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Tartalom Bayer Emil: 
Ima a csángókért 

 
Ti, kik esküsztök 

Hazára, Igazságra 
égre – földre, 

vajjon gondoltok-e 
a csángókra és 

a Csángóföldre… 
 

Székelyföldr l 
csángáltak k 

új életet, 
földet keresve, 

reménykedve és 
csodát várva, 

fáradtan is 
szívrepesve. 

 
Bár a várt 

csoda elmaradt, 
a nép dolgozott 

és – maradt. 
 

Közben vágytak 
magyarajkú 
templomra 
és iskolára, 

de sok-sok éve már 
keser en és 

– hát – mindhiába. 
 

Istenem! 
Kérve kérlek: 

adj nékik 
magyarajkú 
templomot 

és iskolát, 
hogy egyszer 

majd holtukban 
magyarul tudjanak 

imádni Téged, 
odaát… 

Trianon-emléknap

C  h
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A május 4-i Településképi Arculati Kézikönyv megbeszélés résztvev i 
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Egyéb szolgáltatások 
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Energetikai korszer sítésre és a szociális ellátás fejlesztésére nyert támogatást az Önkormányzat 
 
Az idei évben két újabb beruházásnak lehet részese Balatonkenese vá-
rosa. A Balatonkenese Város Önkormányzata által benyújtott TOP-
3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszer sí-
tése tárgyú pályázat 299.441.665.- forint támogatásban részesült. 
A projektnek köszönhet en a polgármesteri hivatal és az általános is-
kola épületeinek energetikai korszer sítésére, illetve az óvoda f téskor-
szer sítésére nyílik lehet ség. 
A szociális ellátás fejlesztésére a Balatonkenese, Balatonf kajár, Bala-
tonvilágos, Csajág, Küngös, Balatonakarattya Intézményfenntartó Tár-
sulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 kódszámú és Szociális alapszolgál-

tatások infrastruktúrájának b vítése, fejlesztése tárgyú pályázat 91.859.470.- forint támogatásban részesült. 
A projekt során Küngösön szociális szolgáltató helyiség építése, a Társulás számára új ételszállító autó beszerzése, valamint a 
Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény eszközfejlesztése fog megvalósulni. 
Balatonkenese, 2017. május 8. 

Balatonkenese Város Önkormányzata 
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Beszélgetés Puskás Róbert képvisel  úrral, a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökével 

Puskás Róbert els  ciklusát tölti képvisel ként Balatonkenesén. Egy közösségéért aktívan tenni akaró, települése és közvetlen 
lakókörnyezete érdekében tevékenyen közrem köd  ember szempontjából ez a lehet  legjobb, hiszen egy magasabb néz pontból 
tekinthet rá mindarra, ami számára magánemberként is fontos. Sorozatunk ötödik részében vele beszélgettünk a képvisel i mun-
kával kapcsolatban szerzett tapasztalatairól, Balatonkenese helyzetér l és a ciklus félidejér l. 

 
– Ahogyan a többi képvisel t l, így Önt l is megkérdezzük: 

hol tart most Kenese? 

– Nem baj az, ha más vélemény is van. Általában ett l men-
nek el bbre a dolgok. Persze az egyetértés is fontos, de véle-
mények ütközéséb l, ütköztetéséb l kikerekedhet egy olyan el-
képzelés, ami korábban esetleg egyik félnek sem volt választ-
ható alternatíva. 

– Tehát nagy lehet ségeket lát a turizmusban… 
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– Nyilvánvalóan mindazért, amit elmondott, vállalt munkát 
a testület Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságában. 

– Ugyancsak tagja a város turisztikai egyesületének. Ott 
más szempontok érvényesülnek, más oldalról tudja megközelí-
teni a turizmus kérdését? 

– A turizmushoz való kapcsolódásán túl a településfejlesz-
tés még mit jelent? 

– Hogyan látja az eltelt két és fél évet a ciklus felénél? 
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– Akkor tehát Ön változtatott a néz pontján, a hozzáállá-
sán a képvisel i munkával kapcsolatos elvárásain, most más-
hogy közelíti meg a dolgokat, és ett l érez valami változást. 

