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Beszámoló a 2016. június 15-én és június 30-án megtartott
rendkívüli testületi ülésekről
A 2016. június 15-i rendkívüli testületi ülés összehívásának oka és legfontosabb napirendi pontja a Kossuth
Lajos utca korszerűsítéséhez kapcsolódó pályázat volt.
A korábbi határozat módosítására volt szükség, mert a
pontos árakat tartalmazó árajánlatok csak később érkeztek be. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította
fel Balatonkenese Város Önkormányzatát, az önrész
határozatban való megnevezésére, melyre öt nap állt
rendelkezésre. Ezért kellett sürgősen összeülni a kérdésben, hogy a képviselő-testület az árakat pontosítani
tudja. A pályázat beadáskor felmerült az az ötlet, hogy a
Kossuth Lajos utca Balaton étterem felőli oldalát úgynevezett „K” szegéllyel erősítsék meg annak érdekében,
hogy a csapadékvíz az árokba folyjon. Ez az útnak is
tartást adna, de kivitelezése pluszköltségként jelentkezik, így a pályázatot ennek megfelelően kell módosítani. A plusz költséget, amely 1.203.779.- Ft, mint önrészt szükséges nevesíteni. A pályázat az útburkolat
felújításáról szól, a csapadékvíz elvezetésének kérdésére nem terjed ki, ezért annak megvalósítása csak önerő
bevonásával történhet. A képviselők az ismertetett tények alapján végül egyetértettek a határozat módosításával, és ennek értelmében a pályázatról szóló
185/2016. (V.26.) számú határozat 3. pontja az alábbiak
szerint módosul:
Az igényelt támogatás összege bruttó 15.000.000.Ft, mely mellé az Önkormányzat a 15% önerő (bruttó
2.250.000.- Ft) felett további bruttó 1.203.779.- Ft-ot
biztosít, a 2016. évi költségvetés általános tartalékának
terhére.
Döntött a testület a Balatonman Triatlon Kft. kérelmének ügyéről is. Kérelmüket jóváhagyták, és a számukra 2.000.000.- Ft-ért területet biztosítottak a Vak
Bottyán strandon, a június 17-19. között megrendezett
triatlonversenyhez.
Elutasították a képviselők az Országúti Tigrisek Motoros Klub kérelmét, így a Romantic Kemping területén
2016. július 28-31. között megrendezendő „Őrült Motoros Hétvége” motoros találkozót anyagilag és technikailag sem támogatják, a megszervezéséhez támogatást
nem nyújtanak.
A 2016. június 30-i rendkívüli képviselő-testületi
ülésen, a napirend meghatározása után Tömör István
polgármester bemutatta a testületnek Nagy Erzsébet

Andrea aljegyző asszonyt, aki munkáját 2016. június
20-án kezdte meg az Önkormányzatnál.
Elsőként a locsolóvíz-szolgáltatás megszüntetésével
kapcsolatban kellett döntést hozniuk a képviselőknek. A
DRV Zrt. 2010-ben megszüntette ilyen irányú szolgáltatását, melynek működtetését ekkor az Önkormányzat
átvállalta, bár nem köteles biztosítani. Mindezidáig
sokat költött rá a város, eredménytelenül. A legnagyobb
probléma a vízórák leolvasása és a vízdíjak beszedése.
A befizetések évek óta elmaradásban vannak, amely
jelentős veszteséget okoz az Önkormányzatnak. Jelenleg 320 bekötés van, melyre 8.200.000.- forintot számláztak ki, de ebből csak 3.300.000.- forint érkezett be. A
szolgáltatás a későbbiekben bármikor újra indítható, de
a testület úgy döntött, hogy a szolgáltatást 2016. október 15. napjával megszünteti, a Flanna Kft-vel fennálló
üzemeltetési szerződést pedig felbontja.
Döntött a testület arra vonatkozóan, hogy a smart
wifi hálózat beruházásának megvalósításáról és a beruházást végző cég kiválasztásáról szóló kérdést a 2017.
februári rendes Képviselő-testületi ülésen kívánja tárgyalni, így ezt a napirendi pontot elnapolták.
2016. július 5-én nyugdíjba vonult a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság vezetője, dr. Szabó János rendőr
ezredes. Helyette dr. Linczmayer László rendőr alezredest kívánják megbízni, aki a Balatonfüredi Rendőrkapitányság állományában, a Bűnügyi Osztály vezetőjeként teljesített szolgálatot. A képviselők támogatták dr.
Linczmayer László kinevezését.
Tájékoztatás hangzott el a hulladékszállítással kapcsolatban. Korábban már téma volt, hogy az Önkormányzat megvizsgálja a más hulladékszállítóval történő
szerződés lehetőségét. A dokumentumok áttekintése
után azonban megállapítható, hogy a meglévő szerződésekből Balatonkenese csak jelentős veszteséggel tudna
kikerülni, így az új szolgáltató kiválasztására irányuló
hulladékszállítási közbeszerzési eljárás lefolytatását az
Önkormányzat nem tudja kezdeményezni.
További
anyagokat,
infor mációkat
a
www.balatonkenese.hu weboldal „Önkormányzat” címszó „Képviselő-testületi ülés” című fejezetében találhatnak.
– nk –
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Tisztelt Balatonkeneseiek!
Balatonkenese Városa és Balatonakarattya Község több mint másfél éve
folytat tárgyalásokat, a két település
2014. októberében hatályosult különválása miatt függőben maradt kérdéseiről.
Balatonakarattya különválásával ugyanis – Balatonkenese álláspontja szerint –
nem született döntés a közigazgatási
határvonalról, így nincs végleges területi megosztás és a vagyon megosztása
sem történt meg, csupán a népszavazással érintett terület lehatárolására került
sor.
A hosszas tárgyalássorozat során
több részmegállapodás-tervezet is született, de egyiket sem ítélte aláírhatónak

vagy Balatonkenese, vagy Balatonakarattya Képviselő-testülete.
Balatonkenese területszervezésben
jártas szakértőt kért fel a tárgyalássorozat értékelésére és annak megállapítására, vajon a jelenlegi tárgyalások vezethetnek-e eredményre és az esetleges
megállapodás menynyire bír jogi relevanciával.
A szakértői javaslatnak megfelelően
Balatonkenese Város Képviselő-testülete szerint, az ügy megoldását a bírósági eljárás jelenti, melyben a független
testület előtt, garantáltan jogszabályoknak megfelelő megállapodás születhet a
két település között.
Ennek megfelelően Balatonkenese
Város Képviselő-testülete 2016. június
30-ai rendkívüli ülésén a bírósági eljá-
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rás megindítása mellett döntött, és a
keresetlevél bíróságra történő beadása
mellett foglalt állást. Az ügy vitelével
megbízott ügyvéd a keresetlevelet az
illetékes bíróságra benyújtotta.
Természetesen nem zárjuk ki annak
esélyét, sőt kívánatosnak tartjuk, hogy
bírósági döntéssel – a lakosságszám
arányát kiindulópontnak tekintve – a
két fél megállapodásra jut, a megfelelő
területhatár, valamint a teljes és végleges vagyonmegosztás tekintetében. Így
elkerülhető lehet az egyik fél számára
sem kívánatos hosszas bírósági procedúra.
Balatonkenese Város
Önkormányzata

)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)
TÁJÉKOZTATÁS
Balatonkenese Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
Kocsis Jenő alpolgármesteri megbízatásáról 2016. július 1. napjával lemondott. Az alpolgármester úr kizárólag erről a tisztségéről mondott le, képviselői mandátumát megtartotta. A lemondást sajnálattal tudomásul vettük.

)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)
RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Tisztelt Állampolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utóbbi időben Veszprém megye területén is elszaporodtak az úgynevezett „telefonos feltöltős csalások”, melyek közös jellemzője, hogy:
• a sértettet a mobiltelefonján hívják – általában rejtett számról –
• és jellemzően pénznyeremény ígéretével tévedésbe ejtve
• idegen telefonkártyák egyenlegének feltöltését kérik.
Ilyen nyereményjáték nincs és nem is volt, a telefonálók csalók!
Ha ilyen telefonhívást kap, semmi esetre se tegyen eleget a feltöltési kérésnek, szakítsa meg a hívást, majd
értesítse a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot a 88/438-711-es telefonszámon.
Balatonalmádi, 2016. július 1.

Kovács Zoltán r. alezredes sk.
bűnügyi osztályvezető
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Tisztelt Balatonkenesei Hírlap Olvasó!
Balatonkenese város aljegyzőjeként köszöntöm Önt!
Örömömre szolgál, hogy ezúton is bemutatkozhatom a balatonkenesei közösségnek!
Várpalotán születtem 1976. december 9-én. Egy gyermekem
van, akit Eriknek hívnak és 15 éves.
1995-ben a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában
igazgatási ügyintézőként érettségiztem, majd 1999-ben igazgatásszervezőként diplomáztam az Államigazgatási Főiskolán. 2011ben jogászhallgatóként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A doktori diploma megszerzéséhez a záróvizsgák letétele folyamatban van. A főiskolai és
egyetemi tanulmányaimat munka mellett, esti tagozaton folytattam.
Közel 20 éve dolgozom a közigazgatásban, vezetőként 2010 óta
tevékenykedem.
Pályafutásomat 1995-ben a Székesfehérvári Városi Bíróságon
gyors- és gépíróként kezdtem. 1996 és 2004 között Várpalotán a Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, először a
Városgazdálkodási Irodán ügykezelőként, majd az Önkormányzati Szervezési Irodán ügyintézőként, végül a Városgazdálkodási Irodán jogi felülvizsgálóként. 2006-2007-ben Enyingen, a Polgármesteri Hivatalban igazgatási
ügyintézőként végeztem feladataimat. 2008 és 2010 között a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltségénél tevékenykedtem, gyámügyi ügyintézőként. 2010-től 2012
májusig Balinka-Nagyveleg Községek Körjegyzőségében körjegyzőt helyettesítő aljegyzőként láttam el a feladatokat, majd a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szabálysértési Osztályának vezetője lettem. 2013-tól 2016 áprilisig
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatalában hivatalvezető-helyettesként és hatósági osztályvezetőként dolgoztam.
Karrierépítésem során célul tűztem ki, hogy minél szélesebb körben és mélységében ismerjem meg a különböző
igazgatási területeket. Szeretem a kihívásokat, precíz, szorgalmas, lelkiismeretes és elhivatott vagyok a közigazgatás iránt. A közigazgatás több területén megfelelő szakmai gyakorlattal és tudással rendelkezem, ezen túlmenően
nyitott vagyok az új területek megismerésére, elsajátítására.
Megtisztelő számomra, hogy az eddig megszerzett szakmai tudásomat és tapasztalataimat 2016. június 20. napjától Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalában aljegyzőként hasznosíthatom. Aljegyzőként főbb feladataim
közé tartozik a jegyző helyettesítése, a Műszaki Csoport vezetése és a vagyongazdálkodási feladatok intézése.
Tisztelettel:
Nagy Erzsébet Andrea
aljegyző
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Beszélgetés Kisteleki Antallal
Ezúttal Kisteleki Antal tornász olimpikonnal, szakedzővel és mesteredzővel beszélgettem kezdetekről, versenyzésről, edzői
múltról és Balatonkeneséhez való kötődéséről.
Székesfehérváron született és már nagyon korán, az általános iskolában testnevelő tanára javaslatára kezdett el a
tornával foglalkozni. 1959-ben, gimnáziumi évei alatt a Székesfehérvári Építőknél folytatta a versenyzést.
Érettségi után, 1963-tól 1972-ig az Újpesti Dózsa sportolójaként versenyzett. Mint többszörös magyar bajnok 1969től lett válogatott kerettag.
A folyamatos edzőtáborok, versenyek és utazások mellett
a Testnevelői Főiskolán 1972-ben
szerezte meg tanári, 1974-ben pedig
szakedzői diplomáját.
Beszélgetésünk során elmondta,
hogy a torna nagyon nehéz technikai
sport. Amikor ő versenyzett, még
hat szeren – gyűrű, korlát, nyújtó,
talaj, lólengés, lóugrás – kellett
teljesíteni a fináléba jutásért, a későbbiekben pedig három szeren.
Most viszont, ha egy szeren indul
valaki, már akkor is bejuthat a végjátékba. Érdekes volt hallani, hogy a
körülmények mennyire mások voltak, mint ma. Például szivacs helyett
még a sokkal vékonyabb lószőrön
érkeztek a talajra egy-egy gyűrűgyakorlat után.
A mai napig vallja, hogy a tornában nem lehet hosszabb lazító
szünetet beiktatni, mert egy hoszszabb kihagyás súlyos sérülésekhez
vezethet.
A felkészülések alatt sokat tanultak egymástól a versenyzők, egymás mozdulatait figyelték és elemezték. Elmondása
szerint nagyon szerencsés volt, hogy olyan világszínvonalon
is elismert mesterei voltak, mint dr. Sántha Lajos és Csányi
Rajmund.
Fényképalbumát lapozgatva nosztalgikusan emlékezett
vissza arra, hogyan utazta be versenyei során a világot. Járt
többek között Kanadában, az Egyesült Államokban, Japánban, Észak- és Dél-Koreában, Brazíliában, Finnországban,
Spanyolországban, Németországban, Ausztriában, Oroszországban és még számos helyen. Felsorolni is sok lenne.

