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Előszó az augusztushoz
– a szerkesztőtől –
Augusztusi lapszámunkkal igazi nyári magazint adunk olvasóink
kezébe.
Sok mindent találunk benne. Kenesén történt rovatunkban
olvashatunk új szobrunk, Kenese Szívének felavatásától az indiai
estig, kulturális rendezvényektől természeti csapásig. Egyéb
írásainkban az ábrándos költészettől a rockzenével foglalkozó
beszélgetésig a Deep Purple-t játszó zenészekkel, akik ezt a ma már
történelmi műfajt másodszor hozzák el Balatonkenesére. Nagy
örömünkre szolgál, hogy bemutathatunk egy igazi kenesei bajnokot
is. Szólunk még gyémántdiplomás tanítóról és a kenesei futballélet
megújulásáról. Egy igazi, hamisítatlan humorista is tollat ragadott,
hogy leírja benyomásait Keneséről. A Márai Sándor borról szóló
értekezését olvasóink figyelmébe ajánló cikk az 1941-ben született
írást a kommunista államosítások korszakával veti egybe és a mával
is egyezteti – nem minden tanulság nélkül.
A június 25-én bekövetkezett villámcsapással, mely először is a
református templomot érte, még a jövőben is fogunk foglalkozni,
most Németh Péter lelkész urat kérdeztük a károkról. A
templomtorony tökéletesen ellenállt és a villámot levezette, de károk
így is keletkeztek.
Augusztus 20-án fellép nálunk Sinkovits-Vitay András barátunk.
A hónap végén és a nyári rendezvények hattyúdalaként, augusztus
26-án, szombati napon kerül megrendezésre a balatonkenesei –
immár hagyományos – XIII. Lecsófesztivál. A tizenhárom nekünk
szerencsés szám lesz, legalábbis most, amikor az egyik házigazda
Mikó István. Apropó, hattyú! „A hattyú halálára” biza nem került
sor nálunk. – Erről is olvashatunk, meg dolgokról, amik velünk
történtek.
Augusztus közepén ismét városunkban lép fel az Experidance.
Nem is egy, mindjárt három estén. Nagyszabású műsoruk
remélhetőleg sok nézőt vonz majd a Széchenyi park fái alá, a
Balaton-part egyik legszebb rendezvényhelyszínére.
Élvezzék a nyár végi napsütést, a vakáció napjait. Ha tennének
egy sétát a Balaton partján, semmiképp se kerüljék el a szív parkját
– mert mindenkinek a Szerelemre van szüksége!
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm az olvasókat!
Vasváry-Tóth Tibor
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Beszámoló a 2017. július 18-án megtartott
rendkívüli testületi ülésről
Az ülés összehívásának legfontosabb oka, hogy a döntés több pályázat és
fontos kérdés kapcsán nem volt halasztható.
Új hulladékgazdálkodási rendeletet
fogadott el a Képviselő-testület, mert –
többek között – a szolgáltatás szüneteltetésének feltételei eddig nem szerepeltek a benne.
Napirendre került a közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet
módosítása. Mindössze a törvény változásai miatt jogszabályellenessé vált rendelkezések kerültek ki belőle, az újonnan bekerülő kiegészítések a rendelet
egészét pedig alapvetően nem érintették.
A közterületen tárolt roncsautókra vonatkozó szabályozásról külön rendelet
készül, mely a szeptemberi testületi ülésen kerül a Képviselő-testület elé.
Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott el a testület a kiemelt közterületek és a 11. számú pavilon hasznosításáról.
A SZAT ’93 Bt. vízibárral kapcsolatos kérelmének megtárgyalása kapcsán
hosszas egyeztetés bontakozott ki. A
Képviselő-testület valamennyi tagja jelezte, hogy amennyiben előzetesen tudomásuk lett volna a vízibár építéséről és
annak külalakjáról, nem szavazták volna
meg a vállalkozóval való szerződéskötést. Kifogásolták, hogy a Vak Bottyán
strand területén nem a benyújtott pályázatban szereplő küllemű építmény valósult meg. A terv a vízibár elnevezést
kapta, ezért a testület olyan megvalósítást várt, amelyben a parton levő egységet egy Balatonba nyúló stég egészítette
volna ki. A SZAT ’93 Bt. helyszínen
levő képviselője, Tóth Attila elmondta, a
stégen történő működés több szempontból sem kivitelezhető, és a vízibár megjelöléssel működtetett vendéglátóhelyek
más helyeken is a parton találhatók és
csak a vendégtér helyezhető el a vízbe
nyúló stégen.
Kocsis Jenő emlékeztette a jelenlevőket arra a korábbi önkormányzati határozatra, mely szerint a strand területén belül
vendéglátóipari tevékenységre a testület
nem ad engedélyt. Éppen ezért adott engedélyt a SZAT ’93 Bt-nek, mert az egy
balatoni stégen, és nem a strand területén
valósult volna meg.

Tömör István polgármester elmondta, ha a pályázatban szereplő építmény valósul meg, valószínűleg a Képviselő-testület sem emelne esztétikai kifogást, hiszen Balatonkenesén évek óta
cél a strandnak és környékének minél
színvonalasabbá tétele. A Bt. képviselője magyarázatot adott arra, miért változott a pályázatban szereplő tervhez képest a kiszolgálóegység formája. Elmondása szerint a módosítást az önkormányzat dolgozóival egyeztette.
A SZAT ’93 Bt. jelen ülésen napirendre tűzött első kérelme arra vonatkozott, hogy a vízi koktélbár üzemeltetése
miatt engedélyezze a testület a strand
nyitva tartásának meghosszabbítását.
A testület a kérelmet nem támogatta,
mert nem látja biztosítottnak a strand területének épségét.
A Bt. másik kérelme a strand két
parti kapujának üzemidőn kívüli nyitva
tartása, ám a képviselők az előző indokok alapján ezt is elutasították.
Egy harmadik beadványában a Bt.
további 8 m2 nagyságú közterületet kívánt bérbe venni a strand területéből,
hogy azon „street food” jellegű tevékenységet folytasson, de ezt a Képviselő-testület a korábbi határozatára –
mely szerint vendéglátóegység a strandon nem üzemelhet – hivatkozva utasította el.
Tervezőt választottak a Széchenyi
park településrendezési eszköz „egyszerűsített eljárás keretében” történő módosításához. A feladat elvégzésével a
Planteus Kft-t bízták meg, mely
900.000.- Ft + ÁFA összegű árajánlatot
nyújtott be.
Szintén építésztervezőt választottak
az önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése, a TOP-3.2.1-15.VEI2016-00007 jelű pályázathoz. A megbízást a Maár Építész Kft. nyerte,
3.240.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatával.
Pályázatot nyújt be Balatonkenese
városa a TOP-3.2.1-16 kódszámú tenderre is, melyből további önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése végezhető el. A benyújtáshoz kapcsolódó
tevékenységek elvégzésére a Tenderauditor Kft-t választották ki, mely
1.900.000.- Ft + ÁFA árajánlatot adott.

A tervezői feladatokra beérkezett pályázatok közül a Komfort Műhely Kft.
1.745.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatát
találták a legjobbnak.
Az utak felújítása vis major keretből és a Bezerédj strand felújítási és
korszerűsítési munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre öt
ajánlatot kért be az önkormányzat, melyek közül a legkisebb összegű,
595.000.- Ft + ÁFA ajánlatot benyújtó
KDT Közműber Kft-t hirdették ki győztesként.
Döntött a testület, hogy a Vak Botytyán strandon létesített vízi élménypályát üzemeltetésre bérbe adja.
Kérvényt nyújtott be a képviselő-testülethez a 71-es út mentén található 815
hrsz. ingatlanon lévő épület tulajdonosa, hogy járuljanak hozzá az épület ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetéséhez. A képviselők nem járultak hozzá
ehhez, mert véleményük szerint az építmény nem olyan jellegű, amelynek
fenntartását hosszú távon támogatni lehetne.
Módosult a Városgondnokság alapító okirata: kikerült a dokumentumból,
hogy az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
Polgármesteri tájékoztatás hangzott
el a fiatalok kedvezményes építési telekhez juttatásának ügyében. A Bocskay
utca 5301/159 hrsz-ú ingatlanon többlakásos lakóépület kialakítása válik lehetővé. A tervezői árajánlatok bekérése
után nyilvánvalóvá vált, hogy a város
költségvetése ezt nem bírja el. Az előterjesztés egyik javaslata szerint az ingatlan vállalkozó befektetőnek történő értékesítése után az abból befolyt összeggel
a területen felépített ingatlanokat megvásároló tulajdonosokat lehetne támogatni.
Tájékoztatót hallhattak a képviselők
továbbá a balatonkenesei Szerviz utca
elnevezésével kapcsolatban. Az ott lakók szeretnék elnevezni utcájukat,
melyre javaslatot tehetnek ők és a hivatal is.
Rendkívüli összejövetele folytatásában a testület zárt ülésen folytatta a
munkáját.
További részletes anyagokat a
www.balatonkenese.hu oldalon találnak.
– vtt –
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Félidőben 7.
Beszélgetés Kocsis Jenő képviselő úrral
A következő választásokig ugyanannyi van előre, mint amennyi hátra. Cikksorozatunk értelme, lényege, hogy a városvezetők, a
képviselők lapunkon keresztül is találkozzanak, beszélgessenek az emberekkel; elmondják a Kenesével kapcsolatos gondolataikat, értékeljék a legutóbbi választástól megtett utat és megnevezzék terveiket a hátralevő időszakra.
A félidő egyenlegét, mérlegét már valamennyi képviselőnk megvonta. Előző lapszámunkban utolsó részét jeleztük a sorozatnak,
mivel Kocsis Jenő első megkeresésünkkor nem akarta bővebben kifejteni álláspontját. Most mégis vállalkozott a feladatra, hogy értékelje a képviselő-testület eddigi munkáját.
– Képviselő úr, örülünk, hogy elmondja véleményét az újság
olvasóinak!
– Köszönöm az ismételt lehetőséget, hogy megszólalhatok a
Balatonkenesei Hírlapban! Kérésem, hogy a cikkben tegeződjünk, ahogy a való életben is.
Amikor először megkerestetek, úgy éreztem, hogy az időpont
még nagyon közel volt alpolgármesteri lemondásomhoz. Mivel
temperamentumos ember vagyok, nem akartam első felindulásból
beszélni. Életem során gyakran ért az a vád, hogy ami a szívemen,
az a számon. Senkit nem óhajtottam se megsérteni, se megbántani,
nem akartam vitát, mert ennek a településnek elsősorban nyugalomra lenne szüksége. Mindenkit annyi stressz ér nap mint nap,
hogy óvni kell az embereket. A településen háborúskodás, sárdobálás ne legyen. Elsősorban ez volt az oka, hogy akkor nem akartam nyilatkozni. Úgy gondoltam,
nincs itt az ideje. – A visszafogottság
híve vagyok. Nem hiszem, hogy nekünk kell előtérben lennünk, szerepelnünk; arra ott van a polgármesterünk.
– Ez a beszélgetéssorozat nem is
annyira szereplésről, mint a véleményekről szól. Minden képviselő elmondta, amit a ciklus felénél gondol,
ismertette az álláspontját. Természetesen a tiédre is kíváncsiak vagyunk.
– A választások előtti nagy várakozás, ami bennem is volt, csalódottságba ment át. Felfogásunk, elképzelésünk egyébként Jurcsó képviselő
úrral áll a legközelebb egymáshoz.
Csalódtam emberekben, akik meg
valószínűleg bennem csalódtak. Úgy látszik, felületesen ismertük
egymást. Irántuk sem harag van bennem, hanem keserűség. A kérdés kicsit faramuci, ugyanis mint alpolgármester lemondtam, felálltam. Ennek természetesen megvolt az oka, egyéni döntésem
volt. Ugyanis nem vagyok hajlandó birkózni. Polgármester úrral
nem tudtunk együtt dolgozni. A posztért harcolni nem fogok.
„Sajnos” nagyon egyenes a gerincem. Így éltem hatvan évig, most
már nem fogok változni. Ami az életemből maradt, így szeretném
leélni. Biztos követtem el hibákat, mint mindenki. A habitusom
sok embernek nem tetszik, kritika is ért emiatt. Érvekkel azonban
meggyőzhető vagyok, amit másoktól is elvártam volna. De ami
nem megy, nem szabad erőltetni.
Úgy gondolom, ebben a választási ciklusban a legnagyobb
kérdés – az eltelt két és fél évben és a még hátralevő két és fél
évben –, aminek napirenden kellene lennie, az Balatonkenese és
Balatonakarattya szétválása. Mi a kampányban elsődlegesen azt
ígértük, hogy ezt megoldjuk. Közel álltunk a megoldáshoz, de az
bizonyos dolgok miatt csődöt mondott. Nagyban ez motivált,
hogy alpolgármesteri tisztségemről lemondjak.
– Legyen szó akkor a Balatonakarattya-kérdéskörről!

– A választások előtt Akarattyával a tárgyalásokat az általam
vezetett LEB-bel (Leválást Előkészítő Bizottság – a szerk.) kezdtük el. Ezeket a megbeszéléseket normális mederben tudtuk tartani. A leválási tárgyalások, az ezzel kapcsolatos beszélgetések
elfogadható hangvételben zajlottak. Sajnos ez később félresiklott.
Hogy miért, arról nekem teljesen egyéni véleményem van, de erről nem szeretnék beszélni. Kibontakozott egy megállapodás,
amely néhány képviselőtársam szerint hátrányosan érintette volna
Kenesét. Bátran vallottam és most is elmondom: ha egy szarvashiba folytán Balatonakarattyát elvesztettük, még mindig jobb egy
rossz megállapodás, mint tíz évig tartó, beláthatatlan kimenetelű
bírósági pereskedés, majd az azt lezáró döntés. Nem tudjuk, mikor
lesz vége, nem tudjuk, mi lesz a vége, és nem tudjuk, mi történik
utána. A két településnek előbb-utóbb meg kell egyeznie. Tovább
kell menni. Nem gondolok haraggal
a balatonakarattyaiakra, a településre;
nem sértődöttség vagy harag motivált
velük szemben. A helyzetet megoldandó problémának tekintettem. A
választások után Akarattya leválása
eldöntött tény volt. Eltelt két és fél év,
a bírósági perekről sok tájékoztatást
nem kaptam – valószínűleg azért,
mert az alpolgármesteri megbízatásomról lemondtam, s már nem vagyok
a tűz körül. Hozzáteszem, nem akarok
oda kerülni. Én voltam az egyetlen
képviselő, aki a bírósági per ellen, s a
megállapodás mellett szavazott. Akkor az a vád ért, hogy áruló vagyok;
elárultam Balatonkenesét. Úgy éreztem, nekem akkor önkritikát kellett
gyakorolnom. Polgármester úrtól kaptam a felkérést az alpolgármesteri posztra. Ezt a fajta gondolkodásmódot, politikát nem tudom támogatni, nem értek vele egyet, így természetesen nekem
kellett felállnom. Bízom benne, ha a tárgyalások olyan mederbe
kerülnek, hogy Balatonkenesének rossz lesz, más is önkritikát fog
gyakorolni.
Mint általában minden válásban, itt is két vesztes fél van. Nem
mindegy, milyen súlyú veszteség éri Balatonkenesét és Balatonakarattyát. Akarattyán vannak barátaim, ismerőseim. Egyszer tvbeszélgetésünk volt az akarattyai leválást előkészítő bizottság
képviselőjével. Akkor azt mondtam, szeretném megérni, hogy
Balatonakarattya előtt Balatonkenese helységtábla legyen kitéve.
Abban hiszek, hogy Akarattya közigazgatásilag egyszer újra
Keneséhez fog tartozni. Akarattya Kenesének mindig szerves
része volt; az, hogy így alakult, nem minősítem. Visszafelé ne
mutogassunk, nincs értelme.
Tehát hogy az alpolgármesteri megbízatásról lemondtam, ez
volt az egyik része. Önkritikát gyakoroltam és benyújtottam polgármester úrnak a lemondásomat. Inkább legyen olyan az alpolgármester, akivel ő együtt tud dolgozni. Akivel egy hullámhosszon
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van, akivel megértik egymást, ugyanazokat az elveket vallják.
Úgy látszik, polgármester úrral rosszul ismertük meg egymást.
Nem mindegy, hogy egy képviselő-testületnek, egy településnek
van polgármestere, vagy a polgármesternek képviselő-testülete és
települése.
A másik, ami a lemondásomat motiválta, az az orvosi rendelő
ügye, de az, hála Istennek, megoldódott. A körülötte kialakult érthetetlen hercehurcát, felfordulást nem tudtam elfogadni. Volt egy
kifejezett kérésem, amit testületi ülés jegyzőkönyvében vissza lehet
keresni: szerettem volna az önkormányzat, a tervező és a kivitelező
cég közötti megbeszélésen, egyeztetésen részt venni. Nem kaptam
meghívást. Ekkor úgy éreztem, nincs szükség a véleményemre.
Lehet, hogy a lemondásom elhamarkodott volt, de most is azt
tenném, amit egy évvel ezelőtt. Csalódás ért, s ha az embert csalódás éri, elkeseredett. Az egy év alatt ezen túltettem magam.
Képviselői mandátumomat, amelyet a szavazóktól, az emberektől
kaptam, megtartottam, s a magam módján próbálom képviselni az
embereket. Természetesen nézőpont kérdése, hogy jól vagy roszszul. Azt a választók majd megítélik.
– Hogyan látod, történt jó is Kenesén?
– Igen. Voltak dolgok, amelyek előrevitték Balatonkenese
ügyét. Ennek nagyon örülök. Ha ezután bármilyen fejlesztés lesz,
ami a keneseiek komfortérzetét növeli, városunkat élhetőbbé teszi, támogatom. Amiről úgy érzem, egyéni érdek vagy ne adj’ Isten, valami más motiválja, abban nem veszek részt.
Várakozással tekintek az eljövendő két és fél évre. Sajnos vannak aggályaim, mert előkészületben vannak dolgok, melyek
ügyében társadalmasítani kellene – megkérdezni a választópolgárokat, mi a véleményük. Számomra úgy tűnik, nem efelé haladunk. A választókat nemcsak akkor kell megszólítani, amikor ikszelni kell. Akkor is legyen, lehessen véleményük, ha éppen nem
választás van.
– Mint „őskenesei”, hogyan látod a települést? Mit jelent neked Kenese? Hogyan szeretnéd látni a jövőben?
– Nyilvánvaló, hogy elfogult vagyok Balatonkenesével, mint
mindenki azzal a településsel, ahol született és él. A családom, a
gyerekeim, az unokáim is itt élnek és itt is fognak élni. Szeretek
emelt fővel, egyenes gerinccel végigmenni az utcán.
Szeretem, amikor szeptemberben bekövetkezik a csend; szeretem a téli nyugalmat. A közbiztonságunk hála Istennek kiváló:
este nyolckor és sötétedés után is nyugodtan sétálhatunk az utcán
a feleségemmel. Ugyanígy szeretem és várom, hogy eljöjjön a
húsvét, újra megpezsdüljön az élet. Szeretem Kenese kétarcúságát. Hiányzik a pezsgés és hiányzik a csend is. Itt mindkettőt megkapom. A falunak múltja van – Balatonkenese nekem mindig is
falu marad – több mint ezer éves településről beszélünk. Csak
meg kell nézni az utcáinkat, formájukat, ívüket – nem vonalzóval
megalkotott szerkezet.
– Ezzel szemben a voltaképpeni Akarattya szerkezete olyan,
amit vonalzóval alakítottak ki. Ezt bárki láthatja, ha arra jár vagy
ha a légifelvételre vagy a térképekre néz.
– Kenesének lelke van, és én úgy szeretem, ahogy van. Szeretném, ha a fiataloknak – elsősorban a fiataloknak – lennének
olyan fejlesztések, amelyek itt tartják őket. Van jól működő bölcsődénk, óvodánk, iskolánk, ez már eleve vonzó. A környezetünkben ezt nem minden település mondhatja el.
Amit hiányolok, hogy még mindig nem sikerült az itt letelepedni vágyóknak a családalapításra, fészekrakásra alkalmas építési lehetőséget biztosítanunk. Bízom benne, hogy az elkövetkező
két és fél évben erre sor kerül. Ehhez önkormányzati területet kellene átminősítenünk.
– Említetted, hogy Kenese mindkét arcát, a nyári forgalmast
és a téli csendest is nagyon szereted. Véleményed szerint összeegyeztethető a kettő?
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– Természetesen. Nem az a célunk – polgármester úrral együtt
–, hogy Balatonkenese Balatonfüred legyen. Mindig azt mondtam, Kenese családias, nyugodt pihenőtelepülés legyen. Ahova
gyerekekkel is úgy tudnak eljönni, hogy megtalálják a pihenéshez
szükséges feltételeket, s ugyanakkor az idősek is jól érzik magukat. – Maradjon meg városunk csendes, polgári településnek, ezután is. Nem gondolom, hogy ide több turista kellene, mert nyáron, hétvégente sokszor élhetetlen a település. Mint kereskedő,
örülök a megnövekedett forgalomnak, de mint lakos, nem mindig.
– Ezzel nagyon sokan egyetértenek.
– A felemásság másban is tetten érhető, nem csupán a nyáritéli kétarcúságban. És ez a fajta kétlakiság örök teher Kenese számára. A hagyományos faluturizmus hangulata, hogy a járda kicsit
egyenetlen és töredezett, mégis ott a parasztház, ahol jól érezzük
magunkat – ez az egyik véglet, a másik pedig a valódi, fejlett nyaralócentrum. Kenese érzésem szerint e kettő között ingadozik.
– Talán inkább a falu-jellegben találja meg magát. Ezzel
együtt az emberek nagyon szeretik Kenesét.
– Meg vagyok róla győződve, hogy az ide látogatók számára
vonzó a város. Aki egyszer itt járt, visszajön. Huszonöt éve foglalkozom idegenforgalommal. A visszajelzések nagyon pozitívak.
Jó dolog, hogy a település tiszta. A Városgondnokságot sok kritika éri, joggal, de ennyi zöldfelületet, utat karban tartani nem
egyszerű. A vendégektől nem hallok kritikát. A kisvárosok között
a tisztaság kérdésében nagyon jól állunk. Persze lehetne még tisztább, rendezettebb, szebb – de a lehetőségekkel maximálisan
élünk. A kulturális életben az elmúlt két évben történtek változások: a személyi állomány cseréje nem zajlott zökkenőmentesen.
De a színvonal kielégítő, és ezzel a vendégek véleményét tolmácsolom. Bizonyára elfogult vagyok, de a vendég nem az – azt
mondja, amilyen benyomás éri, amit lát. Arról senki nem tehet,
hogy a strandunk iszapos, mivel Kenese öbölben van. De a strand
színvonala, a kiszolgálás az ide látogatóknak megfelel.
Persze ott is van, amit jobbá, szebbé lehet tenni, mert mindig
van hová fejlődni. Az emberek, akik ott vannak, nem pusztán ledolgozzák a nyolc órájukat, ami sokszor bizony nem nyolc óra,
hanem sokszor sokkal többet tesznek, hogy a vendég jól érezze
magát.
– A korábbi képviselői beszélgetésekben felmerült a kommunikáció kérdése. Mi erről a véleményed?
– Az első, ami eszembe jut, hogy sajnos ellentét alakult ki az
üdülőtulajdonosok és a helyi lakosok között. Ezt nem az itt lakó
átlagemberek generálták. Nem szeretnék ezzel foglalkozni, de
szerencsétlen dolognak tartom. Balatonkenese Fűzfő után kezdődik és Akarattyánál ér véget.
– Nem inkább Akarattyánál kezdődik és Fűzfőnél ér véget?
– Mindenki értsen ez alatt azt, amit akar. Kenesébe beletartozik Alsórét, a Soós-hegy és a többi terület is. Körülbelül hat-nyolc
éve megy a háborúskodás, aminek semmi értelmét nem látom. Az
együttgondolkodás, az együtt dolgozás híve vagyok. Jóindulattal
az ördögöt is meg lehet győzni.
– Érdekes gondolat.
– A balatonkenesei érdekek mögött sokszor egyfajta rejtőző
makacsságot, önfejűséget kell keresnünk. Sajnos a közért dolgozó, tevő emberek közül sokan félre lettek állítva, kétes értékű titánok kerültek elő. Ennek a településnek az az érdeke,
hogy nyugalomban, kis lépéseket téve próbáljon fejlődni. Olyan
legyen, ahol az emberek szeretnek élni, ahol megállnak szót váltani egymással. Nem szeretném még egyszer olyannak látni Kenesét, amilyen a legutóbbi választások előtt volt. Nem akarok
visszamutogatni, meg aztán akkor csak külső szemlélője voltam
az eseményeknek. De az, hogy a falut kettéosszuk, az emberek
pedig arról beszélgessenek, veszekedjenek, ki mit mondott, hogyan és miért mondta, ki mennyit tesz a tarsolyába, azt nem aka-
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rom még egyszer megélni. Inkább a mindennapjainkról beszélgessünk, a gyerekeinkről, unokáinkról meg jó dolgokról. Jó volt
kicsit kimozdulni, találkozni ismerősökkel, barátokkal – akik között a nyaralók annyian vannak, mint a helyi lakók. Természetesen, amit az ember szeretne, és ami történik, néha nincs egyensúlyban.
– Megvalósítandó feladatok, tervek?
– Örök téma, de amióta az ember a kereket feltalálta, fontos
az utak állapota. A képviselő-testületnek, az önkormányzatnak
meg van kötve a keze. Azokat a forrásokat lehet útjavításra, építésre fordítani, amelyek kifejezetten erre a célra érkeznek. Sokszor egy szökőkút építésére hamarabb lehet forrást találni, mint
egy út felújítására. Nem jó, de így van. Hogy lehetne egyéb forrásokat is erre fordítani, az megvizsgálandó. Megérne egy újabb beszélgetést.
– A turizmus kérdésére minden képviselőtársad külön kitért.
– Balaton-parti település vagyunk: itt szinte nem él család,
amelynek valamilyen formában ne lenne köze a turizmushoz.
– Az utak ebből a szempontból is nagyon fontosak.
– Így igaz. Viszont az ide látogató turistának elsősorban nem
az útminőség a lényeges. Nyilván, ha fel kell húzni az autón az
ablakot, mert telemegy porral, senkinek sem tetszik. Nekem sem.
Az utak állapota elsősorban az itt élők szempontjából elemi kérdés. A turisták szemszögéből az az alapvető, hogy például az üzletekben megfelelő ellátás legyen. Ha tudjuk, hogy Balatonkenesére húszezer ember érkezik egy hétvégére, rendelkeznünk kell az
ehhez megfelelő infrastruktúrával. Mint kereskedő, tisztában vagyok vele, hogy nehéz olyan üzletet működtetni, főleg a mai létszámínséges időkben, ami télen is fenntartható, és a megemelkedett nyári keresletnek is eleget tud tenni. Ma már a nyári sorbanállás is hozzátartozik a balatoni léthez. Ha ennyi ember érkezik
ide, annak oka van: szeretnek Balatonkenesére járni. Ha az utak,
az infrastruktúra taszítaná őket, nem jönnének. Akikkel én beszélek, azok Kenesét szeretik és élhető településnek tartják. Van barátom, akinek feltett szándéka, ha nyugdíjba megy, szeretne itt
élni, mert az itt tartózkodása alatt mindig feltöltődik.
– Családommal mi is így választottuk otthonunknak Kenesét.
– Valamikor sok svájci járt hozzánk. Sajnos meghalt a svájci
barátom, azóta fellazult a kapcsolat. A svájciak azt mondták, Kenese nagyon jó település – natúr. (Értsd: természetes – a szerk.)
Szerettek itt lenni. Ami fontos volt számukra, hogy a település
tiszta, a dolgai rendben vannak, éjszaka bátran ki lehet menni, a
biciklit le lehet tenni, nem kell odabetonozni sehová, hogy mire
az ember visszajön a boltból, még meglegyen! A közbiztonság
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nagyon jó. Huszonöt év alatt egyszer sem fordult elő, hogy a vendég azzal jött volna hozzám, hogy olyan atrocitás érte, ami rendőri
intézkedést vont maga után.
– A svájciaknak igazuk van: Kenese természetes hely.
– Ez az élhetőség egyik jele. Ezt kell felmutatnunk, sugároznunk az idelátogatóknak. Nagyon sokan szeretnék elérni, hogy ide
költözhessenek. Jó annak, aki már itt van, és még jobb annak, aki
eleve kenesei.
– Remek összefoglalás. Ezzel akár közeledhet is egymáshoz a
keneseiek és a nyaralók álláspontja.
– A mi feladatunk egyebek mellett éppen ezért az, hogy vigyázzunk Kenesére, a nyugalmára, a település becsületére, ne járassuk le a nevét. Ne jelenjenek meg újságcikkek, tv-riportok,
amelyek ezt sugallják.
– Úgy gondolod, ettől még az is jobb, ha némaságba burkolózunk és nem szólunk semmit?
– Inkább ne mondjunk semmit, mint hogy rosszat mondjunk.
Végső soron mindenki ugyanazt szeretné: előrevinni Kenesét.
Csak mindenki másképp teszi, másképp látja. Mindenki javítani
szeretne, de van olyan is, akit az egyéni érdekek elvisznek. Ha
valaki elhiszi, hogy a földön küldetése van, s úgy érzi, amit éppen
csinál, az a küldetése, az rossz úton jár, ha kivonja magát. Ez sok
esetben csak pünkösdi királyság. Mindnyájunknak, akik közszerepet vállaltunk, azt szolgálatnak, megtiszteltetésnek kellene vennünk. A megtiszteltetést fel kell dolgozni és nem visszaélni vele.
A probléma, ami e mögött húzódik, szinte feloldhatatlan. Van viszont egy pont, egy pillanat, amikor nem érdemes küldetésben
gondolkodni, hanem barátságos arcot vágva, a lehetőséget megköszönve – le kell tudni vonni a konzekvenciát.
Nem győzöm eleget hangsúlyozni: a településnek elsősorban a
nyugalom, a békesség a fontos. Építhetünk ide akármit, ha békétlenség van. A települést az emberek hangulata, az arc határozza
meg. Lehet, hogy a járda nem egyenes, lehet, hogy az út poros, de
ha az emberek egymást tisztelve, segítve élik az életüket, már fejlődtünk.
Mindazzal, amit elmondtam, nem áll szándékomban vitát kezdeményezni, nem áll szándékomban senkit megsérteni. Az, hogy
dolgokat másképp látunk, másképp képzelünk el, természetes. Ettől gömbölyű a világ. A maga módján mindenki jót akar, ezt nem
kétlem. Az eltérő vélemények miatt nem kell haragudni egymásra.
Azzal, amit elmondtam, se követőt, se kövezőt nem akarok magamnak. Végső soron az, amit az emberek gondolnak, mindig
kétesélyes.
– Köszönjük szépen a beszélgetést!
Vasváry-Tóth Tibor
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K e n e s é n
hordoz. Ezt igazán csak az értheti meg, aki beleszületik ebbe a
kultúrába. – Vagy India szerelmese, mint a Sivasakti Kalánanda Táncszínház tagjai, akiknek férfi táncosa például már
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t ö r t é n t
gyermekkora óra a csapat tagja. Mert kuriózum a kuriózumban, hogy a remek előadást magyar együttestől láthattuk.
DI
Fotó: Debrecenyi István