– Beszélne b vebben a többletbevételi források közvetlen 
és közvetett megszerzésér l? 

– A bevételi források megtalálása és kiaknázása ezek sze-
rint a képvisel i munka egyik legsarkalatosabb pontja. 

– Kívánjuk, hogy legyen sikerünk a turizmus, a forrásnöve-
lés és a most hallottak terén! 
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– Egy éve dolgozik Balatonkenese polgármesteri hivata-
lában. Hogy érzi itt magát?  

– Honnan érkezett hozzánk? 

– Itt a hivatalban mi a feladata? Mivel foglalkozik a hét-
köznapokban Balatonkenese aljegyz je? 

– Ez többféle terület és sokrét  feladat. Kenesén koráb-
ban nem volt aljegyz . 

– Akkor nem úgynevezett kitaposott útról beszélhetünk. 
Legalábbis Kenese esetében. 

– Milyenek a visszajelzések? Elfogadják a szerepét? Mi-
lyen a kollégákkal való viszony? 

– Gratulálok, ezt jóles  érzéssel hallom.

– Szép és összetett munka. Vagyongazdálkodás, m szaki 
ügyek – mellé a város hivatala vezetésének egyéb szakmai 
tennivalói. 

– Ha már itt tartunk: hogy tetszik Kenese? 
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– Ez tényleg érdekes, mert ez itt Kenesén visszatér  kér-
dés. – Mi az, amit személy szerint szeret Kenesében? 

– Van esetleg olyasmi is, ami esetleg nem tetszik? 

– Kezd dik a nyár. Hogyan fog telni? 

– Eredményes munkát kívánok, a városlakók nevében is, 
és kívánom, hogy a tennivalók mellett a nyáron a jól megér-
demelt pihenésre is jusson id .
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Pünkösd – találkozás a Szentlélekkel 

„Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat; 
én pedig kérni fogom az Atyát, és  majd más vigasztalót ad nektek, aki örökre veletek marad”

„A Paraklétosz, a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya, megtanít titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”

Pünkösdi 
miserendünk 
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Új közterület kapott nevet Balatonkenesén 

 „Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, 
és  gyarapítja tudását! A bölcsesség kezdete az Úrnak fé-
lelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.” (Példabe-
szédek 9,9-10) 

A középkori egyházban megindult már sok reformtörekvés 
Luther fellépése el tt és után is, ahogy az 500 évvel ezel tt kez-

d dött mozgalom célja sem a szakadás, hanem az egyház élet-
ének, hitelének megújítása volt: visszatalálás a hitben a tiszta 
forráshoz. 

Sok reformátor tevékenykedett ebben – voltak harciasab-
bak, zsinatokon kiálló vitázók, politikailag aktívabbak, voltak 
elmélyült tudósok és nagyhatású tanítók – de szinte mind els -
sorban pásztora volt Isten népének. Ezeknek a reformátorok-
nak második nemzedékéhez tartozott a francia származású 
Jean Cauvin vagy Calvin, akit mi ma Kálvin János néven is-
merünk.  

Az  zárkózott és csendes természete els sorban a tudo-
mányban, teológiában való elmélyülésre volt alkalmas, nem 
csoda, hogy vele kapcsolatban – mint legemlékezetesebb 
„tette” – egy átfogó, hatalmas, a keresztény vallás rendszeré-
r l szóló m , az Institúció kerül említésre. Sok más tanulmá-
nya és írása mellett élete során elkészítette a csaknem teljes 
Szentírás magyarázatát. 

Emellett volt évtizedeken át Genf nagyhír  lelkipásztora, 
ahol sok küzdelemmel és kitartással kiemelked  egyházszer-
vez  munkát végzett, és gyülekezetét igyekezett a Szentíráshoz 
h en tanítani és vezetni. Beszédeiben mindig megnyilvánult 
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éles elméje és kiváló m veltsége, de mindig minden demagó-
giától és hatásvadászattól mentesen szólt. Kortársai komoly, 
s t szigorú embernek látták, de személyes beszélgetésekben 
kedves és türelmes, számos lelkigondozói levelében pedig igen 
érzékeny embernek bizonyult. 

