éve” 
Apa jön először. Mosolyog, de a szeme furcsa… – Babó, van egy kis baj – mondja. Lehet, hogy holnap se mehetek haza? 
Tizenkét órával az első vérvétel után Angélát besegíti az ápoló Anna mellé a mentőbe és indulnak Pestre, a második kór-

házba. 
„Nem feltétlenül mással fogsz foglalkozni, hanem MÁSKÉPPEN.” 
– Reggel beszéljünk, hogy mit hozz be a kórházba – hív Angéla késő este, érkezésük után. Végre egy megfogható feladat. 
Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz betartanom az újévi fogadalmamat. 
Harminchárom órával a vérvétel után mindannyian együtt ülünk Müller doktornő szobájában. Megvan a pontos diagnózis. 

A doktornő nagyon tárgyilagosan és Anna számára is érthetően elmondja, hogy most mi történik a szervezetében és mi lesz a 
kezelés menete. Miértek nincsenek. Közben az infúzió csöpögése már a folyamatban lévő új időt szimbolizálja. Nyolc hónap 
és ki tudja, hány palack múlva majd túl leszünk rajta. 

Most akkor tényleg nagy baj van? 
Nem. Együtt képesek vagyunk mindenre. 

Sarkadi Péter 
 
 

 

Gondolatok 
 
Miért vagyok rá hajlamos, 
hogy valami rossz érzést, félelmet vetítek ki, vetítek ki előre? 
Miért nem tudok optimista módon, könnyedén venni lehetőségeket, eseményeket? 
Tolakszik előre bennem, gondolataimban, zsigereimben valami rossz előérzet, bizonytalanság. 
Bizonytalanság van elsősorban bennem, de másban is. 
Furakodik gondolataimban és megdöbbenek, honnan jön ez belőlem?!  
Megkapom őket és vevő vagyok rájuk. 
Honnan tükröződnek? – Vagy csak bennem tükröződnek? 
Néha bizonytalan vagyok, határozatlan vagyok – és képes vagyok félni előre a lehetőségekről, helyzetektől. 
Latolgatom magamban: miért és hogyan kellene, melyik megoldás lenne az igazi? 
Felkészülni nem lehet minden eshetőségre. 
A sorsomat alakítani a mostani érzéseimmel, hitemmel, gondolataimmal képes vagyok. 
A félelmeimmel, kétségeimmel csak rontani tudok, rombolni tudok szép reményeimen, valóságomon. 
Ha bizakodó vagyok, bízom magamban, hogy a jelenben és a jövőben is a legjobbat tudom cselekedni – akkor úgy is lesz. 
A szép álmoknak, derűs pillanatoknak, örömteli gondolataimnak magam vagyok az álmodója, megteremtője. 
Legyenek szépek az érzéseim, az álmaim, s ne hagyjam, hogy valamiféle kétség is felmerülhessen. 
Legyen szerencsés minden mozdulatom, minden rezdülésem belül és kívül is. 
Hozzon örömöt, boldogságot magamnak és képes legyek rá, hogy másnak is ezt adhassam. 
 

KG 
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VVV ááá rrr ooo sss    

JJJ eee ggg yyy zzz őőő jjj eee    

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

 
Tisztelt Ebtulajdonosok! 

 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az ebtartási helye szerint illetékes önkormányzat – 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel – három évente,  legalább egy alkalommal  – 

2016. február 15 – 2016. április 15-e között ebösszeírást végez. 
 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani. 
 
A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Balatonkenese Város közigazgatási területén tartott, négy hóna-
posnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megje-
lölt lehetőségekkel élve azt eljuttatni szíveskedjenek. 
 
Amennyiben szükséges, az ebösszeíró adatlap további példánya Balatonkenese Város Polgármesteri Hi-
vatalának ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a balatonkenese.hu honlapról letölthető. 
 
A kitöltött adatlapokat: 
 

 –  Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletére  
  8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. postai úton beküldve,  
–  a Polgármesteri Hivatal Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám alatti épület 
ügyfélszolgálatán elhelyezett gyűjtőládákba leadva,  
–  faxon a 88/481-741 fax számra beküldve,   
–  a hivatal@balatonkenese.hu címre kérem. 

 
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni, az oltási könyv alapján.  

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.- Ft. 
 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az 
ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban 
bejelenteni. 
 
Együttműködésüket megköszönve, maradok tisztelettel: 
 
Balatonkenese, 2016. 02. 02. 