Szolgálaton kívüli rendőr segített
A Budapestről Tapolcára közlekedő személyszállító vonat mozdonya 2017. július 6án reggel Balatonkenesét elhagyva kigyulladt. Balogh Miklós címzetes rendőr törzszászlós, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Balatonkenese Rendőrőrs körzeti megbízottja szolgálaton kívül a helyszín közelében közlekedett személygépkocsival, amikor észlelte a mozdony füstjét. Megállt és a szerelvényhez ment. Először az utasokat
szállította le a vonatról, meggyőződött biztonságukról, majd a mozdonyvezető segítségével a mozdonyon található poroltóval megkezdte a
tűz oltását a katasztrófavédelem kiérkezéséig.
Kollégánk egy héttel korábban járőrszolgálat során tapasztalt egy melléképületben
keletkezett tüzet, amelynek
eloltásában, jelentős kár keletkezésének megakadályozásában komoly szerepe volt.
Dányi Béla tű. dandártábornok, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója a 2017. évben két tűzeset felszámolásában nyújtott segítségéért elismerésül emléktárgyat adományozott Balogh Miklós
c. r. törzszászlónak.

AdJNowZAdJNowZAd
Tájházi Szerdák
Tájházi Szerdák augusztusban is lesznek,
ne felejtsék a dátumokat:
augusztus 2. Körmöcskézés – Pulainé Irénkével
augusztus 9. Rajzfoglalkozás (kancsók, tálak)
– Osgyán Lászlóval
augusztus 16. Gasztrodélelőtt – Némethné Jucikával és Gyöngyfűzés
(gyümölcsök) Juhász Hajnival
augusztus 23. Origamizás – Kerti Terikével

Sikerrel zajlanak Tájházunkban a szerdai programok, melyeken eredeti környezetben idézheti fel a látogató a régi idők hétköznapjait. Az eddigi délelőttökön készült már a tájház udvarán álló fa gyümölcséből meggylekvár –
mely később egy lekváros bukta színpadra lépésekor főszerepbe is került –
és fakanálbáb. A kézműves foglalkozásokon nemcsak gyerekek, hanem vállalkozó kedvű felnőttek is kipróbálhatják ügyességüket. Alkothatnak origami állatokat, s a délelőtt végén akár körmönfont zsinórral is távozhatnak.
Szerda délelőttönként, 10-12 óra között a foglalkozásra érkezők a tájház tárlatát is díjmentesen látogathatják.
.
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„Sírtam, és miért?
Mert a hazámra gondoltam, az otthonomra, Kenesére és az édesanyámra!”

– Gulyás Gergő, speciális olimpikon –
Gulyás Gergő, városunk egyik legkiemelkedőbb sportolója idén ünnepli 30.
születésnapját.
Huszonhárom év versenyzés után
úgy döntött, abbahagyja az aktív versenyzést.
Ennek apropóján beszélgettem vele
és édesanyjával, Zsuzsával, a búcsú okairól és az eddig elért eredményeiről.
Gergő több ízben is magára ölthette a
címeres mezt, mivel több nemzetközi
megmérettetésen is képviselte hazánk
színeit. Szerepelt két olimpián, három
Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon. A Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség által szervezett országos bajnokságokon közel négyszáz arany, ezüst,
és bronzérmet szerzett. Ezért úgy érzi,
elért már mindent, túl van minden megmérettetésen, így átadja helyét az „ifjúságnak”.
Természetesen a sportot nem hagyja
abba, de a megfeszített tempójú felkészülési

időszakokat, melyek rengeteg edzéssel
járnak, úgy érzi éppen ideje, hogy felváltsa
az önfeledt úszás élménye.
Gergő pályafutását 7 évesen kezdte.
Alig egy hónapos edzés után már - az
Ajkán megrendezett magyar bajnokságon - a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A Szivárvány SE színeiben versenyzett. Edzője Fila István volt 2010ig. Utána egyedüli személyi edzője
édesanyja lett, aki egészen a mai napig
szervezte és felügyelte felkészülését.
Gergő kitartását és az úszás iránti
szeretetét mi sem jelzi jobban, mint az,
hogy azokon a versenyeken, ahol rajthoz állt, mindig dobogón végzett.
Ennek fényes bizonyítéka, hogy
nappalijuk falát érmek, trófeák és emlékplakettek sokasága díszíti.



A 2007-es Shanghai Olimpián

-----------------Kérdésemre, hogy számára melyek voltak a legemlékezetesebb versenyei, amelyekre a legszívesebben emlékezik viszsza, Gergő a következőket emelte ki:

Hosszú és eredményes pályafutása elismerésekben is bővelkedett. Elmondása alapján ezek a díjak kellőképpen motiválták és
újabb erőt adtak, hogy a továbbiakban is sikeresen versenyezzen:

∙ 1998-ban a hajdúszoboszlói Európa-bajnokság,
ahol 3. és 5. helyezést ért el.
∙ 2000-ben az Angliában megrendezésre kerülő világbajnokság, ahol 3 bronzérmet szerzett.
∙ 2004-ben a Belgiumban lebonyolított Európa-bajnokság, ahol egy ezüst- és egy bronzérem tulajdonosa lett.
∙ A 2006-os római Európa-bajnokság, ahol egy 3. helyezést, egy 4. helyezést, illetve egy 7. helyezést ért
el.
∙ A 2007-es kínai, sanghaji olimpia, ahonnan egy
ezüst- és egy bronzéremmel, valamint egy ötödik
helyezéssel tért haza. Ez a megmérettetés azért is
emlékezetes marad számára, mivel a nyári világjátékokról való hazaérkezésük után az akkori önkormányzati és területfejlesztési miniszter is fogadta a
magyar válogatottat.
∙ 2011-ben Görögországban, Athénban megrendezett
Olimpiai Játékok, ahol kétszeres olimpiai bajnoki
cím, illetve egy bronzérem boldog tulajdonosa lett.

∙ 2002-2003-ban vehette át Veszprém megye legjobb
tanulója és legjobb sportolója díját.
∙ 2007-ben megkapta Veszprém város kitüntetését, és
Balatonkenese Polgármesterének elismerő oklevelét.
∙ Ugyanebben az évben Veszprém megye legjobb
sportolója címét is magáénak tudhatta.
∙ 2007-ben a Sanghaji Speciális Olimpiai Játékokon
elért kiváló sportteljesítményéért az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter elismerő oklevelét vehette át.
∙ 2009-ben és 2011-ben is Veszprém megye legjobb
sportolója címével büszkélkedhetett.
∙ 2011-ben Megyei Elismerő Oklevéllel, valamint
Balatonkenese Város Díszoklevelével jutalmazták.
∙ 2012-ben Veszprém megyében Az év férfi sportolójának választották.
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Aktív pályafutása során Gergő felnézett Gyurta
Dánielre és Kis Gergőre, de az igazi példaképe mindig is
Cseh László volt. Velük volt szerencséje személyesen is
találkozni.
Nagy tisztelettel és elismeréssel beszélt a női úszók
közül Hosszú Katinkáról, Kapás Boglárkáról, Kovács
Ágiról, Verrasztó Evelinről és természetesen a mindenkori
nagy kedvencéről, Egerszegi Krisztináról.

Édesanyjával az Év Sportolója díjátadóján

Gergő 7 évesen, élete első versenyén

Ahogy ültem és néztem a Gergő háta mögött lévő érmek,
trófeák és elismerések sokaságát, elgondolkoztam azon,
hogy ezek az eredmények mennyi kitartást, felkészülést és
áldozatvállalást igényeltek.
A hátterében mindig ott állt édesanyja, Zsuzsa, aki
folyamatosan biztatta, segítette, az utolsó aktív sportolói
éveiben pedig egyszemélyes edzőként készítette fel. Ügyelt
az edzésterveire, a motivációjára és a koncentrációja
fenntartására.
Gergő mindezen bizalmat és odaadást az eredményeivel
viszonozta, mert mindig a tőle telhető maximumot hozta ki
magából a versenyein.



Szülővárosa és édesanyja iránti szeretetét pedig mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy utolsó kérdésemre, hogy mit
érzett, mire gondolt, amikor kétszeres olimpiai bajnokként a
dobogó legfelső fokán állva neki szólt a magyar himnusz,
fátyolos szemekkel azt mondta:
„Sírtam, és miért? Mert a hazámra gondoltam, az
otthonomra, Kenesére és az édesanyámra!”
Ezek azok a mondatok, melyek után én is elérzékenyülök.
Felröppennek előttem azok a pillanatok, amint a településen
sétálva megállítják őt az emberek, és csak annyit kérdeznek
tőle: „Hogy vagy, bajnokom?”
Gergő! 7 éves korod óta követem páratlan sportolói
pályafutásod. Példaértékű az a rengeteg dicsőség és elismerés,
amit városunknak hoztál az eltelt huszonhárom év alatt. Azt
hiszem, méltán és büszkén mondhatom, hogy számomra is Te
vagy Balatonkenese igazi bajnoka.
Szabó Tamás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sokan
köszöntötték,
többek
között
Gyurica István
és
Vass Károly is

14

Balatonkenesei Hírlap

2017. augusztus

Zseniális eredmények
Gulyás Gergő köszöntése

Meghitt ünnepség keretében köszöntötték ismerősei,
barátai Gulyás Gergő többszörös speciális olimpiai bajnok úszónkat július 3-án, a városházán.
Az esemény szervezését és a díszoklevél kibocsátását
Szabó Tamás, a Kulturális- Oktatási, Ifjúsági és Sport bizottság kültagja kezdeményezte, aki bizottsági munkája
során nagy hangsúlyt fektet a balatonkenesei sportolók
támogatására.
Balatonkenese Város Önkormányzata nevében dr.
Tábori György alpolgármester üdvözölte Gergőt, s köszönte meg neki a város nevében is kivételes teljesítményét.
Gulyás Gergő huszonhárom esztendőn át tartó, rendkívül sikeres pályafutását az idei évben fejezte be, melynek elismeréseként Balatonke- Gulyás Gergő, dr. Tábori György alpolgármester és Schutzmann Réka sajtóreferens
nese
Város Önkormányzatának díszoklevelét és névre szóló kristályvázát vehetett át.
A köszöntésen megjelent számos barát és támogató közül sokan külön is megajándékozták, köszöntötték Gergőt, így a hivatalos esemény hangulata családias
és szeretettejes volt.
A gratulációkat Gergő felszabadultan és nagy szeretettel fogadta, mintha
csak a születésnapját gyűltek volna össze ünnepelni a barátai. Édesanyja és
edzője, Zsuzsanna azonban sokszor a könnyeivel küszködött. Közös munkájuk
eredményeinek emlékeiként Gergő magával hozta érdemérmeinek és trófeáinak
„egy részét”, elképesztő mennyiségük láttán még azoknak is meglepetést
okozva, akik régóta ismerik őt. A tömérdek arany-, ezüst- és bronzérem mellett
akadtak olyanok is, amelyeket még kisgyermekként nyert; megyei kitüntetések
és miniszteri oklevél is került az asztalra, és természetesen az olimpiai érmeket
is megcsodálhatták a vendégek a városháza dísztermében.
Gergő fantasztikus teljesítménye az elmúlt 23 év alatt példamutató és kimagasló értékkel bíró életmű, amelyhez ez úton is gratulálunk és az eddigiekhez
hasonló sikeres és örömteli jövőt kívánunk!
Schutzmann Réka

2017. augusztus
Gergő édesanyja az esemény végén
az alábbi szavakkal köszönte meg a
jelenlétet az egybegyűlteknek:
Nagyon köszönöm a polgármester
úrnak és a képviselő-testületnek a
Gergőnek nyújtott anyagi támogatást. Nagyon szépen köszönöm
Györgydeákné Takács Hajnalkának a sok cikket, amelyet Gergőről
a Balatonkenesei Hírlapban megjelentetett. Külön köszönöm Szabó
Tamásnak, hogy hét éves kora óta
figyelemmel kíséri Gergő pályafutását. Ő volt az, aki Gergő első versenyéről beszámolt a helyi újságban. És nagyon köszönöm nektek,
mindannyiotoknak, akik most eljöttetek, elfogadtátok a meghívást.

Balatonkenesei Hírlap
Kedves Gergő!
Szívünk minden melegével
Köszöntünk ma téged!
Kívánjuk, hogy ezután is
Boldog legyen élted.
Az összes nagy világversenyt
Megnyerted már úgyis,
Volt részed sok dicsőségben;
Hagyjál másoknak is.



Gergő visszavonult…
Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy meghívást kaptam július első hétfőjén Gulyás Gergő speciális olimpikon köszöntésére, az aktív sportpályafutása befejezésének alkalmából tartott ünnepségre. A magam részéről ünnepelni mentem. Ünnepelni s meghajolni egy nagyszerű sportember előtt, aki hétéves korától kezdve, huszonhárom éven át nap mint nap azért szelte karjaival szinte erőn felül az uszodák
vizét, hogy dicsőséget szerezzen hazájának s azon belül szülővárosának, Kenesének.
A kiváló sportoló eredményeinek elismerésekor valakiről még feltétlenül szólnom
kell. A hétköznapok egyszerű hőse – Gergő ÉDESANYJA. Zsuzsa egész életét kitöltötte, s hála Istennek, máig is kitölti gyermeke iránti végtelen szeretete. Mindent alárendelt fia tehetségének, sem panasz, sem zokszó soha el nem hagyta ajkait. Ha segítséget kapott, megköszönte, de sosem volt tolakodó. Szinte minden nap látni lehet őket
sétálni a település utcáin, kézen fogva; messziről érezni a felőlük áradó békés szeretetet. Szülő és gyermek közti kapcsolatuk ereje ritka, csak elvétve lelhető fel.
Mikor a terembe léptem, olyan látvány fogadott, hogy a meglepetéstől szinte
„tátva” maradt a szám. A hosszú asztalsort beborították az elmúlt több mint két évtized
eredményeit bizonyító érmek, elismerő oklevelek halmai. Ha valaki azt mondja, mindezt tíz kiemelkedő sportoló szerezte, bizonyára akkor sem kételkedek. A másik, ami
meglepett, a megjelentek magas létszáma s személye. Azokat láthattam ott, akiket személy szerint én is nagyon tisztelek, de ritkán találkozhatom velük. Ami még feltűnt, az
az arcukról leolvasható, valós ünnepi hangulat és a meghatottság csalhatatlan jelei.
Köztünk voltak azok az önzetlen emberek is, akik mikor megtehették, támogatták Gergőt, akárcsak Balatonkenese Városának Önkormányzata. De van, akit úgy érzem, név
szerint is meg kell említenem, mégpedig Szabó Tamást. A kezdetektől fogva figyelemmel kísérte Gergő pályafutását és segítette céljainak elérésében. Tudósításaiból értesülhettünk Gergő sikereiről, az olimpiákon, egyéb sporteseményeken elért eredményeiről – hogy éppen merre járja dicsőséggel kikövezett útjait.
Gergő pályafutásának fontosabb állomásait köszöntőjében önkormányzatunk sajtóreferense idézte fel. Településünk lakói és az önkormányzat nevében Dr. Tábori
György alpolgármester úr köszönte meg Gergőnek és édesanyjának a kiemelkedő sportolói teljesítményt. Ez után a megjelentek egyenként köszöntötték mindkettőjüket ajándékok, virágcsokrok, valamint megható és elismerő szavak kíséretében. Az események
alatt a megjelentek reakcióit figyeltem. Az arcokon elismerés és végtelen tisztelet. Voltak, akik a meghatottság könnycseppjeit törölgették.
Gergő az őt ünneplőket hallgatva időnként körbetekintett, s szerényen fogadta az
elismerő szavakat, öleléseket. Ám boldogságtól fénylő szemei folyton csak egy arcot
kerestek: azét, aki számára a legfontosabb a földi világban – édesanyja arcát.
Köszönet a szervezőknek az ünnepi pillanatokért, és nagy-nagy köszönet Gergőnek
és az édesanyjának. Sok pihenésben, boldogságban közösen eltöltött, hosszú, boldog
életet kívánok nekik!
Fotók: Meilinger Hajnalka
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A sok ezüst, aranyérem
Nem fér el a falon;
Hogyha rájuk nézel,
Legyél büszke nagyon.
A sok fényes győzelmedből
Mi is részesültünk:
Minden versenyeredménynek
Veled örülhettünk.
A szigorú edzéseknek
Ezennel már vége,
Hátradőlhetsz és pihenhetsz
Ezennel már az égre nézve.
Megúsztad már a magadét,
Hagyjál teret másnak!
Jó pihenést, sok örömet
Neked s anyukádnak!
Sok szeretettel:
Sörédi Györgyné Magdi néni
és családja
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kÖszÖnet
szabÓ tamÁsnak
A Gulyás Gergőt és édesanyját köszöntő,
szívet melengető ünnepséget Tamás kezdeményezte; párja, Hajni sokat segített neki. Vártam, hogy mint kezdeményező, egyszer csak
megszólal, de talán szerénységéből fakadóan
nem tette, csupán csendben, boldogan szemlélte az eseményt.
Jó volt látni a már felnőtté cseperedett úszó
büszkeségét, boldogságát, és a polgármesteri
hivatalban összegyűlt, Gergő pályafutását végigkísérők, segítők örömtől csillogó szemeit.
Mindezt Tamásnak köszönhetjük. Ő volt, aki
annak idején az én figyelmemet is felhívta az
akkor még aprócska emberpalántára, Gergőre,
és attól fogva alkalmanként megdicsérhettem
és köszönthettem az Önkormányzat és az aktuális képviselő-testületek nevében.
Lehet, hogy sokan nem tudják, de Tamás
ízig-vérig sportember volt és maradt, ezen kívül pedig a kulturális életben szereplők elkötelezett tisztelője. Élete folyamán mindig közösségi ember volt, figyelemmel kísérte a
sport és a kultúra területén kimagasló teljesítményt elérők életét, jegyezte újabb és újabb
eredményeiket. Saját eszközeivel elérte, hogy
településünk lakói körében is ismertek és elismertek legyenek. Nem sorolom fel azokat,
akiket eddig segített, mert hosszú lenne a lista,
és nem szeretnék senkit sem kihagyni. Egy
dolgot viszont még megemlítek: nemes gesztus volt részéről, amikor a fiatalon elhunyt Fekete Tibor focista tiszteletére évekig szervezte
a Fekete Tibor emléktornát.