Legnagyobb élményének az 1972-es müncheni olimpiai
megnyitóját tekinti. Az olimpia után befejezte aktív versenyzői pályafutását, és 1972-től húsz éven át volt a Budapesti
Honvéd SE szakedzője, majd vezetőedzője.1981-ben mesteredzői címet kapott, valamint a válogatott másodedzőjeként
dolgozott.
Kevés tanítvánnyal foglalkozott. Meggyőződése, hogy élsportolókat csak úgy lehet nevelni, ha edzői figyelmét nem
osztja meg, nem aprózza el, hanem
pár tehetséges gyerekkel foglalkozik kiemelten. Tanítványai jelentős sikereket értek el a magyar
bajnokságokon és világversenyeken egyaránt.
Legeredményesebb tanítványa
Guczoghy György volt, akivel tíz
éves korában kezdett el dolgozni.
Ahogy mesélte, Gyuri rakoncátlan,
nehezen kezelhető kisfiú volt,
ezért tanácsolták édesanyjának,
hogy vigye tornázni. A kitartás és
a szülői támogatás alatt György
rendkívül céltudatos és fegyelmezett versenyző lett. Irányítása alatt
17 évesen mindenidők legfiatalabb
Európa-bajnoka lett. Többszörös
magyar bajnok, valamint világbajnoki és olimpiai dobogós. 1983ban pedig az év magyar sportolójának választották.
A köztük kialakult harmóniát jellemzi, hogy Guczoghy
nyilatkozataiban többször fogalmaz úgy: Toncsi volt az első
edzője, aki igazán odafigyelt rá. Többet jelentett számára,
nem csak edzője volt, hanem második apja is, akinek leste
minden szavát és mindent úgy csinált, ahogy Toncsi kérte
tőle. Akkor is kiállt mellette, amikor sikertelen időszakaiban
mindenki ellene fordult. Ahogy fogalmazott: „A mi esetünk
egy nagy egymásra találás volt.”
Kisteleki Antal részéről is érezhető volt ez a bensőséges
viszony. Sokszor emlegette, hogy Gyuri nagyon kedves,
közvetlen és jószívű ember, akivel hamar megtalálták a közös
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hangot. Feleségével együtt harmadik gyermekükként tekintenek rá, és tartják a kapcsolatot egymással a mai napig.
Kettejük nevéhez fűződik a Guczoghy-szaltó, amely dupla
szaltós elem a gyűrűn. Rendkívül nehéz gyakorlat, mert a
laza vállal megtett duplaszaltó után nem lehet elengedni a
gyűrűt, hanem erővel kell megtartani a testet. Ezt az elemet
György mutatta be először egy világversenyen, így róla nevezték el.
Másik igen tehetséges tanítványa volt Kelemen Zoltán,
olimpiai bronzérmes tornász.
Edzői pályafutását befejezve, tizenegy éven át, egészen
nyugdíjba vonulásáig a Budapesti Kézműipari Szakközépiskola testnevelő tanáraként tevékenykedett.

A magyar és nemzetközi tornasportban elért kimagasló
eredményei elismeréseként 2012. június 7-én, a Magyar Tornasport Halhatatlanjainak Klubja tagjai sorába fogadta.
Beszélgetésünket összegezve szerencsés embernek tartja
magát. Szerencsés volt, hogy gyermekkorában megismerkedett ezzel a csodálatos sportággal, hogy tehetségesnek bizonyult a versenyzéshez, és komoly eredményeket ért el.
Szerencsés volt edzőként is a tanítványaival, mert bizalmon alapuló szoros kapcsolatot tudott kialakítani velük, és
kimagasló eredményeket értek el.

Szerencsésnek tartja magát, mert egész életében azzal
foglalkozhatott, amit igazán szeretett. Mindent alárendelhetett
a sportnak, mert felesége mindenben támogatta és mellette
állt, biztosította számára a stabil, harmonikus hátteret.
Nyugdíjas éveiben is megtalálta azt, ami igazán érdekli.
Amit aktív pályafutása alatt nem tehetett meg, most éli át.
Több évtizedes balatonkenesei nyaralótulajdonosként feleségével együtt minden évben alig várja, hogy kikapcsolódhassanak, és hódolhasson szabadidős tevékenységének, a vitorlázásnak és a szörfözésnek. A torna és a sport már csak akkor
hiányzik neki, ha lemegy a terembe és megrohanják az emlékek.
Amikor megkérdeztem tőle, hogy mit kapott a sporttól,
azt válaszolta, hogy a sport önfegyelemre és időbeosztásra
tanította. Rengeteget kapott tőle, bejárta a világot. Világversenyen való szerepelés óriási élményt jelentett számára. Torna nélkül más élete lett volna, más világban élne.
Azt hiszem, ezek után én is elmondhatom magamról,
hogy szerencsés ember vagyok. Szerencsés, mert közelebbről
megismerhettem őt, és mert a rendkívül kellemes és közvetlen beszélgetés során betekintést nyerhettem abba a világba,
amelyben versenyzett, és abba, amelyben most él.
Szabó Tamás
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Mondhatnám, hogy valójában már
meg sem lepődöm azon, hogy a kenesei
vasútállomás szomszédságában lévő
Sorompó kisvendéglő évről évre
szolgál valamilyen vendégcsalogató
újdonsággal. Például, jó pár esztendeje
már, hogy a berendezés egy része
megújult:
azóta
az
időutazásra vágyók a pult
bal oldalán kialakított
„vasúti kocsiban” ülve
nosztalgiázhatnak kedvükre. A rákövetkező szezonban különleges programsorozatot indítottak: szombatonként gasztronómiai estet
szer-veztek a házi ízek jegyében. Két évvel ezelőtt a
nyári idényre mutatós kemencét építettek, és attól
kezdve szombatonként (idén nyáron minden második szombaton) többnyire hagyományos magyar kemencés ételeket készítenek. Tavaly a dizájnon
frissítettek, méghozzá egy
különleges dekorációval: a
homlokzatot, valamint a
falak egy részét a '80-as
években nagy népszerűségnek örvendő
Rakéta Regényújsággal „tapétázták” ki.
Az idei már a 15. szezonjuk itt
Kenesén, és ezen a jubileumi nyáron a
kisvendéglő csapata neves elismerésben
részesült: a Balaton 2016 Gasztronómiai útikalauz besorolása-összesítése
alapján ugyanis a Sorompó bekerült a
Top 10 strandbüfé közé!
Ráadásul a mostani idényre is
szolgáltak újdonsággal. Merthogy nem
sok Balaton parti kisvendéglő
büszkélkedhet venezuelai származású
séffel. A Sorompó viszont igen: június
óta ugyanis egy komoly, sokéves
nemzetközi szakmai tapasztalattal bíró
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séf, Carlos Rodriguez erősíti a népszerű
kisvendéglő összetartó csapatát. Nem
titok, hogy a mosolygós fiatalembert
családi szálak fűzik a Sorompóhoz:
Carlos tavaly szeptember óta a
kisvendéglő háziasszonyának, Hajdú
Szilvinek a veje...
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körben a szülőhazájában, Venezuelában
végezte a tanulmányait, ám ambiciózus
fiatal szakács lévén többre vágyott
annál, mint hogy „szimpla” szakács
legyen. Ezt követően közel másfél
évtizeden át a karibi térség több
országában dolgozott és fejlesztette
tovább a szakmai tudását,
mígnem nemzetközi séffé
avanzsált.
Idén nyáron pedig új
időszámítás kezdődött Carlos életében. Biztosra veszem, hogy 2016 júniusát
piros betűs (ünnepi) hónapként jegyezte be a naptárjába. Mindenekelőtt azért,
mert a hónap elején megszületett a kisfia, Olivér, az
újdonsült édesapa pedig
szinte a nagy eseménnyel
egy időben csatlakozott a
Sorompó csapatához.
Mint mondja, új munkahelyén fel kellett kötnie
azt a bizonyos nadrágot, de
nagy örömére a hagyományos magyar gasztronómiát
A Sorompó kisvendéglő csapata tükröző étlapon talált számára ismerős fogásokat.
– Már kissrác koromban sokat
– Az egyik nagybátyám felesége
időztem a konyhában, ahol lelkesen magyar származású: a bácsikám neje
néztem, ahogy anyukám süti a nagyon jól főz, az ő jóvoltából issüteményeket, és készíti a finomabbnál mertem meg több magyar ételt, például
finomabb ételeket. Azt hiszem, ott a gulyást is. Nagyon ízlett minden, amit
kezdődött a gasztronómia iránti
náluk kóstoltam.
szerelem – meséli Carlos mosolyogva.
– A mostani munkám több szem– Gyerekkoromtól kezdve szakácsnak pontból is nagy és fontos próbatétel
készültem, és amikor a pályaválasztásra számomra – folytatja Carlos. – Ha csak
került a sor, anyukám abszolút azt veszem, hogy a Balaton 10 legjobb
támogatta az elképzelésemet. Apukám strandbüféjének egyikében dolgozom...
szívesebben vette volna, ha mérnöknek Sokat kell még tanulnom a magyar
tanulok, de mivel látta, hogy ez a nagy konyháról, de Kanyicska Béla (Szilvi
álmom, végül „megbékélt” a dönté- férje – a szerk.) személyében igazán jó
semmel.
tanárra leltem, és a kolléganőim, Andi
Az elhivatott fiatalember első és Nati is sokat segítenek. Mind-
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eközben szorgalmasan tanulok magyarul: a konyhanyelv már egészen jól
megy (nevet). Az egyik nagy kedvencem a marhapörkölt, szakácsként pedig
most még a körömpörkölt jelenti számomra a legnagyobb kihívást.
Amikor a venezuelai konyha jellemzőiről kérdezem, azt mondja, a
honfitársai is szeretnek fűszeresen főzni, úgyhogy ebből a szempontból például hasonlít egymásra a kinti és az
itteni konyha. Ugyanakkor a spanyol ízvilág erősen rányomta a bélyegét a venezuelai konyhára, ebből kifolyólag sok
tésztát és rizst esznek. Emellett sokféle
húst és zöldséget fogyasztanak, a köretek általában zöldségekből (kukorica,
bab) állnak, de rengeteg salátát is
készítenek. És ha már itt tartunk, naná,
hogy megkérem Carlost: említsen egykét tradicionális venezuelai ételt.
– Az arepa kukoricalisztből készített, kör alakúra formált lepény. Hússal,
sajttal, vagy zöldséggel töltve tipikus
reggeli, de helyettesítheti a köretet, ha
húsétel vagy leves mellé eszik csak úgy
lepényként – mutatja be az egyik leg-
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ismertebb hazai fogást. – A másik nemzeti ételünk a Pabellon Criollo hagyományosan fehér rizsből, aprított sült
marhahúsból, párolt, majd olajon pirított fekete babból, főtt banánból és egy
szelet fehér sajtból áll. Ezt is nagyon
szeretem! (mosolyog)
Nem véletlenül faggatom Carlost a
dél-amerikai specialitásokról. A Sorompó ugyanis minden második szombaton
latin-amerikai fogásokkal várja a vendégeket. Az első ilyen alkalommal a
csapat mexikói finomságokkal kedveskedett a vacsorára érkezőknek. Carlos
egyébként örömmel újságolja: őszintén
meglepte, hogy a magyar vendégek milyen nyitottan fogadták és milyen lelkesen kóstolták a távoli ízeket. Én pedig biztosra veszem, hogy a soron következő, az argentin fogásokat felvonultató tematikus estről is hasonlóan
pozitív élményekkel számol majd be.
– A főzés az egyik legkreatívabb tevékenység, többek között ezért is imádom! A szószok a specialitásaim – árul
el egy kulisszatitkot.
– A konyhában folyamatosan akad
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teendő, mindig van feladat, de én ezt
kifejezetten élvezem. Örömmel végzem
a munkám, és igyekszem megtenni
minden tőlem telhetőt azért, hogy minél
gyorsabban beletanuljak a magyar sajátosságokba, és hogy a Sorompó séfjeként megálljam a helyem. Mert nincs
annál jobb érzés, mint amikor látom
(és/vagy visszahallom), hogy a vendégek a főztömet dicsérik, és elégetten
távoznak az étteremből. A kisvendéglőben remek társaság vesz körül: őszintén csodálom a kolléganőimet, akik nap
mint nap bámulatosan keményen dolgoznak. Komolyan, megemelem a kalapom előttük. Nagyszerű csapatba csöppentem – méltatja a munkatársait. – A
környék, az itteni környezet pedig csodálatos, ami szintén sokban hozzájárul
ahhoz, hogy minden reggel szívesen
jövök dolgozni. A többi évszakban még
nem jártam a Balatonnál, de nyáron
egyszerűen varázslatos ez a vidék.