Csendes alázata, odaadó szorgalma, rendíthetetlen h sége 
lehet ma példa mindannyiunk el tt. Mert bár az  szellemi ké-
pességeihez talán egyikünk sem  
ér fel, de számára is minden emberi okosságnál drágább és 
életadóbb volt az a bölcsesség, amely Isten igaz ismeretéb l, 
az ebb l fakadó helyes önismeretb l, és egymásnak a Krisz-
tusban testvérként való felismeréséb l teljesedhet mindnyá-
junkban. 

Ahogy  maga fogalmazott az Institúcióban: 
„Egész bölcsességünknek, már amelyik igaz és valóságos 

bölcseletnek nevezhet , valójában két összetev je van: Isten 
és önmagunk ismerete.” „Isten ismerete világosan jelen van 
a világ és minden teremtmények rendjében, de ennél is vilá-
gosabban és számunkra érthet bben az Igében.” 

Emlékeztessen erre a bölcsességre ennek az új térnek a 
neve, Kálvin János lelkisége és szellemisége, városunk közös-
ségének javára és Isten dics ségére! 

Fotó: Németh Dániel

W W W W W W W W W W W W
 

Ünnepi alkalmak a református templomban 
Május 25. Áldozócsütörtök 

17 órakor

Május 28. Konfirmáció vasárnapja 
10.30 órakor

Június 4. Pünkösdvasárnap 
10.30 órakor

Június 4. Pünkösdvasárnap 
16.30 órakor

Június 5. Pünkösdhétf  
10.30 órakor
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j  a
Látogatóban a balatonkenesei vasútállomáson 

Ha vonattal érkezünk Balatonkenesére, a legels k, akikkel a településen találkozunk, a vasútállomás dolgozói. Jártunkban-kel-
tünkben, a Balatonra jövet vagy innen elmen ben sokszor nem is foglalkozunk vele, hogy kik és hogyan teszik lehet vé, hogy 
vonatunk megérkezzen és el is induljon. Ha minden hibátlanul zajlik, azt természetesnek vesszük; hajlamosak vagyunk észre sem 
venni a precízen m köd  rendszert. Pedig sok és komoly munka van benne. Felkerestük hát a 71-es út mentén található állomás-
épületet, hogy kicsit körülnézzünk… 

Oláh László forgalmi szolgálattev

– Azt biztos. És 
szerintem egy na-
gyon hideg téli na-
pon sem, vagy más 
rendkívüli id já-
rási helyzetnél. Ho-
gyan lett önökb l 
vasutas? Van vala-
mi különös oka, 
vagy így alakult az 
élet? 

Mohos 
Péter állomásf nök

– Tehát akkor 
egyikük sem úgy in-
dult, hogy gyerekko-
rától vasutas akart 
lenni. Azért kérdezem, 
mert kíváncsi voltam, 
hogy az olyan gyere-
kekb l, akiket leny -
göz a vasút világa, 
lesz-e végül MÁV dol-
gozó. Egyik kollégá-
juk, , 
aki kenesei lakos, azt 
szokta mondani, hogy 

t minden valószín -
séggel a sínek mellé 
tette le a gólya… 

Az észak-balatoni vasútvonal 
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– A szövegválaszték állandó vagy változik? 

– Máshol is használnak ilyet? Esetleg külföldön is? 

– Ha jól gondolom, az óra az egyik leg-
fontosabb eszköz a munkájukban… 
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– Milyen a kenesei állomáson dolgozni? 

– A vasúthoz hozzátartoznak az utasok is. k milyenek? Mik a 
tapasztalataik? 

– Van önök közül 
valakinek kenesei kö-
t dése? 

