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Beszámoló a 2016. május 26-i bizottsági és képviselő-testületi ülésről,
valamint a június 9-i rendkívüli testületi ülésen hozott döntésekről
Május 26-i ülésén a balatonkenesei
képviselő-testület módosította a közterület-használat engedélyezéséről szóló
13/2013. (VI. 11.) rendeletét. A rendelet módosítására az új Polgári Törvénykönyv (2013. V. törvény) hatálybalépése miatt volt szükség, mely szerint
amennyiben a földterület és a felépítmény tulajdonjogának jogosultja eltér
egymástól, a földterület tulajdonosa
földhasználat vagy területbérleti díj
jogcímén nem szedhet díjat a felépítmény tulajdonosától.
Módosult a 2015. évi költségvetésről
szóló 5/2015. (III. 18.) önkormányzati
rendelet. A képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzatának 2015.
évi költségvetését 1.101.131 ezer forint
bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg. Hiányt nem tervezett, mert erre a
jogszabály nem adott lehetőséget. A
módosításra a költségvetés tervezésekor
nem ismert, illetve előre nem tervezhető
állami támogatások alapján volt szükség.
A módosítások következtében az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.198.405 ezer forintról 1.256.089
ezer forintra változott.
Tárgyalta és elfogadta a testület az
Önkormányzat 2015. évi zárszámadását. Az önkormányzati feladat ellátásában lényegi változásra nem került sor,
az intézményi struktúrában átalakulás
nem történt. Az Önkormányzat és Intézményeinek bevételei a módosított
előirányzat 98,8 %-át realizálták.
Mindhárom hiánypótlásra felszólított civil szervezet beszámolóját elfogadta a testület, majd döntöttek a 2016.
évi pályázatokról. Balatonkenese városának civil szervezetei az alábbi támogatási összegekben részesülnek.
Polgárőr Egyesület: Telephely
fenntartása, működési költségek, technikai eszközök, formaruha és kiegészítők – 1.000.000.- Ft
Alsóréti Üdülő Egyesület: 2016.
évi szezonnyitó rendezvény – 100.000.-

Ft, illetve a város kis színpada, a rendezvény megtartásához. – Az Alsóréti
Üdülő Egyesület kifogásolta a támogatás összegét, arra hivatkozva, hogy
ebből nem tudnak kivitelezni egy szezonnyitó rendezvényt. Később érkezett
a hír, hogy az alsóréti szezonnyitó elmarad, a támogatás összegét az egyesület az állatvédők javára ajánlotta fel.
Balatonkenesei Állatvédő Egyesület: Állateledel költségei – 100.000.- Ft
Balatonkenesei Sport Club: Utánpótlás nevelési feladatok, tárgyi eszköz
beszerzés, beruházás és felújítás, képzéssel összefüggő feladatok, sportpálya
korszerűsítése, működési költségek,
sportolók utaztatása – 1.726.000.- Ft
Rády Diáksport Egyesület: Utazási költség, belépőjegyek, étkezés, jutalom könyvek, díjak, egészség- és gyermeknap, irodaszerek, sportszerek –
1.200.000.- Ft
Kid Rock and Roll SE:
Fellépőruha, tiszteletdíjak, edzőtábor –
123.800.- Ft
Magyar Nordic Walking Akadémia: Élménytúrán résztvevők számára
botok biztosítása, szakszerű vezetés,
szórólapok,
plakátok,
sorsoláshoz
sportszerek – 50.000.- Ft
Nők a Balatonért Egyesület: Irodaszer, nyomtatvány, szórólap, kiadványok, plakátok, étkezés, utazás, tiszteletdíj, belépőjegyek – 100.000.- Ft
Kelet-Balatoni Borrend: Rendezvény ételfogyasztási költségek –
100.000.- Ft
A helyi kulturális kínálat bővítésére
irányuló kezdeményezések támogatására kiírt 2016. évi pályázatok közül az
alábbiak részesültek támogatásban.
Sipos Csaba (Református Egyházközség): Tiszteletdíjak, vendéglátás
– 250.000.- Ft
KippKopp Óvoda és Bölcsőde
Szülői Munkaközössége: KippKopp
délután rendezvény személyi költsége –
250.000.- Ft

Debrecenyi István fotó- és videofilm készítő: Telefon és gépkocsi használat, fotó-video felszerelés, adathordozók – 100.000.- Ft
Balatonkenesei Hímzőkör: Asztal
és pad beszerzés, rendezvények költségei, évfordulós kiállítás költsége, kirándulások – 200.000.- Ft
Gárdonyi Anikó, a Művészeti Iskola vezetője: Útiköltség, étkezés,
belépőjegyek, jutalmak, dekoráció,
kiállítás – 250.000.- Ft
Pilinszky János Általános Iskola
Diákönkormányzat: Házi versenyek,
rendezvények, fellépők, programok
dologi költsége – 200.000.- Ft
Töreky Balázs egyéni sportoló:
Sportruházat, sporteszközök, táplálékkiegészítő – 100.000.- Ft
Simon Csaba egyéni sportoló:
Táplálékkiegészítők, terembérlet, sportruházat – 200.000.- Ft
Káldi Attila egyéni sportoló: Mogyoród, Hungaroring – 75.000.- Ft
Városvédő Klub: A Soós-obeliszk
felújításának végleges befejezése –
Nem részesültek támogatásban.
Tátorján Nyugdíjas Klub: Kirándulások autóbuszköltségeihez hozzájárulás – 180.000.- Ft
Balatonkenesei
Katolikus
Karitász: Idősek és gyermekek részére
ajándékcsomagok, adományok a rászorulóknak – 100.000.- Ft
Kari-Ka Lada Team: Üzemanyagköltség, nevezési és biztosítási díjak –
75.000.- Ft
Varga Viktória versenytáncos:
Utazás, biztosítási költségek, tandíj,
versenyruhák, edzőtábor – 75.000.- Ft
Gulyás Gerő egyéni sportoló: Dologi költségek – 100.000.- Ft
Tánczos Gábor egyéni sportoló:
Dologi költségek – 100.000.- Ft
A Pannónia Citeraegyesületet és a
Szivárvány Népdalkört a testület
kivette ebből a támogatási sémából.
Mindkét művészeti csoportot önkor-
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mányzati fenntartású kulturális egyesületnek nyilvánították. A citerazenekar
számára 1.000.000.- forintos, míg a
népdalkörnek 500.000.- forintos támogatási keretet ítélt meg a testület.
Tárgyalták és elfogadták a képviselők a Balatonkenese Városért Közalapítvány 2015. évi pénzügyi beszámolóját.
Ugyancsak elfogadták a Balatonkenese város egészségügyi helyzetéről
szóló beszámolók közül azokat, amelyek a megjelölt időpontig beérkeztek.
Beszámoló hangzott el a csecsemővédelem helyzetéről. 2015-ben 18 csecsemő született Balatonkenesén. Szociális okokból három csecsemő igényelt
fokozott gondozást. Egészségügyi okból veszélyeztetett egy éven aluli
gyermek nem volt. A szülők a nem
kötelező oltásokat is szinte kivétel
nélkül beadatják a gyerekeknek, az idei
ingyenes, rotavírus elleni oltóanyagot
egyetlen család sem utasította vissza.
A központi ügyeleti rendszer működéséről szóló tájékoztató nem érkezett
meg, így lekerült a napirendről.
A gyermekorvosok által a központi
ügyelet felé intézett megkereséssel
kapcsolatban elhangzott, hogy a problémák megoldása érdekében önkormányzati társulás összehívása válik
szükségessé.
Az előterjesztés szerinti tartalommal
fogadta el a testület a Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény 2015. évi beszámolóját.
A gyerekek nyári időszakban történő ellátását az iskolai pedagógusok
megbízással tudják megoldani. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kérte
a megbízási díj meghatározását. A
testület bruttó 2000.- forintos óradíjat
szavazott meg, eszközbeszerzésre pedig
50.000.- forintos keretet biztosít.
Az előterjesztés szerinti tartalommal
fogadta el a testület a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesület beszámolóját. A képviselő-testület 58/2016. (II.
25.) határozata alapján a turisztikai
egyesület 2016 első félévében 8 millió
forint működési támogatásban részesült, melyet az Önkormányzat két rész-
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letben folyósított. A határozat előírja,
hogy ennek felhasználásáról köteles
beszámolót készíteni. Júniustól az
egyesületnek a támogatás második
részletére is szüksége lesz, melyet bérkifizetésre, TDM tagdíjra, illetve a
nyári szezonra való felkészülésre kívánnak fordítani.
Tárgyalták a képviselők a KeletBalatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának 6.
számú módosítását. A változtatásra
azért került sor, mert az eddigi elnöki
posztot betöltő litéri polgármester,
Szedlák Attila helyett 2016. január 1-től
Alsóörs polgármestere, Hebling Zsolt
lett a Társulás új elnöke, és ezzel Társulás székhelye is megváltozott.
Módosult Balatonkenese város közbeszerzési terve, mert a 2016-os közbeszerzési terv elfogadása óta eltelt időben több közbeszerzési eljárás indítása
is szükségessé vált.
Megtörtént a Zöld Város pályázathoz a pályázatíró és a kertészeti tervező
kiválasztása. A javaslat alapján a pályázatíró az Első Magyar Önkormányzati
Vagyon- és Adósságkezelő Kft. lesz,
míg a kertészeti kivitelező az a
806.000.- forintos árajánlatot adó
veszprémi Royal Kert Kft., amely a
Széchenyi parkban található fitness
park kivitelezésén dolgozott.
Tájékoztatás hangzott el a BM pályázatról is. A pályázat célja egyebek
mellett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítása. A testület döntésének értelmében Balatonkenese városa
e pályázat keretében a Kossuth utca
megújítását (melybe a járda egyik oldali rendbetétele és az aszfaltozás, valamint a páratlan oldal betonszegéllyel
való ellátása tartozna bele), valamint az
óvodai ebédlő felújítását tervezné.
Balatonkenese önkormányzata a helyi rendőrőrs épületének korszerűsítését
és felújítását határozta el. A kivitelezési
terv elkészítésével a képviselő-testület a
Fűzfő-Terv Kft-t bízta meg. A beruházás becsült értéke 19.668.477.- forint +
ÁFA. A kivitelezési munkálatokra
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vonatkozóan árajánlatot az Erdélyi-Ép
Kft-től, a Kuti és Fia Kft-től, a
Vemévszer Kft-től és a Fűzfő-Terv Kfttől kér be a testület.
Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró
döntés kapcsán elhangzott, hogy a
benyújtott árajánlatok közül négyet
hiánypótoltatni kellett, így a kivitelezést az egyetlen hiánytalan árajánlatot
benyújtó cég, a Kuti és Fia Építőipari és
Szolgáltató Kft. nyerte, 21 millió forintos végösszeggel. A munkát 100 napos
teljesítési határidővel és 48 hónap jótállással vállalták.
Az Óvoda utca, Soós Lajos utca, valamint a Sport utca és a Hullám utca
útburkolat-felújítási
pályázatát
a
Strabag Magyarország Kft. nyerte,
14.214.000.- forintos árajánlatával.
A testület döntésének értelmében
Balatonkenese városa él elővételi jogával, és 2 millió forintért megvásárolja a
Fő utca – Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán
álló pavilonépületet, mert a területtel
kapcsolatban a városnak településfejlesztési tervei vannak.
5 m2 díjkedvezmény nélkül
bérbeadott területet szavazott meg a
képviselő-testület Esteleckiné Tóth
Viktóriának, aki a Bezerédj strandon
napozóágyak bérbeadására kért lehetőséget. Ugyancsak díjkedvezmény nélküli strandterület-bérletet szavaztak
meg a képviselők a Larnen Design Kftnek, valamint a Holonics és Társa Kftnek, a Vak Bottyán strandra.
Nem élt az elővásárlási jogával Balatonkenese a Schmidt Rosa és társai
ügyében vételre felkínált ingatlan esetében. Szintén elutasították a Valásik
István Gábor és társai esetében felkínált
ingatlant is.
Lantos András földhasználati jogának bejegyzési ügye lekerült a napirendről.
A Lihi József Péter telekvásárlási
kérelmével kapcsolatos ingatlan Balatonakarattya területén van. Amennyiben
az akarattyai rendezési terv lehetővé
teszi, Balatonkenese a területet eladja.
A Bringapark területén lévő büfé
bérbeadására pályázatot írt ki a testület,
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300.000.- forint + ÁFA éves díjjal. A
pályázat benyújtási határideje június 3.
volt.
Megtárgyalta a testület a településfejlesztési stratégia előkészítését is. A
stratégia a későbbiekben részletes kidolgozásra kerül majd.
Jurcsó János képviselő úr indítványa a strandfürdők szabályzatára vonatkozott. A szabályzat elkészült, és
2016. június 1-től hatályos.
Puskás Róbert képviselő úr indítványozta a nyári szabadtéri tűzgyújtás
tilalmát, június 1. és augusztus 31.
között. A jelenleg hatályban lévő rendelkezés szerint magáningatlan esetén,
pénteki napokon, ha azok nem ünnepnapra esnek, szabad az avar és a kerti
hulladék elégetése. A képviselő-testület
támogatta az indítványt.
Tájékoztatás hangzott el Balatonkenese – Balatonakarattya részleges vagyonmegosztásával kapcsolatban. Tömör István polgármester kifejtette,
hogy az akarattyai fél jelen testületi
ülés időpontjáig még a 2016. április 20-

Balatonkenesei Hírlap
án kelt, a működéshez szükséges, 3.730
millió értékű, kötelezően átadandó
eszközökkel kapcsolatos levelére sem
válaszolt. Kocsis Jenő alpolgármester
annak a véleményének adott hangot,
hogy levelek váltása helyett sokkal
inkább a párbeszédet kellene előtérbe
helyezni. Tábori György képviselő úr
véleménye szerint mielőtt e témakörben
a polgármesteri hivatal levelet küld az
akarattyai félnek, annak tartalmáról a
testület mindenképpen tájékoztatva
legyen.
Rendelet készült a felnőttétkeztetésről. Az élelmezési díjak emelkedtek,
ezért felülvizsgálatuk szükségessé vált.
Mivel a TOP-os pályázat beadásának határideje közeleg, a polgármester
felhatalmazást kért a testülettől, hogy
egyedül hozhasson döntést az előkészítéssel kapcsolatos egyes lépésekben.
A június 9-én megtartott rendkívüli
testületi ülésen a testület megtárgyalta a
főépítész által adott véleményt a tervezett termelői piacra beérkezett tervekkel
kapcsolatban. Balatonkenese városa a
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piacot az 1167/9-es helyrajzi számon
található, „közpark” elnevezésű, 7536
m2 alapterületű, saját tulajdonában levő
ingatlanra tervezi. A tervezés során
több sajátos szempontot is figyelembe
kellett venni, többek között azt, hogy a
nyári szezonban Balatonkenese népessége többszörösére nő, ám a tervezett
létesítménynek az év nagyobbik részében is ki kell szolgálnia az igényeket.
Szabó Zoltán, Balatonkenese város
főépítészének véleménye alapján a
képviselő-testület a létesítmény továbbtervezésével az i-Quadrat Hungária
Építési Projektmanagement Kft-t, bízza
meg. A piac kivitelezése része a hamarosan beadásra kerülő Zöld Város pályázatnak, a rendkívüli testületi ülés
összehívását az ügyben való döntés
határideje indokolta.
További anyagokat, információkat a
www.balatonkenese.hu weboldal „Önkormányzat” címszó „Képviselő-testületi ülés” című fejezetében találhatnak.
– nk –