Szűcs Anikó
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Beszélgetés Valentini Zsuzsa íróval írásról, kenesei kötődésekről
– Ön magyartanár.
Hol tanított? Szeretett
tanítani?
– Középiskolai tanár
voltam egész életemben.
A történet úgy kezdődött,
hogy 1968-ban nem volt
Budapesten magyartanári
állás. Összesen két állás
volt, amit azonnal megkaptak a protekciósok,
tehát még a pályázás
közelébe se került az
ember. Óriási szerencsével egy iparitanuló-intézetben kaptam
állást, ahol bő másfél évet töltöttem el. Akkor született az
első gyermekem, a kislányom. A GYES után, egy kivételes
szerencse révén már egy vasutas szakközépiskolába mehettem tanítani. Így vasúti rangot is kaptam – azt hiszem, fogalmazó voltam –, és ez ingyenjeggyel járt, a Varsói Szerződés
valamennyi országába, családomra kiterjedően is, amit nagyon szerettem. Kellemes emlékeim fűződnek ehhez az iskolához, főleg fiúkat tanítottam ott. A vágyam azonban továbbra is a gimnáziumi tanítás volt. 1982-ben kerültem az Eötvös
Gimnáziumba, amely belvárosi, elit gimnázium. Innen 1984ben, az életem vágyát teljesítve a Radnóti Miklós Gimnáziumba, az ELTE gyakorló gimnáziumába kerültem. A nyugdíjazásomig ott tanítottam, és mint vezető magyartanár jutottam
be az egyetemre, módszertant tanítani, amit ugyan rövid ideig
csináltam, de nagyon élveztem. Ha a magántanítványaimat és
az angoltanítást is beleszámítom, életem során a tízévestől a
hatvanöt évesig mindenféle korosztályt tanítottam; ahogy
nyugdíjazásomkor összeszámoltam, körülbelül 3500 embert.
– Mikor kezdett írni? Mik voltak az írás hatásai és kik
hatottak Önre?
– Amikor pár évvel ezelőtt visszaolvastam az ifjúkori
naplómat, találtam egy mondatot tizennégy éves korom körül: lehet, hogy író leszek. Ez nagyon megdöbbentett, mert
valóban gondoltam erre, de hogy le is írtam, azt nem hittem.
Harmincöt éves korom körül kezdtem el ténylegesen az írást,
kollégáim biztatására. Azt mondták, hogy aki olyan jól tud
beszélni, mint én, az miért nem ír? Nem akartam megmagyarázni, hogy szerintem micsoda különbség van az írás és a
beszéd között, de mégiscsak bogarat tettek a fülembe, és
elkezdtem az írást. Novellákkal kezdtem, és mivel szegedi
születésű vagyok, a legelső írásaim ottani lapokban jelentek

meg. Ez a nyolcvanas évek közepén volt. 1998-ban írtam
meg az első könyvemet, Fog-ságom naplója címen, amely
bizonyos fogorvosi gyötrelmek humoros leírása. Elég nagy
sikert aratott. Aztán sorban jöttek, majdnem évenként a további könyveim. Most éppen a tizenkettediket írom. Négyötezer olvasóm van, s tanárként úgy gondoltam, ha ennyi
emberhez tudok szólni, azért már érdemes írni. Egyszer, sok
évvel ezelőtt Hamvai Kornél panaszkodott a Népszabadságban, hogy pár száz ember olvassa őt, akkor miért ír? Ha találkoztam volna vele, megmondtam volna neki, hogy írni kell,
akkor is írni kell, hogyha két emberhez jut el, mert akkor már
megváltottam vele a világot.
– Kik a kedvenc írói, kiket tekint ihletadó forrásnak?
– Az abszolút triászom Dosztojevszkij, Thomas Mann és
Tolsztoj. A legelső holtversenyben Thomas Mann és Dosztojevszkij. Magyar-orosz szakos vagyok, így az orosz irodalommal is időben és nagyon szoros barátságot kötöttem,
fiatalon olvastam őket.
– Dosztojevszkij kétségkívül az egész világirodalom egyik
legkimagaslóbb írója, és nemcsak irodalmi, hanem filozófiai értelemben is.
– Ezzel teljes egészében egyetértek.
– Balatonkenese. Hogyan került ide? Szereti a települést?
– Nagyon-nagyon szeretem Kenesét. Annyira a
második otthonomnak tekintem, hogy be is jelentkeztem
ide. A férjem katonatiszt
volt, így a Honvéd Üdülőbe
járunk, már több mint negyven éve. Még a telkünk
megvásárlása előtt is gyakran
voltunk ott a gyerekekkel, a
szünetekben.
Hihetetlen
élmény! A Honvéd Üdülő
annyit adott nekem, amenynyit semmilyen tengeri utazás sem. Ott nyugalom van, úri modor, békesség, jó kiszolgálás, baráti társaságok – egyszóval nagyszerű.
Aztán 1977-ben telket vásároltunk Kenesén – akkor már
megvolt mind a két gyerekünk –, és mint tanár, gyakorlatilag
az egész szünetet, hosszú nyarakat töltöttem itt a gyerekeimmel. A férjem csak hétvégenként jött látogatóba, és amikor
szabadságon volt. Szervesen beletartozónak érzem Kenesét
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az életembe, hihetetlenül sok emberi, lelki gazdagodást adott
nekem. Kiváló barátaink, rokonaink vannak velünk, folyamatosan. Minden este a „teraszegyetemen” váltjuk meg a világot, nagyon sokszor hajnalig. Fantasztikus élmény itt lenni. A
nyaralóban van vendégkönyvünk, lassan már a második kötetnél tartunk. A faház egész krónikája benne van.
– A terasz léte, a teraszon való tartózkodás Kenesén sokaknak komoly élmény…
– Igen. Otthon, Budapesten volt erkélyünk, de használhatatlan volt az Alkotás utca elviselhetetlen forgalma és piszka
miatt. Ezért nekem a terasz, a teraszon való lét nagyon fontos.
– Az Ilyen vagy, Amerika? című könyvéből az derül ki,
hogy igazából van egy harmadik „választott otthona” is, és
ez az Egyesült Államok. Mesélne erről az olvasóknak?
– A lányunk 1991 szeptemberében ment ki Amerikába, férjhez. Magyar emigráns szülők gyermeke lett a
választottja, aki tökéletesen
beszél magyarul. Ráadásul
kenesei identitású, az édesanyja kenesei lány. A fiatalok
itt ismerkedtek meg. A világ
rettenetesen kicsi, aki utazik
benne, az pontosan tudja.
Előfordul, hogy Afrikában
ugyanúgy magyarul szólnak
az emberhez, mint mondjuk San Franciscóban. Hogy globális
világfalu lettünk, az nem vicc, hanem tényleges valóság.
– Az augusztus 25-i beszélgetésnek, ami itt Balatonkenesén lesz, ezt a címet adta: Nőkről, férfiakról, szerelemről,
halálról. Mit jelent ez Önnek és mire számítson, aki eljön
meghallgatni?
– Én József Attilával értek teljesen egyet, akinek a költészetét rajongva szeretem. Abban, amit az Ars poeticá-ban ír
le: „Én mondom: Még nem nagy az ember. / De képzeli, hát
szertelen. / Kisérje két szülője szemmel: / a szellem és a szerelem!” Én a szellem és a szerelem erejében hiszek, ugyan-
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úgy, mint József Attila. Ez a két mozgatóerő viszi előre a
világot – vagy időnként hátra, háborúk formájában, mert
sajnos ez is benne van. Ám a szellem működése, a szerelem
megélése, felfedezése és az életbe integrálása a legeslegfontosabb élmény az ember életében. A szerelemben a férfi és a
nő kapcsolatáról van szó, amelyet elég sokszor boncolgatok
novellák és könyv formájában is, mert alapvetőnek és megkerülhetetlennek tartom. Miután a szerelem beteljesülésének
élménye az orvostudomány álláspontja és a hétköznapi pszichológiai tapasztalatok szerint egy kicsit a halálélményhez
hasonlít, a szerelem és a halál összefonódottsága által a halál
is benne van az emberi létben. Ilyen módon próbálok ezzel
foglalkozni.
– Ilyen értelemben máris nagy perspektívákat kínál nekünk a nők, férfiak, szerelem és halál témaköre. Milyen
mondanivalója van még a Balatonkenesei Hírlap olvasói
számára?
– Azt üzenem a kedves olvasóknak, hogy szeressék városunkat, mert nagyon megérdemli! És szeressék jobban a
Balatont, fürödjenek sokat! Sajnos azt tapasztalom, hogy
sokan nem járnak le úszni, mert már unják ezt a csodálatos
tavat; piszkosnak tartják a vizet, és más kifogások. Igaz,
szerencsére nagyon sokan másképp gondoljuk ezt. Mi, akik
Budapestről, sőt külföldről jövünk, boldogan vetjük bele
magunkat, mert a világ egyik legselymesebb, legkellemesebb
vize a Balatoné! Aki tengerekben fürdött, folyókban, meg
más tavakban, az pontosan tudja. Olyan az emberi természet,
hogy ha ott van a kincs az orrunk előtt, nem biztos, hogy
észrevesszük. Olyan kincs után vágyunk, ami elérhetetlen.
Ami a lábunk előtt hever, azt egyszerűen nem vesszük észre.
Az életem legnagyobb eredményének és erényének tartom, –
ami persze a szüleim nevelésének is köszönhető –, hogy én
mindig észrevettem a kincset. Ezért nem hagytam ki olyan
szellemi, erkölcsi, tudományos lehetőségeket, amelyek adódtak az életemben. Ilyen értelemben mindig teljes volt az életem, és ma is az.
Vasváry-Tóth Tibor