2017. augusztus

60 éves a Könyvtárunk!
A balatonkenesei Könyvtár októberben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
E jeles alkalomból RAJZ-, VERS- és NOVELLAPÁLYÁZATOT hirdetünk,
az alábbiak szerint:

Rajzpályázat
Korcsoportok:
I. korcsoport: 3-10 éves gyermekek
II. korcsoport: 11-18 éves fiatalok
III. korcsoport: 18 év feletti felnőttek
Téma: Szeretek olvasni!
Méret: A4
Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll
Díjazás: korcsoportonként az első 3 pályamű megjelenik a Balatonkenesei Hírlap novemberi, decemberi és januári lapszámaiban, valamint az I-II-III. helyezett oklevelet és könyvet kap ajándékba.
Az elkészült pályaműveket a Kultúra Házában lehet leadni
munkaidőben (hétköznaponként 8-16 óra között), vagy szkennelve elküldeni a
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com címre (.jpg formátumban).
Leadási határidő: 2017. október 9. hétfő, 15:00

Verspályázat
Korcsoportok:
I. korcsoport: 6-18 éves tanulók
II. korcsoport: 18-55 éves felnőttek
III. korcsoport: 56 év feletti felnőttek
Téma: „Szerelemben megsebzett lelkek” (eszperente nyelven remekelt versek
kellenek! :))
Terjedelem: max. 1.800 leütés
Díjazás: korcsoportonként az első 3 pályamű megjelenik a Balatonkenesei Hírlap novemberi, decemberi és januári lapszámaiban, valamint az I-II-III. helyezett oklevelet és könyvet kap ajándékba.
Az elkészült pályaműveket a Kultúra Házában lehet leadni
munkaidőben (hétköznaponként 8-16 óra között), vagy e-mailben elküldeni
(.doc formátumban) a kulturahaza.balatonkenese@gmail.com címre.
Leadási határidő: 2017. október 9. hétfő, 15:00

Novellapályázat
Korcsoportok:
I. korcsoport: 6-18 éves tanulók
II. korcsoport: 18-55 éves felnőttek
III. korcsoport: 56 év feletti felnőttek
Téma: „A tudás hatalom!”
Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal (A4), max. 5.400 leütés
Díjazás: korcsoportonként az első 3 pályamű megjelenik a Balatonkenesei Hírlap novemberi, decemberi és januári lapszámaiban, valamint az I-II-III. helyezett oklevelet és könyvet kap ajándékba.
Az elkészült pályaműveket a Kultúra Házában lehet leadni munkaidőben
(hétköznaponként 8-16 óra között), vagy e-mailben elküldeni
(.doc formátumban) a kulturahaza.balatonkenese@gmail.com címre.
Leadási határidő: 2017. október 9. hétfő, 15:00

Tamás ragaszkodik az itt élőkhöz, s minden civil szervezetet megtisztel azzal, hogy ha
köreikbe hívják, örömmel elmegy. Szerencsés
dolog, hogy bizottsági tagként még intenzívebben végezheti önmaga választotta segítő
munkáját. Úgy képviseli az embereket, hogy
neve hallatán nem kell feltenni a kérdést:
képvisel-ő?
Sokunk nevében köszönöm több éves Nagy érdeklődéssel várjuk az értékes alkotásokat! Arra buzdítunk időset-fiatalt,
munkáját, odafigyelését, és kívánom: segítse a hogy bontakoztassa ki kreativitását, és bátran mutassa meg tehetségét Kenese
Jóisten, hogy még sokáig kamatoztathassa ne- városának!
(GA)
mes erényeit. Q
Sörédi Györgyné

2017. augusztus
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Vér Lászlóné Irénke gyémántdiplomát kapott
„Vér Lászlóné Kiss Irén úrhölgy, aki Balatonkenesén, 1937. szeptember 16-án született, és a veszprémi állami tanítóképzőben az 1956/57. tanévben képesítővizsgát tett, a tanítóképző képzési követelményeit teljesítette. Ennek alapján Őt 1957. július
13-án tanítói munkakör betöltésére képesítették. 2017-ben az oklevelet kiállító intézmény jogutódja, a Széchenyi István Egyetem
Vér Lászlóné Kiss Irén úrhölgynek gyémántdiplomát adományoz.
Győr, 2017. május 15.” – áll az Egyetem által kiállított gyémántdiplomán.
A diplomát Szabó Károlyné, a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője adta át 2017. június
17-én, az iskola tanévzáró ünnepségén.

Vér Lászlóné, Kiss Irén 1956-ban
gyakorló óraadó tanítóként dolgozott a
balatonkenesei Kállai Éva Nevelőotthonban. 1957-ben végzett az Állami
Tanítóképzőben, Veszprémben. 1957től tanító volt a Nevelőotthonban.
Ugyanitt 1959-1962-ig első osztályosokat tanított, majd 1962-től 1965-ig
Csajágon.
A csajági éveket követően 1965-től
nyugdíjazásáig, 1992-ig a balatonkenesei általános iskola szeretett, megbecsült
tanítója. Pedagógusi munkája során sok
kisiskolásnak tanította meg a betűvetés
tudományát. Amikor az iskolában bevezették a tantárgycsoportos oktatást, egymást kiegészítve, segítve dolgoztak
hosszú éveken át munkatársával Horváth Lászlóné Rózsika nénivel, nagy türelemmel és szeretettel. Rózsika a reál
tárgyakat, Irénke a humán tárgyakat tanította, valamint a testnevelést és a technikát is a 3. és 4. osztályban.
Elmondása szerint jó volt ez a tantárgycsoportos oktatás, mert nem a 10
tárgyban kellett elmélyülni, hanem csak
ötben. Hisz nem volt könnyű a gyermekek olvasásmegértését elősegíteni, kife-

jezőkészségét fejleszteni, a nyelvtani ismereteket elsajátíttatni, a testi fejlődésükről gondoskodni, a sportot megszerettetni, s az ebben kiemelkedőket versenyekre vinni. Az alsósok körzeti háromtusa versenyein sokszor szerepeltek és
előkelő helyezéseket értek el.
Nagyon szerette a közösségi munkát.
Az úttörőmozgalom idején túrázni, kirándulni, színházba vitte a gyerekeket.
Akkori kollégáival szép eredményeket
értek el a gyermeki tehetségek kibontakoztatásában, egy akkor is nívós iskola
keretei között. Iskolásaikkal együtt minden alkalommal részt vettek a falusi ünnepségeken, felváltva készítették fel rá a
szereplő gyermekeket.
1967-től honismereti szakkört vezetett a faluban és az iskolában. A falu öszszegyűjtött írásos és tárgyi emlékeiből
25 éves gyűjtőmunka eredményeként
nyílt meg a Falumúzeum, melyet férjével együtt lelkiismeretesen gondoztak.
A múzeumi tárgyak összegyűjtéséről
és a múzeum létrehozásának gondolatáról így vall:
„Tanítói munkám során tanítványaimmal igyekeztem megismertetni, megszerettetni lakóhelyüket, az itt élő emberek életmódját, közösséghez való tartozásuk különbözőségét. Ma még nagyobb
szükség van arra, hogy megszerettessük
azt a helyet, ahol élünk. Ne legyenek
gyökértelenek gyermekeink, unokáink.
Megszeretni valamit csak úgy lehet, ha
megismerjük múltját, jelenét, remélve,
hogy talán így kirajzolódik a jövőkép is.
Kenesén sok ember gondolta úgy, hogy
e szép vidéket meg kell ismertetni az itt
lakókkal, az ide látogatókkal.
A 60-as években megyénkben is jól
működött a honismereti munka. Hadnagy László nyaranta tanfolyamokat
szervezett, ahol neves néprajzi kutatók,
nyelvészek tartottak előadásokat, amelyek alkalmával bővíthettem ismereteimet, és kis diáktársaimmal elkezdhettük
a gyűjtőmunkát. Először a tantárgyakhoz kapcsolódó tárgyi emlékeket: köcsögöket, csuprokat, tányérokat, petróle-

umlámpákat, famozsarat stb. gyűjtöttünk. Miután a tanterem sarka betelt a
nagymama féltve őrzött kincseivel, a bemutatásra szánt tárgyak pedig csak
gyűltek, új helyet kellett keresni a bemutatásukra. Közben Kecskés József magyar-történelem szakos tanár Kenese
irodalmi és történelmi hagyományainak
összegyűjtésére ösztökélte tanítványait,
s ezzel lett teljes a gyűjtőmunka. A bemutatására az akkor vendéglátóhelyként
működtetett Zsindelyes csárdában nyílt
alkalom; a csárda második emeletén,
egyik szobában a helytörténeti, másikban a néprajzi emlékek kaptak helyet.
Mivel az akkori faluvezetés nem érezte
szívügyének, a szakköröseim voltak a
„teremőrök” az én vezetésemmel.
Nagy fordulatot jelentett, amikor az
Országos Műemlékvédelmi Felügyeletnek írt levelem meghallgatásra talált, s
ők 1983-ban megvásárolták Sipos Ilona
nénitől a jelenlegi épületet, ahol a Tájház működik. A megnyitóra 1991. június
16-án került sor, amelyet felújítások
hosszú sora és a beköltözés előzött meg.
Nagyon sokan részt vettek benne, a falu
iparosai és egyéb segítőik is.
Még most is megdobban a szívem, ha
hoznak egy régi fényképet, könyvet, új-

Balatonkenesei Hírlap

20

2017. augusztus

„Amióta az eszemet tudom, imádom a Balatont”
Már az első találkozásunkkor, tavaly decemberben örömmel állapítottam meg, hogy a Balatonhoz való kötődésünket illetően
mindenképpen rokon lelkek vagyunk. Hovatovább, Lux Ádám olyan lelkesen mesélt az Ábránd és költészet című zenés irodalmi
estjükről, hogy akkor és ott rögtön az jutott eszembe: egy ilyen produkció a kenesei könyvtár udvaráért „kiált”. Miután
leszerveztük az augusztus 5-i dátumot, kiderült, hogy Ádám rajongói-tisztelői idén nyáron duplán örülhetnek, ugyanis a népszerű
színművész augusztus 17-én a Balatonkenesei Tófesztivál keretében is színpadra lép, méghozzá a Gyöngyhajú lány balladájában.
Úgyhogy ezúttal is bőven volt miről beszélgetnünk...

– Mióta tart a magyar tenger iránti
szenvedélyed?
– A Balaton-szerelem nálam mondhatni, alapvetés: amióta az eszemet tudom, imádom a tavat. Nagycsaládban
nőttem fel, négyen vagyunk testvérek.
A szüleim mindketten pedagógusok
voltak, úgyhogy gyerekkoromban szóba
se kerülhetett, hogy saját balatoni nyaralónk legyen, nem engedhettük meg
magunknak. Ezzel együtt minden nyáron a tónál vakációztunk, vagy a pedagógus üdülőben laktunk, vagy magánszálláson. Már javában a családalapításra készültem, amikor vásároltam egy
telket Akarattyán, és azóta rendszeresen
az itteni házunkban töltjük a nyár nagy
ré-szét. Amikor a munkám Budapestre
szólít, egy-két napra a fővárosba utazom, de amint lehet, sietek vissza az én
magyar tengeremhez (mosolyog).
– Július 9-én a Facebook oldaladon
egy bejegyzésre lettem figyelmes,
idézem: „Siker!!! Öröm!!!
Boldogság!!! Két év kihagyás után
óriási, egyéni "világcsúccsal" teljesítettem az idei Balaton-átúszást !!!”

– Nagyon szerettem volna 2 órán belül
úszni. Eddigi legjobb eredményem 2 óra 1
perc volt, az idei csúcs 1 óra 50 perc!!!
– Ehhez szívből gratulálok!
– Köszönöm szépen! Idén nagyon,
mi több, rettentően készültem rá, hogy
megjavítsam a csúcsomat. Egyrészt év

közben is rendszeresen járok uszodába,
másrészt az átúszás előtti hetekben Akarattyán nemegyszer én voltam az egyetlen ember, aki bemerészkedett a vízbe,
mert olyan hatalmas hullámok voltak.
Én viszont azt mondtam: – Gyerünk,
Ádám, mert kell az erőnléti edzés, és
bár néha összevissza dobált a hullám, a
másodfokú viharjelzésre fittyet hányva,
rendületlenül treníroztam magam.
– Lefogadom, hogy az úszás a
kedvenc sportod.

idén „apa” rekordot dönt, tehát nem tudunk együtt úszni, mert olyankor én
megyek, mint az atom, de meglesz a
rekord, és akkor jövőre már együtt
csaphatunk a hullámok közé. Nagy örömömre megígérték, hogy velem tartanak, úgyhogy jövő nyáron családi
Balaton-átúszásra készülünk.
– Augusztus 5-én a kenesei könyvtár
udvarán hódolsz majd a Balaton iránti
szenvedélyednek, az Ábránd és költészet című zenés, irodalmi est egyik
résztvevőjeként. Hogy
talált egymásra ez a
lelkes és elhivatott
csapat?
– Az est fő megálmodója, egyik ötletgazdája és szerkesztője Tóth Péter,
aki eredeti végzettsége
szerint vasúti automatikával foglalkozó villamosmérnök, egyébként pedig a Balaton
szerelmese. Amikor az
Harold Pinter: A születésnap című darabjában
est ötlete megfogalmazódott benne, a
– Tényleg az. Édesanyám úszás-má- megvalósításhoz olyan embereket gyűjtött maga köré az ismeretségi köréből,
niás volt, olyannyira, hogy apám gyakakik hozzá hasonlóan erősen vonzódran meg is jegyezte: nem érti, hogynak a tóhoz. Így került a „képbe”
hogy nem nőttek még úszóhártyák anyu
dr. Kovács Emőke történész, Balatonujjai között. Anyukám rekordja az volt,
kutató, aki a műsor szerkesztésben és
amikor öt és fél órán keresztül úszott a
az anyagok válogatásában is Péter seBalatonban. Tőle örököltem mindkét
gítségére volt. Jómagam szintén a Pészenvedélyemet: gyerekkorom óta a tó
terrel való régi ismeretségem révén
szerelmese vagyok, és úszni is nagyon
kerültem a csapatba: ő ugyanis nagy
szeretek. Immár hatszor átúsztam a Balatont, és hatalmas köszönettel tartozom színházrajongó, rengeteg előadásban
látott engem, és egyszer csak megkérCseh Lászlónak, aki két éve egyszerű,
dezte, lenne-e kedvem egy ilyen kulde praktikus tanácsot adott, amivel
turális időutazáshoz és kalandozáshoz.
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy idén
Ráadásul nekünk közös balatoni múlmegdönthessem a saját rekordomat.
tunk is van, merthogy Péter több
– Ha jól sejtem, így a jövő szezonra
dokumentumfilmet is forgatott a
új célt kell kitalálnod.
Balaton-felvidékről. Forgatókönyv– Abszolút, és már meg is van! Sőt,
íróként és rendezőként jegyzi a Balamár az idei verseny előtt kitűztük,
ton-felvidék egyedi tájértékei című
ugyanis a két gyerekemmel – Hanna
filmsorozat eddigi részeit (Szőlőhegyi
lányom 18 éves, a fiam, Benjámin pekápolnák; Várak; Hidak és vízimaldig 15 – megegyeztünk abban, hogy
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mok). Ezeknél a munkáknál nemcsak a
hangomat adtam a dokumentumfilmekhez, hanem élőben is közreműködtem
mindháromban (mosolyog). Az „ábrándos” csapatunk állandó és oszlopos tagja még Barlog Károly író, költő, kritikus, műfordító, aki egyben kitűnő zenész is, és aki egy hihetetlenül eredeti,
fantasztikus figura, nagyon kedvelem
őt.
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gyöngyszemet. Karcsi pedig balatoni
dalokat énekel. Az értékes és tartalmas
szórakozás híveinek jó szívvel ajánlom
ezt a műsort. Aki eljön, és aki szereti a
Balatont, az garantáltan nem fog csalódni. Tavaly nyáron Badacsonyban
léptünk fel ezzel az estünkkel, ott is a
könyvtár udvarán tartottuk: akkor és ott
nagy szerencsénk volt az időjárással.
Bízom benne, hogy az égiek ezúttal is
kegyesek lesznek hozzánk.
– Nem egészen két héttel az
irodalmi est után a Balaton
egyik legszebb fekvésű rendezvényhelyszínén, a kenesei
Széchenyi park árnyas ősfái
között felállított színpadon láthatunk-hallhatunk majd, a
Gyöngyhajú lány balladája
című musical egyik főszereplőjeként. Hogyan csöppentél az
ExperiDance Produkció nagy
sikerű előadásába?
– Igazából két vonal is vezetett
a (nevet). Egyrészt az Újszínházban Román Sándor, az ExperiDance táncegyüttes tulajdonosa,
művészeti vezetője, koreográfusa
készítette a koreográfiát A funtineli boszorkány című darabhoz,
amiben én is szerepelek. Másrészt
N. Richard Nash: Az esőcsináló
sokszor dolgoztam már együtt
Pozsgai Zsolttal, aki az Omega– Anélkül, hogy túl sokat elárulmusical történetét írta, és Zsolt tudta,
nánk a konkrét programról, mit hallhogy a pályám során számos zenés
hatunk a műsorban?
szerepet játszottam.
– Dr. Kovács Emőke a Balaton 19.
– Fiatal korodban hogy viszonyulés 20. századi történelméről mesél, mi
tál az Omega zenéjéhez?
pedig, Kovács Olga színművész kollé– Őszintén szólva, nem nagyon hallganőmmel felolvasunk: egyrészt a 19.
gattam Omega-dalokat, ugyanis a két
és 20. századi jeles gondolkodóink, ponagy tábor közül én inkább az Illést
litikusaink (pl. Széchenyi, Eötvös Jókedvelőkhöz tartoztam. Ezzel együtt
zsef és Kossuth) gondolatait osztjuk
nagyon szerettem az Omega néhány
meg a hallgatósággal, hogy bemutasszámát, annak pedig külön örülök, hogy
suk, miként vélekedtek, hogyan beszéla musical kapcsán felfedeztem magamtek nagyjaink a Balatonról, másrészt a
nak egy-két csodaszép lírai dalukat,
Balaton irodalmából idézünk jó néhány
például a Boldog angyalok címűt, ami-
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ket korábban soha nem hallottam. Az
előadásban közel 20 Omega-szám csendül fel, ezeket mi, színészek énekeljük,
köztük olyan nagy slágereket, mint a
Trombitás Frédi, a Régi csibészek, az
Ezüst eső, a Petróleumlámpa, a Ha én
szél lehetnék vagy a Gyöngyhajú lány...
És ami még egy fontos adalék az előadáshoz: a történet Siófokon játszódik.