Bántai-Somlóvári Barbara

Németh Imrével Salamon Károllyal Ne-
mesné Hankó Viktóriával

Molnárné Andrea Kovács Csaba

– A munka során mi a legfontosabb? Mi az, amire igazán fi-
gyelni kell? 

AQO

A cikk elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönetünket fejezzük 
ki a balatonkenesei vasútállomás dolgozóinak, Mohos Péter ál-
lomásf nöknek, valamint Kavalecz Imrének, a MÁV kommuni-
kációs szakért jének. 

3 
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Kitartás és állóképesség 
Kelemen Nórával, a Balatonman Balatonkenese 2015 és 2016-os középtávú triatlonverseny 

gy ztesével beszélgettem a sportág szépségeir l és nehézségeir l. 

Marik Balázs
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„Hajrá Nóra!”

A 2017. évi balatonfüredi maratonfutás 
gy ztese: Kelemen Nóra 
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A koldus és a szegény 
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Elkötelezettség a tánc iránt 
Kertay Zsuzsi és a Ritmus-, Tánc és Mozgásm vészeti Egyesület 

– Hogyan kezd dött az egyesület m -
ködése? Mikor gondoltál, gondoltatok 
arra, hogy megalakítjátok? 

Vincze Lajosné Szilviától

Vincze Kittivel

Ritmus-, Tánc és 
Mozgásm vészeti Egyesület

Finta Dóra

Horváth Péter

aktív táncos torna

– Mindig táncoltál? Hivatásszer en? 

Völler Adél

Valc Szabolcs

Hégelyné Kóródi 
Mónikához

– A táncoktatás el tt mivel foglalkoztál? 

– Milyen táncokat szeretsz és tudsz? 

– Mit szeretsz a legjobban ebben a 
„munkában”? Amire egyébként te biz-
tos, hogy nem így tekintesz, mert a szava-
idból úgy t nik, sokkal inkább a hobbid. 
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– Azért nem lehetett egyszer  egyik 
napról a másikra valami mást kezdeni, 
mint amit addig tanultál és végeztél – 
még ha volt is táncos és énekes el életed 
is. Honnan és hogyan jött a váltás gon-
dolata és lehet sége? 

– Hogyan szervez dtek a tanítványok? 

– Akik, gondolom, nem mindig ren-
delkeznek azonos alapokkal. Mi alapján 
választod ki és állítod össze a repertoárt? 

– Figyelembe veszed a gyerekek ké-
pességeit, igyekszel nekik, a tudásuknak 
és egyéniségüknek való feladatot adni? 

– Milyen a versenyzés? Hogyan éled 
meg te és hogyan a gyerekek? 

büszkeség, büszkeség, büszkeség. 
– Rövid id  alatt komoly eredménye-

ket értetek el. Hol tartotok most? 

– Látszik, hogy nagy sebességgel pö-
rög az életetek. Mik a terveitek a közel-
jöv re, illetve a távolabbi id kre? 

– Ehhez nagyon sok sikert és további 
díjakat, a feladatokhoz pedig sok er t és 
kitartást kívánunk nektek! 

0 6 2 1 5 6 v z A I L ä 0 6 2 1 5 6 v z A I L ä 0 6 2 1 5 6 v z A I L ä 0 6 2 
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Életvezetés – a változás zsákutcái és útjai 

„szedd össze magad!” „csak 
akarni kell és menni fog!” „ez csak elhatározás kérdése!”

Gandhinak
„aközött, amit meg tudnánk 

tenni, de nem teszünk, és aközött, amit meg tudnánk tenni és 
megteszünk, egy egész világ húzódik.”