Nőkről, férfiakról, szerelemről, halálról
Beszélgetés Valentini Zsuzsával
2016. augusztus 25.
csütörtök, 17:00
Balatonkenese, Könyvtár
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Szent Királyunk üzenete a ma emberéhez

Ismét ünnepelünk. Első, szent királyunkra emlékezünk,
aki több mint ezer éve alapozta meg létünket a Kárpátok
övezte hazában. Karizmatikus egyénisége, feledhetetlen érdemei közismertek, s ezért most nem Őt szeretném méltatni,
hanem inkább arról szeretnék szólni, hogy figyelő szemeivel,
áldó kezével mit üzen számunkra odafentről. Mert mélységes
hitem és meggyőződésem szerint tud mindenről, törekvéseinkről, fájdalmainkról, eredményeinkről és kudarcainkról is.
E történelmi ünnep s Ő maga is nemcsak emlékezésre, de
önvizsgálatra is késztet. Annak megfontolására: mit, hogyan
kellene jobban tennünk.

Igen, az emlékezés. Emlékeztünk mi nagy királyunkra évszázadokon át – a törökdúlás idején. Rodostóban és Turinban,
díszmagyarban és szegényes paraszti ruhában, Trianonban és
ötvenhatban, és ki tudja még, hányszor: hadifogságban, börtönben és kitelepítve.
Szent István ajándékozott meg bennünket a kereszténységgel. De intő tekintete figyelmeztet: hányszor, de hányszor
felejtjük el azt, hogy hitünk kötelességekkel jár, hogy minden
ember fajra, vallásra tekintet nélkül Isten gyermeke, a testvérünk! Hogy a becsület, a tisztesség, a tolerancia nem elavult
fogalmak, hanem mindennapi életünk szerves részévé kellene
lenniük, hogy lehet szeretetben élni és van alázat és van lemondás is az isteni szótárban.
El kell gondolkodnunk ezekben az ünnepi órákban a család fogalmán és jelentőségén, hogy más a szabadság és más a
szabadosság, s hogy mind az egyénnek, mind az államnak, az
önkormányzatoknak, a politikának mennyi, de mennyi feladata lenne még.
Hát igen: nehéz teher hárul az egyházakra, a nem csak oktatni, hanem nevelni is kész pedagógusokra és többek között
a médiákra is: harcolni a pénz hatalma, a vagyon bűvölete
ellen, és megmutatni az ifjúságnak a helyes utat.
Foglalkozhatnánk most sok témával, az öregek segítésével és tiszteletével, képzett rendőreink, pedagógusaink, gyógyítóink jobb anyagi megbecsülésével, de a felsorolás végeláthatatlan lenne.
Ünnepelünk. De túl a szemet gyönyörködtető külsőségeken, adjuk meg az ünnep belső méltóságát, tartalmát is. És ne
feledjük: arattunk már, de az aratást a vetés követi. Ha szorgalmasan vetünk, hittel és reménységgel, akkor a szó valós és
átvitt értelmében jobb aratásra számíthatunk, bővebb termésben reménykedhetünk! Mély alázattal kérem a Mindenhatót,
hogy így legyen.
Emlékezzünk hát első Szent Királyunkra felekezeti és világnézeti különbség nélkül, tanuljunk Tőle, életéből, tanuljunk életművéből!
Bayer Emil

Bayer Emil: Temetek…
Temetem
a Múltat.
Temetem a
Gyermekkort,
az Ifjúságot,
temetem a
fájó, bús,
Régi Világot.

Temetem a
sok-sok megbánt
bűnt és vétket,
a sok finom italt
a jóízű étket,
temetem az
adott – kapott
gúnyt, gáncsot,
a megannyi ostoba
és bölcs tanácsot.

De féltve őrzöm
az Istentől kapott
Kegyelmet,
meg a Tőle nyert
Szeretetet
és a fegyelmet.

Hát… Öreg vagyok
S felnézek
az Ég
tengerkék tavára,
látom Őt
s vágyódva várok
szeretve hívó
Szavára…
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Koncert a kenesei Református Templomban
Nagy meglepetésben lehetett része annak, aki eljött a
július 10-én megtartott orgonakoncertre, melyen Vida
Mónika Ruth muzsikált, nagy hangszeres tudásról és
művészi átélésről téve tanúbizonyságot. A templom öreg
hangszere szinte megifjodott a bravúros előadás közben;
sípjaiból csodás hangok és futamok törtek elő. A közönség
egyre növekvő csodálattal élvezte az orgonajátékot. Az
orgona az egyike azoknak a hangszereknek, melyek
megszólaltatása a művész részéről nemcsak összetett
koncentrációt kíván, hanem meglehetősen komoly fizikai
teljesítmény is, hiszen a billentyűk mellett a pedálok a
lábnak is elegendő feladatot adnak. A tökéletes
együttműködésből jön létre a zene – a hallgatóság
legnagyobb örömére.
A művésznő teljes odaadással játszotta végig az egyórás
előadást. A repertoárban szerepeltek. A darabok kitűnő
ízléssel lettek összeválogatva, így tökéletes élményt nyújtva
a közönségnek. Remélem, hallhatjuk még csodás játékát
templomunkban!
Debrecenyi István
A cikk szerzőjének fotói

A u g u sz t u s i z e n é s á h í t a t o k
a református templomban
Szeretettel

hívunk

minden

kedves

Zenebarátot,

elcsendesedni vágyót augusztusi alkalmainkra: 10-én, szerdán
19 órakor Füredi Veronika és barátai szolgálnak, adnak
hangversenyt. Veronika mellett fellép még testvére, Füredi
István (gitár), Revóczky Ottília (hegedű), Sarkadi Viktória
(zongora) és Renczés Balázs (cselló), akik mindannyian a
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Skót
Királyi Konzervatórium jelenlegi és volt hallgatói. A
koncerten a kamarairodalom remekműveit hallhatjuk,
többféle duó- és trió felállásban.
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13-án, szombaton szintén 19 órakor pedig Simon Bence fiatal, frissen
diplomázott ütőhangszeres művész ad hangversenyt vibrafonon. Műsorának
érdekessége, hogy az 1945 utáni zeneszerző nemzedékektől is bőven hallhatunk
műveket, a kortárs zene megismerésének, megismertetésének fontossága lesz
vezérfonalunk ezen az estén.
Mindkét alkalmon Némethné Sz. Tóth Ildikó és Németh Péter lelkipásztorok,
valamint Sipos Csaba kántor is szolgálnak.
Szeretettel várunk mindenkit!
Sipos Csaba
zenetanár, kántor

Frommer Gábor grafikái a könyvtárban
Frommer Gábor grafikáiból nyílt kiállítás a balatonkenesei Könyvtárban június 30-án. A tehetséges fiatal rajzoló
tárlatát Mühlbacher Ildikó nyitotta meg.
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il on a bo l yon gÁs ai

1. rÉsz

Sorozatunk a balat onkenesei Somogyi Gyula rendkívüli „világkörüli hajóútj át” mutatja be a kene sei olvasóknak.
A hölgyet Ilonának hívják, s bár 22 tonnát nyom, karcsúnak mondható. Természetesen vitorlás hajóról van szó, amely maroknyi legénységével nekivágott a világ tengereinek, és kezdetét vette az utóbbi idők talán legizgalmasabb vállalkozása. A hajó a
Bristol Channel Pilot Cutter tervei alapján készült, s 2000 őszén került a vízre. A csodaszép, old timer stílusú vitorlás a Dunáról (Dömsödtől) folyami úton jutott el Hollandiába, majd a La Manche-csatornát szelte át, s érte el tulajdonképpeni kiindulási
pontját, azt a bretagnei-i kikötőt, amely a legendás Eric Taberleynek is állomáshelye volt.

Irány a nyílt tenger!

Somogyi Gyula

Június 22.
Nem először járok Rompoot kikötőjében, a kis holland üdülővárosban,
ahol az Ilona parkírozik. Legutóbb
áprilisban voltunk itt, amikor a hajó
árbocait állítottuk föl. Akkor két-három
pulóverben, dzsekiben kellett dolgoznunk. Reménykedek, hogy június végén, amikor a Balaton partján már mindenki fürdőruhára veszi a figurát, talán
Rompootban is enyhébb lesz az idő.
Hát, tévedtem!
Az indulás előtti napon a hajórend
sajátságos képet mutat. Egymás hegyén-hátán fekszik kötél és téliszalámi,
tornacipő és nagymama lekvárja, és az
is érthetetlennek tűnik, mit keres a
sörkészlet a szerszámok között. Egész
napos munka, pakolás, takarítás,
suvickolás, melynek eredményeként
elválik a tornacipő a nagymama lekvárjától, helyükre kerülnek a kötelek és
persze a sörök.
A nap végén kiadós vacsora után
meghallgatjuk az elkövetkező napokra
szóló időjárásjelentést, és megbeszéljük
az útitervet. Roompot kikötőjét elhagyva, mintegy három mérföld múlva egy

zsilipen kell áthajóznunk, s kijutunk a
nyílt tengerre. Utunkat ezután a La
Manche-csatorna felé vesszük, ahol az
erős áramlatok, a nagy hullámzás és
nem utolsósorban a zsúfolt hajóforgalom jelent nem kis nehézséget. Aztán
dél felé haladva elérjük Guernsey szigetét, ott kikötünk, majd Bretagne
egyik gyöngyszemének számító kisvárosban, La Trinite-ben fejezzük be a
kirándulást. Az út kb. hat napot vesz
igénybe. Ilyen egyszerű? Majd meglátjuk!
Írásunk az Aqua Magazin nyomán halad

előző kormányost, akinek helyére lép a
következő segéderő.
A szolgálati rend szerint éjfélkor
lesz rám szükség, ezért jobbnak látom,
ha lefekszem aludni. Ágyam egyik fele
a falhoz támaszkodik, a másik oldalon
erős vászon van az ágyhoz csavarozva,
melynek felső széle a plafonhoz van
rögzítve. Ez az elmés szerkezet a
leecloth, s fő feladata, hogy a békésen
alvó ember a hajó dőlése esetén se
essen le az ágyról.
Estére a szél felerősödik, a hajó
egyre jobban dől. Egy nagy hullámon
hatalmasat csattan a hajó orra.
Felébredek. Azt veszem észre, hogy
hátam a vászonnak feszül. No ugye: ki
mint veti ágyát…