Ami a csapatot illeti: igazán jó a társaság. Végtelenül helyesek az ExperiDance-es táncosok, és nem utolsósorban fantasztikusan tehetséges művészekről beszélünk. Mi, színészek is nagyon jól vagyunk együtt, és kimondottan élvezzük a közös munkát, úgyhogy
bátran kijelenthetem, hogy ez a balatoni
történetet feldolgozó, látványos produkció a kenesei Széchenyi parkban, az ősfák ölelésében igazán különleges és felejthetetlen nyáresti színházi élményt
ígér.
Szűcs Anikó
(A fotók forrása: www.luxadam.hu)
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NÉMET VENDÉGEK ÉS TATÁRLIKAK
Már több mint húsz éve van nyaralónk Kenesén, a keleti
végén, Fűzfő felé; a helyet régen úgy nevezték, Szabadság-telep. A ház 57 éves, használtan vettük, jól bírja magát, csak tetőt
kéne cserélnünk, de nincs arra pénze egy nyögdíjasnak. (A tavalyi nagy jégeső igencsak kilyuggatta a palatetőt.) Ezen a területen az utcák a hét vezérről vannak elnevezve. Kis András
Balatonkenese monográfiájában látható egy 1940-es kenesei
térkép, már azon is rajta vannak a „hétvezéres” utcák.
Soksz or látunk
vendégül kül- és belföldi rokonokat, barátokat. Legutóbb Münchenből érkeztek távoli rokonaink, nagyanyám sváb nővérének
unokái, egy német házaspár – egy szót sem
tudnak magyarul, sosem jártak Magyarországon, a mi unszolásunkra jöttek el látogatóba a magyar tengerhez. Megírtuk nekik
„imélben”, hogy hazánkban – némi túlzással – csak Budapest és
Balatonkenese városát
érdemes
megnézni,
Kenese felveszi a versenyt a horvát tengerparttal, főleg, ha nagy
hullámok vannak. És
nincs szúrós tengeri
sün! A házaspár sváb
nagymamáját még 1946-ban telepítették ki Bonyhádról. Szerencséjük volt, mert Németország nyugati zónájába kerültek, s
nem a keleti szektorba. (Ifjabbaknak: a szovjetek által megszállt Kelet-Németország a Német Demokratikus Köztársaság
– NDK – nevet viselte, bár minden volt, csak nem demokratikus.) A keletnémetek nem utazhattak Nyugatra, így a keletrenyugatra szétszakadt családtagok általában a Balatonnál találkoztak anno.
Ha vendégek jönnek, előírom nekik a kötelező kenesei látnivalókat: Tátorján, Tatárlikak, Soós-hegyi kilátó, Soós Lajos
költő vörös kőből épült emlékoszlopa, Soós sírja a református
temetőben, továbbá az újonnan elnevezett Kálvin téren a református templom (1547-es alapokra épült-szépült, belső tere
egyszerű és fenséges), a patinás könyvtár, a Kultúra Háza és a
kőhíd, ahol a régi kenesei nyakas kálvinista polgárok szekereket borogattak fel az emléktábla szerint. (A németeknek elmeséltem, hogy az emlékezet úgy tartja, a Tatárlikakba bújt el a
lakosság a tatárok és a törökök elől. Az oroszok elől ’45-ben
is? – kérdezték. Talán a lányok, asszonyok igen, a szép kenesei
hölgyeknek volt félnivalójuk a tatár, kalmük, kirgiz stb. katonáktól.) A vendégeknek megmutattam a Soós-hegyen az or-

szágban csak itt termő tátorjánt – őszintén szólva, én nem ismerem fel, melyik az, de egy helybéli lakó megmutatta. Nagyon szép a nemrég emelt Mária-emlékhely és különösen a faragott fapad. Egy kritikai megjegyzés: Soós Lajos emlékoszlopára vésték a költő Balatont dicsőítő, nosztalgikus és gyönyörűszép versét: sajnos a betűk már nagyon megkoptak, alig
olvashatók, fel kéne a szöveget újítani. Soós Lajos megérdemelné. És mi is.
Átmentünk a református temetőn, ahol a német rokonok
meghatottan nézték a német katonasírokat, melyeket a Német
Hadigondozó Szövetség tart rendben, ugyanúgy, mint Európa
minden országában. Az elhunyt kiskatonák nem tehettek róla,
hogy hősies halálukat a hitleri fasizmusnak köszönhették. Be
jó is lenne, ha ilyen szép és rendezett magyar katonatemetők
lennének a Dontól Isonzóig. (Néhányat már sikerült létrehozni.)
De nemcsak műemlékekkel él az ember. Tudom, hogy ez
nem a reklám helye, de megpihentünk az új Fröccsteraszon, és
megmutattam nekik kenesei törzshelyemet, a Fregatt preszszót, ahová azért járok, mert július elejétől kapható kedvenc
italom, a csapolt barnasör. A „Szitiben”, az Elevenben ötféle
fagyit nyaltak német vendégeink. Azt mondták, Müchenben a
sör jobb, de Kenesén a fagylalt istenibb.
Még egy panasz, de ez nem reklám. Fiamék s barátaik, hétvégenként lejönnek a nyaralónkba bulizni – mi ilyenkor ki vagyunk tiltva, utazhatunk fel Pestre, amúgy is csak négy ágy
van, a többiek sátoroznak vagy az ágyak között hevernek gumimatracon. A fiatalságnak az is jó. Szóval a fiamék nagyon
sajnálják, hogy bezárt a Balaton presszó, ahol olcsó volt a Vadász (!) likőr, és sajnos megszűnt a strandra levezető utcában
található kis nonstop ABC, ahol szikvizet lehetett kapni. A
fiam szerint a fröccs csak szikvízzel jó, buborékos ásványvízzel a tudatlanok isszák. Őszintén bevallom, én nem érzem a
különbséget. Tehát tudatlan bunkó vagyok. Mint afféle hülye
szülő, mire a fiamék hétvégére lejönnek, beszerzem nekik a
műanyag palackos, másfél literes szikvizet, melyet tudomásom szerint csak jó messze, úgy emlékszem a Kapuvári utca
végén lehet kapni egy kis ABC-ben. (A katolikus temető utáni
buszmegállónál fel balra, amíg az utca el nem éri az erdőt.)
Annak viszont örülünk, hogy az egykori Bistro 12 és Két
dudás étterem helyén újra megnyílt egy vendéglő (Kenesei
bistro), ahol finom a kaja, de jó drága, 2-3 ezer körül van egy
főétel.
Most már elég a vendéglátóipari körképből, maradjunk a
kultúránál. Elvittem a német rokonokat a tájházba és a Kultúra
Házába egy festészeti kiállításra. (Szégyen, de a festőnő nevét
elfelejtettem. Ígérem, utánanézek a neten.) A művelődési
program ezzel nem ért véget: a református templomban – bár
rokonaink evangélikusok – meghallgattunk egy zenés áhítatot.
Két fiatalember, az egyik a helyi kántor játszott bravúrosan két
malimbán. Szégyenkezve bevallom, hogy eddig nem hallottam
hírét ennek a hangszernek. (Csak a Veszprém megyei Halimbát ismertem, de ott nem fa ütőshangszer van, hanem bauxit,
melyet az oroszoknak vittünk ki, kaptunk vissza alumíniumot,
mégis nekik volt jó az üzlet. A bauxitbányászat 2013-ban be-
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Csak kreatívan
Itt a várva várt nyár, lassan már a vége felé tartunk. Hogy
telik az idő! A napokban azon tűnődtem, mennyi szépség vesz
minket körül. Mennyi egyediség, színesség, életrevalóság lebeg minket pillanatról pillanatra körbe. A nagyvilág kreatív
gyönyörűsége szüntelen arról tanúskodik, hogy van valaki, aki
nagyobb nálunk. Valaki, aki képes volt ezt a sok szépséget
megálmodni, megalkotni. Ki-ki nevezheti Őt sokféle néven, de
számomra Ő nem lehet más, mint a teremtő Isten. Mindanynyian ismerjük a Biblia világ teremtéséről szóló részeit. „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és
üres.”
Milyen jó, hogy Isten olyan gyönyörű színeket és formákat alkotott.
Álljunk meg néha csak egy-egy percre,
és legyünk bátrak. Merjük megcsodálni a természet színeit. Merjük megcsodálni a hullámok, a felhők változó
formáit. Merjük meghallgatni a szél
susogását, a madarak csicsergését.
Minden arról tanúskodik, hogy ahol
vagyunk, itt és most, ebben a pillanatban, az szép. Lássuk meg a sokféleséget, az egyediséget! Igen, Isten valami egészen újat, kreatívat
alkotott nekünk, hogy boldogan élhessünk, pihenhessünk.
Ha már felfedeztük a meglévő szépséget, gondoljuk át, mi
is a valódi kreativitás. A kreativitást az 50-es években Guilford
kezdte el vizsgálni. „A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését.” Bátran megállapíthatjuk, hogy nemcsak Isten volt képes
kreatívan valami nagyon szépet megalkotni, hanem minden
embert képessé tett arra, hogy hozzá tudjon tenni az Ő alkotásához saját munkája, és személyes alkotóképessége szerint.
De hogyan is tudunk mi,
emberek itt és most kreatívnak lenni? Tulajdonképpen
nagyon egyszerűen: a kreatív tulajdonságok elindítják a
kreatív folyamatot, amely a
személyiség belső élménye
és külső tevékenysége. A
kreatív folyamat szakaszai
konkrétan a következők:
Előkészület, ami lényegében a probléma észrevétele. Tudatos felkészülést igényel. Van
egy megoldandó kérdés, amelynek a megoldását a személy
szükségesnek érzi. Ez az alkotás kezdete. Lappangás: ebben
a szakaszban a kombinációval egybekötött megoldáskeresés
zajlik. Ezt kísérheti félbehagyás, felejtés is, de később a probléma újra előbukkan, feszít a megoldás igénye. Állandóan
újabb és újabb kombinációk keletkeznek az eddig ismert adatokból, azok újszerű összekapcsolásaival, a probléma megoldására. Ihlet vagy megvilágosodás szakasza: felvillan a megoldáshoz vezető ötlet, vagy maga a megoldás. Ez az alkotás
csúcspontja, itt rendeződnek az ismeretek, ami homályos volt
kitisztul. Ez a szakasz a megoldás megvalósítását is tartalmazza. Ellenőrzés, vagy átrendezés szakasza, ahol az ihlet

szolgáltatta nyersanyag véglegessé válik, az alkotó gondolkodás kiegészíti a képzelet előző szakaszban megvalósított művét, s ha kell, módosítja az ötletet vagy a megoldást.
Napjainkban a
gyermekpszichológia már kiemelten
foglalkozik a gyerekek kreatív képességeinek fontosságával és fejlesztésével. Nézzünk
meg néhányat a
kreatív gyerek jellemzői közül: intelligensek, felismerik a problémát és megoldásokat keresnek. Rugalmas és sokoldalú a gondolkodásuk.
Birtokukban vannak a szokatlan megoldások kitalálásának képessége. Képesek a hétköznapi tárgyakat új összefüggésben
használni (pl. botokból baba, üres dobozból autó stb.). Széles
az érdeklődési körük. Élénk a fantáziájuk, kíváncsiak, kitartóak. Rendkívül jól viselik a konfliktusokat, frusztrációkat, és
nagyon magabiztosak. – Azt gondolom, ezek a tulajdonságok
mindenki számára jók. Nemcsak a gyerekek társadalma profitál általuk, hanem a felnőtteké is.
James William amerikai pszichológus szerint: „nehéz jellemezni a kreatív gyerekeket és felnőtteket, mert egyszerre nyitottak és zárkózottak, bolondosak és komolyak. És ez így jó.”
A kreativitás nem örökölt ismertetőjegye a személyiségnek, viszont a kreativitásra való hajlam, kreatív magatartás már
gyermekkorban, és később, felnőtt korban is megmutatkozik. Hogyan lehetünk mi, felnőttek igazán kreatívak? Azt gondolom, nagyon
egyszerűen. Először is merjünk álmodni a szépről, a jóról. Aztán legyünk valóban bátrak, és váltsuk valóra az álmunkat.
Nem világmegváltásra gondolok, hanem egyszerű, hétköznapi
álmokra és gyakorlati életre. Csak egyetlen konkrét példát írnék most le. Ezek a szép hosszú, kicsit nyugalmasabb nyári
napok a kolostorunkban konkrét álmokat szőttek. Megújult
szobákat, tiszta, színes falakat, egyszerűséget és rendet láttunk
lelki szemeink előtt. Szép lassan ezt az álmot elkezdtük megvalósítani. Festéket, ecsetet választottunk, pakoltunk, csiszoltunk és festettünk. Két kezünk alatt láthattuk a változást, ahogy
egyre nagyobb és nagyobb felület lett készen. Jó megélni, hogy
van változás. Jó látni, ahogy átalakultak szobák, a kis kápolnánk. Esténként nagyon jó fáradtan, de boldogan nyugovóra
térni. Nyugodt szívvel mondhatjuk: ezen a nyáron, mi, nővérek, igazán kreatívak vagyunk!
Kívánom, hogy sokan átéljék ezt az érzést. Hiszen ha a cselekedetünk valóban a szívügyünk, akkor az valóban kreatív
lesz. És a kis dolgok igazán naggyá tudnak válni a szeretet és
öröm érintésétől.
M. Erzsébet nővér
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Életvezetés – színek, szellők, szabadidő és Én
Mottó: „Majd azt mondta Isten: Hajtson a föld füvet, amely zöldül és magot hoz, és gyümölcstermő fát
… és látta Isten, hogy jó.” (Ter 1,11-12)
Mit látunk, ha egy kicsit körülnézünk most, júliusban, augusztusban a környezetünkben? Ha csak kedves kis városunkra gondolunk, akkor sok helyen gondozott füvet, gazdagon ültetett virágágyásokat, sok dézsás növényt látunk egy koraesti séta során. Szemünk előtt színek kavalkádja, orrunkban
érezzük a leander és a levendula édes illatát. Ha pedig kimegyünk a Balaton partjára, megcsap minket a Balaton semmivel
össze nem téveszthető illata, fülünk megtelik a szellők susogásával, szemünk pedig a kék víz végtelen látványával. Azt hiszem, nagyon szerencsések vagyunk.
Miért is mondom
ezt? Sokat gondolkodtam azon, miért szeretünk kiülni egy padra,
nézegetni a virágokat
vagy gyönyörködni a
szép kilátásban? Miért
lelkesednek annyira az
emberek, hogy tavaszszal szép színes virágokkal díszítsék otthonaikat, kertjüket? Mert
ezzel mi is így vagyunk. Amint az idő
engedi, kirakjuk a leandereket a kolostor udvarán, tavaszi virágokat ültetünk és a
délutáni kávét szívesen fogyasztjuk egy padon ülve a friss levegőn, a színes virágokat nézegetve. Megnyugszik a lelkünk a
napi feladatok elvégzése után.
A válasz egy szóval: biofília. Ez a szó arra utal, hogy az
ember szereti a természetet. Edward Wilson, harvardi entomológus szerint evolúciós örökségünk miatt él bennünk egy ösztönös vágy a természet közelsége iránt. Hiába élnek sokan
emeletes házakban, az erkélyeken megjelennek a virágok. Otthonainkat cserepes virágokkal díszítjük, sőt, tengerimalacot,
papagájt, kutyát tartunk magunk mellett.
A bi ofília
hipotézisét több
kutatás is alátámasztja. A kórházban például
gyorsabban gyógyulnak a betegek, ha virágokfák vannak a
környezetükben.
Fotó: Wágner Szabolcs
Összehasonlították azoknak a betegeknek a gyógyulását, akiknél az ablakok
fás-virágos térre néztek, azokkal, akik csak egy téglafalat láttak a kórházi ablakon át. Meglepő módon gyorsabban gyógyultak és kevesebb fájdalomcsillapítót kértek azok a betegek,
ahol az ablak fás-virágos területre nyílt. A kutatások szerint a
kellemes természeti látvány eltereli a beteg figyelmét, csök-

kentheti a fájdalmat és az átélt stresszt. De voltak más kutatások is. Például azokon a munkahelyeken, ahol lehetőség van
cserepes virágokat tartani, nagyobb lehet a munkahelyi eredményesség. A diákok pedig természetes, vagy ahhoz legjobban hasonlító környezetben gyorsabban tudnak tanulni.
Egy másik kutatásban azt vizsgálták, hogyan hat a természetes környezet az emberre és társas kapcsolataira. A kísérletben résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport tagjai két percig egy tájképet nézegettek, a másik csoport tagjai
pedig egy rideg városi környezetet. A képek után mindkét csoport tagjainak az emberi kapcsolatokra és a közösségi életre
vonatkozó célokat kellett rangsorolni. Az eredmény meglepő
volt. Azok az emberek, akik a tájképet nézhették, fontosabbnak tartották a közösséget, a nagylelkűséget, a segítőkészséget.
Ellenben azok az emberek, akik városi képet kaptak, az egyéni
sikereket, a személyes vagyontárgyakat sorolták az első helyekre. A kutatók szerint az eltérést az okozta, hogy a természetes környezet látványa csökkenti a szorongást és a félelme-

Fotó: Zsákai Szilvia

ket, nyitottabbá teszi az embereket. Az eredmény azért is megdöbbentő, mert az emberek mindössze két percig nézték a kijelölt képeket. Ha két perc elegendő, hogy egy ember véleménye változzon, akkor nem nehéz elképzelni, hogy egy életen át
milyen hatással lehet ránk a közvetlen környezetünk!
Tehát mi valóban nagyon szerencsések vagyunk, hogy a
Balaton mellett, szép környezetben élhetjük mindennapi életünket. De ha valaki nem is tudja megválasztani vagy megváltoztatni a munkahelyét, szabadon díszítheti a személyes otthonát virágokkal, vagy akár tarthat háziállatokat. Szabadidőben
pedig lehet töltődni a minket körülvevő természet szemet-lelket gyönyörködtető formáival és színeivel. Egy szép nyári estén sétáljunk ki a Balaton partjára, töltsünk egy kis időt a hullámok csapdosását hallgatva, hagyjuk tekintetünket elmerülni
a távoli kékségben, gyönyörködjünk a hattyúk nemes fehérségében és engedjük meg, hogy a nyugalom áthasson minket.
M. Teréz nővér
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A Magyar Bor
Ajánlás Márai Sándor (1900-1989) „Magyar borok” címĦ írásához

(J\HOYHV]WHWWVDNNSDUWLPXWiQ'U%RUGD-y]VHIVDNNSDUWQHUHPEXGDSHVWDNDUDWW\DNHQHVHLODNRVOiWYDV]RPRU~
YHV]WHVDUFRPDWYLJDV]WDOiVXONH]HPEHQ\RPWDHJ\LNNHGYHQFtUyMiQDN0iUDL6iQGRUQDNDPDJ\DUERUUyOV]yOytUi
ViW0DMGH]IHOGREPRQGWDpVYDOyV]tQĦOHJ~MDEEPRVWPiUJ\Ę]WHVVDNNFVDWiNUDLVHUĘWIRJDGQLQHNHG$J\Ę]WHV
FVDWiND]RQEDQD]yWDLVUpV]EHQHOPDUDGQDNGHDNDSRWWtUiVHOROYDViVDXWiQLpOPpQ\PLQGHQJ\Ę]WHVVDNNPHFFVQpO
W|EEHWpU$]tUiVV]LQWHYDODPHQQ\LJRQGRODWDPHJiOODStWiVDYiJ\D~J\pU]HPWHOMHVHQD]RQRVDPDJ\DUHPEHUHN
pU]HOPLpVJRQGRODWYLOiJiYDO3pOGiXOÄDUL]OLQJRO\DQDPDJ\DUERURNN|]|WW«DKRQQpW|QPHJyYyHUĘiUDGpV|V]
V]HN|WLD]HPEHULGROJRNPpO\HEEpUWHOPpW´9DJ\SpOGiXOMDYDVROMDKRJ\ÄKROpVPLNRUpUGHPHVD]LGĘV|GĘPDJ\DU
HPEHUQHNPHJKDOQLDPLNRUD]~MERUPiUV]XQQ\DGpVHUMHGDKRUGyNEDQDGLyWOHYHUWpNDIiUyOpVDQDSQDNV]HOtG
HUHMHYDQPLQWD]|UHJHPEHUV]HUHOPpQHN´
$ERURNEHPXWDWiViQiOD]HJULELNDYpUD]DERUPHO\ÄYDOyViJJDOIHOW~UMDD]HPEHULOpOHNĘVDQ\DJiW´tUMD$
VRPOyLERUUyOÄH]DPDJ\DUERUWĦ]pVDUDQ\NHYHUpNHpVH]WPRQGMDe/-´Ä$VRPOyLERUEDQDPDJ\DUOHJQHPHVHEE
WXODMGRQViJDLpOQHNDNHOHWLE|OFVHVVpJpVDQ\XJDWLPĦYHOWVpJ´
$]tUiVWWRYiEEROYDVYDPpJPHJWXGMXNÄDERUQHPEtUMDDEHV]pGHVYHQGpJHW´Ä0LERULYyNPLQGE|OFVHNOHV]QN
VD]HOVĘSRKiUEyODI|OGUHLVORFFVDQWXQNHJ\NRUW\RWQDJ\RQUpJLiOGR]DWLV]RNiVV]HULQW´7RYiEEiPLQGHQE|OFVHVVpJ
pVPĦYHOWVpJDKD]DLERUEyOIDNDGpVPHJWDQtWEHQQQNHWD]pOHWV]HUHWHWpUH(]HQNtYOPLQGHQPiVFVDNKL~ViJ
(]HNQHNDV]pSJRQGRODWRNQDNDIHOYH]HWpVpYHODMiQORP~MViJXQNEDQPHJMHOHQĘ0iUDL6iQGRUNODVV]LNXVtUyQN
YiJ\iWDGLyIiVSLQFpMpUĘODERULYiVUyOIU|FFVNpV]tWpVUĘOpVD]iOWDODIHOVRUROWOHJMHOHQWĘVHEEPDJ\DUERURNUyO
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ERU IpUILGRORJ FVHQGHVHQ NHOO
EHV]pOQL UyOD /HJKHO\HVHEEHQ
HJ\SRKiUERUPHOOHWW
+D PHJ|UHJV]HP SLQFpW DNDURN H]W
PiU V]LOiUGDQ HOKDWiUR]WDP 6HPPL PiVW
QHPDNDURND]pOHWWĘO$SLQFHKHO\pWLVNL
Qp]WHPQHPPHVV]HRWWKRQRPWyOJ\DORJ
MiURNPDMGNLVYLJ\i]RNKRJ\DN|UQ\pN
EHOLHNERUWHUPHOĘNJ\P|OFV|VNHUWHNWX
ODMGRQRVDL YLQFHOOpUHN QH WXGMDQDN PHJ
VHPPLW YiURVL P~OWDPUyO +D PHJVHJtW D
YDNVL VRUV KHWYHQpYHV NRURPUD WLV]WHVVp
JHVHPEHUHNDPDJXNYLOiJiEyOYDOyWLV]
WHVVpJHV HPEHUQHN WDUWDQDN PDMG WHKiW
ERUWHUPHOĘQHN YDODNLQHN DNL WXGMD KRO
NHOOPHJKDOQL0HUWQLQFVV]HEEKDOiOPLQW
HJ\ GLyID DODWW D ERURVSLQFH HOĘWW ĘVV]HO
N|]YHWOHQODV]UHWXWiQDPLNRUD]~MERU
PiUV]XQQ\DGpVHUMHGDKRUGyNEDQDGLyW
OHYHUWpNDIiUyOVDQDSQDNV]HOtGHUHMHYDQ
PpJ PLQW D] |UHJ HPEHU V]HUHOPpQHN ,WW
O|N PDMG HJ\ SDGRQ KiWWDO SLQFpPQHN
DKROERUDLPSLKHQQHNDNHFVNHOiE~DV]WDO
QDNN|Q\|N|OYH$PpO\EHQDFVHSHOLWiMDW
OiWRP D PHVV]HVpJEHQ KD]iP ODSiO\DLW
.|Q\YHW FVDN H]HUpYHVHW ROYDVRN PiU HE
EHQD]LGĘEHQVyERUWLV]RPKR]]i|WpYHV
VRPOyLWËJ\YiURPDKDOiOW
$PtJHOM|QHONpS]HOHPQpKD PLO\HQ
OHV]DSLQFH"+~V]KRUGyVRUDNR]LNPDMG
EROWKDMWiVRV PpO\pQ D KRUGyN GRQJiLUD
NUpWiYDOtURPIHOD]pYMiUDWRWpVDERUQH
YpW /HV] KiURP KRUGy UL]OLQJHP H] PiU

EL]RQ\RV$UL]OLQJRO\DQDPDJ\DUERURN
N|]|WWPLQWDN|]KHO\D]HPEHULJRQGRO
NRGiVEDQ|VV]HN|WLD]HPEHULGROJRNPp
O\HEEpUWHOPpW1HIpOMDN|]KHO\HNWĘOPD
J\DU|QPHJyYyHUĘiUDGEHOĘON5L]OLQJ
OHV] QHP QDJ\RQ UpJL KiURP QpJ\pYHV
RODV]UL]OLQJ PHO\QHN VLPDViJiQ pU]LN
PpJ D ODWLQRV PĦYHOWVpJ pV V]ĘOĘNXOW~UD
SDQQyQLDLSDOOpUR]RWWViJD$UL]OLQJEHQULW
NiQ FVDOyGLN D PDJ\DU 6]HUWH D KD]iEDQ
VRNNRPLV]OĘUpWPpUQHNGHD]RODV]QDNQH
YH]HWW PDJ\DU UL]OLQJEHQ YDQ YDODPLO\HQ
RWWKRQRVEL]DOPDVViJD]HPEHU~J\LVV]D
PLQWPLNRUURNRQRNNDOEHV]pO9DQHJ\IDM
WiMD PHO\HW FVDN SDODFNRV iOODSRWiEDQ LV
PHUWHP PHJ D] HOKXQ\W )HVWHWLFK KHUFHJ
GLiVL V]ĘOĘMpEĘO YDOy UDMQDL UL]OLQJ 0iU
QHPiUXOMiNYDJ\KDLJHQFVDNSDODFNRQ
NpQW ULWND KHO\HNHQ (J\ LGĘEHQ H] YROW D
OHJQHPHVHEEPDJ\DUIHKpUERUFVDNDVRP
OyLpUWDQ\RPiED(]D)HVWHWLFKIpOHUDMQDL
UL]OLQJKDOYiQ\]|OGYROWVLOODWDPLQWDQD
J\RQUpJLIUDQFLDFKDEOLVp9ROWYDODPLO\HQ
VDMiWRVViJDDPLERUEDQHPEHUEHQDOHJULW
NiEEVPLQGHJ\UHLQNiEENLYpV]DYLOiJ
EyOFDFKHWMDYROWSHFVpWHVHJ\pQLVpJH(]
DWQHPpQ\V]ĦQĘEHQMyWtSXVERURNpVWt
SXVHPEHUHN PDUDGQDN D KHO\pQ 'H D UL]
OLQJ D] YROW 0DJ\DURUV]iJRQ DPLW D IUDQ
FLiN iOWDOiQRV V]yYDO D PĦIDM N|]HOHEEL
PHJMHO|OpVH QpONO IHKpUERUQDN QHYH]WHN
$]DEL]RQ\RVSRKiUERUPHO\HWNpUHWOHQO
RGDiOOtWDQDND]HPEHUHOpDYHQGpJOĘEHQD]
DERUPHO\RO\DQPLQWDNHQ\pUDQHP]HW

WHVWpQHN HOHGHOH YDODPL iOWDOiQRV pV PHJ
Et]KDWy0LNRUDUL]OLQJJHOLVEDMOHV]0D
J\DURUV]iJRQpQPiUQHPDNDURNpOQL
$SLQFHPpO\OHV]6RSURQEyOKR]DWRN
HJ\I]pUIĦV]HUHVNROEiV]WDKHQWHVWĘODNL
DODQGMDJHUWNpV]tWLVDMiWNH]ĦOHJD9iUNH
UOHW HJ\LN PHOOpNXWFiMiEDQ VRQNiW pV
WRUPiWWDUWRNLWWHQVWHUPpV]HWHVHQORSyWpV
QpKiQ\SLQWHVYHJHWLVDYHQGpJHNV]iPi
UD$SLQWDUpJL PpUWpNQDJ\DSiLQN PpJ
H]]HO pOWHN WDUWDOPD PiVIpO OLWHU V D PD
J\DU KD IpUILNRUED MXWRWW PLQGHQ HVWH
RGDiOOtWRWWDDYDFVRUDWHUtWpN PHOOpD PDJD
SLQWHVDGDJMiW+RPRNLERUEyOpVEDGDFVR
Q\LEyOPLQGHQWLV]WHVVpJHVHPEHUHOEtUWpV
PHJNtYiQW HJ\ HPEHU|OWĘ HOĘWW HVWpQNpQW
HJ\SLQWHW0iVYROWDKHO\]HWDV]OĘYiUR
VRPRQ.DVVDYLGpNpQDKROWHUPpV]HWHVHQ
V]DPRURGQLW LWWDN D] XUDN GH D YiViURN
IXYDURVDL LV D] Ä$UDQ\ NpS]HOĘGpVKH]´
FtP]HWW ERUPpUpVEHQ D V]DPRURGQLW PiU
SRKiUUDOLWWiNFVDNDOHQJ\HOHNQ\DNDOWiN
PLQWKD V]RPM~ViJRW LV ROWDQD $ PDJ\DU
E|OFVHQ pV yYDWRVDQ DV]WDOL ERUUDO pOW
$V]WDOLERUQDNQHYH]QHNPLQGHQWDUL]OLQJ
pVDV]LOYiQLN|]|WWDPLWĘOPiVQDSN|QQ\Ħ
IHMMHO pEUHG D] HPEHU 'H 6]OOĘ *p]iWyO
WXGRP KRJ\ D] HOQHYH]pV HUHGHWH PpJ D
ILDWDO)HUHQF-y]VHIDV]WDOiUyOV]iUPD]LNĘ
YROWD]HOVĘDPDJ\DUNLUiO\RNN|]|WWDNL
E|OFV HPEHULVPHUHWWHO HOUHQGHOWH KRJ\ D
EL]DOPDVDEE HEpGHNHQ D YHQGpJ HOp
iOOtWVDQDN HJ\ YHJJHO N|QQ\Ħ ERUW LV
PHO\EĘONHGYHV]HULQWNRUW\ROKDWVDMiWNH
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]ĦOHJW|OW|JHWYHVFVDNILQRPDEEKLYDWD
ORVERURNDWQ\~MWRWWiNiWSRKDUDQNpQWDOD
NiMRN $V]WDOL ERU YROW WHKiW D 0RQDUF
KLiEDQ PHO\HW D NLUiO\L DV]WDOQiO VDMiW
JXV]WXVD PpUWpNH pV LJpQ\H V]HULQW IR
J\DV]WRWW D YHQGpJ )HUHQF -y]VHI PLNRU
H]WHOKDWiUR]WDDERURNDWWDOiQQHPLVPHU
WHGHLVPHUWHD]HPEHUHNHW
6 PHUW D UpV]HJ HPEHUW XWiORP OHJ
DOiEE ~J\ PLQW D NiNDEpOĦW DNL IDQ\D
ORJYDiVYiQ\Yt]]HONHYHULDERUW±PHGGLJ
pV PLpUW DNDUV] LO\HQ yYDWRVDQ pOQL V]R
PRU~EDUiWRP"±WDUWRNPDMGHJ\NLYpQOW
VYiE FVDSRVOHJpQ\W DNL PHJWDQtW YHQGp
JHLP V]iPiUD IU|FFV|W NpV]tWHQL 0HUW D
V]yGDYt] QHP iVYiQ\Yt] H]W MHJ\H]]N
PHJMyO$V]yGDPiUDFLYLOL]iFLyD]LJD]
GH QHP]HGpNHN pV pYV]i]DGRN IRUWpO\D
NHOOHWWKR]]iPtJDPDJ\DUPHJWDQXOWDpV
IHOWDOiOWDDIU|FFV|WDPLDKRVV]~pOHWWLWND
6DMiWViJRVGHLJD]KRJ\IU|FFV|WQHPWXG
D PDJiQHPEHU NpV]tWHQL +LiED WDQXORG
PHJ D OHFNpW KDV]WDODQ YiViUROV] KiURP
GHFLV SRKDUDNDW LJHQ KLiED PpUHG NL pV
YHJ\tWHGDJJiO\RVJRQGRVDQDNpWGHFLERUW
HJ\GHFLV]LNYt]]HODIU|FFVNpSOHWpWFVDN
KLYDWiVRVFVDSRVLVPHUL6DPDJ\DUPLNRU
IHOWDOiOWDH]WD FVRGiODWRVE|OFVpVyYDWRV
YHJ\OpNHWPHO\HOpJW|PpQ\DKKR]KRJ\
VDUNDOMDDERUR]JDWyIpUILNpS]HOĘHUHMpWV
XJ\DQDNNRUHOpJJpV]HOtGtWHWWKRJ\QHiUW
VRQ D QHPHVHEE V]HUYHNQHN PpO\ pOHWWD
SDV]WDODWUyO WHWW WDQ~EL]RQ\ViJRW 0HUW
PLQGHQiVYiQ\Yt]J\iV]RVGRORJHOURQWMD
DERUMHOOHPpWGHDV]LNYt]WĘODEDGDFVRQ\L
YDJ\ HJUL IHKpU LOODWD QHP YiOWR]LN V D
IU|FFV yYDWRVRNRV NHYHUpVL DUiQ\D KiOD
D] pYV]i]DGRV J\DNRUODWQDN PHJyYMD D
PDJ\DUW PLQGHQIpOH NLOHQJpVWĘO 0DJiQ
HPEHUQHPWXGIU|FFV|WNHYHUQL$ÄWUpID´
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DÄKi]PHVWHUDÄKRVV]~OpSpV´NHYHUpVLWLW
NiWN|QQ\HEEPHJOHVQLPLQWDIU|FFVNp
V]tWpVpQHN PHVWHUVpJEHOL UHMWHOPHLW
$KRJ\DMyFVDSRVIpONp]]HO|QWLDKiURP
GHFLVYHJEHDERUWDPiVLNNH]pYHOKR]
]iFVDSMDDPHJIHOHOĘDGDJV]yGiWH]DWL
WRN PHO\KH] FVDN V]DNHPEHU pUW 6RN
NRFVPiUR]y HPEHU RWWKRQOĘ PDUDGW
YROQD 0DJ\DURUV]iJRQ KD D IU|FFV WLWNiW
PDJiQHPEHULVHOVDMiWtWKDWQi'HH]OHKH
WHWOHQVDMQRV
«
6]UHWUHYHQGpJHNHWKtYRNPDMGDNLN
QHPV]HUHWLND]HQpWQHPpUWHQHNDSROLWL
NiKR]VWXGQDNKDOOJDWQLDGLyIDDODWW0LW
DGMDN QHNLN"« 6RQNiW WRUPiYDO H] |Q
NpQWpUWHWĘGLNSDUi]VEDQVOWEXUJRQ\iWpV
IHKpUOLSWDLW~UyWD5R]VQ\LNHUHVNHGpVKt
UHVOLSWDLMiWIDE|G|Q|NEHQSDSULNDpVDMy
NDJ\ĦUĦ QpONO (J\ KRVV]~ pOHW PLQGHQ
WDSDV]WDODWD pV UiEHV]pOĘNpSHVVpJH NHYpV
DKKR] KRJ\ PHJJ\Ę]]HP NRUWiUVDLPDW
PLO\HQW|NpOHWHVERUNRUFVRO\DWHUPpV]HWHV
iOODSRWiEDQDOLSWDLVPLO\HQKHO\WHOHQGL
YDW KDJ\PiYDO PXVWiUUDO SDSULNiYDO ER
Q\ROXOWDEEiWHQQLD]WDPLWDWHUPpV]HW|Q
PDJiEDQ W|NpOHWHVQHN WHUHPWHWW $ WLV]WD
ERUKR] HJ\V]HUĦ WLV]WD KDUDSQLYDOy V]N
VpJHVHQQ\LWPiUDNtQDLDNLVWXGQDNDNLN
PiVNO|QEHQ QHP ERULVV]iN KLV]HQ 7XU
NHV]WiQEyO KR]DWMiN D PDJXN UL]VERUD
PHOOpDV]ĘOĘEĘONpV]OWERUWDV]HUHQFVpW
OHQHN0LNRUDSLQFpPPHJOHV]DVRURN
ViULDNPHJLQWIHKpUFLSyWVWQHN%iFVNDLV
NOG DEiOW V]DORQQiW D V]UHWHPKH] ËJ\
OQN PDMG VXJiU]y ĘV]L GpOXWiQ D SLQFH
YDVDMWDMDHOĘWWDKRVV]~SDGRQ.H]QNEHQ
ELFVNDPHUW~ULHPEHUQHPKDV]QiOEL]DO
PDV pWNH]pVKH] LGHJHQ HYĘHV]N|]W HOĘW
WQNDNpWGHFLVSRKDUDNDPpO\EHQD]ĘV]
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DUDQ\IUGĘMpEĘO SiUiV YRQDODNNDO HOpYiOy
KD]DLWiM+DOOJDWXQN
«
$ ERURN pOQHN pV GRKRJQDN D SLQFp
EHQ D GLyIiN ORPEMDL N|]|WW N|YpU GDUD
]VDNGQQ\|JQHNPHVV]HDPpO\EHQKDMy
~V]LND'XQiQiUXWYLV]pVKR]HJ\PHJ
EpNpOWYLOiJMyV]iQGpN~QpSHLN|]|WWDQp
SHN |U|N RUV]iJ~WMiQ V 3DQQyQLD V]ĘOĘV
NHUWMHLEHQ D] pQHNOĘ OiQ\RN PHJPRVWiN
IHKpUOiEXNDWpVWDSRVViNDIUW|NHW0LQG
|UHJHN OHV]QN D SLQFH WXODMGRQRVD pV
YHQGpJHLLURGDORPUyOFVDNDNNRUHVLNV]y
N|]|WWQNKDOHJDOiEEH]HUpYHVVERUUyO
FVDNDNNRUKDOHJDOiEE|WpYHVQHPDND
UXQN PiU ERVV]~W pV HOIHOHGWN D]RNDW LV
NLQHNHJ\NRUQHPDNDUWXQNPHJERFViWDQL
$WiMDWQp]]NNRUW\ROMXNDERUWVyYDWR
VDQHMWMNDPDJ\DUV]DYDNDWPHO\HNHJ\
LGĘVHNHWiMMDO$ERUQHPEtUMDDEHV]pGHV
YHQGpJHWH]UpJLWDSDV]WDOiVVDEHV]pGHV
YHQGpJDNLQHNPpJIRQWRVPLQGHQIpOHYL
OiJLKL~ViJQHPEtUMDDERUW(QQHNDSLO
ODQDWQDN pOHN DPLW DGGLJ FVLQiORN PpJ
FVDN HOĘNpV]OHW PDJDP VHP WDUWRP
VRNUD0LQGE|OFVHNOHV]QNVD]HOVĘSR
KiUEyODI|OGUHLVORFFVDQWXQNHJ\NRUW\RW
QDJ\RQUpJLiOGR]DWLV]RNiVV]HULQW0LNRU
D] HOVĘ FVLOODJ IHOM|Q NXOFVUD FVXNMXN D
SLQFHYDVDMWDMiWVU|YLGERWUDWiPDV]NRGYD
PHJ\QN KD]D $] pMV]DND KĦY|V PiU D
WiUVDViJ iUQ\DODNMDLW HOQ\HOL D] RNWyEHUL
HVWHYDUi]VODWDeOHWQNQHPpOWQNNLQHN
IRQWRVLJD]iQ"«%|OFVHNOHV]QNPLQWD
ERUPHO\HWLWWXQNVYiOOYRQRJDWYDEHV]p
OQND]XWyNRUtWpOHWpUĘO0HUWPLQGHQE|O
FVHVVpJDOMDPHO\HWDPDJ\DUKD]DLERUEyO
pV D PĦYHOWVpJEĘO WDQXOW HQQ\L V]HUHWQL
NHOOD]pOHWHWVQHPNHOOW|UĘGQLDYLOiJtWp
OHWpYHO0LQGHQPiVKL~ViJ
(1941)




 Utóirat és megjegyzés

 $NRPPXQLVWDiOODPKDWDORPW|EEV]|ULSUyEiONR]iVUDD]HVpYHNYpJpQHONH]GWHDPH]ĘJD]GDViJiWV]HUYH]pVpW
 PDMGDDVpYHNHOHMpUHEHIHMH]ĘG|WWDPDJiQJD]GiONRGiViWDODNtWiVDN|]|VJD]GiONRGiVVi$PHJDODNXOWWHUPHOĘ
 V]|YHWNH]HWLFVRSRUWRNDEHOpSĘJD]GiNWXODMGRQiWYHWWpNN|]|VWXODMGRQEDD]WKDV]QiOWiND]RQWHUPHOWHNJD]GiONRG
 WDN.LYpWHOWDERURVSLQFpNMHOHQWHWWHNHJ\NRFVLVIRUGXOyQDJ\ViJ~I|OGWHUOHWWHO(]PDJiQWXODMGRQEDQPDUDGWPLQGHQ
 YROW|QiOOyJD]GiONRGyQDN9DOyV]tQĦKRJ\DNLND]DNNRULW|UYpQ\WKR]WiNPDJ\DUERUWLVV]HUHWĘHPEHUHNOHKHWWHN
 WDOiQDERULYiVE|OFVHVVpJHLVKDWRWWUiMXNYDJ\WDOiQJRQGROWDND]XWyNRUtWpOHWpUHLV"
 ÒJ\JRQGRORPD]tUyH]WD]tUiViWDNiUDYROWDNiUDMHOHQOHJLV]ĘOĘpVERUWHUPHOpVVHOIRJODONR]yJD]GiONRGyN
 PHJUHQGHOpVpUH LV tUKDWWD YROQD 9DJ\ DNiU YRQDWNR]WDWKDWQiP H]W D VyO\L EDODWRQIĘNDMiUL EDODWRQDOLJDL HQ\LQJL pV
 OHSVpQ\LJD]GiONRGyNUDERUUHQGQNYDODPHQQ\LWDJMiUDLV1DJ\NpUGpVPDUDGD]RQEDQKRJ\D]~MPHJYiOWR]RWWERU
 NXOW~UiQNEDQDWHOMHVHQiWDODNXOyPDJ\DUpOHWYLWHOEHQKRJ\DQOHKHWiWPHQWHQLPLQGD]WDV]pSHWMyNtYiQViJRWPHOO\HO
 DERULYyPDJ\DUHPEHUWD]tUyIHOUXKi]WDpVMHOOHPH]WH$M|YĘD]~MIHOQ|YHNYĘQHP]HGpNV]iPiUDLVNpUGpVPDUDG
 %t]]XQNDPDJ\DUHPEHUHNOHOHPpQ\HVVpJpEHQDPDJ\DUERUIRJ\DV]WiViQDNV]HOOHPLVpJpEHQpVH]HQV]HOOHPÄe/-´
 V]DYiEDQ$UpJLERUIRJ\DV]WiVDMyOYpJ]HWWPXQNDXWiQLSLKHQpVWDGROJR]ypVDONRWyHPEHUPHJQ\XJYiViWV]ROJiOWD
 $VRNUiKDWiVHOOHQpUHPLQGH]PHJPDUDGKDWUDMWXQNP~OLNKRJ\D]pYV]i]DGRNVRUiQNLDODNXOWERULYyV]RNiVXQNPHJ
 PDUDGMRQDNiUWUHQGLKXQJDULNXPQDNHUĘVtWYHH]]HODPDJ\DUViJPHJPDUDGiViWpVPHJ~MXOiViW
*\XULFD,VWYiQ

)ĘSRKiUQRN
$]tUyiOWDON|]|OWYiJ\DpViOPDHJ\LGHDHOEHV]pOpVHLQHNHJ\LNJ\|QJ\V]HPHQHPFVDNHJ\LGHDYROWpVPDUDGWVRNDN
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…hogy visszacsempésszük a mai világba a régi szabadságot
Tavaly lépett fel Balatonkenesén első alkalommal a Cry Free, a hazai emlékzenekar mozgalom egyik legnagyszerűbb együttese, műsorukban a 70-es évek ikonikus angol rockzenekarának, a Deep Purple-nek, és a belőle fakadt további zenei formációknak dalaival. Az akkori
koncert előzményei, körülményei finoman szólva sem alakultak a legoptimálisabban – a parkban aznap a lebonyolítást végzők egy része nem
állt a helyzet magaslatán. A zenekar ebből nem vett észre semmit. Profizmusuknak köszönhetően mindez a játékukon, igyekezetükön és teljesítményükön egyáltalán nem érződött. A közönség nagyon lelkesen fogadta őket, és már akkor felmerült a folytatás lehetősége, egy idei nyári este
a Széchenyi parkban. – A koncert augusztus 5-i dátuma előtt nem sokkal beszélgettünk a Cry Free énekesével, vezetőjével, Scholtz Attilával.
– Aki ismer benneteket, tudja, ha felléptek, megidézitek a hamisítatlan hetvenes
évek-életérzést. De annak, aki még nem találkozott veletek, fogalma sem lehet róla, milyen a Cry Free világa. Kit, mit tisztelhetünk
a zenekarotokban?
– Magyarország mai napig egyetlen
Deep Purple emlékzenekarát. Huszonkettedik éve űzzük az ipart. Eddig nem akadt vetélytársunk, holott a hazai tribute zenekarok
sokszor hatalmas csoportokba verődnek, némelyik ismertebb rockzenekarnak van öthat-hét hazai megfelelője. Mi magunkban
maradtunk. A fiatal muzsikusok talán azt
gondolják, minek ilyet csinálni, mikor már
van. Mi vagyunk a Cry Free, Deep Purplet játszunk.
– Ahogy ti adjátok elő ezeket a dalokat,
ahhoz tudni kell játszani… Nem megy mindenkinek.
– Köszönjük szépen! Ha a nagy kortárst,
a Led Zeppelint említjük, azt hasonlóan nagy
kihívás játszani, mégis sokan próbálkoznak
vele. A magunkban maradásnak nyilván előnyei és hátrányai is vannak. Igyekszünk nem
elkényelmesedni a konkurencia hiányában.
1996 januárjában alakult a zenekar, azóta
szünetmentesen, folyamatosan működünk.
Bő két évtized, és nem tervezzük a feloszlást!

– Zenéljetek további kétszer huszonkét
évig, ezt kívánjuk nektek és magunknak is! A
kezdetektől azonos felállásban működtök?
– Nem. Nagyon sok változás állt be a
csapat összetételében. Egyszer érdekességképpen összeszámoltam, mennyi az az
idő, amit egy tag átlagosan eltölt a Cry
Free zenekarban, és elég szép szám jött ki,
öt-hat év. Nyilván nagyon nehéz ilyen
hosszú időn keresztül azonos célokkal,
azonos elképzelésekkel öt embert egy
irányba terelni és folyamatosan ott tartani.

Természetes, hogy vannak változások. Főleg, hogy időközben jó páran fiatal gyerekből
férfivá és apává értünk. Sokan ilyenkor úgy
döntenek, hogy a család – amelyet a
rock’n’roll zenész életforma alapvetően üt,
mert a kettő interferál egymással – előrébb
való. Van, aki úgy dönt, hogy ezt az áldozatot a továbbiakban nem akarja, vagy nem
tudja meghozni. Ezt el kell fogadni, tovább
kell lépni.
– Ha igazán hűek akartok lenni a példaképhez, azért a Deep Purple-ben is jó nagy
népvándorlás zajlott az idők során.
– Így van, én is azon szoktam viccelni,
hogy a tagcserék szándékosak, mert autentikusak akarunk lenni. – A családi vonalon
túl valóban nehéz kitartani, mert az emlékzenekaros rockzenész-lét sokszor szélmalomharcnak tűnik. Csak a legelhivatottabb,
legfanatikusabb, úgy is mondhatnám, a legbolondabb emberek tartanak ki évtizedeken
keresztül. Különleges kihívás, de az érte
járó jutalom is különleges.
– Gondolom, a tagcserékbe valamenynyire az is belejátszik, hogy ha jól tudom,
nektek nem főállásotok a zenélés.
– Beletrafáltál. Az elsődleges probléma, hogy főállásban nem lehet tribute
zenekart vinni. Az országban talán egykettő lehet, amelynél olyan számú és nívójú koncerttel tudnak a szervezők előállni, hogy az kisebbfajta fizetést kitesz. A
bevétel a legtöbb csapat esetében csupán
kiegészítésnek tekinthető. Sőt, a tribute
csapatok nagy százalékánál az anyagi oldal elenyésző – marad az erkölcsi jutalom.
Mi abba a kategóriába tartozunk, ahol már
beszélhetünk havi kiegészítésről, ami polgári állás mellett hozzájárulhat az ember
mindennapi megélhetéséhez. De arról,
hogy ebből ténylegesen meg lehessen élni,
sajnos nem beszélhetünk.
A csapaton belül különböző változatok
vannak. Van, aki a zenélésből él, tanítványai
vannak az adott hangszeren, illetve több zenekarban játszik. És van, aki abszolút polgári
pálya mellett zenél, ami persze dupla teher,
hiszen helyt kell állnia a munkahelyen, adott
esetben a családban is, a gyerekek mellett –
és emellé jön a zenekar, aminek hagyományosan az a koncepciója, hogy száz százalékra törekszünk.
– Aki látta, hallotta bármelyik fellépéseteket, ebben nem kételkedik.
– Imádjuk ezt csinálni, nem könnyű ez
az út, így senkit nem lehet elmarasztalni,

ha néhány év után úgy dönt, nem akar tovább harcolni.
– Köszönjük az olyan továbbszolgáló tábornokoknak, mint te is, hogy nem hagytok
minket jó zene nélkül! Mely csapatokra gondolsz, amikor azt mondod, vannak, akik megélnek az emlékzenekarból?
– A Kiss Forever Band, akik külföldön is
nagyon keresettek. A műsoruk különleges,
hiszen a Kiss együttest nemcsak zeneileg,
külsőségekben is megjelenítik: van arcfestés,
pirotechnika. Hatalmas showt csinálnak, ami
túlmutat egy átlagos tribute produkción.
Olyan rendezvényeken is fel tudnak lépni,
ahol erős látványelemekre van szükség. A
Deep Purple – ti nagyon jól tudjátok – soha,
a legkisebb mértékben sem foglalkozott a látvánnyal. Működésük pusztán a zenéről szól.
Ilyenformán mi is ugyanolyan hiteles előadói
vagyunk a Purple-nek, mint a Kiss Forever
Band a Kissnek. Viszont egy csomó közegbe
így nem férünk be.

Említhetem még a Hollywood Rose
(Guns ’n’ Roses) tribute-ot, akik sokat járnak
külföldön, vagy az Iron Maidnem-et. Egy
időben az AB/CD is erősen nyomult az
AC/DC-vel. Nekik adódtak időszakaik, amikor anyagi értelemben is sikeresek voltak.
Ezek a muzsikák sokkal inkább a mainstream-hez tartoznak, több embert megszólítanak. A Deep Purple ehhez képest szerintem
egy kicsit rétegzene, szubkultúra. Nem a
mindenki által könnyen befogadható muzsika, mint mondjuk az AC/DC. Az egyszerűbb ritmusok, kézenfekvőbb dallamok
könnyebben odavonzzák a közönséget a
színpad elé.
– Ugyanakkor nálatok nagyon kell tudni
zenélni, gitározni, billentyűzni, dobolni. A
hard rock, progresszív rock technikailag nagyon nehéz. Az énektémák különösen nagy
feladat elé állítják az énekeseket.
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– Az említett összes zenekarban a gitár
és az ének kivételével idézőjelben „könnyű”
dolga van a muzsikusoknak. Egy dobos,
basszusgitáros egy Guns ’n’ Roses-ban vagy
egy AC/DC-ben nem kerül kihívások elé,
legalábbis ami a technikai virtuozitást illeti.
Például egy jó dögös AC/DC ritmust nem
akármilyen dobos-basszusgitáros páros tud
prezentálni.
– Csak a Deep Purple dalait játsszátok,
vagy más zenekarokét is?

– Amikor 1996-ban elindítottam ezt a
koncepciót, éppen azt találtam benne érdekesnek, hogy csak Deep Purple-t játszszunk. Akkoriban számtalan zenekarban
tevékenykedtem, amelyekben az akkori divat szerint a 70-es évek előadóinak dalait
tűztük műsorra. Játszottunk természetesen
Deep Purple-t, Led Zeppelint, Black Sabbath-ot – tipikus számokat, amelyeket
mindenki más is: a Hey Joe-t Hendrixtől, a
Born To Be Wild-ot a Steppenwolftól.
Ezekből a „kötelező” darabokból vegyesfelvágott lett. Úgy gondoltam, milyen érdekes lenne konkrétan és exkluzívan egy
csapatnak a zenei hagyatékát górcső alá
venni. Innen indult a történet. Még nem létezett a tribute mozgalom, ami mára nagy
népszerűségnek örvend.
Az idők folyamán azért nyitottunk a vaskapukon. Az első komolyabb „enyhülés”
2011-ben volt, amikor a baráti Zep Session
együttessel összekötöttük erőinket, és létrehoztuk a Purple Zeppelin Jam-et. Ebben a
Deep Purple és a Led Zeppelin muzsikáját
párosítjuk, amely nagyon izgalmas eredményt hoz. Másodformációnk már hat éve sikeresen működik. Néhány éve kitaláltunk
egy olyan sorozatot – eleinte persze nem tudtuk, hogy sorozat lesz belőle –, amit úgy nevezünk: Deep Purple Családfa Koncert. Ekkor a Purple zenészek egyéb projektjeinek
dalait vesszük elő. Kapcsolataik rendkívül
szerteágazóak voltak, az idők során remek
csapatok alakultak a közreműködésükkel. A
Whitesnake, a Rainbow, az Ian Gillan Band
munkássága egyaránt megérdemli, hogy foglalkozzunk velük – és hogy a közönség is
hallja. Elég ritkán, évente, kétévente kerül
sor egy-egy családfa-koncertre, amikor a
Purple dalcsokrot egy nagyobb merítéssel kibővítjük.
– Akkor nekünk szerencsénk van, hogy
láthattunk és hallhattunk családfa-koncertet.
Valóban meggyőző volt. – Lapozzunk egyet,
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evezzünk hazai vizekre! Köt téged, titeket
szorosabb kötelék a Balatonhoz?
– Engem személy szerint sok minden.
Második otthonomnak tekintem a Balatont,
főleg az északi partot. Édesanyám Balatonalmádiba való. Közel vagyok Keneséhez is.
Gyerekkorom óta júniustól augusztusig minden nyarat Almádiban töltöttem. Aztán a családomnak lehetősége nyílt egy alsóörsi nyaraló megvásárlására. Családi és baráti vonatkozások miatt Kenesén gyakran megfordulok. A Balaton nekem elsősorban az északi
partot jelenti, bár barátaim jóvoltából a déli
oldalra is átjárok. Siófok és környéke szintén
nagy vonzerővel bír a számomra, de a Balaton igaziból nekem mindig az északi part
lesz. Különleges varázsa van. A zenekar tagjainak szintén van balatoni kötődése. Nagy
büszkeségünkre szolgál, hogy a mára legen-

dássá növekedett alsóörsi Harley Davidson
találkozónak a második rendezvényén már
ott voltunk. Akkor még csak sejteni lehetett,
hogy idővel hatalmas, grandiózus dologgá
nőhet. És így lett, az évek során komoly, Európa-szerte híres rendezvénnyé vált. Rengetegszer léptünk fel ott Cry Free-ként és a
Purple Zeppelin Jam-mel is.
– Jöttök a Balaton kapuja felé. A zenekar
jelentős múltja ellenére Kenesén 2016-ban
léptetek fel először. Mi tagadás, a hozzátok
hasonlóan hard rockot játszó csapatok eddig
nem igazán kerülhettek színpadra nálunk.
Milyen emléket őriztek róla?
– A tavalyi esemény sok különlegességgel bírt a számunkra. Zeneileg remek hangulatú koncertet adtunk Kenesén. Nekem
szívmelengető érzés volt a ti baráti vendégszeretetek. Ez túlmutatott az ilyenkor szokásos kedvességen. Szeretetteljes közegbe érkeztünk, és ha a zenei élményeken túl emberi
oldal is gazdagítja a kalandot, az mindig
nagyszerű érzés. Várjuk a visszatérést!
– Mi is várjuk! Hogy telik az idei évetek,
honnan fogtok érkezni hozzánk?
– Szép számmal voltak fellépéseink. A
zenekar többsége fővárosi, így a budapesti
koncertekre fókuszálunk inkább; bizonyos
rendszerességgel, másfél havonta játszunk.
Törekszünk arra, hogy eseményszámba menjen minden szereplésünk. Sikerült néhány
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sokak által látogatott, színvonalas bulit tartanunk. A legutolsó fővárosi szereplésünk érdekes párosítás volt: egy Angliából érkezett
zenekarral léptünk fel, akiknek magyar a gitárosa. A Deep Purple-Whitesnake vonalat
képviselik. Most egy ausztriai motorostalálkozóra készülünk, Großsteinbachba, ahol
évek óta szerepelünk. Utána, közvetlenül azelőtt, hogy hozzátok érkeznénk, nagyon különleges élmény vár ránk. Nekem személyesen is különleges, mivel Glenn Hughes, a
Deep Purple egykori basszusgitáros-énekese
érkezik Magyarországra, hogy a székesfehérvári FEZEN fesztiválon lépjen föl. Nem
véletlen, hogy a Voice of Rock, vagyis a
Rock Hangja titulussal is rendelkezik. Méltán. Ráadásul ő az az énekes, aki hatvan éven
túl is megőrizte a hangját és a vokális képességeit. – Az érkezése önmagában is különleges dolog, azonban mi
valami izgalmasra készülünk. Együttműködve a budapesti Rockmúzeummal, Glenn
Hughes kiállítást szervezünk, melyen a mester munkásságát jelenítjük. Ott lesznek a
klasszikus bakelit borítók, poszterek, újságcikkek, szobrok, relikviák, hangszerek – segítségükkel Glenn teljes életművét megpróbáljuk bemutatni. A
kiállítás igazi izgalma,
hogy a megnyitón –
ami augusztus 3-án
lesz – a Cry Free zenekar is fellép. Ha ez még
nem lenne elég, a mester is, Glenn Hughes
tartja a megnyitóbeszédet. Bő egy órás koncertünkön elsősorban azok a dalok kerülnek
elő, amelyek az ő korszakában, 1974 és 1976
között, a harmadik és negyedik Deep Purple
felállásban születtek. Szólókarrierje zenéiből
is szemezgetünk majd – az ő füle hallatára.
– Nagy énekes, jó basszusgitáros. Méltó
példakép.
– Számomra ő az utolérhetetlen hang.
Titkos reményünk, hogy ott lesz velünk a
színpadon, és övé lesz a mikrofon. Másnap,
augusztus 4-én szerepel a FEZEN fesztiválon, ahol a közönség soraiban természetesen
jelen leszünk. A rákövetkező napon, augusztus 5-én Kenese következik. Különleges hétnek nézünk elébe.
– Hogy fölléphettek azzal, akit évtizedek
óta bálványoztok – ennél nagyobb szerencse
zenészt és egyben rajongót nem hiszem, hogy
érhet.
– Glenn Hughes született rockisten. Jó
előadó, mind basszusgitárosként, mind énekesként, emellett remek dalszerző. Várakozással tekintünk az újabb személyes találkozás elé. De nemcsak vele, hanem a Deep Purple többi tagjával is, amit sok közös fotó, sok
tartalmas beszélgetés őriz. Közös muzsikálásra Glenn-nel még nem volt alkalmunk –
talán most lesz rá módunk.
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– Kívánjuk, hogy sikerüljön! Miképpen a
többi Deep Purple taggal, akivel együtt zenéltetek…
– Igen, ez a szerencse is kijutott a Cry
Free-nek. Jon Lord, a Purple, később a Whitesnake billentyűse szimfonikus rock produkciójával érkezett Magyarországra 2009ben. Az 1969-es Deep Purple album, a Concerto For Group And Orchestra addig egyedülálló kezdeményezés volt a zene történetében. Egy teljes szimfonikus zenekar és egy
rockzenekar versengett a színpadon. Ezt a
zeneművet vitte a hanglemez megjelenésének 40. évfordulóján turnéra a szerző, Jon
Lord. Mi voltunk a szerencsések, akik az előadáson a rockband, vagyis a Deep Purple lehettünk. Az élményt életünk végéig sem feledjük. Amikor egy 70-80 tagú szimfonikus
zenekar, egy rockzenekar, egy karmester,
énekesek és maga Jon Lord egy színpadon
muzsikálnak, az felülmúlhatatlan esemény.
Mindezt később, Európa különböző országaiban jó pár alkalommal újra átélhettük, tizennégy közös fellépésünk volt. Sajnos a Mester
idejekorán eltávozott közülünk, így a csodálatos koncertsorozat és a barátság is kényszerűen megszakadt.

– Hogyan jön létre egy ilyen találkozás?
Jon Lorddal turnézni – vagy akár egyetlen
koncertet adni – nem kis dolog.
– Az első koncert létrejöttében az őt Magyarországra hozó koncertszervező cég és
vezetője segített nekünk. Amikor általa itthon felléptek olyan csapatok, mint a Nazareth együttes, Ken Hensley a Uriah Heep-ből
vagy a metal szcénából U.D.O., minket hívott előzenekarnak. Mikor kitalálta, hogy
szeretné elhozni Magyarországra az akkor
nemrégiben aktivizálódott Jon Lord Symphony Rock Projectet, az ismeretségünk meghozta a gyümölcsét: kapásból mi jutottunk
eszébe. Számunkra olyan álom vált valóra,
ami még álom sem volt, hiszen ilyenről álmodni se mertünk. Rögtön két koncertet adtunk Budapesten. A Művészetek Palotája
után másnap a Millenárison léptünk fel.
– Még szerencse, mert nekünk is csak a
második napra jutott jegy.
– Teltház volt mindkét napon. Ott elindult egy zenei és emberi kapcsolódás köztünk és Jon Lord között. Ami elég hamar
meglepő módon folytatódott. Körülbelül
másfél hétre a budapesti koncertek után volt
a Mesternek két fellépése Pozsonyban. Egy
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helyi szlovák zenekar, egy ottani tehetségkutatón feltűnt csapat lett volna a kísérője. Ám
kiderült, a szlovák kollégák nem tudják ellátni a feladatot. Mondjuk, elég különleges
kihívás ez: a Concerto-ban rendhagyó szövevényt alkot a rock és a komolyzene. Nem az
a háttérben muzsikálós szimfonikus zenekari
feladat ez, hanem valódi versenymű. És ehhez bizony a rockzenekarnak is a helyén kell
lennie. A szlovák együttes inkább popzenében lehetett járatos; mindenesetre már a főpróbán nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesznek képesek előadni a darabot. Ekkor jött a
kétségbeesett telefonhívás: nem tudnánk holnap reggelre megjelenni Pozsonyban?! Természetesen tudtunk – a többi már történelem!
– Ugyanabban a felállásban jöttök idén
hozzánk, mint tavaly?
– Igen. Kaminszki Szergej, a második
dobosunk hamarosan az egyetlen dobosa lesz
a zenekarnak. Tatai Tamás évek óta próbálkozik megélni a zenélésből, és ennek olyan
formáját választotta, amely néha hónapokra
külföldön tartja. Állandó részvételének időszaka most lezárul, de a Purple Zeppelin Jam
dupla produkcióban továbbra is együtt dolgozunk, amikor Tomi Magyarországon tartózkodik.
Szergej dobfelszerelése igazán különleges: 1979-es és 1980-as készítésű, ez a bizonyos Ludwig dobfelszerelés, amit annak idején a Deep Purple-ben Ian Paice és a Led
Zeppelinben John Bonham is használt. Rozsdamentes acél az alapja, és a fém testek másfajta, jóval intenzívebb hangot bocsátanak ki,
mint a fából készült felszerelések. Hozzá fog
járulni, hogy még autentikusabban jeleníthessük meg a 70-es évek muzsikáját, és ez a
hangzás ezentúl állandóan a Cry Free koncertek része lesz.
Ha már az imént szóba jött a földrajzi
környék, meg kell említenem, Tatai Tomi is
Veszprém megyei, nagyvázsonyi. Geriék a
Zep Session-ből pedig veszprémiek.
– Szergej játéka valóban nagyon illik
hozzátok. – Engedj meg egy személyesebb
kérdést: hogyan ismerted meg a Deep Purple-t?
– 14-15 évesen nagy Queen rajongó voltam. Az a zene sokkal hozzáférhetőbb, dallamosabb, könnyebben emészthető. Az első
három évem, tizennégy éves koromtól tizenhétig arról szólt. Közben egyszer valaki kölcsönadta a Machine Head lemezt, ami szerintem a legjobb Deep Purple…,
– …szerintem is…
– …de akkor valahogy elment mellettem. A Queen után hangzásra száraznak
tűnt. Hallgattam, hogy ez lenne a híres Deep
Purple? A Highway Star tetszett, a Smoke
On The Water-nek örültem, hogy na, ezt ismerem, de a többi nótánál éreztem, tök monoton. Percekig ugyanaz az akkord megy!
Utána kaptam egy kazettát, valaki összemásolgatott néhány felvételt. Az elkapott,
megtetszett. – Volt még egy momentum:
akkoriban egy kicsi, walkman-szerű rádióm
volt, annak a hangjára próbáltam meg reggel
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valahogy felébredni. Egyik reggel, talán a
Petőfi rádió leadta a When a Blind Man
Cries-t. Mi ez a király szám?! De szép! Megvártam, amíg bemondja a speaker, hogy a
Deep Purple-től hallottunk egy számot. Aha,
szóval ez is a Purple volt. Onnantól elkezdtem begyűjteni az összes lemezt. A Queen
mindjárt felejtős lett, pedig a mai napig elismerem, tisztelem; örülök, ha meghallom
gyerekkorom szeretett dallamait. A Queen
iránti rajongást felülírta a Deep Purple és úgy
maradtam azóta is. Ez lassan harminc éve így
van. Mélységesen bele lehet szeretni ebbe
a zenei világba.
– Mikor jöttél rá, hogy ilyen tökéletesen
tudsz Ian Gillan vagy David Coverdale
hangján énekelni? De említhetem a Zeppelin
énekesét, Robert Plantet is.
– Az is érdekes történet. A Child In Time

című dal volt, ami az elsők között lenyűgözött. Hogy ott Gillan hogyan énekel: azok a
magas sikolyok…! Egy osztálytársnőm heccelt vele: na, te meg tudnád csinálni? Lássuk,
neked megy-e! Azt mondtam, egy évet kérek, és pontosan egy év múlva eléneklem a
dalt. Ez harmadik-negyedik gimiben volt.
Negyedik gimi végén eljött az a bizonyos dátum. Otthon készítettem egy hevenyészett
felvételt a hangszereimmel, egy alapot,
amire ráénekeltem. Vékonyka volt, nem úgy
szólt, ahogy igazából kellett volna, de kijöttek belőlem azok a hangok. Azt felismerni,
hogy meg tudom csinálni, hihetetlen volt.
Ráálltam, hogy a hangtónust is közelítsem.
Fejhallgatóval milliószor végighallgattam a
dalokat, figyeltem az énekes összes rezdülését. Kiderült, a hangom természetes tónusa
alapvetően hasonlít Gillanéhez. David
Coverdale hangja teljesen más, de egyes dalokban őt is elég jól megközelítem.
– Ezt megerősítjük.
– Némelyik számban hallom, hogy a
hangom tök más, de nem baj, így én is benne
vagyok. És ott van Glenn Hughes, akihez
úgy érzem, szintén közelebb áll a hangom.
Plantet kevésbé tudom elkapni.
– Szerintünk elég meggyőzően énekled a
Zeppelin dalokat is. Említetted a hangszereket: ezek szerint volt hangszertanulás az életedben.
– Volt. Akkoriban billentyűn tanultam.
A klasz-szikus ismereteket és a szórakoztató zenei játékot is elsajátítottam. Aztán a
hangképzésre feküdtem rá, énektanulás következett, jó tíz évig tartott. Hetente mentem hangképzésórára. Autodidakta módon
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némi gitártudásra is szert tettem, apukám
mutatta meg az akkordokat, amit továbbfejlesztettem. Alapszinten szájharmonikázni is
tudok. Kongaórákat is vettem, három évig tanárnál tanultam.
– Akkor beállhatnál Santana zenekarába
kongázni!
– Az eredetibe biztos nem, mert ott fantasztikus ütősök játszanak, de van egy baráti
Santana tribute, ahol lehet, hogy szívesen beülnék egy-két dalra. Van egy basszusgitárom
is. Egy időben azt a mókát játszottuk a régi
basszusgitárossal, hogy a Smoke On The
Water-nél nyakamba akasztotta a bőgőt,
játsszak én. A dobot is imádom – nem értek
hozzá, de nagyon szeretnék. Ha sok időm
lenne, megtanulnék rajta. Ha a dobos valamiért kimegy a próbateremből, szeretek garázdálkodni a felszerelésén. Minden hangszer
vonz, imádom őket.

– Gitárosotok, Fülöp Tibor szimpatikus,
nagy tudású zenész, aki a legjobb értelemben
vett alázattal követi a neves gitáros elődöket.
Basszusgitárosotok, Tóth Csaba pedig küllemével is megnyerő figura, remekül illik a
Purple zenéjének hangulatába. Bizonyára
mindnyájan nagyon jó emberek vagytok.
Mint mondod, a billentyűs hangszerek voltak
az elsők az életedben. Akkor biztosan nagyon
tetszik az orgonistátok, Soós Norbert játéka.
– Az első zenekaromban, még általános
iskolában billentyűsként kezdtem. Kerestük,
kinek van viszonylag a legjobb hangja a társulatban, ez voltam én, így lettem énekes. A
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Hammond orgona viszont elvarázsolt. Az a
hatalmas bútordarab a két manuállal – gyönyörű hangszer, nagyon vonzott. Olyannyira,
hogy a Cry Free indulásakor már volt elektromos orgonám. Nem Hammond, de igazi
orgona, nem csak egy szintetizátor. Büszke
voltam rá, szerettem, annyira, hogy mikor
megvettem, első éjjel az ágyamban aludt.
Jon Lord szólókat próbálgattam rajta, és
megközelítőleg sikerült egyet-kettőt lejátszanom. Amikor Norbi 2010-ben bekerült a
zenekarba, fantasztikus hír volt számunkra,
hogy a birtokában van egy Hammond C3-as
orgona, az a típus, ami például a California
Jam című Deep Purple felvételen is látható.
Ez a Hammond orgonák egyik csúcshangszere. Norbi rendelkezik a hozzá való speciális erősítőrendszerrel is – olyan eredeti felszerelése van, ami egyedülálló az országban.
– Ezen a típusú Hammondon játszott
szinte az összes hard rock zenekar, amelyben billentyű volt.
– Így van. A Hammond orgonáknak rengeteg típusa létezik, de ez az, amelyik mindent tud, ráadásul a legnagyobb a klaviatúrája. Magyarországon nagyon kevesen lehetnek büszke tulajdonosai, de Norbi az egyikük. Igazi őrült játékosként játszik, nem azzal a visszafogottsággal, amivel egy ilyen
különleges darabot megközelítene valaki.
Borogatja, magára dönti – az összes vadságot
megteszi vele, amit fiatal korában Jon Lord
is. Norbi személyében hiteles billentyűsre
leltünk.
– Balatonkenese egyik legfőbb látványossága a Soós-hegy, mely Soós Lajosról, a
Balaton költőjéről kapta a nevét. Norbit, aki
szintén a Soós nevet viseli, már csak emiatt
is nagy szeretettel látjuk.
– Nem tudom, Norbinak van-e kapcsolata a költővel, még az is kiderülhet, hogy
igen. Gyerkőceimmel egyébként számtalanszor jártam a kilátónál, Kenese egyik legszebb helye.
– Beszélgetésünkből számunkra nyilvánvalóvá vált, hogy benne élsz a zenében. Mit
jelent neked a rockműfaj, a Deep Purple és a
60-as, 70-es évek muzsikája?
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– Az első szó, ami eszembe jut, a szabadság. Emberileg, zeneileg egyformán. A szabadság nyomvonalán mindjárt ott következik
a határtalanság, a korlátok nélküliség.
Mint a műfajt szeretők tudják, a Deep Purple

és a Led Zeppelin is híresek arról, hogy egy
lemezen három percesként rögzített dal a
színpadon, élőben bármikor húsz percessé
válhatott. Koncertlemezeken sokszor egy lemezoldal egy számot tartalmazott. Ez a fajta
végtelen zenei szabadság és a spontaneitás a
legizgalmasabb eleme ennek a muzsikának.
Bármikor, bármiből bármi lehet, nincs előre
rögzített, merev séma. Sajnos ez azóta kikopott a zenéből: sokkal megtervezettebb, merevebb struktúra jellemzi manapság a rockzenét. De ezért vagyunk mi, hogy egy kicsit
visszacsempésszük a mai világba a régi szabadságot.
– Nagy szeretettel várunk benneteket augusztus 5-én, szombaton a Széchenyi parkban.
– Ott leszünk!
Vasváry-Tóth Tibor
– Nagy Krisztina
Petró Adri fotóinak forrása:
www.cryfree.hu
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Bár néhány nagyon jól sikerült rendezvényt sorakoztatott már fel számunkra a 2017-es nyár – és a Kultúra Háza szervezői
–, a legnagyobb „durranás” eddig kétségkívül Bonyár Judit Piaf-estje volt. Meglátszott ez színháztermünk zsúfolásig
megtelt széksorain – mely a várt előadáson túl azt is üzente, valóban megérett a helyzet egy új, nagyobb befogadóképességű előadóterem kialakítására – és a lelkesedésen, amellyel a közönség a programot fogadta. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy többen is tollat ragadtak, hogy beszámoljanak róla. Jöjjenek most ők, mutassák be, milyen volt a július
13-i este Balatonkenesén, a Kultúra Házában.
Kellemes zenés estére készülődtünk az első KultUdvar rendezvény alkalmával, Bonyár Judit Edith Piaf-estjére.
Mai zenei életünk egyre hiányosabb, költői szöveget elvétve találunk. Pedig a sanzon lényege a művészi szöveg és a
hozzá kapcsolódó magas színvonalú zenei megfogalmazás.
Edith Piaf dalai megfelelnek ezen feltételeknek, s hozzájárul még fantasztikus hangja, előadásmódja. Régi felvételeken
láthattam színpadon, hallhattam egyedülálló, csodálatos hangját, mely hallgatóját örökre rabul ejti.
Bonyár Judit már
ismerősként tért viszsza Kenesére. Előző
fellépése alkalmával
más jellegű zenei élményben részesítette a
kenesei közönséget, amely érdeklődéssel várta a mostani fellépést is.
Már az első dal után éreztük, valami csodában van részünk.
Judit előadása, hangja megidézte Piafot. Mégsem egy Piafutánzatot kaptunk, mert Judit a dalokba saját egyéniségét is belevitte. A dalok között Piaf életéből felidézett önvallomások
betekintést engedtek az énekesnő nehéz életének drámai pillanataiba is.
Az előadást a zenészek kifogástalan együttműködése tette teljes
élménnyé. Hűvösvölgyi Péterrel a költészet napi műsorban
már találkozhattunk, s
személyében nagy tudású művészt ismerhettünk meg, aki húros, pengetős hangszereit a legszélesebb skálán szólaltatja
meg. Élmény volt hallgatni Borisz Jaksov zongorafutamait,
melyek az énekesnő hangját aláfestették. – Talán egy kis hiányérzetem volt a végén: szívesen hallgattam volna néhány
dalt magyarul is, hiszen a dalok közül többet lefordítottak.
Nem, nem bántam meg, hogy elmentem az előadásra!
Debrecenyi István
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Edith Piaf és a francia sanzon örök. Legnagyobb kultusza
természetesen Franciaországban van a komoly mondanivalójú,
jellegzetes daltípusnak, amely a 19-20. század fordulóján keletkezett, a párizsi mulatók és kabarék világában, amely egyfajta életérzést is tükröz: a közép- és nagypolgárság gondtalan,
nagyvilági életét.

Bonyár Judit, a Neofolk csellós-énekesnője a második Megasztár szériából lehet ismerős. Egyik megalkotója és szereplője a Piaf két arca című, Edith Piaf életpályát feldolgozó szín-házi
előadásnak és rendszeresen szerepel „Padam-Padam” című,
önálló Piaf sanzonestjével is. Állandó alkotótársa férje, Hűvösvölgyi Péter zenész. Az utóbbi években a hazai és szomszédos országok mellett Németországban,
Olaszországban, Svédországban, Lengyelországban és Bosznia-Hercegovinában
voltak fellépéseik.
Július 13-án itt
nálunk, a Kultúra Házában lépett a színpadra és varázsolt el
mindenkit a hangjával, előadásmódjával, megjelenésével. A
közel másfél órás előadás olyan volt, mintha francia körutazáson vettünk volna részt.
Számomra ismeretlen műfaj volt a sanzon, kicsit utána kellett néznem, hogy fogalmam legyen az előadásról. Miután elolvastam Edith életútját és elkezdtem hallgatni a zenéit, egyre
jobban értettem, mit jelent a sanzon. Ennek tudatában izgatottan vártam a koncertet.
Annyi ember érkezett a műsorra, hogy voltak, akik csak a
lépcsőről tudták nézni. A későn érkezők az épület előtt elhelyezett padokon ülve hallgatták a dalokat. Az eseményt Gábor
Adrienn intézményvezető-helyettes
Sokadmagammal nagyszerű estét töltöttem
konferálta fel.
kultúrházunk színháztermében július 13-án. BoBonyár Judit nyár Judit Párizst hozta el nekünk – mely még
mellett a zongorá- azért is kárpótolt, hogy az eredetileg szabadtérre
nál Boris Jaksovot, tervezett előadás az időjárás miatt végül zárt térgitárokkal és to- ben került megrendezésre. Hangja tökéletes illúvábbi pengetős
ziót keltett, s a dalok közt kis életképekben
hangszerekkel Hűidézte fel Piaf életét, sikereit és tragédiáit.
vösvölgyi Pétert
Sok ilyen előadást szeretnénk még látni!
láthattuk és hallhatKöszönjük a kultúrház szervezőinek!
tuk a színpadon.
N.M.
Megismerhettük Edith Giovanna Gassion életét. Bonyár Judit megszemélyesítette a művésznőt, bemutatva életútját a kezdetektől az utolsó
évekig. – Hasznosnak látszott a kutakodásom, hisz amik elhangzottak, azokat már olvastam. Hallhattuk a leghíresebb dalokat,
mint például a Le Milleur vagy a Non Je Ne Regrette Rien.
A koncert végén Gábor Adrienn kérésére a zenészek még
egy dalt előadtak, de ezt már a közönség is velük énekelte. Az
előadás végén mindenki átszellemülten távozhatott.
Maradandót, különlegest vihettünk haza.
Magyar Noémi
Fotó: Debrecenyi István
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Kerti munkák hónapról hónapra
Bollók Ferenc rovata
Most szűrök és a szép gerezdet kinyomom,
S a sajtóval mindjárt kisajtolom,
Tejet iszom és savanyu étket eszem,
Még sok évet élek, ha akarja Isten..
(A königsbergi porosz csillagász,
Királyhegyi Müller János, Müller Regiomontanus Csíziójának
augusztus havához fűzött verses jótanácsa)

Augusztus – az érés hónapja
Gyümölcsök
Augusztusban minden fej- vagy lombtrágyázást kerüljünk,
mert megzavarhatja a gyümölcsfák normális életmenetét. Lehetőség szerint a továbbiakban is fontos az öntözés: ez az
utolsó alkalom a tenyészidőszak alatt, amikor víz utánpótlásával még előnyös hatást gyakorolhatunk a fák életfolyamataira
anélkül, hogy megzavarnánk az őszi visszahúzódást, a télre
való felkészülést. Az öntözést tehát a hónap elején, közepén
célszerű elvégezni. Az ilyenkor adagolt áztató öntözővíz meggyorsíthatja a késő nyári és az őszi gyümölcsök növekedését,
ugyanakkor a fokozódó tápanyagelőállítást, a termőrügy fejlődését is gyorsítja. Mindkét folyamat a szerves tápanyagok
mennyiségétől függ, és ezek előállítása nyáron, az augusztusi
aszályban elsősorban a vízellátottságtól függ.
Készülhetünk az őszi
telepítésre. Az ilyenkor végzett talajmunka, talajforgatás eredményezi, hogy a telepítés idejére a talaj összeérik, megülepszik, és azok
a tápanyagok is elrendeződnek, amelyeket a forgatás előtt kiszórtunk. Tehát ahová gyümölcsfát kívánunk ültetni, a gödröt már most célszerű kiásni, hogy a napsütés fertőtleníthesse a talajt. Nem árt, ha tudjuk, hogy az almatermésűek elsősorban a nitrogént kívánják, de viszonylag nagy a
foszforigényük is. A csonthéjasok, főleg az őszi- és kajszibarack káliumigényesek. Jól tartásukról a nagy káliumtartalomhoz igazodó nitrogénellátás is szükséges. (Például pillangós
elővetemény.)
Gödörásáskor ne takarékoskodjunk a munkánkkal: a növényt nem pusztán elásni, ültetni kell.
A bogyósok, elsősorban a szamóca, málna, nagy nitrogénigényükkel tűnnek ki, hiszen a hajtásfelújulás e tápanyagból
évről évre nagy felhasználást kíván. E növények is eléggé igényesek a kálium iránt. Foszforszükségletük a legkisebb. Telepítés előtt a talajszerkezet és a talajélet javítására az alapozótrágyázáshoz mindenképpen szükséges a szerves trágya.
A szamócát augusztusra már el kell ültetni, hogy az ősz folyamán megerősödjön, és a következő tavaszon teljes, vagy
csaknem teljes termést hozzon. Akár az egész kertbe, akár köztesként, ágyásokba kerülnek a palánták, a talajművelést 20-25
cm mélyen végezzük. Szántsuk vagy ássuk, ha van elegendő
helyünk, széles sorokba rakjuk, hogy alkalmasint a rotációs
kapa is elférjen. A tőtávolság 30-40 cm legyen. A palántákat
kiskertekben kézzel, ültetőfával telepítjük. Ültetés előtt a növények gyökerét nem kell visszavágni, de ügyeljünk, hogy

vissza ne forduljanak. Telepítés után a jó eredéshez
alapos beöntözés
szükséges. Az öntözést különösen
száraz idő esetén
többször ismételjük. Ez idő tájt vad
alanyokba szemzéssel eredményesen nemesíthetjük, szaporíthatjuk megkedvelt – megirigyelt – gyümölcseinket. Ez az alvószemzés, amikor a szem őszig beforr az alanyba, a nemes rügy tavasszal hajt
ki. Leggyakrabb módja az úgynevezett T alakú szemzés, melyet gyökérnyakba hasítékolunk. Ilyenkor az udvaron talált
vad csemeték könnyen adják a héjukat, könnyű behelyezni a
szemet. Jó remény lehet például egy vad őszibarackba háromnégyféle, érésben egymást követő fajtát beszemezni. Így „gyümölcsfutószalagot” alakíthatunk ki kis fánkon. A rózsákat is
ilyen tájt tudjuk kertünkben megtelepíteni.
Szeretném, ha ez az öreg tudomány minél több embernek
lenne a hobbija, mint ahogy az én hobbim is. Szívesen megmutatom bárkinek, hogyan kell csinálni, ha a szakkönyvek leírásaiból nem boldogulnak.
Virágoskert és zöldséges
A kora tavasszal virágzó
hagymás növényeket augusztusban kell ültetéshez előkészíteni.
A lombozat behúzódása után a
földből kiszedett hagymákat száraz és szellős helyen tároljuk.
Most át kell válogatni, megtisztítani, hogy a fejlett hagymák kerüljenek a kitüntetett helyekre. A
tulipán, a nárcisz, a jácint és a sáfrány tápanyaggal jól ellátott helyekre kerüljön, de a pangó vizet
nem viselik el. Ezért célszerű az
ültetőgödör aljára egy réteg vizet
áteresztő homokot vagy apró kavicsréteget elhelyezni. A hagymák optimális ültetési ideje az,
amikor becsengetnek az iskolába: így könnyen megjegyezhetjük, hogy amikor kicsengetnek, akkor szedjük ki a hagymákat
a földből – pihenésre van szükségük, mint a diákoknak az iskolaév végén. Az őszi ültetés lényege, hogy a növények begyökeresedve, megerősödve viseljék az év további nehézsé-
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geit, a telet. Tőosztással ilyenkor rizómás növényeinket is szaporíthatjuk, például az íriszt. Sajnos az utóbbi években ennek
a szép növénynek is pusztító kártevője támadt, amely petéit
éppen a rizómákba rakja. A legjobb védekezési mód a töveket
megosztani és erőteljesen nevelni – így ellenállóbbak lesznek.
Az írisz vagy nőszirom egyébként végigkísérte a magyarságot,
hiszen Szibériából jött velünk. Vadon növő fajtái kivétel nélkül védett, vagy fokozottan védett növények.
Hasznos csicsókát ültetni, amelyet régen szegény ember eledeleként említettek. Ez a napraforgóhoz
hasonló virágú növény nem
érlel magot, ezért a földben
termő gumójáról szaporítjuk. Rizómájában keményítő helyett inulin és lassan felszívódó cukor található. Nagy
értéke, hogy cukorbetegek is fogyaszthatják. Belőle tápszereket, szörpöket, szeszt készítenek. Háztartásban igen kellemes
ízű salátát, pürét, főzelékeket főzhetünk belőle. Ősszel a gumókat gondosan ki kell szedni a földből, mert különben tavasszal újra kihajtanak, túlságosan besűrűsödhetnek, ezáltal a
számunkra értékes része elaprósodhat, illetve elnyomhatja a
környezetében lévő növényeket.
Zöldségágyainkban gondos öntözés mellett harmadszor is
vethetünk. Csodát tehetünk a rövid tenyészidejű karotta fajtájú
sárgarépákkal. Eredményes lehet gyökérpetrezselymünk, ami
aztán a földben maradhat – mindig csak annyit takarítunk be,
a m enn yi r e
szükségünk
van. Igazi cseGertrud Franck ebben a közismege lehet a
kései céklavemert könyvében szintén az ágyátésünk, melysok spenóttal való teleültetését
nek zsenge daajánlja.
rabjait a tél
folyamán fogyaszthatjuk.
Régi praktika, melyet Mohács közelében a mai napig alkalmaznak, az úgynevezett áttelelő ádventi kelkáposzta, melynek
magját augusztus 26-án, Lajos nap táján, ritkán szórva, hideg
ágyba vessük. A tápanyaggal bőven ellátott, gondosan kezelt
palánták október második felére kifejlődnek és a félig kész növények már áttelelnek. Május közepére kifejlett, kész fejeket
hoznak. Fóliaalagút segítségével káposztát is lehet ilyenkor
nevelni. A saláta is jól hajtatható, a nyári vetésű vöröshagymát
pedig szintén ilyenkor vetik. A téli, illetve hónapos retkekkel
is szép eredmények érhetők el. Egyes teleken eredményes lehet, ha spenótot vetünk. Őszig jó eséllyel tudunk zsenge leveleiből lakmározni, és ha a tél enyhe, vagy takarjuk, akár át is
telelhet. Így tavasszal korán számíthatunk áldásos termésére.
Érdemes ilyenkor hónapos
retket vetnünk, de ugyanúgy
könnyűszerrel megterem a fekete retek is, amely nem hiányozhat a téli házipatikánkból,
mint a meghűlés legeredményesebb háziszere. De jó vetni
a gumós kömény apró magját
is úgy, hogy a növények 25 cm-re legyenek egymástól. Érdemes jóféle zöldborsót vetni, a rövidülő nappalok ideális körül-
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ményt tudnak teremteni. Ugyanígy a zsenge sárga- vagy zöldhüvelyű zöldbab vetőmaggal is szerencsénk lehet. De vöröskáposztát, karalábét, kínai kelt, kelbimbót is vethetünk. Ilyenkor célszerű igazán évelő növényeket ültetni.
Jól gondozott kertben a gyomokat mindig eltávolítjuk, még
magérés előtt. Gondoljunk a kerítés tövében, vagy az utak
mentén fejlődő gyomok eltávolítására is. A parlagfű bolygatott
földben jelenik meg. Hihetetlen szívósságával beborítja a talajt. Visszavágni, lekaszálni értelmetlen, hiszen ettől elágazik,
megerősödik, és dupla erővel ontja allergén virágporát. A
megoldás, ha kigyomláljuk, kikapáljuk, még mielőtt virágozni
kezdene.
Most jó átforgatni a tavasz óta gyűjtött komposztot, mert a
korhadási-bomlási folyamatok meggyorsulnak. Így az őszi trágyázás idejéig megérhet. Ne feledkezzünk róla, hogy a komposztálódás igen oxigénigényes folyamat. A jó komposzt morzsás szerkezetű, homogén, kellemes illatú, könnyen kiszórható.
Tápanyagokban és szerves anyagokban gazdag trágyaszer.
Jó időszak ez kertünk rendbetételére, új pázsit telepítésére
vagy gyepünk pótlására, mert a klimatikus viszonyok igen
kedvezőek a művelethez. Jó eséllyel a hajnali pára és harmat
áldásos hatást fejt ki rá.
Egy kis feng shui
Kertünkben igazán szerethető
helyet tudunk kialakítani a víz
elem megjelenésével. Lehet ez
kerti tó, csobogó, madáritató. A
hűsítő vízfelület nemcsak esztétikus, hanem hasznos lehet énekesmadaraink itatására, tisztálkodására. Általa hasznos rovarsegítőink is az éltető vízhez jutnak. A csobogás pedig relaxál.
Praktikus tanács, hogy az ilyentájt érő és hulló egynyári virágok magvát gyűjtsük össze – a következő évben ezzel díszíthetjük kertünket. Papírzacskóban tárolhatjuk, ám a zacskóra
mindig írjuk rá, mi van benne.
Növényegészség
Változó éghajlatú világunkban el kell jutnunk a felismerésig, hogy növényeinket erősíteni és védeni kell a „betolakodókkal” szemben. Ez nemcsak a rovarkártevőket, de mindenféle bakteriális és vírusos eredetű kórokozót is jelent. Általános szabály, hogy a jó kondícióban lévő növény jobban viseli
a megpróbáltatásokat. Legfontosabb szabály a növényvédelemben a prevenció, mert ha valami túlságosan elszaporodik,
már drasztikus beavatkozások – például növényvédő szerek
használata – válhat szükségessé.

Olvasóink kérdezik
Kertemben több dísznövényt tartok cserepekben, kaspókban. Nemrég
fehér, vattaszerű bevonatot vettem észre néhány virág szárán,
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Ízelítő a balatonkenesei

XIII. Országos Lecsófesztivál
programjából:

Kolompos Mulatság * Márió, a harmonikás *
táncbemutatók * szakmai zsűrizés és
Lecsókirály-választás * Tabáni István (fp) *
Lecsóbuli a Blokk együttessel
Szakmai zsűritag: Kocsis Bálint
A Lecsófesztivál házigazdái:
Gábor Adrienn és MIKÓ ISTVÁN, Jászai-díjas
színművész

Elérhetőségeink:
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.keneseiprogramok.hu
A nevezés határideje:
2017. augusztus 7. hétfő, 16 óra
Nevezési díj: 5.000 Ft, ami a helyszínen
fizetendő, készpénzben

Kérjük, a nevezési lapot nyomtatott betűvel
töltse ki, és e-mailben vagy postai úton küldje
el a címünkre, vagy személyesen adja le
munkaidőben (8-16h) a Kultúra Házában!

–––––––––––––––––––––––

XIII. ORSZÁGOS LECSÓFESZTIVÁL
Balatonkenese, Széchenyi Park
2017. augusztus 26. szombat, 10:00-24:00

NEVEZÉSI LAP
A CSAPAT NEVE: .………………………………………………………………………………………………………………………
A CSAPATKAPITÁNY NEVE: ………………………………………………………………………………………………………..
ELÉRHETŐSÉGE (mobilszám, e-mail): …………………………………………………………………………………………
MELYIK TELPÜLÉSRŐL ÉRKEZNEK? …………………………………………………………………………………………….
AZ ELKÉSZÍTENDŐ ÉTEL: …………………………………………………………………………………………………………..
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Bollók Lajos emlékére
2017. július 10-én, életének 84. évében elhunyt Bollók Lajos nyugdíjas mérnök, az MTA
tagja.
1933. március 15-én született, gyermekkorát Balatonkenesén töltötte. Villamosmérnöki
oklevelét erősáramú szakon, 1958-ban szerezte. 1957-től az Erőmű Tervező Iroda gyakornoka. A diploma megszerzése után a MTA KFKI tudományos munkatársa lett, ahol az első
magyar kísérleti atomreaktor elektromos generáltervezési munkáin dolgozott. A reaktorirányító rendszereket kutatta, további fejlesztéseket végzett. A későbbiekben részt vállalt a
BME Oktató és Kutató Reaktorának tervezési és üzembe helyezési munkálataiban is. Jelentős szerepe volt az üzemeltető személyzet kiképzésében. Sikerrel végezte el az Országos
Atomenergia Bizottság Atomtechnikai Tanfolyamát.
1972-től Badenben, a Brown Boveri Vállalatnál dolgozott,
feladata gázturbinás erőművek tervezése volt. 1976-ban a Kernkraftwerk Leibstadt AG-hoz került:
itt az atomerőművel kapcsolatos biztonsági vizsgálatok végzésének vezetője és az irányító rendszer
üzembe helyezéséért felelős személy lett. 1979-ben reaktormérnöki végzettséget szerzett az USAban, a General Electricnél. Alapító tagja volt az ANS svájci szervezetének. Szakmai munkásságát
Magyarországon MTA Intézeti Díjjal ismerték el. Élete során 20-nál több, nemzetközileg is elismert publikációt közölt a világ rangos tudományos lapjaiban. 1998-ban vonult nyugdíjba; 2007ben aranydiplomát kapott.
Munkájából fakadóan a világ több részén élt, de ha tehette, nyaranta mégis hazatért Kenesére.
Itt volt családja, barátai. Kérésének megfelelően élete legutolsó szakaszát is Balatonkenesén töltötte, lelke itt pihent meg.
Özvegye és családja köszönetét fejezi ki mindazért a segítségért, amelyet Bollók Lajos utolsó
heteinek megkönnyítéséhez a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársaitól és sok jó
szándékú baráttól kaptak; valamint hálával gondolnak azokra is, akik szerettüket utolsó útján elkísérték.

VVV

Új orgonánk lesz
A balatonkenesei katolikus templom nagy jubileumra készül. 2018-ban lesz a templom építésének 200. évfordulója.
Erre a jeles alkalomra szeretnénk, ha újra megszólalna a templom orgonája. Sokak régi vágya, hogy újra hallhassuk
a kenesei katolikus templom orgonájának muzsikáját. Már elkészültek a tervek és ütemezések, de az anyagi források
még hiányosak. Ha Ön szeretné anyagilag támogatni ezt a beruházást, akkor megteheti a következő formában:
Balatonkenese Városért Közalapítvány
72900013-10501447
Katolikus templom orgonájára
Illetve személyesen is lehet anyagi támogatást átadni Pércsi Valériának, az alapítvány pénztárosának (Balatonkenese, Fő utca 6.).
Minden anyagi támogatást és imádságot előre is tisztelettel köszönök.
Dr. Balázs Pál c. apát, plébános

Virágos Kenese
Ilyenkor nyáron színes, szép virágok nyílnak szinte minden kenesei ház előtt és a parkokban. A növények a tikkasztó hőség
ellenére is üdék. Időnként láthatjuk a Városgondnokság dolgozóit, amint a növényeket locsolják.
– A közterületeket a város ülteti be virágokkal évről évre – mondja Ritter József a Városgondnokságtól. – A melegben az egynyári növényeket, évelőket rendszeresen locsoljuk. Amit a lakosság ültet, azt az arra járók örömmel látják, és megköszönik, de
a Városgondnokság nem öntözi. Ellenben van olyan köztéri virágdísz, amit a lakók gondoznak: a Kossuth-szobornál levő három
virágtartónak a mellette álló házban élő család viseli gondját.
– Egy kenesei „városi legenda” szerint a közterületeket Balaton-vízzel locsolják.
– Ez tényleg legenda lehet, de nem igaz. A locsolótartályokat vezetékes vízzel töltjük fel. Ilyenkor nyáron valóban nagyobb
lehet a vízfogyasztás, ha az embernek kertje van. A csapadékvíz összegyűjtése jó ötlet, virágainknak biztosan elég. Egy-egy
nagyobb eső után tartalékolhatunk is belőle.
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Vakáció! Baj nélkül…
Tart a nyári szünet. A gyermekek kikerültek a biztonságot adó
iskolafalak közül, a szülőknek pedig gyakran nehézséget okoz elhelyezésük, állandó felügyeletük megoldása. Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermekeket az őket érintő
veszélyekre, amelyek közül az áldozattá válás megelőzéséhez a
legszükségesebb tudnivalók a következők:
∙ Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek.
∙ Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják.
∙ Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne
menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem.
∙ A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül
haza, hanem egymást védve-kísérve.
∙ Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket
védjék.
∙ Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is.
∙ Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italokat, kábítószereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk kiszámíthatatlan, és könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává
vagy elkövetőjévé.
∙ A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejüket,
ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, tudják
mikorra várhatók haza.
∙ Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos elfoglaltságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenységet, a családért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.
A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre egyaránt. A tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel
rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a
parkokban, játszótereken és az utak mentén, felügyeletük nincs
mindig megoldva.
A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik
és a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb. Körükben a 10-14

éves korosztály tagjai a
legveszélyeztetettebbek. A
személysérüléses
közúti
közlekedési
balesetek egyharmada nyáron éri a gyerekeket, akik sérüléseiket
ilyenkor leggyakrabban
gépjármű utasaként szerzik. A nyári szünidőben gyako-ribbak a kerékpáros balesetek is, az érintett gyermekek 40%-a ebben az időszakban sérül meg, magányos (mint elesések, útról való letérések)
vagy ütközés általi balesetekben.
Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelőssége, hogy a
nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, akár az
úton vagy annak közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral
közkelednek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek közlekedése
kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.
Az internethasználat veszélyeiről már beszéltünk ebben az
évben. Ezzel kapcsolatban az ORFK indított egy kampányt, és havonta egy-egy témát feldolgozva, új információkat, megelőzési
tanácsokat tesz közzé a honlapján:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-biztonsagos-internethasznalatert
Az interneten való áldozattá válás megelőzésének módja,
hogy a szülők beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról, időnként kérjék meg őket, mutassák meg a közösségi portálokon használt profiloldalukat, és lehetőségeik szerint szabjanak ésszerű határokat a világhálón töltött időnek.
Rendkívüli eseménymentes további vakációt kívánok
minden családnak!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Tisztázzuk a szemetet!
Vádemelési javaslattal zárult a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon a vizsgálat egy férfi ellen, aki Csajágon egy autóból hangszóróval hirdette, hogy kiselejtezett háztartási gépeket, bármilyen fémhulladékot vásárol. Amikor a rendőrök igazoltatták és elszámoltatták, honnan származnak az utánfutón lévő készülékek, hűtőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő,
bemutatott egy OKJ-s bizonyítványt,
amely veszélyes hulladék begyűjtésére,
szállítására, kezelésére jogosítja fel. Erről a
bizonyítványról később kiderült, hogy ilyen nem is létezik, így ellene hamis közokirat felhasználása miatt is indult eljárás. Is, mert a
lényeg, hogy nem volt engedélye a veszélyes hulladéknak minősülő, kidobásra szánt háztartási készülékek begyűjtésére.

Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A háztartásokban keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszikus, ételkészítéskor keletkező, szerves eredetű szemetet sokan komposztálóban újrahasznosítják. Már egyre több helyen találhatók a háztartási hulladék szelektív gyűjtésére szolgáló kukák, „szigetek”, ahol a műanyag (pl. összetaposott flakon), papír és
üveg hulladékot külön-külön lehet elhelyezni. De mi van a nagyobb elektromos
eszközökkel, háztartási készülékekkel,
elektronikai cikkekkel, veszélyes anyagokkal, autógumival, vegyszerekkel, építési törmelékkel stb…?
Ugye Önök is láttak már út mentén, erdőszélen kiszórt hulladékot? És nyilván mindnyájan tudják, hogy ezt nem szabadna meg-

Balatonkenesei Hírlap

2017. augusztus

tenni, mert ilyenkor még a környezet károsítása is a büntetést érdemlő szemetelő rovására írható, a hulladék, főleg a veszélyes hulladék szabálytalan kezelése mellett.
A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat.
Ilyenkor lehet megszabadulni a számunkra felesleges dolgoktól.
A kihelyezés pillanatától a közterület tulajdonosának birtokába
kerülnek ezek a bútorok, eszközök, gépek, egyéb anyagok. Ilyenkor fel is hívják a lakosság figyelmét, hogy mit és hogyan lehet
kitenni. A kidobott hulladék elszállítására csak az önkormányzat

43

által hivatalosan megbízott személynek, vállalkozásnak van
joga. Vagyis a „lomizás” tilos! Különösen, ha veszélyes hulladékról van szó! Nem háztartási jellegű hulladékot még speciális gyűjtőhelyeken lehet elhelyezni, amelyeket hulladékudvarnak neveznek. A hulladékkezelésről szóló jogszabályok szerint még a saját
kertünkbe kidobott hűtőt is el kell szállítani egy éven belül!
A tiszta, környezetére igényes ember jó érzését bánja, ha a
szabadvizek tetején úszó, természetben eldugott szeméttel találkozik. Az ilyen szemetelés mögött felelőtlen, igénytelen, értelmetlenül rongáló emberek állnak.

Az oktatási intézmények tananyagában kiemelt szerepet kap a környezet védelme.
Mi, felnőttek, ne szégyelljünk tanulni gyermekeinktől!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Hattyúdal helyett hálaének
Elmaradt a hattyú halála Kenesén. No,
nem A hattyúk tavából, hanem a vasúti síneken.
Az
alábbi történetet Szabó
Sándor osztotta meg
velünk. Régebben történt, több évvel ezelőtt, de még most is
gyakran eszébe jut.
Sétálni mentem a kutyámmal. Gyakran
járunk a Balaton partján, más kutyásokkal,
a horgászokkal találkozunk. Visszafelé
jöttünk a Széchenyi parkon át, amikor arra

lettem figyelmes, mintha egy nagyobb nejlondarabot fújna a szél a vonatsíneknél.
Nem foglalkoztam vele. Közelebb érve a
kutyám hőbörögni kezdett és akkor láttam,
hogy egy hattyú van ott. Gyorsan megkötöttem a kutyát és odaszaladtam a madárhoz. A lába a sínbe szorult. Megpróbáltam
átkarolni és kisegíteni, mire hálából akkorát vágott a csőrével a karomra, hogy feldagadt. Végül sikerült elkapnom a nyakát,
és át tudtam fogni úgy, hogy felemeltem:
gyere, barátom! Lehetett úgy tizenöt-tizenhat kiló, és még tiltakozott is. Arrébb
vittem pár métert, de már hallottam, hogy
dübörög a vonat. A mozdonyvezető látta,
mit csinálok és integetett, hogy ez jó volt.

Fogtam a hattyút, levittem a park szélére,
a Marina szálló mellé; gondoltam, onnan
már elboldogul. Így történt, mikor letettem,
eltotyogott.
Egy rákövetkező délután lejöttünk sétálni a
feleségemmel.
A mólóról viszszafelé, a jegypénztárnál jártunk, amikor „valaki” megcsipkedte a nadrágom szárát. Egy hattyú
volt. A családját vezette, hat-hét csibe jött
utána. Véletlen? Nem tudom. De mintha hálálkodott volna. Pedig még abban sem vagyok biztos, hogy ugyanaz a madár volt. Q

44

Balatonkenesei Hírlap

Szent István király ünnepe
Balatonkenesén
Ünnepi műsorunk
vendége

Sinkovits-Vitay
András

2017. augusztus

Örökség zenekar
Az Örökséget nem kell bemutatni Balatonkenesén: több alkalommal jártak már nálunk, s mindig óriási hangulatú koncertet adtak. Dallamos rockmuzsikájukat, mely a közönséget
mindig magával ragadja, népzenénk motívumaival ötvözik.
Augusztus 20-án velünk lesznek, hogy egy remek és méltó
előadással ünnepeljük államalapításunkat.

színművész

– Nagy öröm számunkra, hogy elfogadtad a felkérést, és
Balatonkenesén üdvözölhetünk, ráadásul nemzeti ünnepünkön.
– Én is nagyon örülök és várom a találkozást a keneseiekkel. Biztos emlékeznek még rá, hogy annak idején sokat
játszottam a Veszprémi Színházban. Látják majd, hogy velük
öregedtem-e vagy sem.
– Mit hallhatunk tőled nemzeti ünnepünkön?
– Versekkel készülök. Hazai szerzők, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Ratkó József, Illyés Gyula és Kányádi
Sándor költeményeiből válogatok ilyen alkalmakkor. Néha el
szoktam mondani saját versemet, Az én hazámat, ami miatt
három évre ki voltam tiltva a rádióból. Kenesére is verseket
viszek, és annyit még elárulhatok, hogy a gitáromat és a táltosdobot se hagyom otthon.
– Szívesen hallgatjuk majd. Beszélnél arról, mivel foglalkozol mostanában?
– Atilla hun király életéből írtam egy színdarabot. Ennek
pontosításán dolgozom, mert minden tekintetben hiteles művet szeretnék létrehozni. Nemrég jelent meg egy dupla CDm, az Elmaradt vezeklés, melyen Szentmihályi Szabó Péter
és Döbrentei Kornél verseiből válogattam. Egy első világháborús CD-re készülök, a címe valószínűleg És még átüt a vér
lesz. A történet Trianonnál fejeződik be. Balázs Béla, a kor
ismert esztétájának naplójából indulok ki, aki igazi liberális
volt – de mennyivel másabb volt az akkori liberalizmus, mint
a mai! – Fontosnak tartom, hogy a dolgokat nagyobb összefüggésekben mutassuk meg. Amíg a többség nem jön rá,
hogy nem csak kenyérrel él az ember, nagy baj van a világban.
– Ez augusztus 20-án különös jelentőséget kap. Szeretettel várunk!

Szent István király ünnepe
2017. augusztus 20. 10:00
Díszkút

Az Örökség zenekar
ünnepi koncertje
2017. augusztus 20., 22:00
Széchenyi park

Regélő Fehér Táltos Dobcsapat
Különleges zenei élményt kínál augusztus 20-i ünnepi
műsorunk: az esti programban színpadunkon köszönthetjük a
Regélő Fehér Táltos Dobcsapatot.
Az együttes egy hagyományőrző egyesület keretein belül, „Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult”, 27 fővel. Alapítójuk és vezetőjük Putnoki
Tibor. Tagjaik között idősek és fiatalok is vannak, céljuk pedig közös: üzenetet átadni hallgatóiknak a szeretet, a jóság és
a becsület fontosságáról, az ősök tiszteletének, a hazaszeretetnek jelentőségéről.
Fellépéseiket korhű viseletük teszi igazán autentikussá és
felejthetetlenné.
A táltosdobok hangjának gyógyító rezgéséről számtalan
személyes beszámolót és komolyabb összefoglalást olvashattunk már. Hogy a megállapítás mennyire helytálló, jöjjenek
el és győződjenek meg róla személyesen!
Utazzunk együtt a dobok hangján, elevenítsük meg a régmúlt idők ragyogását!

A Regélő Fehér Táltos Dobcsapat fellépése
Balatonkenese Szent István király ünnepi műsorában
2017. augusztus 20., 20:00
Széchenyi park
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Óriási Mydros-buli és görög táncház Kenesén!
A Mydros zenekart 2001-ben alapították görög és magyar fiatalok,
hogy megoszthassák mindenkivel azt az örömöt, amit a görög zene
és tánc ad nekik gyermekkoruk óta. Az elmúlt 15 évben több mint
ezer alkalommal léptek színpadra. Az állandó táncházak, vacsoraestek mellett részt vettek olyan hazai és külföldi zenei eseményeken, amelyekről nem is álmodtak volna.
Ötéves születésnapjukat egy lemezzel ünnepelték meg, második,
élő koncertfelvételüket pedig 2012-ben adták ki, amikor Görögország egyik legismertebb énekesnője, Glykeria budapesti koncertjén előzenekarként léphettek fel.
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Közművelődési Intézmény és Könyvtár
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
06-88/594-500
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
www.keneseiprogramok.hu
www.facebook.com/KulturaHaza/Balatonkenese

Csángó est
A TÁZLÓ együttes koncertje és
moldvai táncháza

Hangszerelésünk leginkább a taverna és a laika zenének kedvez,
de 350 számos repertoárjukban nagy helyet kap a népzene is, és
ízelítőt adnak a mai görög slágerekből is.

Mydros
2017. augusztus 12. szombat, 20:00-23:00 óra
Széchenyi park

Lecsófesztivál 2017
Idei Lecsófesztiválunkon az egyik házigazda szerepét nem más tölti be, mint

Mikó István

Jászai-díjas színművész. Sokan nem tudják róla, hogy
1969 és 1973 között a Kaláka együttes
alapító tagja volt. 1973-tól a Színház- és
Filmművészeti iskola hallgatója, 1977ben végez, és a Thália Színházhoz szerződik, ahol hosszú éveket tölt el. Egyik
legemlékezetesebb szerepe talán sokak
szerint a Mindhalálig Beatles Janója. Munkácsy Miklós darabjában
Mikó István zenészi képességeit is megcsillogtatja. Az előadás,
melyen három színésztársával élőben játsszák a Beatles-dalokat,
valóságos legendává nő, hamarosan önálló koncerteket is adnak.
1991-től 2002-ig a Soproni Petőfi Színház igazgatója. 2003ban a Turay Ida Színházban láthatjuk, melynek nemcsak színésze,
hanem rendezője és szakmai igazgatója is. Alapítója a kisvárdai
Várszínháznak is.
Népszerű szinkronszínész, gyakran kölcsönzi hangját rajzfilmés animációs hősöknek.
Augusztusban, Balatonkenesén, a XIII. Országos Lecsófesztiválon házigazdaként találkozhatunk vele.

Balatonkenese, Széchenyi park
2017. augusztus 26. szombat, 10:00-24:00

A zenekar bemutatkozása:
„A Kárpátokon túl élő moldvai magyarok hagyományos hangszerein muzsikálunk, a táncházakra jellemző felállásban: furulya és hegedű játssza a dallamot, amit koboz és dob kísér. Zenénket az ének teszi
teljessé. Húsz éve gyűjtjük, tanuljuk és játsszuk a
moldvai népzenét, nagy gondot fordítva az eredeti játékmód és stílus elsajátítására. Muzsikánk a csángó
dallamokból szabadon építkezik. Feldolgozásainkban
a hagyományos zenei anyag modern hatásokkal ötvöződik. Moldvai népzene Budapestről című lemezünk
2014-ben jelent meg.
A Tázló együttes koncertezik és táncházakat tart
itthon és külföldön. Kéthetente pénteken tartjuk rendszeres táncházas klubunkat Budapesten, az Eötvös10ben. Minden alkalommal meghívunk más népzenei és
világzenei együtteseket, előadókat. Koncertek, zenés
beszélgetések és előadások színesítik a klub programját. (Vendégeink voltak például: Cimbaliband, Rackajam, Zuboly, Góbé, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc,
Petrás Mária, valamint sok más táncházas zenekar is.)
Évről-évre részt veszünk a Csángó Bálon és a
Táncháztalálkozón. 2016-ban első díjazott táncházas
zenekarként átvehettük a Táncház Díjat.”

Csángó est A TÁZLÓ együttessel –
koncert és moldvai táncház
2017. augusztus 11. péntek, 20:00
Széchenyi park
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Hulladékszállítási tudnivalók
Augusztus
Augusztus hónapban településünkön a hulladékszállítás a következő napokon történik:
Szállítás napja
Augusztus 1. (kedd)
Augusztus 8. (kedd)
Augusztus 15. (kedd)
Augusztus 22. (kedd)
Augusztus 28. (hétfő)
Augusztus 29. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Kommunális
Lomtalanítás
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg
Kommunális

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
Augusztus 6. (vasárnap)
Augusztus 8. (kedd)
Augusztus 13. (vasárnap)
Augusztus 20. (vasárnap)
Augusztus 22. (kedd)
Augusztus 27. (vasárnap)
Augusztus 25. (kedd)

A hulladék típusa
Kommunális
Zöldhulladék
Kommunális
Kommunális
Lomtalanítás
Kommunális
Szelektív: csomagolási papír, műanyag és üveg

Kommunális hulladék kezelése
Természetes személy, ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a
közszolgáltatónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem
rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett –
a közszolgáltató által biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák
vehető igénybe.
Zöldhulladék kezelése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot a képződés helyén, szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy –
külön térítési díjért – „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.
Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt
vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. A nyesedéket és egyéb, zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságúra vágva, kötegelve kérjük kihelyezni.
Lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek
esetén lehet:
Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a
szolgáltató telefonszámán: 06-84/503-200 / szállítás. A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
Az ingatlanhasználó nem rendelkezhet hátralékkal
Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi,
pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon,
az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló zsák: 100.- Ft/db
A zsákokat a következő helyeken
tudják megvásárolni
Balatonkenese Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
Nyitva:
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00
„Vegyeske” papír, írószer,
nyomtatvány, újság, könyv
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 2.
Nyitva tartás szeptember 1. – június 30.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 12.00
Nyitva tartás július 1. – augusztus 31.:
Hétfő – péntek:
7.30 – 17.00
Szombat:
7.30 – 13.00
Vasárnap:
7.30 – 12.00
VILLKER Bolt
8174 Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.
Nyitva:
Hétfő – péntek: 8.00 – 17.00
Szombat:
8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési
hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír,
az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat, és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott
gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak.
A zsákokat a szolgáltató folyamatosan
pótolja. A nagyobb papír hulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.
A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban.
Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az
elszállítás napján, kizárólag az ingatlan
előtti közterületre helyezheti ki.
Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban
a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más
jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
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APRÓhirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL

ADÁS / VÉTEL

 Gondnoki munka balatonkenesei Vendégházban! Keresünk megbízható, mobil gondnokot kiadó vendégházunkba. Takarítás, fűnyírás, kisebb ház körüli munkák. Házaspárok, nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Telefon: 30/251-77-25

 ELADÓ! Balatonkenesén jó állapotban lévő
CHALLENGER 500, 5 személyes többkamrás
kivitelű, erős PVC alapanyagból készült felfújható csónak, 2 db evezőlapáttal.
Külső méret: 330x152 cm
Belső méret: 130x60 cm
Ár: 26.000.- Ft.
Érdeklődni: +36 20/235-86-41

ALBÉRLETET KERES / KÍNÁL
 Egyedülálló nő sürgősen albérletet keres.
Ajánlatot az Idősek Klubja, Táncsics utca 20.
szám alatt és telefonon, a +36 30/929-56-17
számon várok hétfőtől-péntekig, 08:00-16:00
óra között.
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ
 Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház
eladó! Tel.: 20/550-04-75
 Strandközeli, 46 m2-es nyaraló, négylakásos társasházban eladó, a Koppány-sor 81ben. Ár: 15 millió Ft. Tel.: +36 20/332-73-38

 Eladó! Erika táskaírógép 2.500.- Ft, 2 db egyégős cseh kristály csillár 10.000.- Ft/db, 1 db
eredeti orosz kerékpár (nem használt)
30.000.- Ft, 1 db levegőtisztító gép: három
óra alatt tisztítja és negatív ionokkal tölti fel a
levegőt – tisztít, ionizál 20.000.- Ft.
Tel.: +36 1/246-25-45
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS
 A Generali Biztosító Nyugdíjbiztosítása 20%
állami támogatással és a lakásbiztosítás 50%
kedvezménnyel 2017-ben továbbra is
igénybe vehető. Jelentkezni Rézműves Károly főtanácsadónál. Tel: +36 20/961-84-73

 Matematikából, kémiából, biológiából korrepetálást, felkészítést vállalok! Előzetes
egyeztetés alapján más tantárgyból is.
Tel.: 30/680-25-40
Email: lucraetia@gmail.com
 Jambrik Mihály szobafestő-mázoló, külsőbelső felújítási munkák.
Tel: +36 30/286-07-20
 Pedikűr, manikűr, gél lakkozás, fodrászat.
Balatonkenese, Széchenyi utca 3.
Hétfő-kedd-szerda: bejelentkezés.
Tel.: 30/592-35-10, Erdei Gabriella
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás,
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese,
Mikes Kelemen u. 20/1.
Nyitva: H-P: 8.00-18.00, Sz: 8.00-14.00
Tel.: 06-88/491-153; 06 30/323-10-74
 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek fodrászat, kozmetika. Melegollós hajvágás. Pedikűr, manikűr, gél lakk. Hotel Marina Port.
Igény szerint házhoz megyek.
Tel.: 06 20/363-57-80, 20/241-54-95
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
8174 Balatonkenese, Béri Balogh
Ádám tér 1.
Telefon: 88/481-088; 88/481-087
Fax: 88/481-741
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
www.balatonkenese.hu
Az Igazgatási és a Pénzügyi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00-15.30
Péntek: 8.00-12.00
Pénztári órák 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
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONFŰZFŐ
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefon: 88/596-907; 88/550-294;
88/550-293; 88/550-295; 88/550-266
Fax: 88/596-902
– E-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-18.00
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
BALATONALMÁDI
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/550-264; 88/550-537;
88/550-265; 88/550-536
Fax: 88/550-810
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
http://kormanyablak.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:7.00-17.00
Kedd, szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Telefon: 88/550-718
Fax: 88/550-809
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
balatonalmadi.gyamugy@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-13.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
Telefon: 88/550-721
Fax: 88/550-811
veszprembalatonalmadijh-mk@lab.hu
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00
VÁROSGONDNOKSÁG
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
8600 Siófok, Mártírok útja 5.
84/310-712

POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek,
a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
minden nap 7.00 órától 22.00 óráig
hívható: 06 30/225-94-45
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSE
Gajdos Béla: 8.00-18.00 óráig
Telefon: 06 30/849-07-92
E-mail: gajdos.bela@balatonkenese.hu
Fényforrás Kft.
Telefon: 06 70/408-69-08
E-mail: fenyforraskft@gmail.com
https://kozvilhiba.hu/
ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.
Telefon: 88/412-104
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Dr. Saáry István Egészségház –
8174 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
8174 Balatonkenese, Óvoda u.8.
Dr. Meláth Viola – 06 70/315-79-65
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 10.00-12.00
Kedd, csütörtök: 13.00-15.00
Tanácsadás:
Kedd, csütörtök: 12.00-13.00
FOGORVOSI KÖRZET
Előzetes bejelentkezés alapján
8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.
ER-Dent 3000 Kft. – Dr. Gyürüs Ervin
Rendelő száma: 88/491-683
06 70/211-56-78
Rendelési idő:
Hétfő, csütörtök: 11.00-17.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-13.30
ÁLLATORVOS
8174 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
8174 Balatonkenese, Fő u. 23.
88/481-283
Nyitvatartás:
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, Kálvin János tér 1.
88/481-348
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
HIVATAL
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
VASÚTÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Balatoni út 4.
MÁVDIREKT: 06-1/3-49-49-49

BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István
Alapító szerkesztők:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.
Telefon/fax: 88/481-088; 88/481-087
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Hirdetésfelvétel: Kultúra Háza, 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Balatonkenesei Hírlap telefon: 30/837-18-53
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának Jegyzője
Szerkesztő: Vasváry-Tóth Tibor
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Szállás u. 4.
A BORÍTÓN VASVÁRY-TÓTH TIBOR FOTÓJA: KENESEI STRAND
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: AUGUSZTUS 15.
Kérjük, az újságba szánt írásaikat, hirdetéseiket eddig az időpontig szíveskedjenek eljuttatni hozzánk, ellenkező esetben már csak a következő számban
kaphatnak helyet. Hirdetésfelvétel írásban: balatonkenesehirlap@gmail.com
A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes
kiadványa, ezért a szerzők műveikért díjazásban nem részesülnek.
A cikkek tartalmáért a szerzők felelnek.
Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség
a változtatás jogát fenntartja.
HAJÓÁLLOMÁS
8174 Balatonkenese, Kikötő u. 7-47.
Telefon: 88/482-100
Internet: balatonihajozas.hu
POSTA
Balatonkenese, Balatoni út 65.
88/481-300
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8.00-12.00 – 12.30-16.00
E.ON
Veszprém, Kossuth L. u. 6.
Áram – Észak-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/220-220
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-666
Általános hibabejelentés:
06 80/533-533
Földgáz – Közép-dunántúli régió
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat:
hétfő-péntek, 7.30-20.00 óra között.
Vezetékes telefonról: 06 40/444-000
Mobilról: 06 20; 06 30; 06 70 – 45-99-711
Általános hibabejelentés:
06 80/301-301
DRV Zrt.
Telefon munkanapokon 7.30-15.30,
csütörtökön 7.30-20.00: 06 40/240-240
Fax: 06 84/501-299
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
Levélcím: 8601 Siófok, Pf.: 888
Ügyfélszolgálat:
8600 Siófok, Fő u. 39/A.
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda: 8.00-15.00
Kedd, péntek: 8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-20.00
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05 és 06 70/379-04-29

IDŐSEK KLUBJA
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitvatartás:Hétfő-péntek: 7.30-16.00
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.
88/574-802
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
SPORTCSARNOK
06 30/275-93-59
KULTÚRA HÁZA
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.
Telefon: 88/594-500
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
KÖNYVTÁR
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.
Telefon: 88/574-980
E-mail: konyvtarkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 10.00-17.00
Szombat: 9.00-11.00
TÁJHÁZ
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Telefon: 88/594-500
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitvatartás:
Kedd-szombat: 10.00-16.00
TOURINFORM IRODA
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
88/594-645
balatonkenese@tourinform.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 9.00-16.00