Viktor Frankl élet értelme három jel-
legzetességgel bír, személyes, felszólításként élem meg, és ki-
hívás jelleg .”
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```````````````````````

Winand Gábor

A Szezonnyitó programja: 
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N Y Á R I  P R O G R A M O K  

A részletes programajánlókat keressék lapunk hasábjain, plakátjainkon, honlapjainkon és a Facebook-on. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Balatonkenese, 2017 
www.keneseiprogramok.hu 
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B A L A T O N K E N E S E ,  2 0 1 7  

www.keneseiprogramok.hu 

VILÁGZENEI ESTEK táncbemutatóval vagy tánctanítással 
a Széchenyi Park nagyszínpadán 

 

Zenei csemegék a KultUdvarban, 
avagy különleges, intellektuálisan szórakoztató 

és gyönyörködtet n léleksimogató koncertek a Kálvin téren 
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F z verseny Balatonkenesén 
Hagyományos f z versenyére gy lt össze Kenese népe május legels  napján. Ez alkalommal csülkös 
ételek rogyogtak a bográcsokban. A versenyt a  nev  csapat nyerte meg. 

, a csapat tagját faggattuk a nyertes étek rejtelmeir l. 

Füstös Edit

Piroska

!$&T(M!$&T(M!$&T(M!$&T(M 

(A szerz  fotói)

 (Az eseményr l készült színes képeinket az 51. oldalon találják.) 
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Színes és vizes programok 
 avagy mozgalmas tavaszt zár a NABE helyi csoportja 

A Balaton 1000 arca

Víz Napi Balcsi 
Party





2017. június BBalatonkenesei Hírlap 31 

Osgyán László kiállítása a Kultúra Házában 

Osgyán László m vel désszervez  nemrég kezdett dolgozni a balatonkenesei Kultúra Házában. Május 19-én nyílt festmény-
kiállítása. 

– A megnyitón részt vev knek kivétel 
nélkül nagyon tetszett, amit a teremben 
láttak. Nagyszer  kiállítást hoztál el ne-
künk. Hogyan kezdtél festeni? Gyerek-
korod óta tart? 

– Kik hatottak rád a leginkább? Pél-
dakép, követend  személy? 

– De a romantika is benne van. 
Mondhatjuk akkor, hogy eklektikus? 

– A képeid mégis valamiféle örök 
napfényt jelenítenek meg. Ez lenne az a 
transzcendencia, amit Adrienn is emlí-
tett a megnyitóbeszédében? 

– Ez a szinte megfoghatatlan fény az 
éjszakai képeiden is ott van. 
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– Akkor ebben is beköszön az imp-
resszionizmus, a benyomások, hangu-
latok fontosságában. 

– A látottak alapján neked sikerül 
elmozdulnod a mozdulatlanból. S az, 
hogy ezt a képeiden még egységesen is 
valósítod meg, az az igazi különleges-
ség. 

– Ecsettel festesz? 

– Milyen festéket használsz? 

– Szoktál helyszínen, látvány után 
festeni? 

– A képeiden embereket nem ábrá-
zolsz gyakran. 

Id tlenség olajjal, mélázás ecsettel, férfimódra 
 
Osgyán László 1970-ben született Szolnokon, ahol gyermek- és ifjú feln ttkorát élte, 

majd 2015 tavaszától Polgárdiban él, február óta pedig Balatonkenesén dolgozik, a Kultúra 
Háza m vel désszervez jeként. 

Kedves, megbízható, csendes figura, akir l els  ránézésre nem az ugrik be, hogy az ott-
honában tájképeket fest, sokkal inkább az, hogy a kutyáival játszik, a fiaival rúgja a b rt, 
vagy épp pecázik az alkonyatban. Pedig Laci már 28 éves kora óta töretlen lelkesedéssel és 
majdhogynem napi szinten fest. És milyen jól teszi! Kutyái és fiai ugyan nincsenek, van viszont 
bájos felesége és kedves, kiskamasz nevelt lánya, meg vannak könyvtári államvizsgatételei, 
amik aktuális kihívásként tornyosulnak el tte, van továbbá egy épül -szépül  háza, végelát-
hatatlan hosszú, megm velend  kertje, és sok munkahelyi feladata, amivel elhalmozom.  

Nézem a képeit, és önkéntelenül is a nagyokhoz hasonlítom. 
Itt visszaköszön egy kis Monet, amott csipetnyi Van Gogh, ha arrébb megyek, akkor 

meg máris a Montmartre-on érzem magam, valamikor a 19. század végén – 20. század ele-
jén. Látszik a m veken, hogy – a képz m vészeti stílusokat illet en – az impresszionizmus 
és a posztimpresszionizmus gyakorolt jelent s hatást az alkotóra. Jó társaság ez, semmi 
kifogásunk nem lehet! 

Osgyán László festészetére a színgazdag ábrázolás, a foltszer en, vastagon felpakolt 
festék, és az ezzel megjelenített fény-árnyék játék jellemz . Ez a játék felbontja a képen 
ábrázolt téma szilárd körvonalait, és csak megfelel  távolságból nézve áll össze optikailag 
a kép. Laci ezeket a technikai megoldásokat ösztönösen, belülr l fakadóan alkalmazza. Úgy 
mesélte, hogy a felszínre tör  nyers elképzelései letisztulásához szüksége volt a festészeti 
szakkönyvekb l elsajátított elméleti alapokra, és az így szerzett ismereteit vegyítette és 
vegyíti azóta is a saját látásmódjával és gondolatvilágával. 

Nézem a képeket, és egyértelm  számomra, hogy ez az ember hangulatot fest, nem 
történetet. 

Képei egy-egy érzést, gondolatot jelenítenek meg, és m veir l – számomra legalábbis 
– árulkodik a bens  magány. Ez a magány azonban sosem lehet terméketlen! Inkább bens  
csendr l, a Transzcendenssel való titkos kapcsolatról szólnak. Ezek a képek olyanok, mint 
Laci: lassúak, megfontoltak, megfoghatatlanul id tlenek, kedvesek, egyúttal er sek. 

Igazi férfi-mélázások…  
Feltehetjük a kérdést: jók-e ezek a képek? Egyáltalán, mit l jó egy festmény? 
A hozzáért k azt mondják, a jó festményt az különbözteti meg az összes többi fest-

ményt l, hogy emlékszünk rá. Aztán: a jó festmény hat ránk. Végezetül: a jó festményt 
szívesen látnánk a hálószobánk vagy nappalink falán. Ennél persze cizelláltabban is meg 
lehet közelíteni a kérdést, de ezt bízzuk a képz m vészekre és a hivatásos kritikusokra.  

Ha egyszer  befogadóként szemlélem a kiállítást, már most tudok mondani 4 olyan 
képet, amire százévesen is emlékeznék. És az is biztos, hogy 3 festmény kifejezetten nagy 
hatást gyakorol rám. Végül, hogy melyiket látnám szívesen az otthonom falán? Ebb l a 24-
b l szinte bármelyiket, de a 3 legkedvesebb közül az egyiket biztosan: a felh pamacsos, 
víztükrön ringatózó vitorlások képét, gyermekkorom madártejíz , víz- és napolajillatú ké-
pét, a hosszú autóutak felh bámuló, gyermeki-ábrándozó képét. 

Ahogy látjuk, Osgyán Laci minden képe csupa ábránd, csupa zene, megkapó, színtiszta 
egyszer ség. Nem véletlenül szól most a háttérben Debussy zenéje. Miként gyöngyszer en 
gurulnak a hangok a zongorabillenty kön, úgy csillan meg a fény minden egyes ecsetvoná-
son. Szép a zene, szépek a képek, jó érzés itt most együtt lenni. Mi kell más? Talán csak egy 
pohár bor a kézbe, hogy koccintsunk az alkotó egészségére és a további sikereire. Egészsé-
gedre, Laci, ez férfimunka volt, szívb l gratulálok! 

Gábor Adrienn intézményvezet -helyettes 
kiállítás-megnyitón elhangzott köszönt je – kivonat 
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Bollók Attilával

Bagi Barnabás Bódi György
Cservék József Nagy István Bollók At-
tila

„Bravó!”

„Pannónia Citerazenekar, 
Balatonkenese, Hungary”
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„Grand Prize! Pannónia Citeraze-
nekar, Balatonkenese, Hungary!” 
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            ilona bolyongÁsai
Somogyi Gyula utazása ezzel a résszel véget ér, de olvasóinknak nem kell t le végleg elbúcsúzniuk: ugyanis neki az utazás lételeme.

2002. március 8. – április 17. 

Végletek földje 

Somogyi Gyula és Gál József a Cayo Cayman Grande-nél, Kuba 

10. rÉsz 
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1. Ne féljünk megosztani másokkal a jó élményeket! 
Charlotte Brontë Azt a boldogságot, amit nem osztunk 

meg másokkal, aligha lehet boldogságnak nevezni. Nincsen íze.”

Nathaniel Lambert
 

2. Vegyük számba, mi mindenért lehetünk hálásak! 

3. Foglaljuk szavakba és mondjuk is ki! 
Lambert

4. Az sem mindegy, kinek mondjuk el! 

Csitáry-Hock Tamás „Egy 
mosoly mindent képes megváltoztatni. Egy egész életet. S t, kett t. Két emberét. Azokét, 
akik egymásra mosolyognak.” 
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Kerti munkák hónapról hónapra 

Bollók Ferenc rovata 

No most földi vetésemet aratom, 
Melyet sszel és tavasszal vetettem, 
Salátát ecettel jó most megennem, 
De igen gonosz sokat aludnom. 

Június – a rózsák hava 
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d

Olvasónk kérdezi 
Az utóbbi években több-

ször vásároltam a boltban, 
zöldségesnél úgynevezett ká-
pia paprikát. Mivel nya-
ranta mindig ültetek né-
hány paprikatövet is a ker-
tembe itt, Kenesén, arra 
gondoltam, kipróbálnám ezt 
a fajtát. Lehetséges? Bírja a 
mi éghajlatunkat? Egyálta-
lán: megterem? S ha igen, 
gond nélkül juthatok palán-
tához? Válaszát el re is kö-
szönöm! 

Ha kerttel, kertészkedéssel kapcsolatos kérdése van a Kertészhez, Bollók Ferenchez, kérdezzen bátran! – balatonkenesehirlap@gmail.com 
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Kalendárium – június 

Június 1. 

Június 2. 

Június 3. 

Június 4. 

Június 5. 

Június 6. 

Június 7. 

Június 8. 

Június 9. 

Június 10. 

Június 11. 

Június 12. 

(Radnóti Miklós: Június) 
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Június 13. 

Június 14. 

Június 15. 

Június 16. 

Június 17. 

Június 18. 

Június 19. 

Június 20. 

Június 21. 

Június 22. 

Június 23. 

Június 24. 

Június 25. 

Június 26. 

Június 27. 

Június 28. 

Június 29. 

Június 30. 

A mozgó emléknapok
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a járm vel való behajtást tiltó táblák: 

 

A kerékpárt toló személy nem min sül vezet nek! Gyalo-
gos.

az úttest jobb széléhez 
húzódva kell közlekedni. 

 

a gyalogos forgalom zava-
rása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is 

csak egy sorban szabad haladni
balra 

bekanyarodni vagy megfordulni
balra bekanyarodni 

személy szál-
líthat

fényt adó lámpát és fényvisszaver t
fényvisz-

szaver  mellényt

kutyát sem sétáltatunk kerékpározva

kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat 
jelöltek ki,

kell lakott területen 
a nem f útvonalként

Kerékpáros közlekedést szolgáló utakat jelz  táblák: 

Tisztelt Bringások, kirándulók, túrázók, munkába járók! 
A közlekedési szabályok betartása nem a rend ri büntetések 
miatt szükséges, hanem a balesetek megel zése, magunk és 

közleked  partnereink érdekében. 
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Így szabálytalan! 
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Hulladékszállítási tudnivalók 
Június 

A vasútvonaltól a Balaton-partig Nyitva: 

Nyitva: 

Nyitva: 
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL 
 

Mosogatót, pultost azonnali belépéssel fel-
veszek. Nagy Béláné, Korona Ételbár. Tel.: 
30/443-51-01  
 

CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ 
ALBÉRLETET KERES / KÍNÁL 

 
Balatonkenese, Óvoda utca 9., családi ház  
eladó! Tel.: 20/550-04-75 
Szezonra albérletet keresek 2 f  részére.                    
Tel.: 30/443-51-01 

 
ADÁS / VÉTEL 

 
Eladó felfújható Sevylor márkájú gumicsó-
nak, elektromos motorral, jó szórakozás. Szo-
babicikli, egy pár fémkeretes teniszüt , régi 
rádió gy jt knek, valamint bidé és mosdók. 
Tel.: 30/273-56- 92 
Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelés  
kályha jó állapotban. 2 db hever , 2 ég s 
camping gázf z , palackkal, felújított antik 
szekrények, valamint 15-20 m2 járólap, vala-
mint hordozható MP3-as és DVD lejátszó 

hordtáskában, újszer  állapotban, olcsón el-
adó. Érdekl dni: Balatonkenese, Kossuth u. 
38/A 

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS 
 

Pedik r, manik r, gél lakkozás, fodrászat. 
Balatonkenese, Széchenyi utca 3. 

    Hétf -kedd-szerda: bejelentkezés. 
    Tel.: 30/592-35-10, Erdei Gabriella 

Németországból nemrég hazatért német 
nyelvtanár nyelvórákat ad Balatonkenesén 
gyerekeknek, de feln tteknek is. 

    Tel.: 06 70/622-74-36 
Gyermekfelügyeletet a nap bármely szaká-
ban vállalok!  Érdekl dni az esti órákban a kö-
vetkez  telefonszámon: 06 88/491-165 
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 

Matematikából általános iskolára, középis-
kolára, javítóvizsgára, pótérettségire felkészí-
tést vállalok. Tel.: 70/234-69-59 
Zimmermann Szilvia férfi, n i, gyermek fod-
rászat. Melegollós hajvágás. Pedik r, mani-
k r, gél lakk. Hotel Marina Port. Igény szerint 
házhoz megyek. 
Tel.: 06 20/363-57-80, 20/241-54-95 

 

K h e K h e K h e K h e K h

A P R Ó h i r d e t é s e k  

Eladó többféle színes TV: 5000.- Ft/db; 
többféle DVD lejátszó: 5000.- Ft/db; kihúz-
ható kanapé, díszpárnákkal: 10.000.- Ft; ko-
vácsoltvas ágykeret: 40.000.- Ft; egyszer-
mélyes, emelhet  fejrész  Cardo hever , 
hibátlan kárpittal és szerkezettel: 50.000.- 
Ft; rattan asztal két székkel, lakkrétege ki-
csit hámlik: 5000.- Ft. Tel.: 20/490-35-32 

 
 
Garázsvásár! Minden, ami feleslegessé 
vált! Id pontja: 2017. június 10., 9.00-t l. 
Helye: Balatonkenese, F  u. 22. 
Tel.: 20/490-35-32 
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Igazgatási Pénzügyi Csoport

énztári órák 

M szaki csoport 

A Polgármester 

A Jegyz  

Ügyfélfogadás: 

Ügyfélfogadás: 

Ügyfélfogadás: 

Ügyfélfogadás: 

Gajdos Béla: 
 

Fényforrás Kft. 

1. sz körzet 

Rendelési id : 

2. sz körzet 

Rendelési id : 

Rendelési id : 

Rendelési id : 

Rendelési id : 

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás: 

Áram – Észak-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 

Általános hibabejelentés:

Földgáz – Közép-dunántúli régió 
Általános ügyintézés, ügyfélszolgálat: 

Általános hibabejelentés:

Ügyfélszolgálat: 

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás:

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás: 

Nyitvatartás: 

A Balatonkenesei Hírlap Balatonkenese Város Önkormányzatának ingyenes 
kiadványa, ezért a szerz k cikkeikért díjazásban nem részesülnek. 

A cikkek tartalmáért a szerz k felelnek. 
Beküldött kéziratot nem rzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkeszt ség 

a változtatás jogát fenntartja. 
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