Guernsey szigete

Június 23.
A nyílt tengeri vitorlázás fegyelmet
és precíz időbeosztást követel. Az első,
talán legfontosabb szabály, hogy a nap
minden órájában legalább egy őrszemnek kell a fedélzeten tartózkodnia. Ha
népesebb a csapat, célszerű egyszerre
két főnek ellátni a szolgálatot. A problémát úgy oldottuk meg, hogy mindenki
négy órát van szolgálatban. Egy időben
két fő van a fedélzeten, a kormányos és
egy mancsafttag. Utóbbi két óra elteltével váltja a kormánynál a pihenni térő

Június 24.
A La Manche-csatorna közepén hajózási útvonal van kijelölve a nagy
hajók számára. Az éjszaka folyamán ezt
kereszteznünk kellett. Pozíciófények
százai világítanak körülöttünk. Kereskedelmi hajók, kis- és nagyméretű
halászhajók suhannak el mellettünk,
hatalmas a forgalom.
A VHF rádió 16-os csatornáján hol
angolul, hol franciául társalognak, de
spanyol és orosz nyelvet is. Fokozatosan magunk mögött hagyjuk a hajózási
csatornát. Hajnalodik. Reggelre érünk a
francia város, Calais elé. A lehető legrövidebb úton próbáljuk elhagyni a
Calais és Dover közötti forgalmas tengerrészt. A hatalmas méretű kompok
percenként keresztezik utunkat, a mi-

16
enkénél jóval nagyobb sebességgel
közlekednek, és fittyet hánynak a magunkfajta vitorlás hajókra.
Calais után a La Manche-csatorna
fokozatosan kiszélesedik, a hajóforgalom egyre nagyobb területen oszlik el.
Most már a partot sem látjuk, csak víz
mindenütt, melynek színe egyébként
teljesen elüt például az Adrián megszokott sötétkéktől. Itt inkább a mi Balatonunkhoz hasonló zöldes színe van a
víznek, kicsit talán sötétebb, szürkésebb. Ezt egyrészt a víz lebegőanyagtartalma, másrészt az ég színe (amely
visszatükröződik) határozza meg. Az
erről való elmélkedésre bőven van
időnk, hiszen hajónknak még egy teljes
napon át ugyanabba a az irányba,
Guernsey szigete felé kell haladnia.
Úgy döntünk, hogy ott a St. Peter
marinában kötünk ki. A pilot book
(hajózási segédkönyv) szerint a marina
védett, remek fekvésű, egy bökkenő
azonban mégis van: apály esetén (itt
kilenc méter árapálykülönbség a megszokott) a kikötő bejárata szárazra kerül. Ki kell tehát kalkulálnunk, hogy a
dagály időszakában érjünk oda, s ez
holnap estére esedékes. Bizakodunk,
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hogy helyesen számoltunk, különben
ott dekkolhatunk a kikötő bejáratánál
dagályra várva, ahelyett, hogy a helyi
kocsmában akklimatizálódnánk.

Somogyi Gyula

Június 25.
A Csatorna-szigetek közül a három
legnagyobb: Jersey, Guernsey és
Alderney. A francia partokhoz fekszenek közelebb, de angol fennhatóság alá
tartoznak. A történelem során a két

2016. augusztus
birodalom marakodott értük, hol az
egyik, hol a másik kezén voltak.
Guernsey múltjában sok érdekes
epizódot fedezhetünk fel. A XVIII.
században megkísérelték az angol vámrendszer kiterjesztését a szigetre, az itt
élők azonban ellenálltak. Ezután egészen a napóleoni háborúkig kalózkodással és csempészettel foglalatoskodtak a szorgos szigetlakók. 1855 és 1870
között Victor Hugo élt itt száműzetésben: kevesen tudják, hogy a szigeten
írta a Nyomorultakat.
A sziget nem csak a múltban őrizte
meg sikeresen önálló arculatát, hanem a
jelenben is megpróbál elütni az Európában megszokottól, persze a kor szelleméhez igazodva. Guernsey ugyanis
adóparadicsom. Az üzletekben eladott
termékeket forgalmi adó nem terheli,
tehát minden olcsóbb az angol (nem a
magyar!) árakhoz viszonyítva. Az itt
regisztrált cégek nem adóznak, nem
véletlen hát, hogy minden második ház
falán valamilyen cégtábla fityeg. Itt
érdemes számlát nyitni, nem az OTPben!
Somogyi Gyula

2016. augusztus
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Beiktatták a balatonalmádi rendőrség új vezetőjét
Ünnepélyes állománygyűlés kertében történt meg a vezetőváltás a Balatonalmádi Rendőrkapitányság élén
Dr. Szabó János rendőr ezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője 40 évi rendőri szolgálat után 2016. július 4-én
elköszönt az állománytól és nyugállományba vonult.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságot 2009. november 16.
óta vezető ezredes bűnügyi, bűnügyi-technikusi és szakértői
munka, valamint a 2005-től Várpalotán szerzett vezetői tapasztalatok után vette át és látta el a rendőrkapitányi feladatokat a
Balaton-parton. Több évtizedes munkája elismeréseként az
Országos Rendőrfőkapitány Kossuth Kard tárgyjutalomban részesítette.
A székhely, város és a járás nevében Keszey János, Balatonalmádi Város polgármestere kívánt jó egészséget és sok örömöt a
nyugdíjas évekre, valamit átadta a „Településért” emlékplakettet a
távozó kapitánynak.

2016. július 5-i hatállyal kapitányságvezetői megbízást kapott dr. Linczmayer László rendőr alezredes, aki korábban a
Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát vezette.
Az ünnepi állománygyűlés keretében dr. Töreki Sándor rendőr
dandártábornok elköszönt dr. Szabó János rendőr ezredestől, és
meghatározta elvárásait a megbízott kapitány felé.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Nem lehet eleget beszélni róla
Igazán nem panaszkodhatunk ebben az évben a nyárra, már minden szépségét és erejét megismerhettük. Volt kánikula és vihar jégesővel egyaránt!
Sok a vendég a Balaton-parton, egyre több a rendezvények
száma a háttértelepüléseken is, ami megnövekedett vendég- és
járműforgalommal jár. És persze a bűnelkövetési szándékkal
érkezők is tudják ezt – keresik az alkalmat ennek kihasználásra.
Már volt strandi lopás, besurranás, garázdaság rendezvényen,
ittas vezetés, személyi sérüléssel és „csak” gépkocsi kárral járó
közlekedési baleset, kerékpáros elesése.
A rendőrség tevékenységének kiemelt területe a prevenció,
vagyis bűn- és baleset-megelőzés, az áldozattá válás megelőzése.
A 2016. évi szezonban egy „strand-roadshow”-val járjuk végig a
Balaton-partot, ahol nemcsak a helyi lakosokat, hanem a vendégeket is megszólítjuk, felhívjuk figyelmüket a nyár veszélyeire.
A „falunapok”-on, rendezvényeken, táborokban is megjelenünk
prevenciós programokkal, így elérve minden korosztályt. Persze
továbbra is jelentős szerepet szánunk a helyi újságokban megjelenő rendőrségi információknak.
Emlékeztetőül:
• A strandon nem a „törölköző széf” a legbiztosabb; ha már
nem működik az értékmegőrző, akkor se hagyjuk felügyelet nélkül értékes tárgyainkat.
• A gépkocsik zárt ablakán túl figyeljünk arra, hogy ne maradjon az utastérben látható érték, még az anyósülés alatt
sem.
• Bármilyen meleg van, akkor se hagyjuk nyitva az ablakot,
ajtót a strandolás, bevásárlás, rendezvénylátogatás idejére,
a kerti parti alatt is figyeljünk a bejáratra, a parkoló gépkocsira.
• Személygépkocsi esetében zéró tolerancia van az ittas vezetőkkel szemben, de a kerékpárral közlekedésnek is feltétele a vezetésre képes állapot.

• Telefonkártya feltöltésért cserébe értékes nyereményeket
felajánló, ismeretlen telefonhívásnak ne higgyünk, ez mindig csalódással végződik, ez a csalás egyik gyakori formája!
• Bevásárláskor figyeljünk fizetőeszközeinkre, a megvásárolt termékek autóba pakolásakor is. ATM használatánál
tartsuk be a pénzfelvétel alapvető óvintézkedésit, különösen a PIN-kód védelmét.
• A településeken, főleg azok külterületein gyanúsan autózgató, érdeklődő idegenek jelenlétéről értesítsék kollégáimat, hiszen a rendőri jelenlét, az igazoltatás, ellenőrzés a
legjobb megelőzési módszer a bűnözőkkel szemben.
• Az alkohol nemcsak a járművezetők reflexeire van negatív
hatással, hanem a bulizókra is, ezért fordul elő gyakran a
garázda, kötözködő, hangulatromboló magatartás, amelynek rendőri intézkedés lesz a vége.
• Fiataljainkat úgy engedjük el szórakozni, hogy tudjuk, kivel, merre, meddig lesznek. Hívjuk fel figyelmüket, hogy
ne hagyják el egymást, vigyázzanak egymásra, érezzenek
felelősséget barátaikért a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében, mint amilyen például a drogfogyasztás.
• A vízen tartózkodásnak is vannak szabályai, betartásukkal
megelőzhető a baj, a tragédia.
• Amennyiben bűncselekmény áldozataivá válnak, ne szégyelljék, azonnal értesítsék kollégáimat, vagy jelentkezzenek a rendőrségen.
További kellemes pihenést, szép nyarat kívánok a Rendőrkapitányság állományának nevében!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Prevencióval a rendezvényeken
A rendőrség látványos bűn- és baleset-megelőzési megjelenése a balatonkenesei szezonnyitó rendezvényen
Balatonkenesén a Széchenyi parkban 2016. június 25én került megrendezésre a nyári idegenforgalmi szezon
első nagy rendezvénye, a Szezonnyitó Fesztivál. A helyi
Rendőrőrs képviselői a polgárőrökkel együtt, bűn- és
baleset-megelőzési tevékenységüknek nagyobb hangsúlyt
adva, kitelepültek a rendezvényre. A többnyelvű
tájékoztató anyagok mellett a személyes kapcsolattartás, az
azonnal adott felvilágosítás nagy tetszést aratott az érdeklődők körében.
Nemcsak a gyerekeknek volt érdekes a rendőrautó, de a
felnőttek is éltek az alkalommal, hogy kérdésekkel forduljanak a település jó közbiztonságáért aktívan tevékenykedő, rendészeti feladatokat ellátó polgárőrökhöz és rendőrökhöz.