Jurics Tamás   
jegyző 
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Balatonkenese SC 
SHOTOKAN 
Karate-do 

Hagakure dojo 
a MH RKKK tornatermében 

(Honvéd üdülő) 
8173 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1. 

Edzések időpontja: 
Hétfő és szerda: 16:30 – 18:00 

Az edzés díja: 3.000.- Ft/hó 
Jelentkezés: 70/410-89-20 

 

Célom, a fizikai, szellemi fejlődés elősegítésén túlmenően a 
JELLEM, TISZTELET, BECSÜLET, ÖNURALOM, AKARATERŐ 

fejlesztése! 
A Shotokan karate egy hagyományos okinawai küzdősport. 

Alapvetően nagy küzdőtávolságot használ, gyakorlói 
elsöprő erejű támadásokat, illetve védésből azonnali 
visszatámadást gyakorolnak, egyetlen megsemmisítő 

akcióban hisznek! 
Várunk minden érdeklődőt, akinek fontos  

a mozgás, az önvédelem, 
az egészséges versenyszellem. 

Vállalkozása van? Szolgáltatást végez? 
 
Akkor jelentkezzen a Balatonkenesei Hírlapnál! 

 
Cégkeresőt állítunk össze, egy olyan szaknévsort 
melyben a lehető legtöbb, szolgáltatást nyújtó cég 

és vállalkozó megtalálható. 
2016. júniusi számunkban egyszeri, ingyenes 

megjelenést biztosítunk mindenkinek, aki 
vállalkozását, szolgáltatását hirdetni szeretné. 

Legyen mindenki számára elérhető! 
 

A hirdetés mintája: 
 
 
 
 
 
 
 

Adatait a balatonkenesehirlap@gmail.com címen várjuk. 
Személyesen hétfőtől péntekig, 8-16 óra között adhatja le a 

Kultúra Házában – Táncsics u. 24., 
vagy hívjon minket: 06 88/594-500 

 
 

SZOLGÁLTATÓ NEVE (cég vagy vállalkozó neve) 
Szolgáltatás tárgya (milyen tevékenységet végez) 
Cím 
Telefonszám 
Egyéb elérhetőségek (weboldal, e-mail) 
Nyitva tartás (ha van) 

 

Ez is lehet az Ön hirdetésének helye! Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
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Hirdessen 
a Balatonkenesei 

Hírlap 
hasábjain! 

 
Teljes oldal (A/4-es):   
                          20.000.- Ft 
Fél oldal:                     
                          10.000.- Ft 
Negyed oldal:                 
                             5000.- Ft 
Névjegy méret:               
                             2000.- Ft 
Apróhirdetés:                   
                               100.- Ft 

Sorompó kisvendéglő szezonális munkára 
pultos és konyhai kisegítő állást hirdet. 

Hajdú Szilvia, 30/393-35-48 
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Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap borítóján! 

Várjuk balatonkenesei témájú vagy természettel kapcsolatos képeit!   
balatonkenesehirlap@gmail.com 
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL 

 
 Balatonkenese Város Önkormányzata 

közétkeztetéssel foglalkozó konyhájára sza-
kácsnőt, vagy önállóan főzni tudó főzőasz-
szonyt keres azonnali kezdéssel, éves fog-
lalkoztatással. Érdeklődni: Radácsné Erzsé-
betnél: 06-30/203-3687; 06-20/486-9491 

 Balatonkenesén, szezonálisan működő 
közértbe eladót keresek. Nyugdíjas vagy 
GYES-en levő személy is lehet. Akár havi 
10-15 napra is. Telefon: 30/656-18-29 

 
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 

TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 
 
 Örökpanorámás ikerházat kínálunk Bala-

tonkenese óvárosában. Bevásárlási lehető-
ségtől, központtól, postától, VOLÁN busz-
megállótól 5 perc, strandtól, vitorláskikötőtől, 
vasúttól 10, lovardától, Tátorjánostól 15 
percnyi járásra. Összközműves, bevezetett 
gázfűtéssel, villanybojlerekkel, felújított ve-
zetékekkel. Nyílászárók cseréje folyamatban, 
a homlokzat felújítása 2013-ban történt. Há-
rom külön bejáratú, emeletes házrész, tóra 
néző  erkélyek,  külön  teraszok  a kert felé. 
Fúrt kút, gyümölcsfák és örökzöldek, külön 
kocsibeállók, külön pincerészek. Irányár:  
21.700.000.- Ft. Érdeklődni: +36-30/336-84-88 
Szabóék 

 Eladó 4500 négyzetméteres örökpanorá-
más ingatlan. Érdeklődni: Óvoda u. 14. 

 26 éve működő, szezonális, 20 m2-es 
közért, 1/3 rész büfével, teljes felszereléssel 
kiadó. Balatonkenese, Előd vezér u. 2. Tele-
fon: 30/656-18-29 

 
ADÁS / VÉTEL 

 
 Nagyobb robogó SÜRGŐSEN ELADÓ. 

Irányár: 70.000 Ft, érdeklődni Balatonke-
nesén, a Csokonai u 10/3-ban. 

 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű 
kályha. Balatonkenese, Kossuth u. 38/A. 

 Vörösfenyőből készült  kerti asztal-pad 
garnitúra valamint egy kristály csillár eladó. 
Érdeklődni lehet: 20/390-56-21 

 Eladó: 1 db mechanikus svájci férfi karóra; 
1 db Zsolnai tányér, 1880-ból; fikusz, 70 le-
véllel 7 ágon, 110 cm magas; 1 db Siesta 3 
fokozatos gázmelegítő gázpalackkal; 2 db 
gázpalack. Érdeklődni lehet: 30/709-68-40 

 100 m2 Bramac Duna Novo cserép bontat-
lan raklapon, kúp- és szellőzőcseréppel ol-
csón eladó. Tel: 70/545-74-42 

 
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 

 
 Adóbevallások készítését vállalom. Pércsi 

Valéria, 06 88 482-608; 30/392-09-52. 

 Adóbevallás készítését vállalom. 
Schauermann Zoltánné Tel: 70/946-23-56 

 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek 
fodrászat. Melegollós hajvágás. Pedikűr, 
manikűr, géllakk. Hotel Marina Port. Igény 
szerint házhoz megyek. 30/363-57-80; 
20/241-59-94 

 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás, 
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese, 
Mikes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.00-
18.00, Sz: 8.00-14.00. Tel.: 06-88/491-153; 
0630/323-10-74. 

 Ráérő szabadidőmben sofőrködést vállalok, 
előre egyeztetett időpontban. Amennyiben 
nem szeretne vezetni, de kocsija kényelmé-
ről se szeretne lemondani, hívjon bátran. 
Szükség esetén saját kocsimmal is vállalok 
fuvart. Számom: +36-30/208-3233. Csak hí-
vószámkijelzéssel érhető el. 

 Nyugdíj- és lakásbiztosítás akciósan 2016-
ban továbbra is él a Generali Biztosítónál! 
Jelentkezzen Rézműves Károly főtanács-
adónál: 06 20/961-84-73 

 

 
Balatonkenesén rendelőnek is alkalmas, örökpanorámás, 

téliesített ikerház tulajdonostól el-
adó 

 
Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pékség közelében, rendelőnek is al-
kalmas, három külön házrészből álló, téliesített, 100 m2 alapterületű, örökpano-
rámás, emeletes ikerház eladó. Nagy kerti teraszokkal, tóra néző, örökpanorámás 
balkonokkal, minden szinten vizesblokkal. Összesen öt hálószoba, három nappa-
li, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társaságok fogadására, edző-
táborozásra is kiváló; strandtól, parti szórakozóhelyektől, vasúttól 10 percre, 
boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, vitorláskikötőtől, lovardától 15 
percre, mégis csendes helyen található, a lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt 
kutas, mediterrán kert, két külön bejárattal. Három kocsibeálló és két pince van. 
Bevezetett gázfűtés, villanybojlerek, külön fogyasztásmérők. Nyílászárók cseréje 

folyamatban. A ház új külső vakolatot 2013-ban kapott. Vezetékek felújítása, festés és mázolás 2013-ban 
történt. Érdeklődni: +36-30-336-8488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 0  f o r i n t o s  h i r d e t é s e k  
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY 

BALATONKENESE 
TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN 
TEHETIK MEG: 
GAJDOS BÉLA 

TELEFON: 06 30/849-07-92 
8.00 – 18.00 ÓRÁIG 

E-MAIL: gajdos.bela@balatonkenese.hu 
FÉNYFORRÁS KFT. 

TELEFON: 06 70/408-69-08 
INTERNET: https://kozvilhiba.hu/ 
E-MAIL: fenyforraskft@gmail.com 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 

TELEFON: 88/412-104 

Református Lelkészi Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13. 

88/481-348 
Római Katolikus Plébánia Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10. 

88/481-146

Fogorvosi körzet 
Előzetes bejelentkezés alapján 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gyűrűs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00 – 18.00 
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00 

Háziorvosi ellátás 
Balatonkenese, Táncsics u. 3. 

1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor 
06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 
Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30 – 16.00 
Szerda-péntek: 8.30 – 12.00 
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30 – 
12.30 

2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka 
06 30/989-43-02 
Rendelő száma: 88/769-155 
Rendelési idő: 
Hétfő: 10.30 – 12.00 
Kedd: 8.00 – 10.30 
Szerda: 14.00 – 16.00 
Csütörtök: 12.00 – 14.00 
Péntek: 10.30 – 12.00 

Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u.8. 

Dr. Meláth Viola 
06 70/315-79-65 
Hétfő: 10.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 15.00 
Szerda: 10.00 – 12.00 
Csütörtök: 13.00 – 15.00 
Péntek: 10.00 – 12.00 
Tanácsadás: 
Kedd: 12.00 – 13.00 

Állatorvos 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 

Dr. Zoltán Levente 
06 70/436-50-79 
Rendelési idő: Hétfő: 18.00 – 19.00 
Kedd – péntek: 17.00 – 19.00 

Tátorján Gyógyszertár 
Balatonkenese, Fő u. 23. 

88/481-283 
Nyitva tartás: 

június 1 – augusztus 31. között: 
Hétfő – vasárnap: 8.00 –19.00 
szeptember 1 – május 31. között: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK  

hétvégén is hívhatók: 
06 30/225-94-45 

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 

88/584-970; 584-971 
VÍZIRENDŐRSÉG 
Siófok, 84/310-712 

A Polgármesteri Hivatal címe: 
8174 Balatonkenese, 

Béri Balogh Ádám tér 1. 
www.balatonkenese.hu 

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
Tel.: 88/481-088, 88/481-087 

Fax: 88/481-741 
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport 

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 

A Pénzügyi csoport 
pénztári óráinak időpontja: 

Hétfő, szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00 
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő, péntek: 8.00 – 12.00 
Szerda: 8.00 – 15.30 

A Polgármester 
ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00 – 12.00 
A Jegyző 

ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00 – 12.00 

Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 

88/481-650 és 06 30/320-51-02 

Posta 
Balatonkenese, 
Balatoni út 65. 

88/481-300 

EON 
Veszprém, Kossuth u. 1-2. 

06 40/444-000 
Általános hibabejelentés, 
Észak-dunántúli régió: 

06 80/533-533 

DRV Zrt. 
Ügyfélszolgálat 

 
Siófok, Tanácsház u. 7. 

84/501-000 
06 40/240-240 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
             Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24. 
        Telefon/fax: 88/594-000 

E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
www.balatonkenese.hu 

Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője 
Szerkesztő: Nagy Krisztina 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: április 15. 

Tourinform Iroda 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 24. 
88/594-645 

balatonkenese@tourinform.hu 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 
9.00 – 16.00 

Tájház 
Balatonkenese, 
Kossuth u. 6. 
30/837-18-53 

tajhazbalatonkenese@gmail.com 
Nyitva tartás: 

Kedd – szombat: 
10.00 – 16.00  

Kultúra Háza 
Balatonkenese, Táncsics u. 24. 

88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

Könyvtár 
Balatonkenese, Táncsics u. 22. 

88/574-980 
konyvtarkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Hétfő – csütörtök: 10.00 – 16.00 

Péntek: 10.00 – 17.00 
Szombat: 9.00 – 11.00 

Szerda: Zárva 

Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 
88/481-844 

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  

titkar@kenisk.sulinet.hu 
Sportcsarnok 

06 30/275-93-59 

Idősek Klubja: 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00 

Szakápolói Szolgálat 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 16. 

06 20/950-88-05 
06 70/379-04-29 

Területi Szociális Szolgáltató 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 

A borítón Zimmermann Szilvia fotója 

Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde 

Balatonkenese, 
Balatoni út 63. 

88/574-802 
Vasútállomás 

(akarattyai 
vonatközlekedésről is 

információ): 
88/481-017 

Hajóállomás 
Balatonkenese, 

Kikötő 
88/482-100 
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