Tájékoztatás a Soós-hegy tervezett vízi-közmű beruházása kapcsán
2016. június 3-án megtartott lakossági fórumról
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Soós-hegy tervezett vízi-közmű beruházás előkészítése kapcsán 2016. június
3-án megtartott Lakossági Fórum a beruházás vonatkozásában csak részben volt eredményes. A rendezvényen
megjelent több mint száz fő támogatta a terület közműfejlesztési elképzeléseit, önmagában azonban nem volt
döntésképes abban a kérdésben: az ingatlan tulajdonosok közös akaratából megvalósulhat-e a vízi-közmű beruházás? Ennek eldöntéséhez ugyanis nagyobb, szinte teljes körű támogatottság kell az érintett tulajdonosi közösség részéről. Ennek hiányában nem valósulhat meg a közművek létesítéséhez szükséges építőközösség megszervezése.
A megjelentek többségi véleményeként fogalmazódott meg: bővíteni kell a támogatók körét!
Ennek érdekében a honlapon megjelenő kérdésünkre előzetes, elkötelezettség nélküli támogatói nyilatkozatát
várjuk a következők szerint:
Igen, akarom a Bala tonkenese, Soós -hegyi vízi-közmű beruházás megvalósulását!
(név, cím, érdekelt ingatlan helyrajzi száma, email)
A felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan elektronikus úton szervezve további fórumok megtartását tervezzük, de
érdeklődhet az ügyben személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Vadász Lajos vezető főtanácsosnál (telefon: 88481-087/11, email: vadasz.lajos@balatonkenese.hu), vagy elektronikus formában a hivatal@balatonkenese.hu
címen.
Balatonkenese Város Önkormányzata
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„Nem én kiáltok”
Kenese lakossága továbbra is protestál
Gondolataim leírása és rendezése
közben jutott eszembe, hogy tájékoztatásomnak milyen figyelemfelkeltő címet
adjak. Így jutottam el József Attila költőnk, ma már klasszikussá vált verscíméhez. A célom az, és ezt kötelességemnek
is tartom, hogy az összejövetel egy-egy
fontosabb részéről tájékoztassam újságunk olvasóközönségét. A beszélgetésre 2016. június 17-én este 18 órakor
került sor városunk Művelődési Házában,
a Polgármester, Tömör István úr kérésére,
a kenesei civil szervezetek és szerveződések meghívott tagjainak részvételével. Az
alkalom levezetését a Balatonkenesei
Baráti Kör Elnöke vállalta, mint moderátor. Bevezetőjében megadta a mindenkit
érdeklő és foglalkoztató alaptémákat.
Felkérte a polgármester urat, hogy a
kérdésekre szíveskedjen válaszolni.
A legfontosabb problémával kezdték, mely jelenleg is mindenkit foglalkoztat: Balatonkenese és Balatonakarattya szétválási ügye. Nincs megállapodás, sem a vagyonmegosztásban sem a
területrészek hovatartozásában. A vagyonmegosztásban Balatonkenese város továbbra is ragaszkodik a lakosságarányos vagyonmegosztáshoz. Amenynyiben az akarattyai és kenesei testület
nem tud megállapodni, akkor Balatonkenese Önkormányzata a független magyar bíróságra bízza a döntést. A kenesei képviselő-testület jó szándékúan
hajlandó a piaci árnak megfelelő pénzösszeg ellenében, a megállapodás érdekében – nem kufárkodásból – engedményt adni a területekből, vagyis eladni Akarattyának bizonyos részeket.
Csodálatosan szép és nagy vagyoni értékről van szó, a jelenlegi értékbecslés alapján 14,5 milliárd forintról. Melyből Balatonkenese lakosságszámarány tekintetében a vagyonrész kétharmadára jogosult.
A szétvált településrészek határainak
a megrajzolására, kijelölésére a választás
évében érvényben levő választási törvény
előírásait alkalmazták. Ez azért gond,
mert a választási körzetek határa nem volt

azonos a tulajdonképpeni hagyományos,
történelmileg kialakult kenesei településrészekkel. Így kerülhetett sor arra, hogy a
Balatonkenesei Honvéd Üdülőt, jelen
pillanatban „Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ
Balatonakarattyá”-nak hívják. Balatonkenesén a Balatonkenese Üdülőtelep MÁV
vasúti megálló mindenkor Balatonkenese
néven szerepelt. A nevet az akarattyai
testület kérésére nemrég a MÁV megváltoztatta, Csittényhegy vasúti megállóra.
Megjegyezni kívánjuk, hogy a Csittény
nevet, az egykor Kenese határában levő
Csittény település használta, mely a tatárjárás és a hódoltság alatt teljesen megsemmisült. Kenese lakossága Csittény
helyén (hegyén) szőlőt telepített és belakta, mely a filoxéravész miatt egy időre
ugyancsak kipusztult és lakossága lecsökkent.
A szétválás további gondot okozott
azzal, hogy az azon a részen lakó állandó lakosok az akarattyai létszámot növelték. Mely egyébként Kenese állandó
lakosságával szemben így is alacsony.
A beszélgetés résztvevői figyelmesen
hallgatták a polgármesteri tájékoztatást és
hozzáfűzéseikkel, véleményükkel elfogadták azt. Érdekesen fejezte ki és jelezte
észrevételét az egyik hozzászóló, Kemény Zsigmond, aki tréfás megszólalásában azt mondta, hogy az akarattyai testület üzent a keneseieknek, amikor a Balatonkenese Üdülőtelep vasúti megállóhelyet „Csittény” vasúti megállóra keresztelte el. Zsiga bácsi szerint az üzenet
helyesen három „t-betűből” állt volna:
„csitt, ez tény!” mely tartalmazza az üzenet lényegét a keneseiek számára. De Kenese nem hagyja magát, Kenese protestál.
Az alkalom további részében kiderült,
hogy Balatonkenese fejlődése nem állt
meg. A testület azon dolgozik, hogy az
állami pályázati lehetőségeket elnyerjék.
Jelenleg a város központi részéhez közel
álló utcarészek felújításával foglalkoznak.
Majd újabb pályázatok megnyerésével
folytatják és kiterjesztik a felújításokat.

A médiából tudjuk, és a beszélgetés
során is elhangzott, hogy az elkövetkező években a balatoni fejlesztésekhez a
kormány több milliárd forint pénzöszszeget biztosít. A kenesei emberek szeretnék, ha ezekből a forrásokból Balatonkenese fejlesztésére is kerülne, így
nem csak az eddigi pályázatok forrásai
állnának rendelkezésünkre. Szeretnénk,
ha a pénzeszközök szétosztásánál a csoportérdekek nem kerülnének a közösség érdekei fölé. Szeretnénk, hogy
ha nem csak a sportolni, pihenni és
szórakozni vágyók valamint az üdülőtulajdonosok érdekeit vennék figyelembe,
hanem azokét az emberekét is, akik itt a
településen élnek, állandó lakosok, fenntartják az intézményeket és mindennapi
munkájukkal hozzájárulnak azok működéséhez – és jó lenne, ha ezen emberek életkörülményei is javulnának. Akár a bolthálózat fejlesztésével, akár
utak építésével, és a csapadékvíz- és
talajvíz-elvezetés megoldásával, akár
tanulmányterv elkészítésével is.
Az időközben kötetlenné váló beszélgetés végeztével gratuláltunk a város polgárőrségének, mivel Balatonkenese kiérdemelte a „polgárőr város”
címet; melyet a Sopronban tartott országos ünnepségen vettek át városunk
nevében Ritter József parancsnok és
Pintér József polgárőr. Utólag derült ki,
és ehhez további gratuláció jár Pintér
Józsefnek, aki a legmagasabb polgárőr-kitüntetést kapta.
Végezetül Mészöly Sándor, a Baráti
Kör Elnökének, a párbeszéd moderátorának javaslatával egyetértve szorgalmaztuk, hogy a jelenleg felújítás alatt
álló, majd elkészülő orvosi rendelő vegye fel Dr. Saári István orvos nevét, aki
Balatonkenese lakosságát évtizedeken
át kezelte, és nagyszerű háziorvos volt.
A baráti beszélgetés bizakodó, jó
hangulatban ért véget, és várjuk az ehhez hasonló további találkozókat.
Gyurica István
a Balatonkenesei Baráti Kör titkára
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A közösség erejével Anna gyógyulásáért
Eredményes volt a jótékonysági futás
284 mozogni és segíteni vágyó egyén vett részt az eseményen
Balatonkenese, 2016. június 5. vasárnap
Egy közösség igazi ereje az őszinte, tisztaszívű és önzetlen segítségnyújtásban mutatkozik meg – erről tettek tanúbizonyságot azok a szülők, tanulók, tanárok, magánszemélyek és civil szervezetek, akik múlt Sarkadi Anna, hetedik osztályos tanuló gyógyulásáért futottak. Az eseményen résztvevők összesen négy kategóriában indulhattak el a jótékonysági futáson, melynek keretében összesen 946.500 forint gyűlt össze.
Sarkadi Anna egy csupa mosoly tizenhárom éves kislány, aki
egy komoly betegséggel, a leukémiával vette fel a harcot. A
kezelések felén már túl van, de ő és családja, még mindig nagy
út előtt áll. A hír hallatán az első pillanattól kezdve megmozdult
a segíteni szándékozók népes hada. A Balatonkenesei Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hetedik
osztályának szülői közössége első ízben egy adományfát helyezett el a Széchenyi parkban, amit Anna osztálytársainak segítségével készítettek el.

Három szülő még ennél is nagyobbat álmodott: egy jótékonysági futóverseny létrehozását tűzték ki célul. A lelkesedésnek köszönhetően lázas szervezőmunkába kezdtek, így az engedélyek beszerzésén túl számos támogatót állítottak a rendezvény
mellé, emellett egy zenekar is felajánlotta részvételét a futásra,
amely a jó hangulatról gondoskodott.
Mindenki legnagyobb meglepetésére vasárnap délelőtt futók
népes hada töltötte meg a balatonkenesei Széchenyi parkot, hogy
részvételével a nemes cél mellé álljon. Összesen 284 futó állt
rajthoz Anna gyógyulása érdekében, ami páratlan összefogásról
tett tanúbizonyságot. Nevezési díj nem volt, minden egyes résztvevő saját maga dönthette el, hogy mennyivel járul hozzá a
kislány gyógykezeléséhez. A jószívű futók révén összesen
946.500.- forint gyűlt össze, ami nagy segítséget jelent Anna

felépülése érdekében. Ezt az összeget pár nappal később Balatonkenese Önkormányzata 53.500.- forinttal egészítette ki.
A futást megelőzően Anna édesapja üdvözölte a megjelenteket, aki beszédében köszönetét fejezte ki mindenkinek az önzetlen segítségért. Ezt követően közös zenés bemelegítés vette
kezdetét, majd a mozogni – és egyben segíteni vágyók – négy
kategóriában futották le a kiírt távokat. A verseny végén a szervezők minden célba érkező gyermeket éremmel jutalmaztak,
távtól függetlenül, ezen kívül minden kategória 1-3. helyezettje
oklevéljutalomban részesült.

Az esemény különleges apropót is szolgáltatott, hiszen a telefonokon keresztül elküldött képek és videó-üzenetek segítségével Anna is nyomon követhette, mennyien szeretik és szurkolnak érte. Iskolájából a tantestület és a diákság nagy része is
megmozdult a közös cél érdekében. A vasárnapi esemény ismét
bebizonyította: a közösség ereje és hite a gyógyulásért vívott
harcban is csodákra lehet képes!
Szeretnénk Anna, szülei és a magunk nevében köszönetet
mondani Ormai Katinka, Farkas Zsuzsanna és Farkas Szilvia
szülőknek az áldozatos szervezőmunkáért és a rendezvény lebonyolításának irányításáért.
Álich Klára
Fotó: Csőszi Róbert