Balatonkenesei Hírlap

2016. augusztus

19

A lekvárfőzés karmikus öröme
Anna még mindig tartja a kapcsolatot egy volt fűzfői osztálytársával, de szülőként is jóban vagyunk egymással. Nemrég csörögtek, hogy mivel nem találtak minket otthon, letettek egy kis meggyet a teraszon. Rögtön tudtam, hogy újra
megfordult az alkonyi szél, megint eljött a lekvárfőzés ideje!
A Led Zeppelin is tudta, hogy azért adós maradt az igazi
búcsúval. Meggypirgálás közben szól a Celebration Day
című 2007-ben rögzített koncertalbum. Ha nem tudnám, hogy
27 éve nem játszottak együtt, nem hinném el. Újra dübörög a
Whole Lotta Love, a Black Dog, és a Rock and Roll, a dobok
mögött Jason Bonham-mel (ki mással?). Biztos, hogy elfogult vagyok, de az egész meglepően frissen szól, lendületből
játszanak, semmi felesleges szóló, sallang, cirkalmazás, hiába
the grandfathers remain the same…


Barack nagyon kevés volt idén, éppen egy főzést sikerült
összehoznom belőle, viszont a telefonon jelzett „kis” meggy
valójában két teli vödör volt. Rövid haditanács, gyümölcs
nem veszhet kárba! Négyen két órán keresztül magozzuk,
bármi lesz holnap az ebéd, de meggyszósz biztosan lesz hozzá, telik a mélyhűtő is, közben gyorsan kétféle ízesítésű lekvárt rottyantok, egy hagyományos konyakos-meggyet, meg
egy nagyon titkos fűszerezésű karácsonyi különlegességet is.


Gyöngyszem az Országh-féle szótárból: (The) Life is not
always a bed of roses. Szabad fordításban: „Az élet nem
habostorta, Pelikán elvtárs!”
Valamikor nagyon régen a spájzban a polcot stelázsinak
hívták. Nagyanyám a polcok élére kis papírcsipkét rajzszögezett, de a barnára festett deszkák már csak megsárgult újságpapírral voltak letakarva. Ezen álltak a befőttes és lekváros
üvegek, egy aranyszínű szódásszifon és a Turul márkájú,
sötétkék, bádog kávédaráló között. A különböző méretű,
vastag falú üvegek homorú, feszes celofánnal voltak lefedve,
színes gumival rögzítve, kevés, fehér szalicillel a tetejükön,
amit felbontás után kiskanállal gondosan el kellett távolítani.
Akkoriban a baracklekvárt még csak buktába sütve szerettem,
de a meggy- és málnalekvár illata szorosan hozzátartozott a
régi kenesei reggelekhez.


Lekvárfőzés előtt jól esik egy csésze kávé, vagy egy korábbi kávézás impressziója:
Egy távoli, füstös éjszakai jazz halk lüktetésének és a
kristálytiszta reggeli fényben mártózó víz Tihanyig nyújtózó
hűvösének metszéspontjában a forró kávé a szabadstrandon, a
végtelen ég alatt, a hosszú vasárnap bizonyosságával.




A fűszerezést mindig a pillanat dönti el, a rum minden
esetben „megdobja” az ízvilágot; pálinka, brandy mehet,
ritkán whisky, de citromlé, vagy citromsav gyakran, néha
vanília, esetleg fahéj, szegfűszeg, de a gyömbérrel vigyázni
kell, mert nagyon intenzív és végül vagy kidobod, vagy újrafőzöd (és úgy dobod ki – egy szakácskönyvben pont tízszeres
mennyiséget adtak meg egyszer, azóta óvatos vagyok…).


Zalaszentgróton, egy kávéház teraszán vártam valakire.
Mellettem négy őszülő halántékú, ötvenes olasz férfi beszélgetett lendületből, a kiskanalakkal és a csészékkel gesztikulálva, mikor egy francia rendszámú autóból kiszálló, hasonló
korú, éppen fodrász és kozmetikus után lévő hölgy leült az
olaszok melletti szabad asztalhoz. A férfiak (póráz nélkül)
felcsillanó szemmel abban a pillanatban megszólították a nőt
és a korábbi lendületüket felülmúlva megpróbáltak megismerkedni vele. Hiába, supercazzola eternamente!
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Hagyományosan főzött lekvárt húsz éve csináltunk utoljára, ha jól emlékszem szilva lett volna, de mikor a harmadik
órában kicsit elbambultam, csúnyán leégett. Ráadásul a fazekat kölcsön kaptuk, sose felejtem el, hogy hányféle tanácsolt
módszert próbáltunk ki a koksz eltávolítására, miközben
vészesen közeledett a visszaadás ideje… Soha többet
lekvárfőzés! - gondoltam, de egyszer csak megjelentek a
gyors befőző cukrok, és így boldogan főzöm a lekvárt, amíg
meg nem halok!


A múlt héten, egy hatalmas vihar szélén úsztam egy gyorsat (ez nem az úszásnem, ez a sebesség volt), Almádi és Alsóörs között zuhogott az eső, a naplemente narancssárga
fényében valószerűtlenül túlvilági hangulatban…

2016. augusztus


Már nem stelázsi, csak egyszerűen polc (én csináltam), se
csipke, se újságpapír, az üvegek tetején nem celofán van, és
nincs szalicil se, de határozottan lekvár, sőt lekvárok!


Piroska üzent, hogy van maradék szeder, kimondottan
lekvárnak való. Többször boltoltunk egymással, ő a kevésbé
szép gyümölcstől is meg tudott szabadulni, én pedig olcsóbban jutottam alapanyaghoz. Van egy különleges receptem,
szeder almával keverve, egyszer már nagyon finom volt,
úgyhogy neki is készülök, a kóstolót majd legközelebb mellékelem!
Sarkadi Péter

Kalendárium – Augusztus
Augusztus az év nyolcadik hónapja, nevét Augustus Octavianus római császárról kapta. A népi kalendáriumban Kisasszony hava, régi
magyar elnevezése Újkenyér hava, de nevezik Aranyasszony havának, Bőség havának, Nyárutó havának is. A Nap az Oroszlán csillagképből
a Szűz jegyébe lép. E hónapban a napi hőmérséklet átlagos maximuma csökkenni kezd. Már korábban érkezik az este, ahogy a nappali órák
száma fogy.
Augusztus 12-e, illetve az e körüli éjszakák a hullócsillagokról szólnak: ekkor figyelhető meg a Perseidák meteorraj. A Perseus csillagkép irányából érkező meteorok egy üstökösből származó porszemcsék, melyek a Föld légkörébe lépve látványosan felizzanak. A hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyei néven tartja számon a népnyelv. A jelenség legelső említése Krisztus után 36-ból, Kínából való.
1948. augusztus 13-án havazott a hozzánk közel levő Zircen, és így ez lett a legkorábbi magyarországi hóesés dátuma.
1796. augusztus 19-én a Somogy megyei Csokonyavisontán egy heves zivatar során 1 kg-nál nagyobb súlyú jégtömb hullott a falura.
További augusztusi események:
Augusztus 1.:
A forint születésnapja és az anyatejes
táplálás világnapja
E napon született Herman Melville író,
a Moby Dick szerzője (1819-1891).
Augusztus 2.:
A köztársaság kikiáltásának napja Macedóniában.
E napon született Farkas Bertalan magyar repülőtiszt, űrhajós (1949).
Augusztus 3.:
2004-ben a Cape Canaveral űrközpontból útjára indult a Messenger nevű amerikai
űrszonda, amely a Merkúr bolygóról készített méréseket.
E napon született Gérdonyi (Ziegler)
Géza író, újságíró (1863-1922).
Augusztus 4.:
1789-ben ez a nap a Csodák éjszakája
Párizsban, mivel eltörlik a nemesi előjogokat.
E napon született Barack Obama politikus, jogtudós, az USA 44. elnöke (1961).
Augusztus 5.:
Az afrikai Burkina Faso (és Balatonakarattya) függetlenségének napja, valamint
nemzeti ünnep Horvátországban.
E napon született Neil Armstrong
amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett (1930-2012).

Augusztus 6.:
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó
harc világnapja, miután 1945-ben az amerikaiak atombombát dobtak Hirosimára.
E napon született Sir Alexander Fleming Nobel-díjas skót orvos, a penicillin
felfedezője (1881-1955).
Augusztus 7.:
1955-ben a Tokiói Telekommunikációs
Vállalat, a Sony elődje piacra dobta első
tranzisztoros rádióit.
E napon ünnepli születésnapját Bruce
Dickinson angol énekes, dalszerző és zenei
producer, az Iron Maiden heavy metal
együttes frontembere (1958).
Augusztus 8.:
1840-ben a Pesti Magyar Színház átnevezésével e napon jött létre a Nemzeti Színház.
E nap szülötte Kölcsey Ferenc író, költő, a Himnusz szerzője (1790-1838).
Augusztus 9.:
A Világ Őslakosainak Nemzetközi Napja, valamint az állatkertek napja.
E napon született Zétényi Zsolt jogász, a
Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke (1941).
Augusztus 10.:
Szent Lőrinc napja és a tűzoltóság napja.

E napon ünnepli születésnapját Antonio
Banderas amerikai színész (1960).
Augusztus 11.:
1849-ben e napon mondott le Kossuth
Lajos, Magyarország kormányzója, hogy
átadja a teljhatalmat Görgei Artúrnak.
E napon ünnepli születésnapját Bozsik
Yvette Kossuth-díjas balettművész, koreográfus, rendező és egyetemi tanár (1968).
Augusztus 12.:
A fiatalok világnapja.
E napon született Erwin Schrödinger
Nobel-díjas osztrák fizikus, aki kiemelkedő
munkát végzett a kvantummechanika területén (1887-1961).
Augusztus 13.:
A balkezesek világnapja.
E nap szülötte Sarkadi Imre író, akinek
legismertebb műve az Elveszett paradicsom
című dráma és az Oszlopos Simeon című
kisregény, melyből később drámát is írt
(1921-1961).
Augusztus 14.:
1980-ban Lengyelországban e napon
kezdődött sztrájk Lech Wałęsa vezetésével
a gdański Ursus hajógyárban.
E napon ünnepli születésnapját David
Crosby amerikai gitáros, énekes, dalszerző,
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a The Byrds és a Crosby, Stills, Nash &
Young együttesek tagja (1941).
Augusztus 15.:
Nagyboldogasszony napja. Ez a nap a
repülők napja is.
E nap szülötte Ben Affleck amerikai
színész (1972).
Augusztus 16.:
A Hontalan Állatok Világnapja.
E napon született Egerszegi Krisztina
ötszörös olimpiai bajnok úszó (1974).
Augusztus 17.:
1932-ben e napon adták át Magyarországon az első villamosított vasútvonalat,
Budapest és Hegyeshalom között.
A nap szülötte Robert De Niro amerikai
filmszínész (1943).
Augusztus 18.:
Nemzeti ünnep Kanadában.
E napon született Bagdy Emőke klinikai
szakpszichológus, pszichoterapeuta (1941).
Augusztus 19.:
1919-ben Afganisztán elszakadt NagyBritanniától és függetlenné vált.
E
napon
ünnepli
születésnapját
Sebestyén Márta Kossuth-díjas magyar
előadóművész, népdalénekesnő (1957).
Augusztus 20.:
Az államalapítás és az új kenyér ünnepe
Magyarországon, a Magyar Köztársaság
állami ünnepe.
E nap szülötte Robert Plant angol zenész, dalszövegíró, a Brit Birodalom Ér-

demrendje (CBE) tulajdonosa, a Led Zeppelin egykori énekese (1948).
Augusztus 21.:
1959 óta Hawaii az USA 50. tagállama.
E napon született Vukán György
Kossuth-, Erkel Ferenc- és Balázs Béladíjas zeneszerző, zongoraművész (19412013).
Augusztus 22.:
A szerelmesek napja Kínában.
Claude Debussy francia zeneszerző
(1862-1918).
Augusztus 23.:
1866-ban aláírták a porosz–osztrák–
olasz háborút lezáró prágai békeszerződést.
E nap szülötte Berze Nagy János magyar néprajzkutató (1879-1946).
Augusztus 24.:
1991-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és függetlenné vált.
E napon ünnepli születésnapját Jean
Michel Jarre francia zeneszerző, akinek
legismertebb műve az Oxygène (1948).
Augusztus 25.:
1609-ben Galileo Galilei bemutatta első
távcsövét a velencei elöljáróknak.
Leonard Bernstein amerikai zeneszerző,
karmester, a West Side Story szerzője
(1918-1990).
Augusztus 26.:
1789-ben megjelent a francia forradalom alapvető dokumentuma, az emberi és
polgári jogok nyilatkozata.
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E napon ünnepli születésnapját Vereckei Ákos kétszeres olimpiai és hatszoros
világbajnok magyar kajakozó (1977).
Augusztus 27.:
Moldova függetlenségének napja.
E napon született Gundel Takács Gábor
sportújságíró,
televíziós
műsorvezető
(1964).
Augusztus 28.:
1963-ban egy Washingtonban rendezett
nagygyűlésen Martin Luther King Nobelbékedíjas amerikai baptista tiszteletes és a
feketék jogaiért harcoló polgárjogi harcos
elmondta leghíresebb beszédét: Van egy
álmom…
Augusztus 29.:
A Magyar Fotográfia Napja.
E napon született Ingrid Bergman háromszoros Oscar-díjas svéd színésznő
(1915-1982).
Augusztus 30.:
Az Eltűntek Világnapja.
E nap szülötte Reményik Sándor
magyar költő (1890-1941).
Augusztus 31.:
1896-ban e napon adták át ünnepélyes
keretek között a budapesti Nagykörutat.
E napon született Borkai Zsolt olimpiai
bajnok tornász, sportvezető, jelenleg a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke (1965).
– nk –

A Kelet-Balatoni Borlovagrend pályázatot hirdet borkirálynői címre
mely határozott időre, három évre szól – 2017-2019
Azon hölgyek jelentkezését várjuk:
– akik betöltötték a 18. életévüket,
– legalább egy idegen nyelvet beszélnek,
– jogosítvánnyal rendelkeznek,
– jó kommunikációs készséggel bírnak.
Előnyt élvez, aki borászati, szőlészeti ismeretekkel rendelkezik.

A fényképes önéletrajzokat a keletbalatoniborrend@gmail.com e-mail címre várjuk.
A borkirálynő feladatai:
Három éven keresztül a Kelet-Balatoni Borlovagrendet képviseli
különböző rendezvényeken, fesztiválokon, települési ünnepségeken.
A kulturált borfogyasztást népszerűsíti Magyarországon és külföldön egyaránt,
tájegységünk szőlészeti- és borászati hagyományainak ápolását a Borrend irányítása alatt.
A nyertes pályázót a Borrend tagjai választják, majd a leendő királynőt
a 2017 januári Vince-napi borbálon, ünnepélyes keretek között koronázzuk meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. október 30.
További információ:
Győrfi Károly
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége – Alelnök
Kelet-Balatoni Borlovagrend Alapító-Elnök-Nagymester, Okleveles borbíráló
+36 30/239-67-86
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Közlekedésbiztonsági rajpályázat nyertesei
vehették át jutalmukat a tanévzáró ünnepélyen, Balatonkenesén
„Gyalogos és kerékpáros közlekedés gyermekszemmel” címen
hirdette meg a Balatonalmádi Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági rajzversenyét az óvodás és általános iskolás
korosztályoknak.

A Rendőrkapitányság területén található 11 iskolából és 7
óvodából 122 pályamunka érkezett. A helyi zsűrizés után korcsoportonként 5-5 rajzot minősítettek, amelyekért jutalomként
könyvet, illetve rajzeszközöket kaptak az iskolások az iskola
rendőröktől.
A balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és AMI
nyertes pályázói a tanévzáró ünnepélyen, 2016. június 18-án
vehették át jutalmukat, köztük az iskola 5. osztályos tanulója,
Várady Lilla, aki megnyerte a felsős korcsoportban a Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett „like” versenyt.
Gratulálunk minden díjazottnak!

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Nyári fesztiváljaink margójára

Végre azok is eljönnek, akik eddig nem szerettek volna!
D e e p P u r p le l i ve B a la t o n ke n e se !
Helyi lakosként mérsékelt érdeklődéssel kísértem figyelemmel a különböző rendezvények fellépőit. Ez idáig a
szórólapok, a helyi újság, nagy ritkán a
plakátok láttán javarészt mindez kimerült abban, hogy egy mély sóhajtással
elkönyveltem, hogy ismét egy lefutott
„tehetségkutató” x. helyezettje/kiesője,
vagy egy félig-meddig feledésbe merült
valaki, „celeb” (magyarul ún. „híresség”)
jön ide haknizni. Kenesén eddig nyilvánvalóan a szélesebb média által megszólított csoport kiszolgálása volt a cél,
úgymond a közönség jóllakatása! Ezt
tudomásul véve beletörődtem, hogy a rétegzenék kedvelői (ahogy magam is) kénytelenek máshol szórakozást keresni.
Így volt ez egészen a 2016. július 2.
szombat esti Cry Free Deep Purple
tribute band koncertjéig. Amikor végre
egy olyan fellépő került nálunk színpadra, akiért érdemes volt ellátogatni
a Széchenyi parkba. A meghirdetett
(20 órai) hangversenyhez képest megközelítőleg 30 perces késéssel kezdődött meg a műsor, de ezért a zenészek
és a hangosítás profizmusa mindenkit kárpótolt. Barátaimmal együtt, öten ültünk
az első sor közepén. Balatonkenesén még

Fotó: Hoffmann Ágnes

nem volt ilyen zenei élményben részünk. A körülbelül két és fél órás előadás alatt hitelesen felidézték „ős-zenekaruk” a Deep Purple főbb korszakait, a nagyobb slágereket szokás szerint a produkció végére hagyva. Kellemes meglepetés
volt maga a zenekar fellépése, valamint
hogy egész sokan eljöttek meghallgatni –
bizonyítván a „rétegzenék”, a nagy klaszszikusok létjogosultságát. Az énekes képességei figyelemre méltók! Természetesen a többi tag teljesítménye is színvonalas.

A koncert sikerét látva remélem a jövőben több hasonló fellépő is követi majd
őket, színesebbé téve a programkínálatot, megszólítva ezáltal a szélesebb
tömegeket is. Balatonkenese városi rangra lépése után így végre kiszakadhatna
a lángos-szagú falunapok tinglitangli
posványából. Most sikerült! Csodálatos
élmény volt, köszönjük a Tisztelt kulturális
vezető hölgyünknek, hogy ilyen sokak
által áhítozott törekvései vannak!
pnkllr

Kár érte…
Visszatérő tapasztalat sajnos, de a közelmúlt két kultúrprogramja adta kezembe a tollat: a fájó és érthetetlen közöny,
az érdektelenség, a méltatlanul alacsony részvétel ezeken a
programokon.
Június 11-én szombaton este a református templomban
Steve Taylor Szabó István pánsípművész adott bő egyórás,
gyönyörű koncertet a református templomban. Komolyzene és
világslágerek voltak műsoron, színvonalas előadásban, szép
zenei élményt nyújtva. Kilencen voltuk…
Aztán megfelelően előkészítve és felvezetve, hirdetve, június 21-én kedden Lukács Sándor Kossuth-díjas színművész
látogatott Kenesére. Önálló estje saját verseire épült; kedves, köz-
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vetlen összekötő szöveggel, emlékezve a művész gyerekkorától egészen napjainkig. Az ország egyik vezető színművésze,
a gyönyörű hang, a tökéletes magyar beszéd és a valóban
művészi átélés maradandó élményt nyújtott azoknak, akik
eljöttek. A műsort pódiumbeszélgetés egészítette ki, majd
Lukács művész úr készséggel, közvetlenül, nagyon emberien
válaszolt az érdeklődők kérdéseire. Emlékezett a magyar
színművészet óriásaira – Páger Antalra, Ruttkai Évára, Darvas Ivánra és sokan másokra –, akiktől sokat tanult, ellesett,
és nagyrabecsüléssel őrzi emléküket. Kérdésre válaszolva
felidézte a kilenc éves fiúgyermek miskolci emlékeit az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Hatalmas lelki, szellemi élmény és töltekezés volt – alig
félház előtt. Voltunk vagy harmincan… Hétköznap este.
Eljön közénk Budapestről egy Kossuth-díjas színművész,

2016. augusztus

gazdagodhatnánk lélekben, műveltségben – s nincs rá igény,
vagy csupán ennyi? Tanárok, orvosok, a Hivatal dolgozói,
nyugdíjas értelmiségiek, az egyházak képviselői, civil szervezetek…? Érdektelenség, közöny és sajnos igénytelenség.
Meg az ürügyek keresése: szombaton nem alkalmas, mert
családi program van, kedden meleg van és focimeccs, rossz a
szervezés, nem tudtunk róla stb. – Kár érte!
Mégsem adjuk fel. Lesznek mozgalmas nyári programok,
majd az ősszel filmvetítések, meghívott előadók és vonzó
témakörök.
Legyünk többen együtt, keressük szívesen a közösségi
élményeket! Teljesebb, tartalmasabb lesz az életünk!

dr. Tábori György

2016. augusztus
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Emlékezzünk
V ic z iá n Zsuz sá nna szül e te tt J uhá sz Zs uzs ánná ra
2016. június 20-án, életének 91. évében elhunyt Viczián Zsuzsánna.
Nemrég még 90. születésnapjának eseményeiről számolhattunk be, azt megelőzően pedig a Balatonkenesei Hírlap vele készült interjúja, mely az utókor számára is
értékes lehet, 2015. októberi lapszámunkban jelent meg.
1926. március 7-én született a Heves megyei Hort-Csányban. Sokat tett a magyarságért, a fél világon ismerték 1956-os életútját. Életét az 1956-os események
minél szélesebb körben való megismertetésének szentelte. New Yorkban saját tvcsatornát is üzemeltetett s egy presszót is.
Amerikai elnökökkel és magyar tudósokkal
állt kapcsolatban. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy egy igen tevékeny életút után is
maradtak befejezetlen dolgai: Mindszenty
hercegprímás méltó bemutatása, valamint a
Horthy Társasággal kapcsolatos ismertetői,
s a Pongrátz Gergely által önerőből létrehozott, országos jelentőségű 56-os Múzeum. – Példamutatóan hazafias és magyar érzelmű
volt. Zsuzsa nénit a nemzeti gondolkozásúak és az 56-osok is hősi halottjuknak tekintik.
Élete utolsó éveiben az 1956 emlékét ápoló, balatonkenesei magánmúzeuma
megnyitásán fáradozott, melynek elkészültét még élvezhette. Elégedett lehet a település, hogy ilyen kiállítással büszkélkedhet. A gyűjtemény sorsa, most már reméljük
rajtunk, városunkon múlik.
Temetése 2016. július 14-én volt, a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 57-es parcellájában.
Drága Zsuzsa néni emléke szívünkben él!
Vasváry-TT

Por
Porold le rólam a port, mely utamon elkísér.
Porban élünk, porból vagyunk.
Porból vagyunk, és porrá válunk.
Porból gyúrt a Férfi; a Nő az más, bordából van.
Nőnek születni, nőnek lenni érdem.
Születni, szülni, életet adni fájdalmas gyönyörűség.
Kettősség van az életben: születés – halál.
A por csak por, magában csak por marad.
Mégis életet hordoz, lélek nemesíti.
Csak por és mégis hordoz, s míg hordoz, nemesedik.
Pedig a szél is elfújja, odébb teszi,
Hegyet emel belőle, magasba emeli.
Mélybe röpíti vagy taszítja.
Ilyen az életünk is, egyszer fent, egyszer lent.
Ami fent, az lent is, ami kint, az bent is.
A porban is benne van, kívül, belül.