Anna gondolatai – A betegség
Nem értettem, miért kell mentővel
felvinni minket a pesti kórházba. Apu
csak azt mondta, hogy van egy kis baj.
Ebből én arra következtettem, hogy pár
napig, esetleg egy hétig bent kell marad-

nom a kórházban, utána pedig minden a
régi lesz. Azt hittem, hogy pár nap múlva reggel 7:25-kor találkozunk a lányokkal a sarkon, beszélgetünk útközben, próbálunk segíteni egymásnak

dolgozatírás közben, összekötjük a fiúk
cipőfűzőjét… Aztán amikor az ügyeletes
orvos elmondta, hogy másnap csontvelővizsgálatra kerül majd sor, akkor már
gondoltam, hogy ez nem pár nap lesz.
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Talán két hét? És utána megint kikérdezzük egymást szünetekben, passzolgatjuk a labdát kosáron, az iskolaudvaron hangosan énekelve viccelődünk…
Mikor másnap este meglett a pontos
diagnózis, és a szüleimmel együtt a
doktornő behívott minket a szobájába,
éreztem, hogy még az a két hét is kevés
lesz. Lehet, hogy egy hónap? A doktornő elkezdett beszélni, elmagyarázta,
hogy mi is történik most velem. Aztán
anyuéknak mondta el a kezelés menetét.
Kezelés? Lassan kezdtem megérteni,
hogy itt nagyobb a baj, mint gondoltam.
Vajon meddig fognak kezelni?
– A teljes kezelés két év, de ebből
hat-nyolc hónap az, amikor a gyereket
aktívan kezeljük. Utána már csak gyógyszereket kell szednie, és kontrollra járni.
Mikor meghallottam ezt, egyszerűen
elakadt a lélegzetem. Hat-nyolc hónap?!
Ez nem lehet igaz! Én nem akarok nyolc
hónapig kórházban lenni! Elég volt
nekem egyetlen itt töltött éjszaka! Ezek
szerint nem járhatok majd suliba? Nem
mehetek majd az osztállyal kirándulni?
Nem izgulhatok a felelések alatt? Nem
lehetek minden nap a barátaimmal? –
Szinte láttam, ahogyan a kérdések egymást lökdösik a fejemben. Arra eszméltem fel, hogy a doktornő a karomat
simogatja, és engem néz.
– Van kérdésed, Anna?
Könnyektől csillogó szemmel ránéztem, és némán megráztam a fejem. Volt

kérdésem, de tudtam rájuk a választ.
Csak épp nem akartam elfogadni. Pár
napig még reménykedtem benne, hogy
ez csak egy rossz álom, és mindjárt
felébredek. Elveszettnek éreztem magam
a beteg gyerekek, szülők, a nővérkék, az
orvosok, és a lufikkal telefestett falak
világában. Mindenki kedves volt velem,
mindenki segíteni szeretett volna. De én
csak futni akartam. Elfutni az egész elől.
Egy idő után beláttam, hogy nincs más
választásom, végig kell csinálnom ezt a
nyolc hónapot. Igazságtalannak éreztem
a helyzetet. Az is volt, de sajnos nem
lehetett mit tenni ellene. Lassacskán
megtudták a családtagok, a barátaim, az
osztálytársaim… Mindig örültem neki,
ha valaki jött meglátogatni, de közben
egy kicsit el is szomorodtam tőle. Mindegyik rokonom bejött hozzám, és elhalmoztak ajándékokkal. Próbáltam örülni
a könyveknek, a sütiknek, az aranyos
rajzoknak… De legbelül úgy éreztem,
hogy ezt mind odaadnám azért, hogy
visszakapjam a régi életemet. Amibe
beletartozik a suli, a barátok, az osztálytársak, a tanárok, az órák, a vidámság, a
nevetés.
Ahogy teltek a napok, összeismerkedtem a kórházban hozzám hasonló
helyzetű gyerekekkel. Voltak nálam
fiatalabbak, idősebbek, és voltak egészen picik is. Megismertem a nővéreket,
és a dokikat is. Megszoktam a lufikkal
telefestett falakat, a zöld-fekete anyaggal
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leterített foteleket a társalgóban. Sokat
beszélgettem a megismert gyerekekkel.
Elmesélték, hogy ők mióta kezelődnek
itt, mik történtek velük, mire kell figyelni a kezelések során… Elmondták a
tapasztalataikat. Kezdtem rájönni, hogy
bár ez nem egy túl jó szituáció, de egyszer ennek is vége lesz. Találkoztam
olyanokkal is, akik már végigcsinálták
ezt, és csak kontrollra jöttek be. Ők is
meséltek nekem, mondták, hogy ne
aggódjak, hamar eljön a vége. Próbáltam
hinni nekik. És előbb utóbb sikerült is,
mert most, hogy már túl vagyunk a
kezelés felén, és innentől kezdve már
kifelé megyünk, én is úgy érzem, hogy
már látom a fényt az alagút végén. Most
már elhiszem, hogy minden visszaáll a
régi kerékvágásba. Vagy talán még jobb
is lesz. Sokszor eszembe jut az, amit a
pszichológus mondott nekem:
– Hidd el nekem, hogy ha véget ér ez
a nyolc hónap, ami tényleg egy kemény
küzdelem, onnantól kezdve sokkal jobb
életed lesz! Azért, mert jobban fogod
tudni értékelni az egészen apró dolgokat
is. És ez nagy ajándék.
És igaza lett. Egészen apró dolgoknak is tudok örülni. És ez tényleg nagyon nagy kincs.
Sarkadi Anna

Anna „Maraton” – Anna szemével
Pár héttel ezelőtt egyik este anyu megemlítette, hogy az osztálytársaim szülei egy jótékonysági futóversenyt szeretnének
szervezni, ahol majd az iskolás gyerekek futnak. Azt is mondta,
hogy a nevezési díjakat nekünk adnák, ezzel is hozzájárulva a
gyógyulásomhoz. Nagyon meghatódtam, igazán jól esett, hogy
segíteni szeretnének.
Ezt a futóversenyt utána nem is nagyon emlegettük, néha
hallottam, hogy anya valakivel erről beszél telefonon, de nem
számítottam nagy felhajtásra. Aztán a rendezvény kezdett túlnőni az iskolások futásán. Egyre többen jelentkeztek, sok volt az
érdeklődő, és mire észbe kaptam, már egy plakátot is felraktak a
facebookra, Anna „Maraton” elnevezéssel. Valamelyik reggel
még a Morning Show-ban is bemondták. Erre aztán tényleg nem
számítottunk. Ledöbbenve kapkodtam a fejem, és kezdtem megérteni, hogy ez már nem az a kis 50 fős futóverseny lesz, aminek
eredetileg indult. A neten követve az eseményeket láttam, hogy
egy egész város fog össze értem, sőt nem csak kenesei lakosok
regisztrációit láttam, voltak, akik távolabbról jöttek, és olyanok
is, akiket egyáltalán nem ismertem. A gondolatra, miszerint
ilyen sok ember szeretne segítni, könny szökött a szemembe.
Mert ez tényleg nagy dolog!

Mikor elérkezett az a bizonyos vasárnap, még mindig hitetlenkedve búcsúztam el a nővéremtől és az apukámtól, akik
a családot képviselték a rendezvényen. A gépem előtt, tűkön
ülve vártam, hogy feltöltsenek fotókat, és mikor ez megtörtént, megbabonázva nézegettem őket. Ugyanis minden fényképen látszódott a tömeg, az a sok-sok ember, akik mind
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miattam mentek el futni a Széchenyi Parkba. Nem tudom
szavakba önteni azt az érzést, amit akkor éreztem, mikor
felfogtam, hogy pontosan mi is történik. A meghatottságtól
könnyes szemmel néztem az osztálytárasaimról csoportképeket, ismerősökről és ismeretlenekről is egyaránt fotókat.
Amikor apuék hazaértek, és mesélni kezdtek, élvezettel
hallgattam a beszámolójukat, és csupán csak amiatt éreztem
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egy pici keserűséget, mert személyesen nem élhettem meg ezt
a csodálatos dolgot!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki futott
értem, és hozzájárult a gyógyulásomhoz!!!

Sarkadi Anna

Kenesei növendékek koncertje a református templomban
Idén május 20-án harmadik alkalommal rendeztük meg a
református templomban a kenesei zeneiskolások hangversenyét. A helyszín szempontjából is különleges alkalomnak
ígérkezett a koncert, hiszen ilyenkor meghallgathatunk egyegy orgonaművet is, a legnagyobb mesterek tollából. Ezen az
estén Johann Sebastian Bach és Liszt Ferenc egy-egy műve
hangzott el.

A hangversenyen felléptek a Művészeti Iskola zongoristái: Nánássy Árpád Torda, Miklós Gréta, Vass Ádám, Pilászy
Piroska, Rozs Berta, Balogh Zóra, Puskás Gergely, Faragó
Lilla, Bőczi Fanni, Boros Luca, valamint vendégként fellépett
Várady Lilla és Várady Patrik. Színesítették a műsort továbbá a furulyások: Bödör Viktorina, Kiss Hanna Viola, Ferencz
Laura, Baranovszky Dorina, Szabó Emma és Varga Gréta.
Közreműködtek még a szolfézscsoportosok, valamint az
iskola énekkara. Idén is köszönthettünk vendégeket, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola egyik ütőhangszeres kamara-

csoportját, melynek tagjai Golarits Márton, Bárány Jordán
és Kövesi Bálint voltak.

Köszönet illeti a felkészítő tanárokat: Séri Mártát,
Obuczki Katalin Csillát, Szabóné Németh Borbálát, Gárdonyi
Anikót. A hangversenyt egy ismert református énekkel zártuk,
melyet az iskola énekkara nagyon szépen megismert és előadott, orgonán közreműködött Sipos Csaba.
Köszönetet mondunk figyelmes és fegyelmezett közönségünknek is a bátorításért, az érdeklődésért. Mi, zenetanárok
pedig bízunk abban, hogy a gyermekek játéka segítségével a
kisebb és nagyobb műveket, darabokat, netán a zeneszerzők
világát is közelebb hozhattuk közönségünk szívéhez.
Kellemes vakációt kívánunk Mindenkinek!
Jövőre újra várunk szeretettel mindenkit hagyományos
templomi koncertünkön!
Sipos Csaba
ütőhangszeres tanár
Fotó: Papp Judit
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– Szerzői interjú Csíkvári Gáborral –
Ahogy mondani szokás, ilyesmi nem terem minden bokorban, amiről ebben a beszélgetésben szó lesz. Mert abban a szerencsés helyzetben lehetünk, hogy alkalmunk nyílik személyesen találkozni valakivel, aki az irodalom részévé tette Balatonkenesét.
– Kicsoda Csíkvári Gábor? Megtennéd, hogy bemutatkozol a Balatonkenesei Hírlap olvasóinak?
– Tanár voltam negyven éven át.
Vidéken is tanítottam, mint nevelőtanár, majd három és fél évtizedet töltöttem a budapesti Tanítóképző Főiskolán
(ma már az ELTE egyik kara), mint a
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
tanára. Tizennégy évig tanszékvezető
tanár voltam ott. Ez volt az életem
dereka, java része. Az életemet túlnyomórészt Budapesten éltem le, számomra hosszú időn át oda kötődött minden:
a tanári pályám és sok egyéb.

– És a kenesei kötődések? Mi az,
amit szeretsz itt?
– Tizennyolc évesen (1969-ben), érettségi után egy barátommal lejöttünk
Akarattyára pihenni, kikapcsolódni. A
Balatonra jönni minden ember életében
egy csoda volt. Éjszakai fürdőzések, a
szabadság érzése és a fiatalságunk.
Nagy idők voltak azok az évek. Annyira tetszett, hogy utána is rendszeresen
béreltünk itt vagy a környéken szobákat.

– Hogyan lett belőled balatonkenesei?
– Egyszer csak úgy alakult az élet,
hogy örököltünk egy kis pénzt. Feleségemmel tanakodtunk, hogy mihez kezdjünk vele. Mindenképpen egy kis saját
birtokot szerettünk volna. A kérdés az
volt, hogy a Duna-kanyart vagy a Balatont válasszuk-e. Végül a Balaton lett a
befutó, mert egy barátom megmutatta a
kertjét Kenesén. Beleszerettünk, megvettük… és huszonöt éve harcolunk a természettel a Soós-hegyen. Az ütközetek és a
küzdelmeink sorában sajnos a helyi hatóságokra sem mindig számíthatunk. Nehezek az infrastrukturális viszonyok. De
talán most majd
változik valami. Ez
egy falu, és mi ezért és így szeretjük! Tudom jól, igazából pénz sincs
mindenre. De vannak barátaink, ismerjük a helyi embereket, és úgy szeretjük az egészet,
ahogy van. Persze itt is kétségbeejtően látszik a
munkanélküliség
és szomorúan látjuk az elvándorlást. Az emberek,
főleg a fiatalok,
elmennek a nagyobb városokba;
még jó, ha nem
külföldre. Sajnos nem tudok, nem tudunk segíteni ezen, de mégis, ez egy
csoda, ami itt, Balatonkenesén várja az
embert. A környéken járva látszik, hogy
ez a Balaton-felvidék egyik, talán a legszebb tája. Gyönyörű hely. És ma már két
otthonunk van: egy itthoni és egy otthoni.
– Ezek szerint a családod is szereti
Kenesét.
– A nyarak nem múlhatnak el nélkülük! Tizenkét személyes asztalt építtettem, hogy családi összejövetelekkor

mindannyian le tudjunk ülni. A gyermekeim már valamennyien felnőttek,
némelyikük saját családdal. Mi sem
jellemzőbb, hogy ketten messze földön
élnek. De ők is rendszeresen jönnek
Kenesére. Van három unokám – a nyáron az összes fagylaltozót végigjárjuk
majd velük.
Nem normális világ az, ahol innen
sok ezer kilométerre kell települni,
hogy az ember biztos megélhetést találjon. És hozzáteszem, sehol, tehát ott
sincsen kolbászból a kerítés.
– És ki Csíkvári Gábor, az író? Szövedék című könyved a tavalyi nyár
során, a Te jóvoltodból került a kezünkbe – feleségemmel együtt nagy
örömmel és meglepetéssel olvastuk. A
meglepetést természetesen az írás
kenesei vonatkozásai adták, és ennek a
beszélgetésnek is ez adta az apropóját.
– Munkámból, a tanításból fakadóan
több publikációm is van. A Szövedék
egy részét itt írtam, Balatonkenesén. A
település végtelen békéje, a vad természet, számos hangulati elem innen
származik. Tavasztól őszig sokat és
sokan vagyunk itt. Jó lenne ezt a
nyüzsgést, pezsgést, életet, amit a nyári
Balatonkenese jelent, kiterjeszteni az év
másik felére is.
Ilyeneken töprengtem, meg még
olyanokon, hogy beszélgetni kellene
egymással, mert az emberek szinte már
alig beszélgetnek – néha még a közvetlen családtagok sem. Egy anya-fiú
kapcsolatban, amit a regény ábrázol, az
indázó, csermelykedő beszélgetéseknek
talán még nagyobb a jelentőségük.
Mindez egy faluban, mint például amilyen Balatonkenese, többé-kevésbé
még lehetséges is, és ez nagy érték a
mai világban. Én a beszélgetés folyamatát próbáltam reprodukálni ebben a
regényben. Azóta édesanyám is nyaraló
lett itt, tavasztól őszig. Rengeteg érzelmi szál köt ide. Feleségem is tanárember, mely munka, minden szépsége
ellenére meglehetősen kimerítő tud
lenni. Egy-egy tanév után mindannyian
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Kenesén tudunk feltöltődni, figyelni
egymásra – ez az igazi emberi kommunikáció. A sürgős dolgok helyett a
fontosakra figyelni végre! Mert a fontos
szálak újra és újra összefutnak. Elgondolkoztató, mi történt ez alatt a huszonöt év alatt, legfőként, mi történt belül.
És ez is a beszélgetésekből derül ki, és
ennyivel el is telik az élet java.
– A Szövedék egy tudatfolyamregény, képzelt, de mégis valóságos
helyszínnel. Így jelenik meg Balatonkenese egy kortárs író regényében.
Hol kapható a könyv?
– Egy ismerősöm azt a tanácsot adta, hogy a Magyar Naplónak adjam át a
kéziratot. Sajnos a könyvet nem terjesztik megfelelően. Alig bukkan fel valahol, miközben a példányok a kiadó pincéjében porosodnak. Elmebaj! Nyolc-

SZÖVEDÉK
Könyvbemutató és beszélgetés
Csíkvári Gáborral
2016. július 8. péntek, 17:00
Balatonkenese, Könyvtár
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van éves, nagyon tisztelt és szeretett
barátom, Ferdinandy György (ma már
idehaza is kedvelt és neves író) könyvei
elég keresettek – mégsem tudja pontosan senki, hol is vannak – és szinte
sehol sem kaphatók. A magam részéről
a Balatonkenesével kapcsolatos regényemet a kenesei Antikváriumba eljuttatom, és ott kapható lesz.
– Sajnos tudjuk, hogy több kiadó is
hasonlóan működik Magyarországon.
De attól a könyvek lehetnek jók! Köszönöm szépen a beszélgetést, nagy megtiszteltetés volt. Folytassuk élőszóban,
július 8-án, a könyvtárban. Reméljük,
sokan eljönnek a 17 órakor kezdődő
beszélgetésre, író-olvasó találkozóra.
Vasváry-Tóth Tibor
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A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde hírei
A Balatonkenese Küngös Intézményfenntartó Társulás vezetése támogatásával, a kedvező körülmények megteremtésével magas színvonalú eredményeket
értünk el a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozóival a 2015/2016-os nevelési
évben. Kölcsönösen jól működő a kapcsolatunk, amelyet a támogató és segítő
szándék jellemez.
Tömör István és Szabó Gergely polgármester úrral törekszem a rendszeres
kapcsolattartásra, a megfelelő információcserére.

A képviselő testület felé a jövőben is
bizalommal fordulok és számítok együttműködésükre. Fontosnak tartom, hogy
az óvoda értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek és partnereink számára megelégedést nyújtanak. Elsődleges célom, hogy az óvoda
dolgozóival, partnereivel összehangolt
cél- és feladatrendszer segítségével, a
gyermekek mindenek fölött álló érdekét
érvényesítve, megőrizzem, és tovább
fokozzam a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde jó szakmai hírnevét, az itt dolgozók
és a partnerek elégedettségét. Kiemelt
feladatomnak tekintem, hogy az óvodánkba járó gyermekek egyre nyugodtabb és rendezettebb környezetben élhessék meg gyermekkoruk játékos óvodás éveit, a szülők pedig biztonságban és
jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekeiket. Az intézmény mai arculata, a
benne folyó hatékony és korszerű nevelőmunka alapja az együttmunkálkodó
alkalmazotti közösség. A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek szem előtt tartása egy partnerköz-

pontú intézmény céltudatos irányítását
és működtetését kívánja meg. Gyermekszerető és hivatástudattal rendelkező
kollégáimmal a Pedagógiai Program
megvalósítása egyre hatékonyabb, a
siker záloga továbbra is a belső szakmai
fejlődés. Fontos feladatnak tartom, hogy
segítsem kollégáim felkészülését az új
kihívásokra, a változások hozta feladatokra, a továbbra is szívből, örömmel,
elhivatottsággal végzett nevelésre.
Elkötelezett vagyok a vezetési koncepciómban megfogalmazott feladatok
megvalósításában, melyben kiemelt szerepet szánok a csapatmunkának, az
együttműködésnek. Vezetői koncepcióm alapját a
gyermeki jogok tiszteletben tartása és a szükségleteik határozzák meg. Ennek szellemében kívánom
megtervezni és megszervezni az intézmény személyi, gazdasági és tárgyi
feltételrendszerét a jövőben is.
A feltételek állandó javításával, odafigyeléssel
arra törekszem, hogy megteremtsem a
derűs és kiegyensúlyozott alkotó légkört
az intézményben. Ötletekkel, pozitív
attitűddel, kreatívan tevékenykedjenek a
kollégák és keressenek megoldásokat a
problémák áthidalására. Nagy segítség
az adminisztratív teendők elvégzésénél
Monostory Anikó precíz, naprakész
munkavégzése.
Programokban, eseményekben gazdag időszakot éltünk át az elmúlt hónapokban. Nagyon sok szervezéssel, az
évszakfelelősök összefogásával sikerült
színes, élményekben gazdag programokat összeállítanunk a gyerekeknek a
tavaszi időszakban is. Március 21-én
tartottuk a Víz Világnapját. Vizes feladatokat, játékokat, versenyeket játszottunk a gyerekekkel a csoportokban. A
Zöld Falnál a vízfelelősök minden érkezőt egy pohár friss vízzel kínáltak. Március 22-én érkezett a nyuszi. Minden
csoport nyuszifészkeket készített az
udvaron, amelybe a gyerekek a meglepetést kapták. Az óvodapedagógusok és a
gondozónők kreatív keze munkáját
dicsérték az ötletes, általuk barkácsolt
kosárkák, a berzselt tojások, a szebbnél

szebb hagyománykövető díszítések.
Március 25-én került sor a kiszebáb
elégetésére: az intézmény összes gyermekével együtt énekelve és kolompolva
kergettük el a telet. Március hónapban a
szakértő által vágásérettnek és veszélyesnek ítélt fákat a Városgondnokság
dolgozói kivágták az udvarunkon,
amelynek pótlásáról folyamatosan gondoskodunk. A Föld napján már valamennyi kivágott fa helyett újat ültetünk.
A fakivágásnál, az udvarrendezésnél,
valamint a folyamatos technikai és karbantartási munkálatoknál elvégzett
munkát a városgondnokság részéről
nagyon köszönjük! Még márciusban, az
egyéni és csoportos fényképek is elkészültek Kállai Tamás fényképész színvonalas munkájával. Debreceni Erzsébet
felajánlását – egy nagyméretű babaházat
– kitörő örömmel fogadták a bölcsődések, amit köszönünk szépen!
A Balatonalmádi Nevelési Tanácsadóval való kapcsolattartásunk folyamatos. A beiskolázás zavartalan lebonyolítása érdekében a szakvélemények is
elkészültek a kora tavaszi időszakban.
Megtörtént a következő nevelési évben
nagycsoportossá váló gyermekek adategyeztetése is a partnerintézménnyel. A
szakmai munka egyik nagy mérföldköve
volt a gyakornoki szabályzat elkészítése,
valamint az eljárásrend kidolgozása és
az abban foglaltak folyamatos megvalósítása a szükséges határidőre, az erre
kialakított team összedolgozásával. A
szakmai munka másik nagy mérföldköve volt az intézményi elvárásrendszer
létrehozása, a belső minőségi értékelési
csoport közös megfogalmazása alapján.
A folyamatos tanfelügyeleti ellenőrzésekhez ennek az alapdokumentumnak
kiemelt a jelentősége, hisz a pedagógus
elvárásrendszer alapját biztosítja.
A Kultúra Háza vezetője, Nagy
Krisztina és a dolgozók nagymértékben
segítik az intézményünk programjait.
Segítőkész szervezőmunkájukat és pozitív hozzáállásukat nagyon köszönjük! A
nevelési év során rendszeresen részt
vettek rendezvényeinken és szoros kapcsolatot sikerült összekovácsolnunk
velük. Április 11-én, a Költészet Napja
alkalmából kivonultunk a Széchenyi
parkba, ahol a város többi intézményével
együtt, az összefogás jegyében közösen
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elmondtuk József Attila Altató című
versét.
Április 11-12-én beiratkozás volt intézményünkben. Nagy öröm számunkra,
hogy gyermeklétszámunk kiegyensúlyozott. Látva a beiratkozás adatait, a bölcsődei és óvodai csoportokban is maximális létszámmal kezdhetjük meg majd
a következő nevelési évet.
Április 12-én továbbképzésen vehetett részt intézményünk, a hivatal szervezésében. Andrejkáné Dalman Szilvia
intézményvezető-helyettes képviselt bennünket a tartalmas, színvonalas programon. Április 16-án, szombaton a II.
Kippkopp délután került megrendezésre
a szülői szervezet szervezésében és az
intézményünk dolgozóinak a segítségével, akik kézműves tevékenységeket
tartottak. Kiss-Kocsis Anita elnök és a
tagok munkáját köszönjük szépen, hisz a
szervezésük példamutató volt. Tartalmas
és színes délután várt a gyerekekre, soksok meglepetéssel. A kézműves foglalkozások mellett az Apacuka együttes
koncertje nagy sikert aratott.

Április 20-án a Föld Napját ünnepeltük. A gyerekekkel együtt udvarrendezés
keretében az otthonról hozott virágpalántákat ültettük el. A veteményeskertünk kialakítása is megtörtént és beültettük paradicsom-, cukkini-, karalábé-,
paprika-, zeller-, tökpalántákkal. Nyugdíjba menő dolgozóinkkal, Mórocz
Csabánéval és Volein Erzsébettel a
hagyományokhoz híven fákat ültettünk.
Rózsika hársfát, Erzsike Ginko Biloba
gyógyhatású fát ültetett a gyerekek
segítségével. A szülői szervezet nagymértékben hozzájárult anyagilag a virágok és konyhakertünk palántáinak költségeihez, amit ezúton is köszönünk. A
szülőknek is köszönjük a sok palántát,
amit kaptunk. Csetényi Miklós folyamatosan sok segítséget nyújt az udvarrendezésünkhöz. A Városgondnokság és
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Balázsné Ági sok munkája nyomán
udvarunk nagyon szép és rendezett,
köszönjük a munkájukat. Sipőcz Piroskának köszönjük a berkenye facsemeteadományt, amit udvarunkon elültettünk.
A fák mellé új hagyományként gesztenyefalevél formájú emléktábla is került a
friss nyugdíjasainknak. Nagy örömünkre
a Balaton TV felvételt készített a Föld
napján.
Vezetői programomban megfogalmaztam, hogy szeretném rendszeressé
tenni a gyermekek számára térítésmentesen a bábszínház-látogatást. A Kultúra
Háza együttműködésével ez első ízben
április 21-én sikerült, amikor is bábszínházban voltunk. Az óvodások térítésmentesen vehettek részt a „Nagy akarok
lenni” című bábelőadáson. A színvonalas előadás a felnőtteknek is nagy élményt jelentett.
A szakmai munka nagy mérföldköve
volt az április 22-én intézményünkben
megrendezésre kerülő nevelésnélküli
nap. Galambos Lászlóné „Gyógytestnevelés a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében” című prezentációs előadását és gyakorlati tréningjét hallgathatták
meg az érdeklődők. A
szakmai napra nagyon sok
vendég elfogadta a meghívást, közel ötven fő vett
részt az eseményen. Nagy
örömet okozott, hogy
köztük az Oktatási Hivatal
főosztályának a szakreferense is megtisztelte jelenlétével
intézményünket.
Javasolta a szakmai anyag
akkreditáltatását. A mesterprogram bemutatása innovátor profillal
újszerű
kezdeményezés
a
gyógytestnevelés szakmai területen. Az
előadást követően Fit-Ball bemutatót
láthattak a résztvevők, gondozónők és
óvodapedagógusok közreműködésével.
A napot Nordic Walking élménytúrával
zártuk, és úgy váltunk el, hogy jövőre
újra találkozunk egy óvodapedagógus
által más témakörben az intézményünkben szervezett szakmai napon.
Április 29-én májusfa-díszítés volt a
szülőkkel-gyerekekkel együtt. Április
30-án óvodásokkal és szüleikkel Nordic
Walking élménytúrán vettünk részt, a
nyíló tátorjánt tekintettük meg a Soóshegyen. Május első napjaiban a csoportokban folyamatosan anyák napi ünnepségek kerültek megrendezésre. Színvo-
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nalas műsorokat láthattunk, amelyben
benne volt a szakmai igényesség, a hagyományok tisztelete és a sok gyakorlás
amelyet a nevelési év során a gyerekek
az óvodapedagógusokkal vé-geztek. A
szülők és nagyszülők meghatódva élték
át a színvonalas ünnepi hangulatot, minden csoportban. Május 5-én a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ Szociális Szolgálat vezetőjének
előadásában, gyermekvédelmi témakörben szakmai tanácskozást tartottunk
intézményünkben, a nevelőtestület részvételével. Szorosabb kapcsolattartást
szorgalmaztunk az elkövetkezendő nevelési évben. Széleskörű tájékoztatást
kaptunk a veszélyeztetés-veszélyeztetettség témakörben.
Május 5-én szülői értekezlet volt a
gyógytestnevelésen részt vett gyermekek
szüleinek. Évértékelést hallhattak valamint hatékonysági kérdőívet töltöttek ki,
és bepillanthattak azokba a kép- és
videófelvételekbe, amelyeket év közben
készítettem a gyerekekről.
A fejlesztő pedagógus, Kasziánné
Pőcz Ida és a logopédus Baki Bea szoros
szakmai kapcsolatot tartott az év során
az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel,
a gyermekek fejlődése érdekében. Munkájukat köszönjük! Intézményünkben
olyan gyermekeket szeretnénk nevelni,
akik egészségesen élnek, harmonikus
mozgással, fejlett kommunikációs érzékkel és anyanyelvi kultúrával rendelkeznek. Megismerő funkcióik kifejlődtek, érzelmi életük kiegyensúlyozott,
szociális magatartásuk alkalmassá teszi
őket a közösségi életre, az iskola megkezdésére. Ezt szolgálja az általános
iskolával való intenzív és tartalmas kapcsolat is, melynek elsődleges célja az
intézmények munkájának összehangolása a problémamentes átmenet érdekében.
A kapcsolattartás tartalma igen sokszínű.
A tanévnyitón a gyermekek az óvodapedagógusok kíséretében vesznek részt, a
leendő elsősök verset mondanak. A
tanító néniket meghívjuk óvodai látogatásra, ahol megismerkedhetnek leendő
tanítványaikkal. Az iskolába való beíratás az óvodai szakvélemények alapján
történik, melyet az óvodapedagógusok
készítenek el. A nagycsoportosokkal
látogatást teszünk az iskolában, mely
során megismerkedhetnek az iskolai
környezettel, tevékenységekkel. Az
ovisuliban a tanító nénik játékos foglalkozásra várják a gyerekeket és szüleiket.
Ismerjük egymás pedagógiai program-
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ját, nevelési elveit. A tanítónőkkel tudatosan törekszünk szorosabb kapcsolatot
kialakítani annak érdekében, hogy az
óvoda-iskola átmenet könnyebb legyen.
A jövőben az évszakzáró rendezvényeink közül valamelyikre a nevelőtestület javaslata alapján meghívjuk az
iskolásokat szerepelni, amely jó lehetőséget biztosít a kapcsolatunk mélyítésére.
Az egyházakkal való kapcsolattartás
kiegyensúlyozott. Biztosítjuk a feltételeket a térítésmentes hittan foglalkozások
megtartásához. Óvodánkban a ka-tolikus
és református egyház hitoktatói tartanak
foglalkozásokat, előzetes igényfelmérés
alapján.
A Területi Szociális Szolgáltató Intézménnyel is rendszeres kapcsolatban
vagyunk. A gyermekvédelmi feladatok
egyre jobban előtérbe kerülnek, ebből a
szempontból is fontos a közös összefogás. Gyermekvédelmi felelősünk közvetítő szerepe megnőtt, az óvónők, szülők
jelzéseit figyelemmel kíséri, a változtatás szándékával továbbítja.

Május 11-én került megrendezésre a
Madarak és Fák Napja. Rendhagyó
módon a Csipet-Csapat csoport fogta
össze, aki a tavasz felelőse. A kicsikre
való tekintettel most nem a versenyé volt
a főszerep, hanem az élményé. A gyerekek megismerhették az év fáját, a mezei
szilt; az év madarát, a harist és az év
vadvirágát a mocsári kockás liliomot.
Játékos feladatok keretében nagyon sok
ismeretet szerezhettek a természetről.
Május 12-én részt vettünk az Országos
Fejlesztési Intézmény felkérésére a Zöld
Óvodánk
hatékonyságvizsgálatában.
Óvodapedagógusok és szülők élő interjúfelvétellel nyilatkoztak az elért eredményekről, a jövőbeni innovációs
tervekról. Fodor Zoltánné részletesen
kidolgozott összegzése Zöld eredményeinkről, valamint a közreműködő szülők,
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Horváthné Kati, Renczes Kata, Nagyné
Melinda pozitív véleménye megerősített
bennünket abban, hogy jó úton járunk.
Köszönjük a szülőknek, valamint
Andrejkáné D. Szilvia, Tóth Gézáné,
Hódos Zoltánné óvodapedagógusoknak
a közreműködését az interjúban!
Május 17-én kitáncoltuk és leszedtük
a májusfát. Május 18-án fogászati szűrésen vettek részt a nagycsoportosok, a kisebb gyerekek
tájékoztatást kaptak a helyes fogápolásról és az
egészséges táplálkozásról.
Május 20-án tanfelügyeleti
ellenőrzés volt az Oktatási
Hivatal részéről. Az intézmény az ellenőrzésben kiemelt eredményt kapott,
100%-os pedagógus-értékelés történt. Májusban az
ÁNTSZ is ellenőrizte intézményünket, és mindent
rendben talált.
Május 26-án gyermeknapi rendezvényt szerveztünk. Interaktív gyermekműsor,
kutyabemutató,
karate bemutató, bohócműsor, lufihajtogatás színesítette a programunkat.
Szeretnénk megköszönni a
sikeres programok szervezésében nyújtott segítséget
a kutyabemutató szervezéséhez a szülői szervezetnek, valamint Budai Rolandnak, Hujber Zsófiának
és Kelemen Krisztiánnak
az önzetlen segítségét. A
programokat a Szülői
Szervezet
ajándékának
átadásával zártuk: minden csoport bicikliket kapott, amit a gyerekek kitörő
örömmel próbáltak ki. Külön köszönjük
az Elven cukrászat fagylaltfelajánlását,
az Algida jégkrémgyár jégkrémfelajánlását és a Xixo cég üdítőinek
felajánlását.
Május 29-én a városi gyermeknapon
szerepelt a Ficánka csoport. A bölcsődei
csoport részt vett majdnem minden
óvodai programunkon. Bölcsődénkben
teljes kihasználtsági létszámmutatónk
vannak. A bölcsőde az óvodával egy
szakmai irányítás alá tartozik. A bölcsődei nevelés-gondozás, majd az óvodai
nevelés egymásra épülve szolgálja a
gyermekek, családok szükségleteit. A
szakképzett kisgyermeknevelő-gondozónők és a dajka néni az érzelmi bizton-
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ságot, a személyre szóló odafigyelést
életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével biztosítják. Nagy szeretettel nevelik a rájuk bízott gyermeket.
Füstös Edit szakmai vezető Veszprémben, a Módszertani Bölcsődében továbbképzésen is részt vett a nevelési év
során. Köszönöm a bölcsődei dolgozók
mindennapi lelkiismeretes munkáját!

A gyermekorvos, Dr. Meláth Viola
és a védőnő, Sallai Judit rendszeresen és
lelkiismeretesen végezték munkájukat
intézményünkben, amit nagyon köszönünk!
Június 4-én, szombaton évzáró ünnepséget szerveztünk, melyen a „Zöld
Péter”-című mesét játszották el a gyerekek. A színvonalas műsorra Vargáné
Dobó Katalin és Kerti Teréz óvodapedagógus készítette fel a ballagó nagyokat.
A tarisznyákat Peresztegi Anita varrta,
amit köszönünk szépen. A műsor keretében elbúcsúztattuk intézményünkből a
két nyugdíjba vonuló kolléganőt is.
Június 8-án az iskolába menő nagycsoportosok Budapestre kirándultak. A
Természettudományi Múzeumban, a
Tropicariumban, valamint egy játszóházban felejthetetlen élményeket szereztek. A programot az óvoda, a szülői
szervezet és a szülők közösen finanszírozták.
Szeretném megköszönni intézményünk valamennyi dolgozójának lelkiismeretes, odaadó, gyermekszerető
munkáját, a szülőknek az év közbeni
együttműködést, valamint minden segítőnek köszönet, akik támogatták munkánkat a gyermekeink érdekében!

Galambos Lászlóné
intézményvezető
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A szerbiai erőemelő világbajnokságra készülő Simon Csabával beszélgettem az elmúlt időszak sikeréről és terveiről.

Másnap hajnalban

húzó ruha nélküli) 240 kg-ot húzott, míg equiped-ben (felhúzó ruhás szám) 250 kg-ot húzott fel. Ezzel a teljesítményével
mindkét kategóriában magyar bajnoki címet szerzett. Ez nem
kis eredmény, lévén, hogy a nagyszámú versenyző miatt a
kitűzött kategória kezdési időpontja is elcsúszott. Csaba délelőttre tervezett első versenyszámára délután 15:30-kor került
sor. Ezt követően hajnali 4:45-ig kellett várnia második felhúzására. Elmondása alapján embert próbáló volt a két versenyszáma között eltelt hosszú órák alatt végig felfokozott
lelki és fizikai állapotban maradni. Sportolónk kitartását és
elszántságát mi sem tükrözi jobban, mint hogy ilyen nehézségek ellenére is a maximumot hozta ki magából.
Csabának ezen a versenyen való indulását a Kerigon
Hungary Kft. vezetője, Vájer Zoltán tette lehetővé.
Az elkövetkező időszakban már csak a szeptemberben, a
Szerbiában megrendezésre kerülő világbajnokságra készül.
Csaba gőzerővel edz erre az igen rangos megmérettetésre.
Szeretne minél többet kihozni magából, és a legjobb eredményt elérni. Erőemelőnk a 82,5 kg-ban indul raw-ban, 90
kg-ban pedig equiped-ben. Az utóbbi versenyszámban a saját
csúcsa 255 kg, ezt akarja megdönteni egy 270 kg-os húzással,
mellyel világbajnokként térhetne haza.
Hálás mindazoknak, akik e célja elérésében mellé álltak
és támogatják abban, hogy kijusson Szerbiába.
Ezúton is szeretne köszönetet mondani:
Balatonkenese Város Önkormányzatának,
a Kerigon Hungary Kft. tulajdonosának, Vájer Zoltánnak,
Vass Péternek, a Vass Gumiszerviz tulajdonosának,
Berta Károlynak, a Fregatt Presszó vezetőjének,
Vass Károlynak a kihelyezett gyűjtődobozokért, és azoknak, akik az abban elhelyezett összeggel támogatják.
Kívánom Csabának, hogy céljait elérje, és bízom abban,
hogy Szerbiából világbajnokként tér haza.

Csaba a 90 kg-os súlycsoportban állt a súlyok mögé, és
ahogy eddig, most sem talált legyőzőre. Raw számban (fel-

Szabó Tamás

Május 21-én rendezték meg Szerencsen a Magyar bajnokságot, mely egyben kvalifikációs verseny is volt. Az ország
minden tájáról közel 700 versenyző indult és szerzett jogot
arra, hogy a nemzetközi profi ligában versenyezhessen.

A magyar bajnok

SZÍVBOR
Az igazság így szól: A bor nem alkohol, és az alkohol nem bor, a bor különleges nedű!
Végy 8-12 darab hosszú, friss petrezselyemgyökeret! Tedd bele 1 liter jó minőségű borba, adj hozzá 1-2 evőkanál tiszta borecetet! 10 percen át főzd az egészet! Öntsd bele egy 4-5 literes zománcozott fazékba, tégy hozzá 40 dkg tiszta mézet! Takaréklángon főzd pár percig, amíg a méz teljesen felolvad, majd forrón gondosan szűrd le, és töltsd forrón jól kimosott csavaros
orvosi fél literes üvegekbe!
Ha jól készítetted el, a szíverősítő bor korlátlan ideig felhasználható.
Amikor egyszer-másszor „érzed” a szíved, végy be naponta 1-3 vagy több evőkanállal ebből a szerből s minden időjárástól,
izgatottságtól származó szívszúrás elmúlik, mintha elfújták volna. Nem kell kicsinyeskedned vagy aggodalmaskodnod, semmiképpen nem árt! Ám nemcsak a szív esetenkénti könnyű fájásainál, hanem igazi szívgyöngeségeknél is gyorsan segít a petrezselymes, mézes bor, sőt még a teljes gyógyulást is megadhatja.
Közreadja: Fazekas Andrásné
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Megemlékezés
Egyre többször fordul elő velem – ha a temetőben nyugvó
szüleim sírjához vezet utam –, hogy a korán eltávozott barátaim sírját is felkeresem, s bizony néha beszélgetek is velük.
Hisz oly megrázóan fiatalon s váratlanul távoztak e földi
világból. Lehetséges, néhányan úgy gondolhatják, ez a korom
előrehaladtával jár, s valószínűleg igazuk is lehet. Ám oly
sok, szívemnek kedves s számomra fontos szerettemet vesztettem el az utóbbi időkben, mint a biztos támaszt jelentő
szüleimet, fiatalabb s idősebb testvéreimet, valamint sok
önzetlen gyermekkori igaz barátomat. Emléküket örökre
szívembe zártam, ám legbelül máig is gyászolom őket.
Ez év májusában – szokásunkhoz híven – úgy döntöttünk
párommal, hogy időben friss virágpalántákra cseréljük a
lassan elnyíló árvácskákat. S miközben locsolókannákkal a
kezemben vízért igyekeztem, szüleim sírhelyétől nem oly
távol egy új keresztfát láttam meg, egy virágokkal borított
friss sírhalom tetején, amelynek látványa emlékek sorozatát
idézte fel bennem. Nem sokkal édesanyám elvesztése után
azon a sírhalmon is új keresztfa jelezte, valaki más is elvesztette szeretteinek egyikét. A későbbiek során szinte minden
alkalommal egy idős, de számomra ismeretlen hölgyet láttam
a sír körül szorgoskodni. A vázáiban mindig friss virágok
pompáztak, s a földben tavasztól őszig folyamatosan nyílottak a szebbnél szebb virágtövek. Néha az időnként felerősödő
keleti szél a végtelen fájdalom kimondott szavait hozta felém.
Messziről is jól látható volt, amint a zokogástól megmegrándultak vállai. Gyakran találkoztam a hölggyel, amint a
temető felé vezető úton ballagott, s kezében minden alkalommal friss virágokból készített csokrok voltak láthatók. Az
elmúlt évtized során oly megszokottá vált jelenléte a gondozott sír körül, hogy szinte automatikusan köszöntem felé, s
ami feltűnt számomra, mindig egyedül érkezett s távozott,
kísérő nélkül. Meg is lepődtem, amint egyik alkalommal
hangos köszönés hallatszott irányából, s egy fiatal, ismerős
arcú fiú integetett felém. Köszönésként válaszul én is visszaintettem, majd folytattam a palánták locsolását. „Na és hogy
van az egészsége?” – hangzott fel hirtelen a kérdés a hátam
mögött. „Köszönöm, jól” – válaszoltam a kérdező felé fordulva, de már fel is hangzott a következő kérdés: „Ugye, nem
ismer meg?” „Nem, ám az arcvonásai ismerősnek tűnnek” –
vallottam be őszintén. Nos, mint pillanatokon belül megtudhattam, hogy a nemrég önállósodott településrészünkön élt s
régen elhunyt, sokgyermekes barátom egyik fiával állok
szemben. Kérdéseket nem kellett feltennem, mert szinte szóhoz sem tudtam jutni, úgy belelendült mondanivalójába. Mint
kiderült, édesapja halála után kollégiumba költözött, szakmát
tanult, s azóta külföldön dolgozik. Ritkán jár haza, s úgy
tervezi, külföldön fog végleg letelepedni. Alkoholista édesanyját s elzüllött testvéreit nem is látogatja, csak ismerőseit, s
azt a nénikét, akit itt a temetőben oly gyakran látok a sír

körül, amint virágait ápolgatja. Nagyon szereti őt – folytatta –,
s szerette férjét is, tőlük több szeretetet és gondoskodást kapott, mint saját szüleitől. Szerettem volna én is kérdezni tőle,
de mintha gondolatolvasó lett volna, arra tért rá, amire igazán
kíváncsi voltam, hogy mit is takar az említett szeretet és
gondoskodás. „Tudja” – folytatta közös történetüket – „nékik
egy fiúgyermekük volt, akit korán elvesztettek, s azt követően
csak egymásnak éltek. Reggelente, mikor iskolába mentem, a
néni a kapujuknál várt, s friss kenyérből készített szendvicseket dugott zsebeimbe, s minden hétvégén az asztalukhoz ültettek, velük együtt ebédezhettem. Gyakran kaptam tőlük új
ruhákat, sőt, emlékszem, még iskolatáskát is. Alkoholista
szüleimet s végtelenül rossz viselkedésű testvéreimet nem
szerették, de előttem rosszat soha nem említettek róluk. Mikor
a kollégiumba kerültem, gyakran érdeklődtek telefonon utánam, sőt havonta zsebpénzt is küldtek. Utolsó éves voltam a
szakközépiskolában, amikor meghalt a férje, akit azóta is
gyászol, s minden egyes nap buszra száll, hogy kijöhessen a
temetőbe azt a sírt gondozni, amitől őt elszakítani a lehetetlennel egyenlő” – fejezte be mondandóját. Majd feltekintve
hirtelen elköszönt, sietve vissza az idős hölgyhöz, s annak
kezéből a kannákat kivéve vízért indult az ellenkező irányba.
Én azóta se láttam őket együtt – ennek immáron három esztendeje múlt ez év májusában.
Mint írásom kezdetekor említettem, az új sírkereszt láttán
az emlékezés képei elevenedtek meg előttem, s közben lelkem mélyéig hatott a fájdalom. Elköltözött ő is, a szerető
szívű hűséges özvegy, követve férjét a mennyek útján, hogy
odafent újra egymásra találhassanak. S azóta eggyel több sír
előtt állok meg én is, így köszöntve a számomra ismeretlen
ismerőst.
Id. Mészöly Sándor

Utóirat: Mint tudomásomra jutott, egy ismeretlen fiatalember német rendszámú autójából kiszállva olyan személyt
keresett, aki sírgondozást vállal. Valószínűleg talált is, mert a
síron azóta ismét nyílnak a szépen ápolt virágok, s a vázákba
hetente frissen készített csokrok kerülnek.
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INTERJÚ SZOLGA SZILVIÁVAL
– Tudom, hogy régebb óta foglalkozol különböző vállalkozásokkal. A vállalkozás ötlete mikor fogalmazódott meg
először benned, és mi volt az inspiráció?
– Nem túl régen, csupán mintegy tíz éve merült fel bennünk. Párommal, Hermann Róberttel együtt, egy életszakasz
lezárása után, s már életünk delén szembesültünk azzal, hogy
egyre nehezebb munkát találni. Így válaszút elé kerültünk:
magunk alakítjuk tovább a sorsunkat, vagy eltengődünk valahogy, esetleg külföldön próbálunk szerencsét.
– Voltak-e előzetes ismereteid, tanulmányaid?
– A vendéglátás és a kereskedelem mindig közel állt hozzám. Már ovis koromban is boltost, felszolgálóst játszottam,
ezért nem csoda, hogy felnőttként efelé orientálódtam.
– Iskoláid elvégzése után azonnal vállalkozó lettél?
– Középiskolámat megszakítva a vendéglátásban helyezkedtem el. Munka mellett sajátítottam el a szakmai ismereteket, majd Veszprémben helyezkedtem el, és évekig ott dolgoztam. A szakmai létra minden fokát végigjártam.
– Kaptá- e segítséget, illetve társakat az induláshoz?
– Róberttel mertem belekezdeni a vállalkozói életbe, mert
gyakorlatias gondolkodása az én kreativitásommal, az ő ötletes megoldásai az én kitartásommal jól kiegészítik, erősítik
egymást. Emellett az általános iskolában erős alapokat kaptam, amiért hálás vagyok. Vérné Irénke nénitől, Horváthné
Rózsika nénitől a hagyománytiszteletet, Palásti István tanár
úrtól a kreatív gondolkodást, Hermanné Emi nénitől az irodalom szeretetét kaptam útravalóul és örököltem. Ezek a „hamuba sült pogácsák” az útibatyumban, amelyek azóta is éltetnek és jól hasznosíthatóak életemben és vállalkozásomban.
– Milyen kezdeti nehézségekkel kellett szembenéznetek?
– Többféle nehézség adódott, de a problémák, azok leküzdése méginkább megerősítenek bennünket a hitünkben és
egymásban. Sajnos néha hoztunk hibás döntéseket is, amelyek szinte velejárói a vállalkozói életnek, de hát kockáztatás
nélkül nincs előrelépés. Hibáinkat felismerve, azokból okulva
próbálunk tovább haladni a célunk felé.
– Családod hogyan viszonyult mindehhez?
– Szerencsések vagyunk, hisz mindkettőnknek biztos családi háttere van, akik, ha baj van, mindig mellettünk állnak.
Hálásak is vagyunk nekik és mi is igyekszünk maximálisan
segíteni, ha szükség van ránk. Családom aggódva bár, de
támogat a vállalkozásban. Kaptam jó tanácsokat és intelmeket, de ismerve makacs, küzdő természetemet, tudják, hogy
nem adom fel, míg értelmét látom a munkának.
– Szerinted mire lenne szükség ahhoz, hogy könnyebben
működjenek a kezdő vállalkozások?
– Piacképes ötletre, biztos anyagi háttérre, arra, hogy rendelkezzenek erős nexussal, aztán kaphassanak az első félévben jelentős adókedvezményt. Mindezek mellett, ha kitartóan
dolgoznak, akkor nem lehet nagy veszteség, életben tudnak
maradni.

– Életedben mi az, amit a munkán kívül fontosnak tartasz?
– Ez a kérdés nagyon kedves a szívemnek, hiszen a munkámon kívül a két lányom a legfontosabb. Nekik szeretnék
biztos alapot teremteni. (Itt nem főképp a vagyoni alapra
gondolok.) Úgy próbálok dolgozni, hogy értéket teremtsek.
Szeretném Balatonkenesén is meghonosítani a kulturált szórakozási lehetőséget a fiatalok, családok, az aktív nyugdíjasok, s az ide látogató turisták, üdülők számára. Számos városban már működnek ilyen szórakozóhelyek. Biztatóak a
jelek, vannak már visszajelzések, hogy nálunk is működhet
ez a modell.
– Van-e olyan élmény, amelyet szívesen megosztanál az
olvasókkal?
– Erre a kérdésre könnyű válaszolni, mivel naponta élek
át pozitív élményeket, amelyek erőt adnak a holnaphoz, a
folytatáshoz. Most éppen a legfrissebb élményemet élem át,
miközben kedves Magdi néninek válaszolok.
– Vannak-e igaz barátok az életedben, akikkel szívesen
töltöd el a szabadidődet?
– A legigazabb barátom Robi, akivel gyermekkorunk óta
ismerjük egymást. Egy padban ültünk az iskolában, s azóta is
egy szekéren utazunk. Szerencsések vagyunk, mert elmondhatjuk, hogy sok gyerekkori barátunk van, volt óvodai, iskolai társak.
– Hobbi, kedvenc időtöltés?
– Most a Borsosh Ház beindítása köti le teljesen az időmet, és sajnos nem jut idő a táncra és a sportra, amit nagyon
szeretek. Viszont van egy hobbim, amit a munkámban is
hasznosíthatok: a hagyományőrzés a konyhában. Rég elfeledett ételek receptjeit gyűjtöm, amely ételeket szeretném viszszahozni a köztudatba. Az éttermek többsége egyre kevesebb
ételt kínál a magyar konyhából. Ha csak egy picit vissza
tudok csempészni ezek közül a mai asztalokra, már nem
dolgoztam hiába.
– Milyen újabb vállalkozásba szeretnél kezdeni?
– Nem kezdek új vállalkozásba, hanem a meglévőt alakítom át úgy, hogy a közösség is profitálhasson belőle. Meggyőződésem, hogy hosszú távon csak akkor lehetek sikeres,
ha hasznos, amit csinálok. Hamarosan megnyitjuk Kenese
első gyorséttermét, ezzel is bővítve a helyi szolgáltatások
körét, barátságosabb, otthonosabb vendéglátással, gondolva a
nagycsaládosokra, fiatalokra, nyugdíjasokra.
– Gratulálok, ez szerintem is nagyon jó elképzelés. Sok sikert a megvalósításhoz! Kinek dobod tovább a labdát?
– Egy fiatal vállalkozóra, Szecsődi Melindára esett a választásom.
– Köszönöm az interjút! Sok szép, szívet melengető érzést, gondolatot fogalmaztál meg. A továbbiakhoz sok sikert
kívánok!

Sörédi Györgyné
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Június 13-án, egy hétfői napon ismét kedves meghívásnak tehettem eleget, amikor részt vettem váro-sunk Nyugdíjas Klubjának rendezvényén. A megnyitó beszédet Sörédiné Magdika mondta el, köszöntve a megjelent vendégeket és a klub tagjait,
megemlékezvén azokról is, akik sajnos nem tudtak személyesen jelen lenni. A meghívottak részéről városunk polgármestere,
Tömör István úr köszöntötte a szépkorúakat, elismerően szólva működésük s közösségi életük színvonaláról, biztosítván őket a
testület jövőbeni támogatásáról is. Majd a klub vezetőjével egyenként felköszöntötték a kerek esztendőt betöltött, s névnapjukat az esztendő első felében ünneplő tagokat, egyúttal megköszönve civil támogatóik önzetlen segítségét. A jóízű gulyásleves
közös elfogyasztása után kellemes beszélgetésekkel telt az együtt töltött délután.
Köszönöm a meghívottak nevében is, hogy ismét Önökkel együtt lehettünk, s kívánunk mindnyájuknak még sok boldog, e
közösségben eltöltendő esztendőt s jó egészséget!
Köszöntő köszönet
Oly nyugtatón boldogító érzés csitítja örökkön háborgó lelkemet,
Ha néha-néha közöttetek s veletek együtt lehetek.
S az őszinte szeretet tudata kitárja felétek sebzett szívemet,
Hadd töltse fel a belőletek áradó önzetlen szeretet.
A szeretet, amely e földi világban mára már oly ritka kincs,
S tőletek mégis ingyen kaphatja, ki szemeitekbe tekint.
A belőlük áradó szeretet fénye legyőzi az éltető napot,
S boldog emberré válhat, ki belőle kaphatott.
A küzdelmekkel telített évtizedek nyomait letörli orcáitokról
A mindig megértő, szerető, kedves mosolyotok,
S ha tehetném, egyenként simogatnám mindőtök megfáradt kezét,
A tőletek kapott oly sok szeretetért.
S ha az úr nékem is engedi megérnem e gyönyörű tisztes kort,
Továbbadom öröklött szereteteteket majd egykoron.
Hisz értetek is szól minden egyes elmondott esti imám,
Kérvén az urat, vigyázzon reátok még hosszú
S boldog éveken át.
Id. M.S.

Hajnali recept
Minden reggel elkészítendő!
Hozzávalók:
2 dl türelem
1 csésze jóság
4 kanál jóakarat
egy csipetnyi reménység
egy adag hit
Tégy hozzá: kétmaroknyi toleranciát
egy adag okosságot és
néhány szál szimpátiát
egy maroknyi alázatosságot és
egy nagy adag jó kedvet.
Hintsd meg sok jóindulattal,
hagyd összeérni,
és lesz egy jó napod!
Fazekas Andrásné

– KG gondolatai –
Cselekedni – akkor úgy is lesz.
A szép álmoknak, derűs pillanatoknak,
örömteli gondolataimnak magam vagyok
az álmodója, a 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
és másoknak is ezt adhassam.

2016. július
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A nyári szezon várva várt nyitányaként a Nők a Balatonért Egyesület
igazán méltó módon ünnepelte-köszöntötte a környezetvédelem világnapját:
a NABE június 5-én ugyanis első alkalommal, de hagyományteremtő
szándékkal rendezte meg a „Jövőd a Balaton” Zöld Fesztivál névre
keresztelt programját, amelyen az idén 21 éves szervezet majdnem minden
csoportja képviseltette magát.
Június első vasárnapján minden NABE-s tekintet Balatonalmádira
szegeződött; a lelkes, tettre kész és elhivatott lányok, asszonyok pedig már
reggel birtokba vették a hangulatos Szent Erzsébet Liget (korábbi nevén
Öreg park) egy jókora szeletét. A helyszínnel kapcsolatban mindenképpen
érdemes megemlíteni, hogy a park felújítása a 21 évvel ezelőtt létrehozott, a
Balaton környezeti, természeti és kulturális értékeit őrizni, védeni hivatott
NABE eddigi legnagyobb projektje volt.
A balatonakarattyai és balatonkenesei csoport szép számú küldöttséggel csatlakozott a különböző tóparti
településről érkező tagtársakhoz, mi több, rögtön beköltöztünk a
Zenepavilonba, ahol is tetszetős szabadtéri tárlatot rendeztünk a régi balatoni
„vizes” mesterségeket bemutató, 2016. márciusában a balatonkenesei
Kultúra Házában már nagy sikert aratott „Vizek és mesterségek” kiállítás
anyagából.
A rendezvény
főszervezői igazán
kitettek magukért:
az első balatoni
Zöld Fesztivál sokszínű eseménnyé
kerekedett, és a
család minden tagja
számára érdekes, hasznos, ismeretterjesztő programokat és játékokat kínált.
A változatos kézműves foglalkozásokon kicsik és nagyok megismerkedhettek a foltvarrással, megcsodálhattak jó pár mintapéldányt a már
elkészült patchwork táskák közül, bepillanthattak a szövés rejtelmeibe, az
ügyes kezű látogatók pedig kipróbálhatták a csuhézást, valamint az
újrahasznosított anyagokból való barkácsolást is. Engem, személy szerint, a
balatonendrédi csipkeverők különleges bemutatója nyűgözött le igazán...
A rendezvény
egyik fő attrakciója a „Játékos Balaton” elnevezésű interaktív játék volt,
amely a Balaton növényeit, állatait, a különböző halfajokat, a
gyümölcskultúrát, a nevezetes épületeket, vagy éppen a balatoni kőzeteket
mutatta be az érdeklődőknek. A 26 különböző állomásból/elemből álló
„balatoni játszóház” játékai a tóval kapcsolatos szinte valamennyi témakört
„feldolgozzák”, így az érdeklődő kicsik és nagyok játszva ismerkedhetnek
meg a magyar tenger értékeivel, múltjával és jelenével.
Akarattyai és kenesei különítményünk „standjánál” többek között a
gyerekeknek készült mutatós szelektív hulladékgyűjtő-szettel vártuk a fém-,
műanyag- és papírhulladékot örömmel válogató lurkókat, de a Balatonos
kirakósjáték is nagy slágernek számított az asztalunkhoz érkezők körében.
A programok összeállításakor a szervezők természetesen nemcsak a
gyerekekre, hanem a felnőttekre is gondoltak, akik a vízbárban különféle
palackos, forrás- és csapvizet tesztelhettek, a helyi tagtársak jóvoltából
megismerkedhettek a vegyszermentes háztartási tisztítószerekkel, és még folyékony mosógélt is készíthettek természetes
alapanyagokból.
A jó hangulatú rendezvény első felvonása az ebédtájban érkező heves zivatarral zárult, és bár a nap második felének időjárását
kevésbé jellemezte a zavartalan napsütés, mint a délelőttit, a program – ha kevesebb résztvevővel is, de – délutánig tartott. A Zöld
Fesztivál pedig egyértelműen népszerű és sikeres hagyományteremtő rendezvényként írta be magát a NABE egyre színesebb
krónikájába...
Szűcs Anikó
(A szerző fotói)
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A télen etetett madarakat megtelepíthetjük kertünkben
egész évre, ha megfelelő fészkelőhelyeket kínálunk nekik.
Természetes környezetben öreg fák törzsén látható mélyedések, odúk azok, melyeket az énekesmadarak fészkelés céljára
felhasználnak. Ilyen odvas fákat azonban lakókörnyezetben
megtűrni – balesetveszélyességük miatt – nem lehet. Ez az
oka, hogy apró énekesmadaraink igencsak szűkében vannak a
fészkelési lehetőségeknek. Némi barkácsolással segíthetünk
ezen a problémán, cserébe megfigyelhetjük a madarak költését, fiókáik felnevelését, egyszóval bepillantást nyerhetünk mindennapi életükbe.
Az odúk leggyakoribb típusai az
alábbiak:
„A”: Az odú hasznos alapterülete minimum 10 x 10cm, a kerek bebújónyílás 28
mm átmérőjű, ez az aljától 18 cm magasan
kezdődik. 2-6 m magasra kell függeszteni a
fára. Alkalmas kékcinege, barátcinege és
fenyvescinege megtelepítésére, a széncinege és a verebek ebbe nem tudnak bemenni.
„B”: Az odú hasznos alapterülete 12,5 x
12,5 cm, a bebújónyílás átmérője 32 mm,
az aljától 20 cm-re. 2-8 m magasra kell
függeszteni, fára. Széncinege, mezei és házi
veréb, légykapók, nyaktekercs fészkelhet benne.
„C”: Nevezik „félig nyitott odúnak” is. Alapterülete 12,5
x 12,5 cm, a berepülő nyílás 10 x 10 cm-es négyzet, vagy
téglalap alakú (közvetlenül a tetejétől lefelé). A rozsdafarkúak ilyenben szeretnek költeni; szeretik, ha költés közben
beláthatják a területet. 2-8m magasra kell kitenni, eresz alá,
vagy gerendára, gerenda alá. (Olyan helyre, hogy macska ne
közelíthesse meg !)
„D”: „Szalakóta odúnak” is hívják. Fészkelhet benne seregély, búbos banka is. Alapterülete 20 x 20 cm, bejárata 4660 mm, vagy 80-120 mm átmérőjű, a megtelepítendő madárfaj nagyságától függően.
Ezen kívül sokféle odútípus van még, például a háromszög alapú fakusz-odú, a csőszerű kuvik-odú, stb.
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Bár sok más anyagot is kipróbáltak már, én mindenkinek
a fenyődeszkát javaslom az odúkészítésre. A 15 cm széles ún.
„colos deszka” alkalmas az „A” és „B” típusú odúhoz is. A
deszkát csak a bebújónyílás környékén kell megcsiszolni,
hogy a ki-bejáró madarak tollát ne sértsék meg a szálkák;
egyéb helyeken (belül) jobb is, ha kissé durva, mert nem
engedi megcsúszni a fészekanyagot. A nyílásokat fúrógépbe
befogott megfelelő méretű maróval tudjuk elkészíteni. A tetőt
leszedhetőre, vagy nyithatóra készítsük (zsanérral), hogy a
költés után kitakaríthassuk. A tető mindenképpen nyúljon túl az odún, a beázás megelőzésére. A tetőlapra kátránypapírt szerkeszthetünk, így növekszik a vízállósága. Az
odú aljára fúrjunk néhány apró lyukat, arra az
esetre, ha mégis víz kerülne bele. Az elkészült odút érdemes lenolajkencével lekenni,
így sokkal tartósabb lesz, aljára szórjunk egy
marék forgácsot, vagy tőzeget, a többit a
madarak elintézik. Legjobb felszerelési mód
a tető közepére egy erős szemes csavart behajtani, ebbe fűzött erős fémdróttal
felfüggeszteni a fára. Fontos, hogy a
röpnyílás déli, vagy keleti irányba nézzen és
legyen egy beszálló tér, ne fedjék el az odú
előtti teret az ágak. A fiókák kirepülése után az odút ki kell
takarítani.
Ha egy területre több odút kívánunk kihelyezni, azok legyenek különböző típusúak (kék cinegének – széncinegének
– rozsdafarkúnak), mert az énekesmadarak is ún. revírt tartanak, saját fajtársaikat nem viselik el bizonyos távolságon
belül, különösen költési időben nem. De egy udvarban négyöt pár madár nyugodtan költhet, ha nem azonos fajúak.
Az elkészült odúkat feltétlenül tegyük ki a téli madáretetés idejére. Birtokba ugyan legtöbbször nem veszik még a
madarak, de felmérik a lehetőségeket, és tavasszal azonnal
elfoglalják a költőhelyeket.
Jó barkácsolást kívánok mindenkinek!
dr. Zoltán Levente

…és ezalatt a Könyvtárban…
Események a balatonkenesei Könyvtárban 2016. júliusában
Július 13. szerda, 15.00
Folyóiratok bemutatója
Július 28. csütörtök, 17.00
Kiállítás Miklós Melinda grafikáiból
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Tanév végi zárás a katolikus hittancsoportoknál
Itt a nyár. A balatonkenesei katolikus hittanosok is
befejezték az iskolai tanévet. Az egész éves tanulás után
próbáltuk megjutalmazni hittanosainkat Balatonkenesén.
A mai kor gyermekei sok tárgyi ajándékot kapnak, valami más meglepetésre gondoltunk. Az egymásnak
ajándékozott minőségi idő korunk legnagyobb kincse.
Éppen ezért a hittanos gyerekeknek közös programokat
és maradandó élményeket ajándékoztunk. Jézus is erre
tanít minket, hiszen a Szentírásban olvashatjuk, hogy
„Legyetek mindnyájan egy!”
Először az egész tanév során rendszeresen szentmisére járó hittanosoké volt a főszerep. Május 29-én, Úrnapján vártuk a gyerekeket a közös szentmisére és ünnepi
körmenetre. Hittanosaink lelkesek, és aktívak voltak a
liturgia alatt. Majd a templomban meglepetéssel vártuk
őket. Minden hittanos, az óvodástól a nyolcadik osztályosig sütemény-csomagot kapott, hiszen jól tudjuk,
nemcsak a léleknek, hanem a testnek is kell a táplálék.
Június első hetében pedig minden hittanos
gyerekünket vendégül láttunk egy hittanos napon. 3
csoportban kértük ki a gyerekeket az iskolából egész
napos programra. Először az 1, 2, és 3. osztályos
hittanosok érkeztek hozzánk. A közös szentmisét a
templom megtekintése, majd közös csoportjáték,
kreatív füzetborító készítés, sok-sok nevetés és
finomság követte. A legkisebbek sok élménnyel,
jókedvvel és teli hassal mentek el.
Másnap a 4. és 5. osztályos gyerekeké volt egy
napra a kolostor udvara, és a közösségi ház. Velük is
szentmisén vettünk részt, majd a liturgikus hely, és
liturgikus tárgyak megismerése következett. Jókedvben
nem volt hiány sem a hittanos, sem az ügyességi
vetélkedőkben. Jó közös mókának tűnt a templom
hosszának lemérése, vagy éppen a lisztfújás is. A
jókedvhez bőségesen fogytak a sütemények és a
gyümölcsök is.
A felső tagozatos hittanosokat az utolsó iskolai héten
vártuk felsős programokkal. Jó érzés volt látni a kamaszokat, amint szentségekhez járultak, és aktívan részt vettek a
szentmisén. A körjátékok jó hangulatot teremtettek az
ügyességi játékokhoz, és a közös szalonnasütéshez is. A
mozgalmas délelőttöt vidám játékokkal fejeztük be, és
természetesen jobbnál jobb süteményekkel.
Köszönjük minden szülőnek, aki ebben a tanévben ránk
bízta gyermekét, hogy közelebb vezessük Istenhez, a széphez, és a jóhoz. Külön köszönet illeti a Balatonkenesei
Katolikus Karitász csoport tagjait, akik szolgálatukkal,
jelenlétükkel, háttérmunkájukkal és anyagi támogatással
segítették ezeknek a hittanos napoknak a megvalósulását.
Bízunk benne, hogy hittanosaink valami olyan megélt
élménnyel lettek gazdagabbak, melyeket egy életre magukkal visznek. Jövőre pedig újra találkozunk!
M. Erzsébet nővér
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A Dunaújvárosban június 10-én megrendezett gyermek és diák korosztályos birkózóversenyen Balatonkenese város ifjú
lakója, Németh Dániel, a Berhi BSE Papkeszi csapatának versenyzője az 50 kg-os súlycsoportban első helyezést ért el.
Teljesítményéért osztálya, a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. b-sei mellett
lapunk olvasói nevében mi is sok szeretettel gratulálunk!

KÉZMŰVES CSÜTÖRTÖK
Június 30-tól augusztus 18-ig
minden csütörtökön
kézműves foglalkozás
A Kenesei Kézműves Körrel,
a Tájházban.
Információ: Kultúra Háza 88/594-500

Gyöngyhalászat
Újra Gyöngyhalászat a Kultúra Házában!
Alkotók jelentkezését várjuk a 2016. augusztus 5-én megrendezésre kerülő kiállításukra!
Ha fest, rajzol, gyöngyöt fűz, hímez,
vagy kreativitását valamely más képzőművészeti formában fejezi ki,
és alkotását szeretné megmutatni a világnak, szeretettel várjuk, 2016. július 22-ig!
Információ: Kultúra Háza 88/594-500
kulturahaza@balatonkenese.hu
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Tamaskovics György intarzia-kiállítása

„Ennyit magamról”

Tamaskovics György intarziáiból nyílt kiállítás a balatonkenesei Kultúra Házában
2016. május 27-én. Balatonkenese abban a szerencsés helyzetben van, hogy a
művész a város rendszeres és visszatérő kiállítója, így nyomon követhetjük művészetének alakulását, fogalmat alkothatunk az őt érdeklő témákról. Mostani
tárlatán több, újonnan elkészült alkotását csodálhatták meg a látogatók.
A nemes egyszerűséggel „Ennyit magamról” címet viselő képen a művész
ujjlenyomata látható. Az ujjlenyomat
egyedi sajátságunk, tulajdonosáról sok
mindent elmond. Ám amit nem, arról
helyette a többi kép beszél.
A kiállítást T. Vajda Márta nyitotta
meg, a tőle megszokott rendkívül precíz
és informatív előadással, mely után
Tamaskovics György, egy éppen készülő intarziája kapcsán az alkotás folyamatába is bepillantást engedett a jelenlevőknek.
– nk –
Fotó: Riskó Annamária
Rákóczi-fa

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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Itt a nyár!
A nyári idegenforgalmi szezonra
készülődés jegyében nemcsak a
felnőttek, hanem a gyerekek figyelmét is szeretném felhívni néhány dologra.
A Kapitányság területén minden
általános és középiskolában tartott
az Iskola Rendőre vagy a megelőzési előadó foglalkozást a nyár veszélyeiről, de ezt nem lehet
elégszer elmondani.
Arról nem is beszélve, hogy a gyermekek neveléséért felelős felnőttek, nemcsak a szülők, is felelősek, mire tanítják
a következő nemzedékeket, milyen példát mutatnak.
A tanév befejeződésével „rászabadult” a szabadidő a gyerekekre, fiatalokra. A hasznos és értelmes időtöltés lenne a
legfontosabb eszköz a veszélyek elkerülésére.
A számítógép előtt, az okostelefon nyomogatásával töltött
idő a felnőttek életében is egyre több! Ezzel az a legnagyobb
gond, hogy egy virtuális, a valóságot csak utánzó világba
vezet. A személyes kapcsolatok beszűkülése, a személyes
találkozások hiánya mindenképpen hátrányosan hat a gyerekek, fiatalok érzelmi fejlődésére. A virtuális világban nem
érzik a tetteik, kijelentéseik súlyát, hatását a másik emberre,
nem szereznek tapasztalatot az ismerkedés, barátkozás buktatóiról, csalódásokról, örömökről, a felelősségérzetről. Könynyen hajlamossá válnak, hogy „pótszerek”-hez nyúljanak.
Ezek egyik fajtája csak a dizájner-drogok, a tudatmódosító
szerek világa. A társadalom által elfogadott és tolerált alkoholfogyasztás sokkal több fiatalt veszélyeztet! Sajnos mindig
akadnak olyan felnőttek, akik nem érzik annak súlyát, ha
alkoholhoz vagy drogokhoz juttatják a könnyen befolyásolható fiatalokat, akik abban a módosult tudatállapotban hamarabb válnak bűncselekmények, szabálysértések elkövetőivé

és áldozatává is, különösen a szórakozóhelyeken, rendezvényeken és környékükön.
A másik kiemelt terület a közlekedés, annak minden ágával. A nyáron többször megkapott autókkal, a motorozással,
kerékpározással, de gyalog is. Nem beszélve a szabadvizeken, vízparton való tartózkodás szabályainak betartásáról, a
strandolásról. A gyerekek gyakran értékes tárgyakat visznek
magukkal, amely csábítja a tolvajokat; kimelegedve, alkohol
hatása alatt indulnak fürödni, vízibiciklizni, csónakázni. A
korral járó „lazaság” mellett a nyárral járó óvatlanság, figyelmetlenség a legfőbb veszélyforrás.
Persze ezek a dolgok a kikapcsolódó felnőttekre is jellemzőek. A nyitva hagyott nyaralóajtók, ablakok, amíg strandol a család, a nyitott gépkocsi az udvaron, a parkolóban a
csomagtartóba átrámolt holmi, a strandon őrizetlenül hagyott
cuccok mind mágnesként vonzzák a besurranókat, tolvajokat.
Az idegenforgalmi szezonra a Rendőrség mindig megerősítéssel készül. Így van ez ebben az évben is. Segítséget kapunk más rendőri egységektől, rendőr-hallgatóktól; diáktolmácsokat alkalmazunk, kerékpáros és motoros járőrszolgálatot szervezünk, fokozzuk a rendőri jelenlétet nemcsak a közterületeken, hanem a rendezvényeken, akár figyelemfelhívó
megelőzési programokkal is. Tájékoztató anyagokkal szólítunk meg állandó lakosokat és vendégeket egyaránt, hogy
megelőzzük az áldozattá válást. Rendszeresek lesznek a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági ellenőrzések nemcsak a
közterületeken és közutakon, hanem a szórakozóhelyeken és
rendezvényeken is.
Bízom benne, hogy a fokozott rendőri jelenlétet nem
zaklatásként, hanem az Önök jó közérzetének biztosítása
érdekében tett intézkedésekként fogják értékelni.
Szép és kellemes nyarat kívánok, kollégáim nevében is!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Köszönet a Városgondnokságnak
A balatonkenesei lakók, a nyaralótulajdonosok és a hozzánk látogatók nevében köszönjük a Városgondnokság valamennyi
dolgozójának a városunk szépítése érdekében végzett munkáját, most kiemelten azonban:
Erdélyi Jánosnak és csapatának a virágok ültetését;
Babolcsai Hajnalkának és csapatának a virágágyások, valamint a Tájház udvarának gondozását;
Babolcsai Tamásnak és csapatának az Óvoda utcai járda kövezését;
Takács Lászlónak és csapatának a fűnyírást;
Németh Istvánnak a fák és bokrok gondozását;
Szanza Józsefnek és Kiss Józsefnek az utcák tisztán tartását;
Kreitli Józsefnek és Varga Gábornak a szállítást.
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Tájházunk tája
a nap felszÍne És a meteoritok vilÁga
Ezzel a címmel hirdette június 11-i bemutatóját az Úrkúti Csillagászati Klub két tagja, Ivanics Ferenc és Ivanics-Rieger Klaudia.
A Tájházban vártuk mindazokat, akik ezen a szombat délutánon
velünk szerettek volna tartani a meteoritok világába, és akiket érdekeltek a napfelszín titkai. Meglehetősen izgultunk, mert délutánra
kiadós esőket és felhősödést ígért a meteorológia – ha így alakul,
gondoltuk, maradnak a meteoritok. Szerencsére az idő kegyes volt
hozzánk, és egészen a rendezvény végéig nem láttunk felhőket, így
a két speciális távcsővel a napfelszín tanulmányozására is lehetőségünk nyílt. Feri és párja, Klaudia irányításával protuberanciákat,
napfoltokat figyelhettünk meg, közben rengeteg hasznos és érdekes
ismeretet szerezve központi csillagunkról. Feri igazán kitett magáért: minden részletre kiterjedő, hihetetlenül informatív és élvezetes
előadása kicsiket és nagyokat is egyaránt lenyűgözött. Szavai nyomán nemcsak a Naprendszerben, de annak határain túl is kalandozhattunk. És a legkitartóbbakkal a végén még némi tudományelméleti fejtegetésbe is belemerülhettünk, melynek az ekkor már kitartóan gyülekező felhők és a vihart jelző dörgés vetett véget.
Folytatjuk július 1-én, pénteken este 21:00 órakor! Igaz, akkor nem a Napot, hanem sokkal inkább az esti égbolt látnivalóit
fogjuk szemügyre venni, de ettől függetlenül mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a Tájházban!
– nk –
Fotó: Vasváry Claudia és Tóth Eszter

2016. július 1. péntek, 21:00 óra, Balatonkenese, Tájház
Távcsöves csillagászati bemutató a Tájházban!
Az este folyamán az Úrkúti Csillagászati Klub tagjai hozzák közelebb a távoli világűr objektumait. Kalandozásunk során meglátogatjuk a sok titkot rejtő Mars vöröses korongját, majd a bolygórendszer gigászára, a Jupiterre vetünk egy pillantást. Az este sztárja a Szaturnusz csodálatos gyűrűrendszere és holdjai. Az igazán kitartóak
jutalma pedig az éjszakai égbolton szétszórt távoli csillaghalmazok, ködök és galaxisok meglátogatása.
A bemutatón megjelennek a Klub nagyteljesítményű csillagászati távcsövei, hogy azokkal hozzuk közelebb az
éteri testek világát a Föld lakóihoz.
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Vihar a Balatonon
Kéklőn ragyogott a kora reggeli égbolt, s vöröslőn ébredezve
Egyre feljebb kúszott az éltető nap.
A vidám kis bárányfelhők gondtalanul játszadozva, kergetőzve
El-elfogtak egy-egy aranylón fénylő sugarakat.
Az öreg tó aprócska hullámai pajkosan kacagva csacsogtak,
S olykor játékosan nagyokat csobbantak.
A part mentét takaró gyors növésű nádas délcegen kihúzván magát
Méltóságteljesen nyújtogatta még alig fásult derekát.
Majd nyugat felől hirtelen hatalmassá tornyosuló fekete fellegek
Néhány pillanat alatt átszínezték a kék eget.
A kis bárányfelhőket maga előtt morogva, dörögve messze űzve,
Csattogón, sistergőn cikázó nyilait kilőve.
Az öreg tó hullámai a magasba törve körülöttük semmit nem kímélve,
A vöröskő gátnak is vakon nekimenve.
S a part mentén zöldellő nádas gyáván s önként megadván magát
Készségesen meghajlította a vihar előtt derekát.
Ám a nekivadult természet gőgösen fitogtatva rettentő erejét
Tört s zúzott maga körül mindent, mit elért.
Mily gyorsan jött a vad vihar, oly sebesen száguldva tova is haladt,
S újra felragyogott a nap néhány pillanat alatt.
A félénk kis bárányfelhők is óvakodva bár, de előlopakodtak,
S mindenről elfeledkezvén vígan továbbjátszadoztak.
Az öreg tó hullámai is lassan elcsitultak, s szinte alig csobogtak,
S a lágyan ringó tarajocskák halkan dalolgattak.
S lám, a nem oly rég még délceg, magamutogató büszke nádast,
Mely gyáván megadta magát, a vihar letarolta harmadát.
De ott, ahol a sok zsenge nádszál összefogott, a vihar nem arathatott,
Mert e nádszálak szövetsége egy erős egységet alkotott.
Id. M.S.

Bayer Emil:
Keresztúton…
Falusi mezsgye
szélén áll
egy feszület.
Élő emlék ez,
vagy csupán
egy kövület?
Parasztok emelték,
kik szántottak,
vetettek,
arra járván
főt hajtva
keresztet
vetettek.
Mai vándor!
Te követed-e
őket
és lát-e
a kereszt
meghajtott
főket?

Koncertek a balatonkenesei Református Templomban
Július 10. vasárnap, 19.00
Vida Mónika Ruth orgonaestje
Július 24. vasárnap, 19.00
Teleki Miklós Artisjus-díjas
orgonaművész koncertje

Július 29. péntek
Kántorkoncert a Veszprémi Református Egyházmegye
orgonaalapjának javára. Közreműködik: Küronya
Veronika, Varga Áron, Sipos Csaba
Augusztus 13. szombat, 19.00
Simon Bence ütőhangszeres művész koncertje

2016. július
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Szilágyi Beáta
régimódi irodalmi szalonja
Balatonkenesén!
A fővárosban már jól működő
házi alkalmak,
Kenesén most első ízben!

Július 15-én, pénteken
17:00 órától.
Az alkalom
élménybeszámoló beszélgetéssel
kezdődik, melyet
közös könyvolvasás követ, 19-20 órától.

Előzetes bejelentkezés:
30/483-20-63.
Az irodalmi szalon Együttműködő partnere a
Balatonkenesei Antikvárium.
Itt beszerezheti, amiről a szalonban beszélgetnek.

Gellértfiné Kazi Margit: Körforgás
Lisztszemcsék hullanak hatalmas hengerről.
Búzaszem szüntelen szétroppan, szétlapul.
Szállongva sok mindent elmond az emberről:
Szánt, vet, arat, őrül fáradhatatlanul.
Ökröt hajt, ekét tart kemény földbe vájva
Fénylő barázdáknak sorjázza párját.
Cserzett homlokáról hullik izzadsága,
Férfiasan állja kemény nap próbáját.
Egy kis szusszanásnyi szünet este otthon,
Imádság, vacsora, tisztálkodás, nyugvás.
Tiszta istállóban, széna jászolon
Pihen a hű állat, hallik a mocorgás.
Gép és állat el van látva. Vacsorával
Várja párja, s vigasztaló tekintettel.
Pohár borral, szívderítő mosolyával
Puha ággyal, simogató szeretettel.
Ember és föld nap-nap után egymást gyűrik.
Eljön a nyár, hullámzik a búzatenger.
Arat, csépel s keze nyomán csűrbe gyűlik
Kenyér-áldás, s összehajol: Isten, ember.
Messzeszálló illatával, új kenyérrel
Ünnepel a földművelő családjával.
Megpihen az asztal körül, s hálás szívvel
Istent áldja hálás szóval, imádsággal.
A mag pihen, elkészítve a vetésre,
Az ember meg újra készül a szántásra.
Földbe kerül, puha hantba, kikelésre,
Isten Atya áldást ad a körforgásra.
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Közös citerás hét a Pannónia
Citerazenekarral!
A Pannónia Citeraegyesület
2016. július 18-24. között megrendezi
a III. Nemzetközi Pannónia Citera- és Néptánctáborát

Örömmel tudatjuk minden kedves barátunkkal, citerással, néptáncossal, népdalkörrel, népi énekessel, és minden, a népi
kultúrát kedvelővel, hogy a Pannónia Citerazenekar meghirdeti III. Nemzetközi Pannónia Citeratáborát!
A már megszokott helyen és környezetben, csendes, barátságos közegben várunk Benneteket – sok szeretettel!
A tábor helye: 8174 Balatonkenese, Kultúra Háza, Táncsics M. u. 24.
A tábor ideje: 2016. július 18-24. – 6 éjszaka
Elhelyezés: Pilinszky János Általános Iskola, Postás Üdülő (2-4 ágyas szobákban), Parti sétány vendégház, Balatonkenese

Részvételi díj:
14 éves korig: 41.000.- Ft/Fő
14 év felett: 42.500.- Ft/Fő
Napi díj: 7.000.- Ft /Fő
A részvételi díj tartalmazza a szállás, a napi háromszori étkezés és az oktatás mellett a strandbelépő és az esti foglalkozások,
előadások költségét!

Ami Balatonkenesén várja:
– Kezdő és haladó szintű hangszereseknek tovább fejlődés, szóló- és többszólamú zenét játszó citerásoknak magas színvonalú
képzés, bőséges dallamkészlet, színpadi produkció.
– A tábor zárónapján fergeteges gálaműsor a Széchenyi parkban.
– A hét minden napján szabadidős programok: kézművesség, táncház, sport, kirándulás, strand.
– Családias hangulat és fesztiválhangulat egyben!

Oktatók:
Bódi György, Bagi Barnabás, Balogh Éva, Bollók Attila, Cservék József,
Csernák József, Csíder István, Nagy István, Szentes Anett.
A táborban a népzenéről Rácz Vili és Bandája gondoskodik!
Jelentkezési határidő elektronikusan: 2016. július 1-ig beérkezően.
Fontos, hogy csak az elektronikus levélben érkező jelentkezést tudjuk elfogadni, mivel ez alapján kell a szállás-, illetve
étkezési előjegyzéseket leadnunk, július 10-ig!

További fontos tudnivalók:
1. A jelentkezéseket a pannonia.citerazenekar@gmail.com e-mail címre, illetve elektronikus úton, jelentkezési sorrendben
tudjuk elfogadni.
2. Kérjük, a tábor részvételidíj-előlegének befizetését átutalással fizessék: Pannónia Citeraegyesület, 8174 Balatonkenese,
Táncsics M. u. 24. Számlaszám:10401220-50526688-90801006. A jelentkezéseket csak az előleg befizetése után tudjuk
regisztrálni!
3. A részvételi díj előlege: 20.000.- Ft személyenként! A fennmaradó összeget a tábor kezdésekor, a helyszínen kell befizetni.
4. Ha valaki jelentős és igazolható ok miatt nem vehet részt a táborban, de a részvételidíj-előlegét befizette, pénzét 2016. július
1-ig visszakérheti. A jelzett időpont után a pénz visszautalására már nincs lehetőségünk.
További részletes információ: www.pannoniaciterazenekar.hu; e-mail: pannonia.citerazenekar@gmail.com
Bollók Attila táborvezető, 8171 Balatonvilágos, Körte u. 6., telefon: 30/402-3133,
Bódi György művészeti vezető, telefon: 20/344-4917.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 2016 NYARÁN, BALATONKENESÉN!
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Ez is lehet az Ön hirdetésének helye! Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban!

29

30

Balatonkenesei Hírlap

2016. július

2016. július

Balatonkenesei Hírlap

31

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 forintos hirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL
 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
 Eladó 4500 négyzetméteres örökpanorámás ingatlan. Érdeklődni: Óvoda u. 14.
 Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház
eladó! Tel.: 20/550-04-75

 26 éve működő, szezonális, 50 m2-es
közért, 1/3 rész büfével, teljes felszereléssel
kiadó. Balatonkenese, Előd vezér u. 2.
Telefon: 30/656-18-29
ADÁS / VÉTEL
 3 db hálózsák 4000.- Ft/db eladó. Tel.:
20/419-30-23.
 Ebédlőasztal 6 székkel eladó.
Tel.: 20/250-49-23.
 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, és fehér Zanussi gáztűzhely újszerű állapotban eladó! 2 db heverő eladó, 2 égős camping gázfőző, palackkal, felújított antik szekrények, valamint 1520 m2 járólap olcsón eladó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u 38/A
 Eladó! Új fél bőrkabát, gömbölyű mosógép,
szivacspárna, nagy és kicsi, gömbölyű gázpalackos lámpa, két ajtós szobaszekrény,
szobaszékek fából, új subapárna, mintás
subatakaró. Érdeklődni: 30/237-21-37

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS
 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.
 Ráérő szabadidőmben sofőrködést vállalok,
előre egyeztetett időpontban. Amennyiben
nem szeretne vezetni, de kocsija kényelméről se szeretne lemondani, hívjon bátran.
Szükség esetén saját kocsimmal is vállalok
fuvart. Számom: +36-30/208-3233. Csak hívószámkijelzéssel érhető el.
 Matematikából javítóvizsgára, pótérettségire, középiskolára előkészítése vállallok. Jelentkezés: júniusban. Tel.: 70/234--69-59
 Németországból nemrégen hazatért német
nyelvtanár nyelvórákat ad Balatonkenesén
gyerekeknek, de felnőtteknek is. Érdeklődni:
70/622-74-36

Balatonkenesei Hírlap

34

2016. július

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-FELÜGYELŐK
hétvégén is hívhatók:
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, 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 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: július 15.

A borítón a balatonkenesei Díszkút parkja.
Fotó: Vasváry-Tóth Tibor
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