Ilyen egyszerű lenne, vagy ennyire bonyolult.
Egyszerűség van benne, szépég van benne.
Néha simogat, néha a szemed böki.
Jó belesimulni, elveszni benne, mint az életben.
Életelemünk, anyagunk, alkotó részünk, mely
teret, testet ad az életnek, a léleknek.
Ruha, mely szertefoszlik.
Csoda, mely csodát foglal magába.
Csoda, mely magába fogadja a csodát.
Magába fogadja, amikor még csak por.
Eltemeti a misztériumot.
Ilyen csodás porszemek vagyunk mind,
az élet sivatagában.
Ilyen vízcseppek vagyunk az élet tengerében.
Ilyen csodát rejt egy porszem, és az életünk.
KG
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Maradj velem
Marad velem,
maradj velem,
és oszd meg velem a szeretetem.
Maradj velem,
és légy boldog velem.
Maradj velem,
légy társam, támaszom.
Maradj velem,
fogd a kezem, míg tart az életünk.
Fogd a kezem és legyek támaszod.
A te erőd erőt ad nekem.
Örömöm, kacagásom csengjen benned is.
Ragyogásom legyen ragyogásod.
Haladjunk együtt életünk országútján.
Ha elfáradtál, pihenj meg karjaimban.
Ha elfáradtam, karjaidban tartsál.
KG

Gellértfiné Kazi Margit:

Himnusz
Jézus Krisztus szent nevében.
Hajtott fővel leborulva. ~ ~ ~
Kérünk, áldd meg minden évben
Magyar népünk, újra s újra!
Jókedvünket Tőled kapjuk,
Áldott Urunk a bőséged!
Védőkarod legyen pajzsunk,
Ellenségünket levered. ~ ~ ~
Balsors kísér ezer éve,
Bármit teszünk, gyilkol és tép.
Isten – kérünk, legyen vége
Szinte elvérzik már e nép!
Engedj víg napokat látnunk.
Áldd meg a jövő esztendőt!
Hadd dolgozzunk s imádkozzunk,
Bízva várjuk a jövendőt.

Küzdelem
Oly sokszor küzdöttem szülővárosomért a Rosszal s Gonosszal,
amíg csak erőmmel s hitemmel bírtam.
Ám gyakran fejjel s ész nélkül a mások által épített kőfalnak rohantam,
s néha-néha bizony majdnem fel is adtam.
De egyszerű embertársaimtól oly sok szeretetet s bíztatás kaptam,
s tőle feltöltődtem erős hittel s önbizalommal.
Nem tudom elfogadni - ha igazat szólsz betörik a fejed s néked,
e hazug világban nem lesz többé helyed.
Küzdenünk kell az igazunkért soha semmiért ne adjuk fel,
győzni fogunk így együtt tiszta lelkiismerettel.
S mi azért vagyunk, akik vagyunk, mert az igazságunkért,
őszinte szívvel, becsülettel harcolunk.
Velünk van Istenünk és belé vetett rendíthetetlen keresztény hitünk,
s igazunkért ha kell, meg is szenvedünk.
Leromboljuk őszinte szavainkkal a Júdások által épített kőfalakat,
s köveiből felépítjük az új templomainkat!
Id. M.S.

Meddig bűnhődjön a magyar?
Bocsáss meg minden bűnt, vétket!
Imád s hozzád térni akar,
Szabadítsd meg ezt népet!
Szent Istenünk, örök Isten,
Magyar nemzet áld, magasztal.
Hű lélekben, teljes szívben
Hódolattal s imádattal.

Helyreigazítás: a „nyomda ördöge” miatt, véletlenül lapunk
áprilisi számának 27. oldaláról, KG – Gondolatok című versének
utolsó sorai, előző, júliusi lapszámunk 18. oldalára ismét
bekerültek!
– Ezért, és minden lehetséges hibáért
elnézést kérünk!
– A szerkesztőség (2016. augusztus).
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Sikertörténet
Sikertörténetről adott hírt a Balatonkenesei Állatvédő Egyesület. Nemrég egy jobb
sorsra érdemes kutyával kapcsolatban keresték meg őket. Az ebet nem megfelelő körülmények között tartották, sorsa nem alakult túl szerencsésen. Ám hamarosan Németországból érkezett a gyors segítség: ottani barátaink, munkájukat félretéve, kizárólag a
kutya miatt utaztak Nürnbergből, 780 km-ről Balatonkenesére. A méltatlan gazdáinak
stílusát érzékeltető módon addig „Átok” névre hallgató kutyát új, boldog otthonába vitték. Új neve Dínó lett. A csíkos boxer-labrador keverék remélhetőleg hamar elfelejti a
kellemetlen emlékeket. Új környezetét érdeklődve, vidáman deríti fel. Kedvenc elfoglaltsága például a tv-nézés: azóta már fotelban ülve követi figyelemmel a meccseket, utóbb
az Európa-bajnokságot is nézte.
Vannak még szerencsés történetek. És az emberi gondoskodás jóvoltából – boldog állatok!
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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
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100 f or int os hir deté sek
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL
 Alkalmankénti megbízásra takarítónőt
keresek. Érdeklődni a bauge.julie@gmail.com
címen lehet.
 ÁLLÁSAJÁNLAT! Munkájára igényes
takarítónőt keresünk a Globe Dental Fogászati Centrumba! Előny: helyi lakos és tapasztalat. További információért hívja 8:0017:00 óra között a 20/ 532-39-92-es telefonszámot.
 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
 Szakácsot, kézilányt, mosogatót, pultost
felveszek, azonnali kezdéssel. Korona Ételbár. Egészségügyi könyv szükséges. Jelentkezni: 30/443-51-01
 A balatonkenesei Telekom Hotel egész
éves állást hirdet az alábbi pozícióra: szobaasszony – teljes és részmunkaidős, illetve
alkalmi munkavállaló. Fényképes önéletrajzokat az
eszter.balint@accenthotelmanagement.com
e-mail címre várjuk, illetve személyesen is
leadhatók a szálloda recepcióján.
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ
 Balatonkenesén garzon 1 főnek hosszú
távra kiadó! Tel.: 20/213-96-30.
 Eladó 4500 négyzetméteres örökpanorámás ingatlan. Érdeklődni: Óvoda u. 14.

 Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház
eladó! Tel.: 20/550-04-75
ADÁS / VÉTEL
 Elektrolux kerámialapos villanytűzhely,
légkeveréses sütővel, újszerű állapotban eladó. Érdeklődni: 30/940-83-71.
 Eladó 1 db 26-os holland nosztalgia női
kerékpár újszerű állapotban és 1 db összecsukható háromsebességes campingkerékpár. Tel.: 70/37-222-35.
 Keresünk! Jó állapotban lévő kisebb méretű hűtőszekrény (60l) örömet szerezne egy
idős nyugdíjas házaspárnak. Tel.: 06/88481-302 vagy 30/479-07-22 Tisztelettel: Németh Gyuláné.
 Ebédlőasztal 6 székkel eladó.
Tel.: 20/250-49-23.
 Eladók a következő tárgyak: szobabicikli,
1000 W-os állványos reflektor, 2 részes
rozsdamentes mosogató, régebbi TVkészülék, régi rádiók, üzletbe való állványos
hajszárító, különféle sátrak, hálózsákok. Tel.:
30/273-56-92.
 Schwinn Csepel 18 sebességes férfi és női
kerékpár, Black & Decker elektromos láncfűrész (35 cm lánchosszal), Solac elektromos
asztali grill eladó. Tel.: 30/565-89-85
 Eladó: 1 db mechanikus svájci férfi karóra;
1 db Zsolnai tányér, 1880-ból; fikusz, 70 levéllel 7 ágon, 110 cm magas; 1 db Siesta 3
fokozatos gázmelegítő gázpalackkal; 2 db
gázpalack. Érdeklődni lehet: 30/709-68-40

 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű
kályha jó állapotban. 2 db heverő, 2 égős
camping gázfőző, palackkal, felújított antik
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap olcsón eladó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u 38/A
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS
 Német és angol nyelvű általános és szakszövegek fordítását, valamint tolmácsolást
vállalok. 30/941-47-63.
 Magyar, német, angol nyelvű babysitterkedést vállalok. Ich passe auf Kinderauf
(Ungarisch, English, Deutsch).
Tel.: 30/714-84-85
 Gyermekfelügyeletet válllok a nap bármely
szakában. Érdeklődni lehet az esti órákban,
a következő telefonszámon: 88/491-165
 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek
fodrászat. Melegollós hajvágás. Pedikűr,
manikűr, géllakk. Hotel Marina Port. Igény
szerint házhoz megyek. Tel.: 20/363-57-80;
20/241-54-95
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás,
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese,
Mikes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.0018.00, Sz: 8.00-14.00. Tel.: 06-88/491-153;
0630/323-10-74.
 Németországból nemrégen hazatért német
nyelvtanár nyelvórákat ad Balatonkenesén
gyerekeknek, de felnőtteknek is. Érdeklődni:
70/622-74-36
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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
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
Siófok, 84/310-712
POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
minden nap 7:00 órától 22:00 óráig hívható:
06 30/225-94-45
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

Háziorvosi ellátás
Balatonkenese, Dózsa Gy. út 1.
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 70/774-20-00
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
Csütörtök: 12.00 – 13.00
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
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
Református Lelkészi Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13.
88/481-348
Római Katolikus Plébánia Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
Posta
Balatonkenese,
Balatoni út 65.
88/481-300

Hajóállomás
Balatonkenese,
Kikötő
88/482-100

Területi Szociális Szolgáltató
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
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

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
Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde
Balatonkenese,
Balatoni út 63.
88/574-802
Vasútállomás
(akarattyai
vonatközlekedésről is
információ):

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

88/481-017
Tourinform Iroda
Balatonkenese,
Táncsics u. 24.
88/594-645

Sportcsarnok
06 30/275-93-59
Tájház
Balatonkenese,
Kossuth u. 6.
30/837-18-53

balatonkenese@tourinform.hu tajhazbalatonkenese@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek:
9.00 – 16.00

Nyitva tartás:
Kedd – szombat:
10.00 – 16.00

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

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA:
augusztus 15.

A borítón a balatonkenesei Fő utca
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: 88/594-500
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője
Szerkesztő: Nagy Krisztina
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep

