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Szerkesztői előszó

Ahogy vége lett az augusztusnak, jó
üzleti érzékkel megáldott, élelmes kereskedők rögtön előszedték a karácsonyi dekorációt. Van, aki jól láthatóan még naptáron is jelzi, hány hétre, napra, órára vagyunk a karácsonyi felkészülés időszakától. Fürdőnadrágból (vagy ruhából, kinek
mi) rögtön a sílécre ugorjunk? Pedig a
nyár és a karácsony között van még egy
egész évszak, mégpedig igen szép. Már a
második hónapja kezdődik, a borús hangulatot sugalló nevű október – reméljük,
borút azonban semmiben nem hoz.
Ebben a hónapban önkormányzati választás van. Ó, már megint egy választás!
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– legyintenek sokan. Valójában egy választásról sem mondhatjuk azt, hogy minket
nem érdekel, de különösen igaz ez akkor,
ha a közvetlen lakókörnyezetünkről, városunkról, kerületünkről van szó. Tisztségviselőket választunk településünk élére,
akik az elkövetkező öt hosszú esztendőben
vezetik, ügyeit intézik, s meghatározzák az
irányvonalat, amerre halad. Lapunkban ez
alkalommal mindhárom balatonkenesei
polgármesterjelölt és a képviselőként indulók bemutatkozását is megtalálják. Ajánlom figyelmükbe mindannyiukat: olvassák
gondolataikat, elképzeléseiket, és válasszák
közülük azokat, akiket a leginkább alkalmasnak találnak arra, hogy Balatonkenese
elkövetkező öt évét meghatározzák.
Nagy Krisztina
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Rendkívüli
testületi ülés
2019. augusztus 27.
Balatonkenese Város Önkormányzata első
napirendi pontként az október 13-i önkormányzati választás választási bizottságának tagjait jelölte ki.
Ezt követően a Magyar Falu Programban
kiírt pályázatokon való részvételt tárgyalták.
Ennek értelmében Balatonkenese városa pályázatot nyújt be a Miniszterelnökség által meghirdetett alprogramokra. Az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” programban elnyerhető
támogatás összege legfeljebb bruttó 30.000.000
Ft. A pályázat keretében a Csokonai utca Révész és Márkó utca közötti szakaszát, a Nagy
László utcát és a Márkó utca Bocskai utcától
kezdődő részét (a rendelkezésre álló forrás keretösszegéig), a Révész utca Csokonai utcától
Kapuvári utcáig terjedő szakaszát, és a Simon
István utca Patkó utca becsatlakozásáig terjedő
szakaszát tervezik felújítani. – A „Temető fejlesztése” című projektben a katolikus temető ravatalozójának homlokzat- és nyílászárófestését,
valamint illemhely létesítését kívánják megvalósítani. Az „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” programban közterületek karbantartásához szükséges eszközök, munkagépek beszerzését, az „Óvodaudvar” programban a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde udvarának fejlesztését, a „Polgármesteri hivatal felújítása” tárgykörben a Hivatal hátsó épületének
rekonstrukcióját, míg a „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” címén további járdák felújításának elvégzését tervezik. Önerő egyik pályázathoz sem szükséges.
Lezárult a véleményezési szakasz korábban
már tárgyalt balatonkenesei ingatlanok besorolásának „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása tekintetében. A beérkezett véleményeket a Képviselő-testület megismerte,
és az elfogadott dokumentáció alapján záróvélemény megadására kérte fel az állami főépítészt.
Az 2019/2020-as tanévre az Önkormányzat
ismét iskolabuszjáratot biztosít a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére. Az üzemeltetésre beérkezett árajánlatok közül a képviselők a Márió
Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. bruttó
7.086.600 Ft-os ajánlatát fogadták el. Ugyancsak megszavazták az első osztályosok úszásoktatásának támogatását, bruttó 1.526.400 Ft öszszeggel.
További adatokat és anyagokat a www.balatonkenese.hu weboldalon találnak.
– nk –
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A helyi választási bizottság tagjai
a 2019. október 13-i
önkormányzati választáson
Tagok
Nagy-Szentpéteri Csilla
Pataki Andrásné
Tóth Barnabás
Póttagok
Rábai Dalma
Gajdosné Márton Csilla
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BALATONKENESE 2014-2019 – AHOGY A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LÁTJA

Legfontosabb, hogy Balatonkenesén itthon érezzük magunkat
Tömör István polgármester
– Újra önkormányzati választások
lesznek. Hogyan telt az elmúlt ötéves
ciklus Balatonkenese életében?
– Sokkal békésebb időszakot hagyunk magunk mögött, mint 2014-ben.
A 2010 és 2014 között működött testületben kisebbségben voltam. Hárman
képviseltük a jobboldali értékeket, négy
fő volt az ellenzék, akik mindenben próbáltak minket akadályozni. Ennek a
szembenállásnak az eredménye
lett, hogy testületi ülések alkalmával a folyosón is tolongtak az
érdeklődők a látványosságért,
ami nem vitte előre a település
életét, gyarapodását. A végeredmény Balatonakarattya leválása lett, melynek szálait még
mindig nem sikerült elvarrni.
Szeretnénk a határvonal és a vagyonmegosztás kérdésében
megállapodni, de egyelőre nem
találtunk közös nevezőt, így a
bíróságnak kell döntést hoznia
az ügyben.
Ez a ciklus jóval nyugodtabb volt, veszekedések és viták
nélkül. Az ülések nem a botrányról szóltak, viszont vannak
eredmények, amelyekre mindnyájan büszkék vagyunk, a településen
élők pedig látják ennek eredményét és
hasznát. Köztereink, útjaink, járdáink
szépültek, emlékműveink – az első világháborús és az ’56-os – újultak meg.
Több utcát tudtunk kijavítani, aszfaltozni; járdákat építettünk, fákat ültettünk, épületeket újítottunk fel. Korszerűsítettük az orvosi rendelőnket, melyet
településünk egykori szeretett orvosáról, Dr. Saáry Istvánról neveztünk el. Az
óvodában fűtéskorszerűsítés történt, a
teljes iskolát felújítottuk, az energiahatékonyság céljából napelemeket szereltettünk fel. Megújult a Polgármesteri Hivatal főépülete is. Itt mindent kicseréltünk,
amire szükség volt, az utolsó csavarig,
mint az iskolában is. Sőt, már egy következő esedékes beruházás, a Hivatal
hátsó épülete felújításának előkészítését
végezzük. Arra is pályázatot nyújtottunk
be, reméljük, hogy hamarosan hozzáfoghatunk a folytatáshoz. Hivatalunk és
általános iskolánk a kornak megfelelő
körülményekkel fogadja az oda érkező-

ket, képviselve ezzel Balatonkenesét.
Nem mindegy, hogy a helyi lakosok, a
hozzánk érkező nyaralók és ügyeiket intézők milyen hivatali épületbe lépnek
be. A szülőknek pedig nem mindegy, milyen minőségű iskolába hordják a gyermekeiket éveken át. Ezekben nagyot tudtunk előrelépni, aminek örülünk. Napjainkban fejeződik be a Kultúra Háza felújítása. Az épület állapota problémás

volt, megérett a teljeskörű rekonstrukcióra. A tetőszerkezet több helyen beázott,
többször kellett javítani. Akik most belépnek oda, akár programra érkeznek,
akár szakköri foglalkozásra, örömmel
fogják tapasztalni a változást. További
tervünk egy színházteremmel bővíteni
az épületet. A vizesblokkokat már úgy
alakítottuk ki, hogy ehhez az igényhez is
megfeleljen.
Utcákat aszfaltoztunk, pillanatnyilag
is három vár burkolásra – már a kivitelezővel való szerződéskötés fázisában van
a dolog. Elképzelhető, hogy október elejére elkészülnek. Elsősorban olyan utcákat választunk, ahol sokan élnek, járnak,
és a burkolat már nem megfelelő. Jelenleg sajnos olyan pályázatokat írtak ki,
amelyek a meglevő aszfaltburkolat javítására adnak lehetőséget; további földes
vagy murvás utcák aszfaltozására eddig
még nem találtunk pályázatot, de természetesen keressük, sőt kértük a kormányzat segítségét is. Utcáink állapotának kérdésében erős elmaradásban va-

gyunk, de dolgozunk ennek megoldásán.
– Milyen tervekkel és elvárásokkal
kezdett bele a testület munkába öt évvel
ezelőtt?
– A ciklus elején alkotott koncepciót vesszük figyelembe. Balatonkenesét békés, barátságos, családbarát településnek szeretnénk megőrizni, játszótérrel, közösségi térrel, és minden olyan
lehetőséggel, amely fontos a ma
embere számára. A település központjában hamarosan megkezdi
működését a szabadon elérhető
wi-fi, amelyet szeretnénk kiterjeszteni az egész településre, ezzel is növelve az itt élők komfortérzetét. Néhány közösségi épületünk vár még megújulásra,
mint a gyermekorvosi-fogorvosi
rendelő – ennél a kivitelező kiválasztása folyik éppen – és a
Kossuth utcában levő Iparosház.
Ezek után mód nyílhat arra, hogy
a település központjából kifelé
haladva további szükséges korszerűsítéseket valósíthassunk
meg. A járdaépítés, az utak burkolása szükséges, mert rohamosan pusztulnak a téli fagyoktól, a
rossz időjárástól, a fák gyökereitől és a
jelentős forgalomtól.
Mindezek mellett végezzük az önkormányzat legfontosabb feladatát, a település zökkenőmentes működtetését. Ehhez az anyagi fedezetet elő tudtuk teremteni, az elmúlt öt évben nem volt szükségünk hitel felvételére, stabil költségvetéssel üzemeltünk. Köszönhető ez a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a képviselő-testületnek. Nehéz volna a jövőnek a pénzügyi költségvetés szempontjából nagy mínusszal nekiszaladni, sokkal könnyebb helyzetben lesz a város a
következő időszakban: adósság nélkül,
tisztán tudunk számolni. Természetesen
ha fontos, elengedhetetlen beruházás kérdése merül fel, nem zárkózunk el a hitel
felvételétől, de csak nagyon átgondoltan,
megfontoltan, felelősen gondolkodva.
– Érzékeljük, hogy jelenleg a beruházások mentén zajlanak a folyamatok
Balatonkenesén.
– A világ változik; ami száz éve jó
volt, azon már messze túllépett az idő, és
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ez kis léptékben, már a tíz évvel ezelőtti
állapotokra is érvényes. Az élet új szemléletet hoz, új igényeket támaszt, amelyeknek meg kell felelnünk. Úgy gondolom, jó úton indultunk el. Tudjuk, hogy
vannak még hiányosságok, de ezek pótlásán dolgozunk. Legfontosabb, hogy
Balatonkenesén itthon érezzük magunkat. Ezért alapvető, hogy a megkezdett
munkát folytathassuk. Itt említem a
Széchenyi park és a Vak Bottyán strand
tervezett szebbé tételét, a büfésor felújítását. A szabadstrandot az idei esztendőben sikerült megújítanunk. Van még egy
strandunk Balatonakarattyán, amellyel
nem csupán a bevétel miatt, hanem azért
is foglalkoznunk kell, hogy szemet gyönyörködtető érzés legyen látni, és kellemes legyen az ott eltöltött időt. Ha öszszevetjük a mai állapotokat az öt vagy
tíz évvel ezelőttivel, látjuk a pozitív változásokat. Ennek részei azok a befektetők is, akik területet fejlesztenek – társasházat építenek az óvoda mellett vagy
a régi gyógyszertár helyén, valamint a
volt nevelőotthon területén is. A befektetők Balatonkenesét több szempontból
is alkalmasnak találják ahhoz, hogy épülő ingatlanjaikat megfelelő nyereséggel
tudják eladni. Ha nem látnak lehetőséget, valószínűleg más helyszínt választottak volna. Önkormányzati pénz ezekben a vállalkozásokban nincs, magánerőből vagy hitelből valósulnak meg. De
kellett hozzá az a lakótéri környezet, az a
Balatonkenese, amivel ma rendelkezünk.
– Kinek, minek tulajdonítható mindaz, amit ma a városban láthatunk?
– A most összegzett eredmények természetesen sokkal többet jelentenek,
mint puszta felsorolást. Jó érzés, amikor
idegenek, nyaralók jönnek és gratulálnak, hogy szépül Balatonkenese. Észreveszik az apró változásokat, a virágágyásokat, az újonnan elültetett fákat –
öröm a dicséretet hallani és továbbadni
a képviselő-testületnek. Öröm annak is,
aki a munkáját fektette bele. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak,
akik hozzájárultak. Beletartoznak a település lakói, akik egy-egy mondatukkal,
dicséretükkel támogattak minket, beletartoznak a Hivatal dolgozói és a Városgondnokság – nélkülük nagyon sok mindent nem tudnánk megvalósítani. Értékes munkát végeznek, mint ahogy azok
a kivitelezők is, akik a pályázatokon el-
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nyerték a munkák elvégzésének lehetőségét. Kivel könnyebben, kivel nehezebben ment a közös munka, voltak nehézségek, ám a cél érdekében felvállaltuk,
és végül mindig megfelelő minőségű
munkát vehettünk át. Azt szoktam mondani, akkor vagyok nyugodt egy beruházás kapcsán, ha mellé tudok állni, mindenkinek a szemébe tudok nézni, és azt
tudom mondani, hogy rendben van. Köszönetemet fejezem ki az itt élőknek és
a nyaralótulajdonosoknak, a városunkba
látogatóknak pedig a türelméért vagyok
hálás, mert az építkezések idején bizonyos dolgokban mindenki korlátozva
volt. A kellemetlenségeket igyekeztünk
minimális idejűre csökkenteni. Gratulálok az elvégzett tevékenységekhez, mert
évek múlva is látványos és tartós eredmény született.
– Mivel járul még hozzá a város
ezekhez az eredményekhez?
– Fontosnak tartom az értékőrzést,
amely a településhez köt minket. Aki itt
született, annak itt vannak a gyökerei.
Mint nemzedéknek, hozzá kell tennünk
a magunk részét a városhoz, így megpróbáljuk rajta hagyni a kézjegyünket. Mellette őrizzük múltunkat, hagyományainkat, őseink hagyatékát, ahogy a Tájházban mindennek tárgyi emlékeit. A napokban jártam ott – évente többször elmegyek. Látom a fiatalokat, a gyerekeket – sok eszköz nevét nem tudják, meg
azt sem, ezeket régen mire használták.
Öröm, hogy van munkatársunk, aki megmutatja, tovább tudja éltetni, ismeretekkel gazdagítva a látogatókat. Jelentős
iránta az érdeklődés, hiszen nem csupán
ennyi történik, a vendégek megismerkedhetnek sokfélével: a kemencében sütött
pogácsától kezdve a befőzés menetéig.
Kollégáink új ötletekkel állnak elő ebben az ismeretterjesztő munkában, most
is sok dolgot terveznek. Ha a ma embere
rendelkezik azzal a tudással, ami most
már jóformán csak az idősebbek fejében
él, megmutathatjuk, hogy ezeket ma is
sikeresen felhasználhatjuk. A tudás átöröklődik, nem vész el. Szeretnénk ápolni, ami a régi Balatonkenesére emlékeztet, az ősökre, akik ránk hagyták. Tiszteljük őket, és a legnagyobb dicsőség az,
hogy életben tartjuk az örökségüket.
– Ha most előretekintünk, milyennek
szeretné látni Balatonkenese polgármestere a várost?
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– Amikor az elkövetkező öt évről beszélünk, meghatározó, hogy együtt gondolkodó, jól együttműködő képviselőtestületre van szükség, amely a most magunk mögött hagyott öt évben megvolt –
és amilyet a következő ciklusra kérek a
választóktól.
Az elmúlt öt év eredményeit ki így,
ki úgy értékeli. A reális az elért teljesítmények elismerése. Vannak feladatok,
amelyek a jövőre maradtak, ez így természetes. Az utóbbit ellenzékünk szereti
felnagyítani, de akik a fejlődést látják,
remélhetőleg továbbra is bizalmat szavaznak nekünk. A most velem induló képviselők – ahogyan az az előzőekben is
volt – a Fidesz-KDNP által támogatott
csapat. Amit végeztünk, azt a kormányzat és a Fidesz támogatása nélkül nem
tudtuk volna elérni. Balatonkenese költségvetése a település üzemeltetésére elég. Jelentős fejlesztést ebből nem tudunk eszközölni, viszont a pályázatoknál szükséges önrész kigazdálkodható belőle. Szükségünk van a kormányzati támogatásra, és az itt élők támogatására is.
Kérem minden választónkat, hogy az általam összeállított és a Fidesz-KDNP által támogatott képviselő-jelöltekre adják
szavazatukat! Akik nem velünk indulnak, azok nem a migrációellenességet és
a jelenlegi családpolitikát, nem azokat a
törekvéseket támogatják, amelyeket a jelenlegi kormányzat és képviselő-jelöltjeink. Mi a megkezdett úton szeretnénk
haladni. Összeválogatható a testület
szimpatikus és jó kiállású hölgyekből,
urakból, de nem biztos, hogy harmonikusan együtt tudnak dolgozni. Ezt a 2010ben kezdődött időszakkal támaszthatom
alá: az a négy év nem hozott gazdasági
előrelépést Balatonkenesének. Tapasztalatokkal azonban gazdagodtunk. Az
akkori hangulat a közösségi életre is rányomta a bélyegét, amely mindannyiunk
számára tanulságul szolgálhat.
Válasszunk most is olyan képviselőtestületet, amely együtt tud működni, és
garantálhatjuk az elmúlt öt évben megindult fejlődés folytatását. Bennem megvan ehhez a lendület. Az általam választott képviselők átlagéletkora fiatalodott,
de még mindig jelentős éveket és ehhez
kapcsolódó tapasztalatot tudhatunk magunk mögött. Minden jelöltünkben megvan az életerő ahhoz, hogy a tudásával
Kenese további fejlődését szolgálja.
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Úgy lehetünk sikeresek, ha megfelelő forrásokhoz jutunk
dr. Tábori György alpolgármester
– 1969-ben nagyon sok érdekes dolog történt a világban, és úgy tudjuk, a
te életedben is, Gyuri bácsi. Gratulálunk
az aranydiplomádhoz!
– 1969-ben végeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Egyrészt kellemes érzéssel gondolok rá,
milyen jó volt diáknak, fiatalnak
lenni, másrészt az is eszembe jut,
mennyire múlnak az évek. Ötven év
telt el, jó, hogy megéltük. Szép ünnepség lesz szeptember 26-án a
Corvinus Egyetemen. Fájó, ha arra
gondolok, hogy körülbelül négyszázan végeztünk azon az évfolyamon,
és a hallgatók huszonöt százaléka
sajnos már nem él. Ilyen értelemben
is hálás vagyok az Úristennek, hogy
megéltem, hogy ott lehetek, amikor
az aranydiplomát átvesszük. Köszönöm a gratulációt!
Pályafutásom első nyolc évében a
Fővárosi Tanácsnál dolgoztam, azt követően az Országos Tervhivatalban, ami
a közgazdász szakma csúcsát jelentette.
Makrogazdasági témákról ott lehetett a
legtöbbet hallani és tanulni; így van érdeklődésem ahhoz, mi történik nem csak
az egyének és a kisebb közösségek, de a
nemzetgazdaság szintjén is. Azt követően nagyvállalatoknál dolgoztam, és közben volt öt szép évünk a családommal
Montrealban, ahol kereskedelmi diplomataként tevékenykedtem 1985 és 1990
között. Utolsó éveimet a MÁV vezérigazgatóságán töltöttem, nemzetközi
igazgatóként. Onnan mentem nyugdíjba 2009-ben, éppen tíz évvel ezelőtt.
Ha a fiatalokról esne szó, hogy mit
tanácsolnék a most végzőknek? Az az,
hogy választott szakmájukban a lehető
legmagasabb képzettséget próbálják
megszerezni. Döntő a motiváltság: az
akarat, a felelősségtudat, az elhivatottság és a nyelvtudás. Örülök, hogy a mostani felsőoktatási felvételi körülmények
szigorodnak; ez hosszabb távon megteremti annak a lehetőségét, hogy sokrétűbb tudással kerüljenek ki a fiatalok az
egyetemekről, főiskolákról. A szakmát
tanulóknak is csak azt tanácsolhatom,
hogy az érettségi mellett legalább egy
nyelvet tudjanak, középfokon. Azzal
meg tudják értetni magukat a világban
bárhol. Elsősorban az angol ez a nyelv,
mert ez terjedt el leginkább. Ha ehhez

még jön bármilyen más nyelvtudás, az
hasznos.
– Annak idején, amikor te végeztél,
mit ajánlottak a fiataloknak, nektek?

– Más világot éltünk. Nehéz volt bejutni az egyetemre, a közgázra minden
negyedik jelentkezőt vették föl, az orvosira minden hatodikat. A szüleim büszkék voltak rám, jóleső érzéssel töltötte el
őket, hogy nekem sikerült, és nagyon sokat segítettek a tanulmányaim során. Politikai tekintetben is más világ volt, sokkal zártabb. Ideológiai tárgyakból is sok
olyat tanultunk, amiről később kiderült,
hogy vagy igaz, vagy nem. Összességében szép diákéveink voltak – azok a legszebbek az életben. Még nincsenek az
embernek a megélhetéssel, a családdal
közvetlen gondjai. Engem a tanulás kötött le, komolyan vettem. Úgy tekintettem, az a fő feladatom. Mellette futballoztam; ez a két dolog határozta meg a
diákéveimet.
A sport nagyon fontos, és örülök,
hogy a mostani kormányzat kiemelt területnek tekinti. Hallani elégedetlenkedést a stadionépítések miatt, de ez megfelelően differenciált a befogadóképesség, a várható-remélhető közönség, illetve rendezvények szerint. Egyébként
meg minden sportra költött pénz hasznos. Örülök, hogy az iskolában minden
nap van tornaóra, még akkor is, ha nem
mindenhol vannak meg ehhez maradéktalanul a feltételek. A csapatsportok a
közösségi szellemet is előmozdítják. A
futball, a kézilabda, a kosárlabda – attól
függ, kinek mihez van tehetsége. Én a
futballt szerettem, műveltem pár éven át,

természetesen nem profi szinten, de nagyon szép emlékeim maradtak e tekintetben is.
– Közelegnek az önkormányzati választások. Ismét képviselőjelölt vagy
itt, Balatonkenesén. Hogyan értékeled az elmúlt éveket? Mi az, ami az
akkori tervekből, ígéretekből megvalósult?
– Megtiszteltetésnek vettem és a
mai napig annak tekintem azt a bizalmat, amely öt évvel ezelőtt megnyilvánult a kenesei választók részéről. Komolyan vettem az esküt arról,
hogy Balatonkenese érdekeit képviseljük. Képviselőnek választottak, és
egy évre rá, amikor az alpolgármester úr lemondott, a polgármester úr,
Tömör István felkért arra, hogy legyek én az alpolgármester. Ezt is
szívesen vállaltam, és a mai napig
tőlem telhetően igyekeztem ellátni a feladataimat – segíteni őt és a testület munkáját. Értékes része volt az életemnek és
szívesen tettem. Nyilvánvaló, hogy évtizedek mulasztásait, elmaradását nem lehet öt év, egy ciklus alatt pótolni, de utólag is köszönöm a keneseiek bizalmát és
a polgármester úr felkérését.
Úgy összegzem az elmúlt öt évet,
hogy ilyen ciklusa Balatonkenesének évtizedek óta nem volt. Jólesően láthatjuk,
hogy a középületek megújultak, utcák
aszfaltozására került sor – lehet, többen
úgy ítélik meg, kevés a tizenkét utca, és
még harmincra lenne szükség, de – sikeres, látható fejlődés kötődik ehhez az
időszakhoz. A változás, szépülés érzékelhető és tapasztalható részén túl van
egy további információ, amelyet most
szívesen osztok meg az olvasókkal. Minden évben beszámolnak tevékenységükről a képviselő-testületnek és a városnak
az orvosok is, akik Balatonkenesén működnek. Détár Bianka doktornő írásos beszámolójában többek között azt rögzítette, hogy a 2017-es évhez képest 2018ban négyszeresére emelkedett a terhesgondozásra bejelentkezők száma, valamint egyre többen keresik városunkban
a letelepedés lehetőségét az aktív korúak
közül is. Ezeket mindenképpen jó érzéssel nyugtázhatjuk. Ha van valami, ami
arra utal, hogy vonzó a település, és érdemes itt élni, akkor ezeket a szavakat
megőrizhetjük az emlékezetünkben.
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– Kérlek, ejtsünk néhány szót Akarattyáról is!
– Ez a kérdés bizonyos értelemben
tehertétel mindkét település és vezetői
számára. Sajnos évek óta húzódik a bírósági eljárás, holott az lenne a kedvező
megoldás, ha megállapodásra tudnánk
jutni. Ennek a közelmúltban volt fejleménye. Írásos levélváltás történt a két település vezetője között: képviselő-testületünk egyhangú döntéssel erősítette meg
azt a szándékot, hogy célszerű lenne a
határvonalat és a vagyonmegosztást illetően egy fair, méltányos megállapodást
kötni, és bírósági határozattal dokumentálni. Reméljük, ez eredményhez vezethet, de nekünk Balatonkenese érdekeiből kell kiindulni. Ha van egy összértékkel bíró, regisztrált vagyon, melyből a
jogszabály szerint lakosságszámarány
alapján részesül Kenese és Akarattya,
ragaszkodunk ahhoz, hogy Kenese megkapja azt, ami illeti. Nem többet vagy
nem mást, de a lakosságszám arányának
alapján a vagyon 75%-ára igényt tartunk. A procedúra elhúzódik, beláthatatlanul folyhat még évekig, ami senkinek
nem jó. Tömör István polgármester úrral
határozott törekvésünk, hogy ennek véget vessünk. Rajtunk nem múlik. Új fejezetet kellene nyitnunk a két település
és lakói életében. Erre tettünk ismételten
írásos javaslatot augusztusban.
– További célok és tervek?
– Az alapvető cél az elmúlt években
megkezdett változások, építkezések folytatása. Értem ez alatt az utcák aszfaltozását, a testületi jóváhagyással kialakított járdaprogramot, amely forgalomtól
és indokoltságtól függően veszi sorrendbe az utcák járdáit. Természetesen mindennek forráskorlátai vannak: csak úgy

tudunk igazán számottevő további fejlesztést elvégezni, ha a pályázatok révén
sikeresek vagyunk. Tervezzük és reméljük, hogy akár még ez évben vagy a jövő
év elején megvalósíthatóvá válik a település közvilágításának teljes korszerűsítése, kiegészítése. Hat olyan belterületi
utcánk van, amelyben még egyáltalán
nincs közvilágítás. Nemcsak ábrándok
és elképzelések vannak, hanem megfelelően előkészített, kiforrott tervek. Ezzel
elébe megyünk a folyamatoknak, így amikor egy pályázati felhívás megjelenik,
már élni tudunk vele. Ez a jövő egyik
fontos feltétele. Csak úgy lehetünk sikeresek, ha megfelelő forrásokhoz jutunk.
Külön szívügyem az iskolaudvar műfüves focipályával való átépítése. Erre
vonatkozóan is megvannak a konkrét
tervek, kialakított kapcsolatok. Remélem, a közeljövőben – ez év őszén vagy
a jövő év tavaszán –, megfelelő finanszírozás mellett megvalósíthatjuk. A gyerekek tornaórái, a sportolás lehetősége
korszerű, igényes körülmények között
történhetne.
– Vannak ezeknek feltételei? Mik az
esélyei, hogy a tervek valósággá váljanak?
– Fontos és elsődleges feltételnek tekintem, hogy a következő öt esztendőben is egységes csapat alkossa a testületet. Nem tartom szerencsésnek, amikor
eltérő nézetek, felfogások, érdekek és
szempontok nyilvánulnak meg a testület
döntéseiben. Az egységes csapat tehát
feltétel, és megkülönböztetetten szeretném említeni Tömör István polgármester urat: véleményem szerint hozzá hasonló nincs itt, Kenesén, aki a településen nőtt föl, és minden idegszálával a balatonkenesei érdekeket védi. Én szívesen voltam ebben a segítségére. A
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FIDESZ-KDNP listán induló csapatban
a helyi szervezet jóváhagyásával és Dr.
Kontrát Károly államtitkár úr személyes
támogatásával szerencsés kombináció
testesül meg. Alap az idősebbek, tapasztaltabbak tudása és helyismerete, melyet
fiatal, huszonöt-harminc év közötti hölgyek, egészítenek ki: ők a családosok fejével gondolkodnak, s teszik hozzá ehhez mindazt, ami a kenesei emberek érdekeit szolgálja.
A polgármester úr személye, az egységes csapat, a FIDESZ-KDNP kormányzó pártszövetség támogatása kulcsfontosságú. Meghatározó feltétel természetesen
a választópolgárok bizalma. Remélem, a
keneseiek az elért eredményeket, a rendelkezésre álló terveket, kitűzött célokat
tudva fognak szavazni. Bízom a bölcsességükben.
– Milyen jövőt szeretnél Balatonkenesének?
– Teljes egyetértés van képviselőjelöltjeink között abban, hogy szeretnénk
megőrizni Balatonkenese családias jellegét. Nagy értéknek tekintjük a biztonságot, a rendet – ebben megbecsülés illeti a helyi rendőrség, a polgárőrség munkáját, és mindazokat, akiknek a nyugalom fenntartásában szerepük van. Szeretnénk tovább folytatni a megkezdett
munkát: utcák aszfaltozását, járdák építését, a megindult korszerűsítéseket, fejlesztéseket. Ezért érdemes dolgozni, s
mindenkinek megtennie a tőle telhetőt.
– Köszönjük szépen a lehetőséget, a
beszélgetést!
– Én is köszönöm az érdeklődést. A
FIDESZ-KDNP listáján induló képviselőknek és polgármester úrnak a közös
jelszavával és törekvésével búcsúzom:
Egységes csapat, hajrá, Kenese!
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Merjük egymásnak elmondani a véleményünket
Kocsis Jenő képviselő
– Az elmúlt öt év önkormányzati
munkájáról szeretnélek kérdezni.
– Furcsa ilyet mondani az én koromban, de örülök, hogy eltelt ez az öt év.
Hatvan fölött az ember már lassítaná az
időt, de nem bánom, hogy vége van ennek az időszaknak. Számomra nagy csalódás volt. Hatalmas lendülettel mentem,
mentünk neki a választásoknak, utána
azonban sorra értek a csalódások, amelyek oda vezettek, hogy az alpolgármes-

teri megbízatásomról lemondtam. Időközben lassan megértettem, miért lehetett széthúzás a 2010-2014 közötti képviselő-testületben. Lehet, az én hibám,
hogy másképp értelmeztem a megbeszéléseket, együtt gondolkodást, amelyek a
választások előtt történtek. Egy szóval
se mondom, hogy más a hibás, de én
nem így képzeltem el. Én vártam többet,
én ítéltem másképp. A becsületet és a
korrektséget azonban csak egyféleképpen

lehet értelmezni… De lehet, hogy ezt is
rosszul gondolom. Senkit nem hibáztatok, de az a véleményem, ez az öt év sem
az én életemben, sem Keneséében nem
volt sikertörténet. Számomra az utolsó
csepp a pohárban az orvosi rendelő felújítása volt, és örülnünk kell, hogy egyáltalán megtörtént, hála Istennek. De
ami és ahogyan történt, az számomra
nem elfogadható, nem tudom hozzá a
nevemet adni. Nem akarok vádaskodni
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és hibást keresni – ez az öt év elmúlt;
hangsúlyozom, örülök, hogy elmúlt, ha
másért nem, mert az unokáim megnőttek
közben. Nagyon bízom benne, hogy Balatonkenesének még egyszer nem lesz
olyan képviselő-testülete, amely leginkább csak bólogatni tud. Nem hiszem,
hogy az viszi előre a
dolgokat, ha egy képviselő-testület mindennel
egyetért, mindenre igent
mond és mindent elfogad. Számomra ez egyszemélyes irányításnak
tűnik, aminek semmi köze a demokráciához. Az
embereket képviselő demokráciához. A véleményem, hogy az egyszemélyes döntések egy településnek sem tesznek
jót. A képviselő-testületi munka csapatban kellene, hogy történjen, de ez az elmúlt ciklusban, úgy érzem, ez hiányt
szenvedett. Olyan ember a világon
nincs, aki egyedüli üdvözítőként mindent jobban tud, mint más. Ez részemről
nem célzás, senkit nem akarok se megvádolni, se megbántani – távol áll tőlem.
Egy képviselő-testületben arra van
szükség, hogy annak egyéni gondolkodású tagjai összevessék a véleményüket,
időnként ütköztessék a nézeteiket, végül
olyan kompromisszumot kössenek, ami
a település javára válik. Nem tudom elfogadni, hogy csak egyféle vélemény
van, mert nem hiszem, hogy különböző
emberek mindig ugyanazt gondolják. Mi
az oka, hogy nem állnak elő a saját meglátásaikkal? Nem merik? Nem akarják?
Hiábavaló? Nem tudom.
Remélem, most történnek változások, és ha történnek, azok is nyugalomban, higgadtan folynak le. Nem érdekünk, hogy a város méhkashoz hasonlítson; az emberek tudjanak megállni az
utcán, egymás szemébe nézni és beszélgetni. Ami a legfontosabb, hogy merjék
egymásnak elmondani a véleményüket.
Ne féljenek a retorziótól, ne gondolják,
hogy őket bármilyen megtorlás érheti,
ha más véleményen vannak. Ha valaki
másképp gondolkodik, az nem büntetendő. Aki esetleg megbántódik miatta,
az pedig gondolkodjon el rajta, miért lehet ez a másféle vélemény, miért mondják ezt az emberek.
– Kezdetben határozott egyetértés
látszott.
– Valami félrecsúszott. Lehet, ugyanarról a dologról egyformán beszéltünk,
csak másképp terveztük; másképp gon-
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doltuk a végrehajtását, a működését. Nem
tudom, a polgármester úr erről mit gondol – tudom, hogy én is hibáztam, de
mindig igyekeztem egyenes gerinccel megmaradni. A törekvéseim arra irányultak,
hogy az emberek szemébe tudjak nézni.
– Véleményed szerint hogyan viszo-

nyulnak egymáshoz a ciklus elején kitűzött kezdeti tervek és azok megvalósulása?
– Hogy az ígéreteink mennyiben valósultak meg, azt mindenki döntse el saját maga. Mindenkinek a saját lelkiismeretével kell élnie és reggel a tükörbe néznie. Legalábbis én csak így tudok tenni.
Kenesét családbarát településnek képzeltük el. Ehhez például a strandunkat
próbáltuk komfortosabbá tenni, de ismerve más Balaton-parti települések
strandjait – nem kell messze mennünk,
elég csak Fűzfőre vagy Almádiba –, azt
kell mondanom, nem sikerült. Valamit
tettünk, de a hasonló kvalitásokkal rendelkező strandok minőségéhez, megjelenéséhez képest nagyon el vagyunk maradva.
Az orvosi rendelő felújításának szükségessége senki számára nem volt kérdés. Ezt már az előző ciklusban is tervezték, még a 2010-2014 közötti képviselő-testület nyerte a pályázatot, amely
most került megvalósításra. Nagy lendülettel belefogtunk egy járdaépítési programba, az Óvoda utca és más utcák rendbetételébe. Az első évben rendben elindult, aztán lassan elsikkadt az egész.
Hogy a Polgármesteri Hivatal átépült,
szép új kabátot kapott, az az országban
sok más hivatali épülettel is megtörtént,
többek között Balatonfűzfőn és Világoson. A most folyó beruházást, a Kultúra
Háza felújítását elgondolkodtatónak tartom: érdemes egy vizes, átázott, százéves
épületre ennyit költeni, vagy építsünk inkább újat? De a kivitelezés a napokban
fejeződik be. Örülnünk kell neki, hogy sikerült. Ám sajnos az itt élők és az idelátogatók komfortérzetét ezekkel kevéssé
tudtuk jobbá tenni.
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Nem érzem sikeresnek úgy a magam
szerepét, mint a képviselő-testületét és a
polgármesterét sem. Számomra amit elértünk, nagyon távol áll attól, ami ebben
az időszakban elvárható és megvalósítható lett volna.
– Meghatározó kérdés Akarattya leválásának története.
– Köztudott, én voltam
az egyetlen, aki úgy nyilatkozott, hogy egy eleinte
rossznak tűnő megállapodás is jobb, mint a beláthatatlan, akár hosszú évekig,
több cikluson keresztül elhúzódó bírósági per. Balatonkenese négy ügyvéddel
dolgozik, és megkérdőjeleződik bennem, kell enynyi egy 2600 fős településnek? Hogy a pernek mikor
és hogyan lesz vége, nem tudható. A választások után felálló testületre nagyon
felelősségteljes és körültekintő munka
vár Akarattya kérdésében. Nem irigylem
a képviselőket, mert visszatérő, súlyos
problémát örökölnek. Jó megoldás nincs.
Ha már egyszer megtör-tént a leválás, a
„rossz” megoldások közül kellene a kevésbé rosszat választani.
Amikor két polgármester nem képes
egy asztalhoz leülni, a települések érdekei sérülnek. Az lenne elfogadható, ha a
két település ismét egy lenne. A megoldást ebben látom, mert osztozkodni úgy,
hogy a folyamatban emberek, érzelmek,
érdekek ne sérüljenek, történelmileg lehetetlen. Nekem a két település most,
hogy háború folyik közöttük, még mindig egy. Ez a háború nem az emberek, az
itt élők közt folyik, hanem az érdekek
szintjén.
– Október 13-án választunk. Ismét
képviselő-jelöltként indulsz. Mit vársz az
elkövetkező öt esztendőtől?
– Javíthatatlanul optimista ember vagyok, és így tekintek a jövőbe. Hogy hogyan alakul a választás, nem tudom. Az
emberek bölcsességén múlik, majd ők
eldöntik. Egy biztos: a településnek változásra van szüksége. Más gondolkodásmód, más hozzáállás sokkal messzebbre
vihet minket. Szerencsére sokan kritikusan és körültekintően gondolkodnak.
Itt születtem, itt járok ki november 1jén a temetőbe. A gyerekeim és unokáim
is itt élnek, ezért az ember sok mindent
megtesz.
Egy olyan településen, mint Balatonkenese, a legrátermettebb embereket kellene választani tisztségviselőül. Érdekes
helyzet állt elő Balatonkenesén és az or-
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szágos politikában: ugyanúgy vagy hasonlóan gondolkozó emberek másképp
képzelik az önkormányzatiságot, illetve
másképp gondolják a településük fejlődésének útját.

Amit békességgel, normális szavakkal nem tudunk megoldani, azt sárdobálással sem. A sportban és korrekt körülmények között az ellenfél nem ellenség.
Ha valaki meg tudja győzni a szomszéd-
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ját, ismerősét, hogy menjen el szavazni,
az ne valaki ellen történjen, hanem valamiért.
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A továbbiakban is várhatók fejlesztések
Puskás Róbert képviselő
– Hogy látod Balatonkenese helyzetét a 2019-es választás előtt? Mi valósult
meg a ciklus eleji tervekből?
– Sokat javult a képviselői munka
légköre, elsősorban annak köszönhetően, hogy többségében egy csapatból
kerültünk be. De a független képviselővel, Jurcsó Jánossal is megfelelően
együtt tudtunk működni. Nyilvánvalóan
voltak viták, ez elkerülhetetlen, de lényegében mindig kompromisszumos megoldásokat
találtunk a felmerült kérdésekre.
Azt mindenki láthatja,
hogy ebben a ciklusban
rengeteg forrás került Balatonkenesére. Megújult a
közintézmények nagy része, és további megnyert
pályázataink vannak, amelyek már a következő időszakban fognak befejeződni. Többek között azért
nem lehetett mindent egyszerre elvégezni, mert az
építőipar jelenlegi helyzetében nem tudnak párhuzamosan folyni az építkezések. Előttünk
áll a gyermekorvosi és a fogorvosi rendelő, valamint a bérlakások felújítása. Ezekre már megnyert pályázataink vannak. Ide tartozik az iskolába tervezett
műfüves focipálya is, ahhoz már csak az
önrészt kell biztosítanunk. A pályázatok
beadása óta a költségek megnövekedtek,
és minden plusz költséget az önkormányzatnak kellett hozzátennie a beruházásokhoz. A kivitelezés mellett akkor
valósulhat meg egy pályázat, ha a szük-

séges önrészt mellé tudjuk tenni. Annak,
hogy a vártnál kisebb ütemben történtek
az út- és járdafelújítások, részben ennek
tudható be: a pályázatok megvalósítására költött plusz összegeket nem tudtuk
az utak felújítására fordítani. Így sem elhanyagolható, hogy 12 utca kapott aszfaltburkolatot ebben az öt évben, ami
számottevő a korábbi időszakokhoz képest.

Egy, az egész cikluson átívelő kérdés
volt Balatonakarattya helyzete. A képviselő-testület szinte minden alkalommal
egyhangúlag döntött úgy, hogy méltányosan, mindkét fél számára elfogadható módon szeretnénk megegyezni velük. Fehér asztal mellett ez sajnos nem
sikerült. Mi kitartunk az álláspontunk
mellett és Akarattya is az övé mellett,
ezért független bíróságnak kell döntenie,
kinek van igaza. A döntéshozatal már a
következő ciklusra fog maradni.

– Szakterületed a turisztika. Mi történt ezen a téren Kenesén?
– A Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke voltam, 2016-tól
pedig szerepet vállaltam a turisztikai
egyesület elnökségében is. Jó úton haladunk, sikerült felélesztenünk az egyesület működését és anyagilag stabilizáltuk.
Működési területünket a korábban megálmodott Balaton Keleti Kapuja névhez igazodva igyekeztünk kibővíteni Balatonfűzfő, illetve Akarattya
irányába. Erre az idén már
szerződést is kötöttünk.
Amit egyelőre hiányosnak érzek, és amire a
későbbiekben nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni, azok a frekventált
turisztikai látványosságaink. Sajnos kevesebb forrást tudtunk fordítani rájuk, mint szerettünk volna,
szintén a nagy beruházások önrészének kiegészítése kapcsán. A szabadstrand most megújult, de
fel kell zárkóztatnunk hozzá a Vak
Bottyán és a Bezerédj strandot is. A
Soós-hegy, a kilátó környékének vendégbarát kialakítását ugyancsak tervezzük. Tovább fejlesztenénk a sportkomplexumunkat – a focipályával és
a bringaparkkal –, hiszen napjainkban
virágzik a kerékpáros turizmus.
A turisztikai egyesület a helyi szolgáltatók érdekeit szolgálni hivatott, független egyesület. Tapasztalatom szerint
a nem kenesei szolgáltatók, szállásadók
egyelőre nyitottabbak
az együttműködésre,
mint a keneseiek. Remélem, a jövőben ezen a téren is sikerül
előrelépnünk, és a kenesei szolgáltatók is
keresni fogják velünk
a kapcsolatot.
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Jó pénzügyi gazdálkodást folytattunk
Gyenge Katalin képviselő
– Októberben végére érünk a 20142019-es önkormányzati ciklusnak. Milyen volt számodra ez az öt év, és milyennek látod Balatonkenese helyzetét?
– Városunk pénzügyi helyzete stabil.
Hitelállományunk nincsen,
nem is volt olyan helyzet,
hogy erről gondolkodnunk
kelljen. Egyszer szóba került,
egy háromszázmilliós beruházásnál, amikor jelentős öszszeggel kellett pótolni az intézményeink felújításának költségeit, de azt is ki tudta gazdálkodni Kenese, ahogyan a
többi önerőt igénylő pályázat
esetében. Jó pénzügyi gazdálkodást folytattunk. A testület
elsődlegesnek tartotta, hogy
ne szórjuk a pénzt, és én, mint
a Pénzügyi Bizottság elnöke is
ezt szorgalmaztam. Arra fektettük a
hangsúlyt, hogy elsősorban azokat azokat az intézményeket, létesítményeket
fejlesszük, amelyek bevételt generálnak.
Az elmúlt években jó szezonjaink voltak, így a költségvetésünket kiegészítő
összegeket a strandjaink hozták, és jól
gazdálkodott a Hivatal az adóbevételekkel. A pénzügyi fegyelem magas fokú.
Év elején általában alultervezzük a bevételeket, de nem véletlenül, hogy ne érjen meglepetés minket.
– A Kulturális Bizottságban is folytattál munkát.
– Az eddig megszokottakkal szemben más megoldást kerestünk a nyári
rendezvények szervezésére, külső vállalkozásokat bíztunk meg a lebonyolítással. Ilyen volt a Balaton fesztivál,
amely sikeresen vetette meg a lábát Kenesén. Nem okoztunk kárt a városnak
azzal, hogy ingyen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottuk a Széchenyi parkot, mert cserébe olyan színvonalas rendezvényt hozott, amire tömegesen jöttek
az érdeklődők. Ha a színvonalat tudják
tartani, a következő testületnek is szívesen ajánlom őket a figyelmébe. Hagyományteremtő és a kenesei identitást erősítő kezdeményezés volt a horgászok részéről a Keszegrágó fesztivál, amely
szintén sok embert vonzott. Érdemes a
továbbgondolásra, a megerősítésre, mert
van jövője. Kicsit mostoha volt az időjárás azokban a napokban, amikor a prog-

ramok zajlottak, de a hétvégi gasztronómiai rendezvény nagyon jól sikerült.
Mint zsűritag vettem részt rajta, éreztem
a hangulatát, és sajnáltam, hogy a balatonkeneseiek kevesen látogattak el rá.

Fejlesztések vannak mögöttünk, amelyekkel Kenese gazdagabb lett, közben
pedig mindenki tette a dolgát. Botrányoktól mentesen tudtunk dolgozni, és
az a cél vezérelt bennünket, hogy a település mindig egy kicsivel előbbre jusson. Ennek meglett az eredménye, mert
intézményeink nagyjából már mind
rendben vannak, és az állam is odafigyel, hogy útjaink, középületeink a kornak megfelelő színvonalúak legyenek.
Hozhatott volna többet is az elmúlt
öt év, de nem kell szégyenkeznie a most
leköszönő testületnek. A rendelkezésre
álló pénzügyi keretet jó gazda módjára
használtuk fel, az „addig nyújtózkodj,
amíg a takaród ér” elv alapján. – Kétségtelen, hogy az önkormányzati rendszer
nem rugalmas. Nem olyan, mint egy vállalkozás, ahol megszületik egy döntés,
amelyet azonnal követ a megvalósítás.
Mivel itt a pénzt az állam adja, a terveknek különböző bírálati szempontokon
kell keresztülmenniük, melyeknek megvan a maguk bürokratikus rendje. Ez lelassítja a folyamatokat, nehézkessé teszi
az ügymenetet. Kicsit számomra is nehezen kezelhető, de megértem, hogy a
kontrollnak meg kell lennie.
– Milyen költségvetéssel gazdálkodhat Balatonkenese?
– Körülbelül egymilliárd forintnyi
éves összeggel számolunk. Behatároló tényező, hogy ezen felül vannak-e különböző pályázati összegek. Egy önkormány-

zati rendszert működtetni nem olcsó. Jelentős pénzösszegeket fordítunk a szociális keretre, a kultúrára – azokon túlmenően, hogy az adott intézményeket is
fenn kell tartanunk rezsiköltségek és az
ott dolgozók munkabérének
szintjén. Kultúrára például kevés a központi költségvetés által biztosított keret, a rendezvényekre szánt összegeket nagyrészt az önkormányzatnak kell
kigazdálkodnia. Mindezekkel
együtt sikerült az előirányzott
keretek között maradnunk, ha
eltérések keletkeztek, annak
mindig megvoltak az okai. Ez
nagyon fontos tényező, amiről
ritkán esik szó.
A fejlesztésekre a pénzügyi
forrást megtalálni a legalapvetőbb. Általában a pályázatok adják erre a legjobb lehetőséget. Pályáz-ni
meg csak arra lehet, amire kiírnak. Így a
vágyakat összhangba kell hoznunk a lehetőségeinkkel. Illetve arra kell pályáznunk, aminek van értelme, mert korábbról vannak olyan projektjeink, amelyeknek a monitoring időszaka jelenleg is
fennáll, és sokkal többe fog kerülni a
fenntartási időszak, mint amilyen összeget a pályázattal egyáltalán elnyertünk.
Ezért kell a részvételt komolyan meggondolni: lesz-e végül olyan hozadéka
az adott pályázatnak a település számára, amiért a terheket be szabad vállalni. Példának a Tátorján Játékvárat
említem: megépült, de a működése okafogyottá vált. Hiába kardoskodott amellett néhány ember, hogy üzemeljen tovább, ha egyszer gazdaságtalan volt. Igaz, hála Istennek most sokkal több gyerek van Kenesén, mint pár évvel ezelőtt,
de a bölcsődénk és óvodánk el tudja látni
a feladatot. Két ugyanolyan funkciójú
intézményt fenntartani indokolatlan.
– A jövő? Mit tartogathat az elkövetkező öt esztendő?
– Újra indulok képviselő-jelöltként,
és amennyiben a választók bizalmat szavaznak nekem, továbbra is azon lennék,
hogy a turisztikai látványosságainkat fejlesszük, azokra koncentráljunk. Szívügyem a Soós-hegy, amely értékes kincsünk, de egyelőre nem kellőképpen aknázzuk ki az általa nyújtott lehetőségeket. Szeretném, ha az elkövetkező öt
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évben komolyabban foglalkoznánk vele. Illetve strandjaink további fejlesztése, korszerűsítése is fontos. Balatonkenese arculata családias. Rengeteg kisgyerekes család érkezik hozzánk látogatóba. Az általuk támasztott igényeknek
a strandok felszereltségében is meg kell

jelennie. Olyan létesítményekre van
szükségünk, amelyek a komfortérzetüket emelik, szórakozási lehetőségeiket
bővítik, hogy a vízen kívül más is a rendelkezésükre álljon. Kész terveink vannak egy, a Vak Bottyán strandon létesítendő gyermekmedencére, pancsolóra,

2019. október
amely kivitelezésre vár.
Amennyire pénzügyi helyzetünk
megengedi, továbbra is szem előtt kell
tartanunk útjaink korszerűsítését, felújítását. És meg kell ragadnunk minden
olyan lehetőséget, amely Balatonkenesét szebbé, jobbá, még vonzóbbá teheti.
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Tudunk segíteni a rászorulóknak
Varga Zsuzsanna képviselő
– Milyen volt a város életében a
2014 és 2019 közötti időszak?
– Nyugodalmasabb öt évet tudhat
maga mögött az önkormányzat, mint az
azt megelőző időben. Egységes volt a
képviselő-testület akarata, bár néha természetesen voltak ellenvélemények, de a fő irányvonallal egyetértett a testület. Az egyik legfontosabb ügy még mindig az
akarattyai leválás. Mindenképp meg szeretnénk
egyezni Akarattyával, először a határvonal kérdésében, utána pedig a vagyonmegosztásban. Csak
olyan megállapodást tudunk elfogadni, amelyben
városunk érdekei nem sérülnek, vagyis a lakosságszámarányos megosztást.
A polgármester úr sokat
dolgozott és küzdött Keneséért. Reméljük, hogy létrejön egy megállapodás,
amelyet a bíróság majd szentesít. A leválás ügyét mindenképpen a jelenlegi
polgármesternek kellene végigvinnie,
mert az elejétől részt vett a folyamatban,
és ismeri minden részletét.
Sikeresnek tartom a most véget érő
ciklust. Nagyon sok pályázatot nyújtottunk be, melyek többsége sikeres volt.
Sok minden megújult Kenesén: az orvosi rendelő, az iskola, az óvoda. A Városháza ilyen szép még sosem volt. A
Városgondnokságra a szükséges gépeket megvásároltuk.
Egy pályázattal rengeteg feladat van.
Költségvetéssel, előírásoknak megfelelően kell benyújtani, és ha elnyerjük,
szerződést kötnek velünk. Ami abban
szerepel, azt pedig be kell tartani. Megértem, hogy többekben felmerült, miért
a régi kultúrház-épületre költöttünk, amikor célszerűbb lett volna az arra elnyert százmillió forintból inkább egy

újat építeni, de ezt nem tehettük meg,
mert a pénzt felújításra, és nem új épületre kaptuk. Szerintem már azzal nagyon sokat nyertünk, hogy az épület
megújult.
A közigazgatás más, mint egy vállal-

kozás. Ami pénzt az önkormányzat kap,
az meg van címkézve. Ha pályázik, csak
azt szabad belőle végrehajtani, amire az
összeget kapta. Van egy – általában – öt
éves fenntartási időszak, ami alatt ellenőrzik, hogy valóban arra lett-e fordítva a
támogatás, amire érkezett. Még lezárt, öt
éven túl levő pályázatokat is felülvizsgálhatnak.
– Ezekben az években a Szociális Bizottság elnökeként tevékenykedtél és a
Pénzügyi Bizottság tagja is voltál.
– A Szociális Bizottság munkája attól függ, mennyi állami támogatást kapunk. Általában az Önkormányzat is
tesz még hozzá a költségvetéséből. A bizottság nagyon szerteágazó munkát végez. Vannak állami hatáskörbe tartozó
feladatok, de ezeken kívül is sokféle módon tudunk segíteni a krízishelyzetben
levőknek vagy a rászorulóknak. A gyógyszertámogatásnál van egy nyugdíjminimum, ami fölött nem jár. Önkormányzatunk rendeletében az szerepel, ha vala-

kinek meg is haladja a járandósága ezt
az összeget, de sok a gyógyszere, segítünk. A krónikus betegek esetében ugyanígy járunk el. Az Arany János Program keretében hozzájárulunk a középiskolások, a Bursa Hungarica program keretében pedig az egyetemisták tanulmányi költségeihez. Támogatja önkormányzatunk a kisiskolások úszásoktatását,
mert fontosnak érezzük,
hogy a Balaton-parton
felnövő gyerekek tudjanak úszni. Biztosítjuk a
rászorulók iskolai kirándulásának költségeit. Karácsonykor és augusztusban, az iskolakezdés
előtt támogatjuk a rászoruló családokat. – A Szociális Bizottság az egyetlen, amelyik öt fővel működik, a többi csak hárommal, éppen azért, hogy minden terület, amelyen szükség lehet a segítségre, képviselve legyen. Így van, aki az egészségügyben
dolgozik, van, aki az iskolában, van, aki
szociális területen.
– Újra a képviselők között találhatunk a mostani választáson.
– Ahogy a korábbiakban, továbbra is
szeretném a tudásomat és a tapasztalataimat Kenese szolgálatára fordítani. Fontos
volna, hogy olyan képviselők kerüljenek
az új testületbe, akik a megkezdett úton
haladnak tovább. Szeretném, ha a választást megelőző kampány olyan békésen,
normálisan zajlana, mint az eddigiekben.
A gyűlölködést az emberek döntő többsége nem fogadja el, a visszájára fordul.
A csapatmunka lényeges, ezért jó
lenne, ha egymás értő és megértő, egymással együtt dolgozni képes emberekből állna. Kérem, hogy Tömör István
polgármestert és a Fidesz-KDNP csapatát támogassák október 13-án!
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Kenesének változásra van szüksége
Jurcsó János képviselő
– Milyen volt számodra a most véget
érő önkormányzati ciklus? Amivel nekivágtál, érzéseid szerint milyen mértékben teljesültek?
– Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy értékeljem az elmúlt öt
évet! Tanulságos időszak volt, örömteli
és kevésbé örömteli dolgokkal. De mindenképpen rengeteg munkával.
2014-ben „óvatos duhajként” közelítettem a választásokhoz. Sosem szerettem
úgy ígérni, hogy nem tudom
betartani, és ennek megfelelően az ígéreteimmel csínján
bántam. Azt viszont vállaltam, hogy milyen módszerekkel és elvek mentén állok
neki a képviselői feladatnak,
ha alkalmasnak talál rá a település. Ezeket be tudtam
tartani. Volt, amikor meg
tudtam szavazni az elém tett
előterjesztéseket, de ha a lelkiismeretem úgy kívánta, nemet mondtam. Ez esetben mindig megindokoltam, hogy az adott dologgal miért nem értek egyet. Hogy ennek mekkora foganatja volt, utólag már nehéz
elemezni. Nyilván lehetett volna nagyobb hatásfokkal is elfogadtatni – nekem akkor ennyire sikerült. A testületi
üléseken és az azt előkészítő munka során sokat dolgoztunk, de nem tehetjük a
szívünkre a kezünket, hogy ennél többet
nem lehetett volna. Mindig lehetne többet és hatékonyabban.
Nem csak hibákat vétettünk, mert
voltak eredmények, amelyeket később is
meg kellene őrizni. Van területe a városnak, ami példaértékűen működik.
Ennek a pár évnek a legnagyobb tanulsága, hogy egy település, város pont
úgy nem irányítható kommunikáció nélkül, mint bármilyen cég, hivatal vagy
vállalkozás. Megtapasztaltam, hogy az
emberek, ha szóba állnak velük, segítőkészek. Ha partnerként kezelik őket,
megnyílnak, elmondják az észrevételeiket és az ötleteikkel is bátran elénk állnak. De ha nem vagyunk rájuk kíváncsiak, a véleményüket megtartják maguknak. Így azonban nem történnek változások, minden marad a régiben. Nagyjából két és fél évvel ezelőtt, félidőben

volt egy ugyanilyen beszélgetésünk, és
akkor is mindig visszakanyarodtam oda,
hogy nincs kommunikáció. Sok esetben
nincs a képviselő-testület és a polgármester között, és nincs a település és a
képviselők, valamint a településen élők
és a polgármester között. Ahol nincs
kommunikáció, ott előbb-utóbb árkok
alakulnak ki, és minél tovább nincs, az

árok annál mélyebb lesz. Úgy érzem,
Balatonkenese életében elérkezett a pillanat, hogy az árkok okozta sérüléseket
begyógyítsuk. Újabb öt év katasztrofális
lenne, hogy ne kezdenénk el meghallgatni egymást, figyelni a másik szavára,
úgy megközelíteni problémákat, ahogy
korábban nem tettük. Új szemszögből
kell vizsgálni mindent.
Nagy tanulság még az elmúlt öt évből számomra, hogy ha mindent egyformán látunk, az azt jelenti, hogy nem vagyunk hajlandók vitázni. Még akkor
sem, ha nem azonos a véleményünk. Lehet ez azért, mert elfogadjuk, hogy egy
csapat vagyunk, ehhez igazodunk; lehet
azért, mert nem érezzük magunkat felkészültnek a vitára. Lehet ok, hogy előre
tudjuk, nem győzhetjük meg a másik felet. Ha nincs vita, beszélgetés, nincsenek
építő jellegű kritikák, minden marad a
régiben. Lehet azzal jönni, „mennyi utat
és járdát építettünk, szépen mutatnak a
statisztikák”, de egy második világháború korabeli idézet mondja: „csak abban a statisztikában hiszek, amit én hamisítottam”. A testület működésének
hatékonyságát nem az átadott utak menynyisége alapján lehet lemérni, hanem
hogy hogyan érzik magukat a lakosok a

saját településükön. Felújítottunk utakat
és középületeket, de nem csináltunk
olyat, amitől a lakosság jobban érezheti
magát. Elég megnézni, hogy felére esett
vissza a közélettel foglalkozók száma –
legalábbis a képviselőknek indulók száma alapján. Ez hűen mutatja Kenese
közállapotát, közgondolkodását: menynyire érzik a közösség ügyeit az emberek a magukénak, mennyire
akarnak belefolyni. Az elmúlt
öt évben a település le lett róla
szoktatva, hogy megnyilvánuljon. Nem kapott rá lehetőséget. Az embereket általában
nem érdekli a közélet, mert
nem engedik a közelébe sem.
Ha odaengedik, a szavát hallathatja, el fogja mondani, mit
gondol.
– Eredményekre utaltál,
amelyeket a jövőben is érdemes életben tartani. Említenél
ezekből néhányat?
– Nem érheti vád a képviselő-testületet a szociális gondoskodás
területén. Az Önkormányzat sokat tesz
azért, hogy a rászorulókat segítse. A
gyerekekkel kapcsolatos kiadások esetén sohasem merült fel vita a testületben.
Arra törekedtünk, hogy a gyerekek, a
jövő generációja iskolai és egyéni szinten megkapjon mindent, ami a fejlődését
segíti. Nem engedtük el az iskola kezét,
miután a Klebelsberg Központhoz került.
Nagyon fontos továbbá Balatonkenese számára az idősekről való gondoskodás, ami a környező településekhez
mérten is jó színvonalú. Hamarosan elérkezik az idősek világnapja, és szerintem minden évben méltó módon köszöntjük a szépkorúakat. Történelemtanárként úgy gondolom, a múlt megbecsülése nélkül nem élhetünk a mában, a
jövő tisztelete nélkül pedig nem építhetünk a gyerekeinknek. Az aktív generációnak két irányban is kötelezettségei
vannak – ez, mióta világ a világ, így
volt. Köszönetet kell mondanunk a szüleinknek, nagyszüleinknek, az időseknek, hogy létrehozták mindazt, amit
használni tudunk, amire a jelenünket
építhetjük. Azt a jelent, ami alapul szolgál az utánunk következő generációnak,
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mind fizikális, mint szellemi értelemben.
Bárki lesz az elkövetkező években
kormányos Kenese hajóján, a múlt megbecsülésében, tiszteletében és a jövőhöz
való hozzáállásunkban nem történhet
változás, mert kötelező érvényűek.
– Polgármesterként indulsz a választáson. Miért döntöttél így?
– 2014-ben képviselőként indultam.
Azért döntöttem így, mert meg akartam
nézni, hogyan működik belülről az önkormányzati rendszer, milyenek a munkafolyamatok. Ha valaki ezt már megtapasztalta, csak akkor induljon el polgármester-választáson. Úgy gondoltam, ha
képviselőként helyt tudok állni, és ennek
jó a visszhangja nemcsak kívülről, hanem bennem is, akkor, és csak akkor tudok továbblépni. 2019-ben elérkezett az
ideje. Felkészültnek érzem magam arra,
hogy többek segítségével szerepet vállaljak Balatonkenese önkormányzatában. Itt több mindenen van hangsúly. A
többedmagammal azt jelenti, hogy nem
egy emberről szól az önkormányzat,
nem neki kell minden feladatot megoldani és mindennel tisztában lenni. Az
önkormányzatnak a településért kell
működnie, és egy település által választott emberekből álló képviselő-testületnek kell közösen irányítania. Olyan testületnek, ahol életképes megoldások
születnek, közösen gondolkodnak, viták
vannak, melyeket koordinálni, irányítani, lezárni, és a megszülető döntéseket
végrehajtani a polgármesternek kell.
Nem szabad azt hinni, hogy egyedül
bárki bármit meg tud oldani, vagy övé a
megkérdőjelezhetetlen igazság. Akkor
szép a történet, ha több ember véleményéből áll össze. Ebben van nagy szerepe a polgármester személyiségének:
mennyire tud vezetőként viselkedni,
konstruktívan dolgozni, az eltérő véleményeket összehangolni.
– Változásról beszélsz. Mit jelent ez
számodra?
– Kenesének most nem csak lehetősége lesz változtatni, de szüksége is van
rá. Ha a kommunikáció hiánya miatt a
település továbbra is egy helyben topog,
az itt élők nem érzik jól magukat, akkor
az összes környező település úgy húz el
mellettünk, hogy nem használjuk ki a
fekvésünkből, földrajzi elhelyezkedésünkből fakadó lehetőségeinket. Elmennek mellettünk a Balaton-parti települések, és mi úgy maradunk, ahogy száz évvel ezelőtt voltunk. Csak egyet nem szabad elfelejteni: a száz évvel ezelőtti állapotok – mert sokan azt szeretnék meg-
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őrizni – nem ugyanazok, mint a háromszáz évvel ezelőttiek. Száz éve is fejlődés és változások voltak. Csak akkor ez
a folyamat megállt. Most úgy kellene
fejlődnünk, hogy ötven év múlva látszódjanak ennek a nyomait. Az ilyen
változás nemcsak középületekben, sétányokban, infrastrukturális beruházásokban mérhető le, hanem a köz hangulatán,
gondolkodásán és a közösség építő erején. Ezen a területen van még hova fejlődnünk.
– Mit tennél a változás érdekében?
– Hosszú évek óta látjuk, van egy
gyönyörű Balaton-parti település, ahol
konzerválódott – remélem, nem sértek
meg vele senkit – a 80-as évek hangulata. Komoly beruházás, változás nem
történt, akárcsak előrelépés a szolgáltatásainkban, programjainkban. Legfontosabb dolog, hogy megdobogtassuk Kenese szívét. Hogy életet leheljünk bele.
Rajtunk múlik, mi lesz ezzel a jó adottságokkal rendelkező településsel. Egyszerre kell élhetőséget biztosítani az itt
élő lakosoknak, és vonzerőt kínálni az
ide látogató turistáknak.
– Hogy lehet ezt megtenni?
– Ha megkeressük az összhangot,
mert egyik fél érdeke sem sérülhet: sem
a kenesei lakosoké, sem azé a nyaralóé,
aki nálunk szeretné elkölteni az egész
éves megtakarítását. Akkor működhetünk jól, ha a kettőt szinkronba tudjuk
hozni. Nyilván ez optimális állapot, és
lesznek sérülések mindkét fél számára,
de arra kell törekednünk, hogy ezek a
legkisebbek legyenek.
– Miként képzeled ezt el?
– Kenese a Balaton keleti kapujának
középpontja, ugyanakkor nincs felhelyezve a térképre. Körülöttünk úgy folyik az élet a Balaton-parti településeken, hogy össze tudnak dolgozni. Létezik például egy Balatoni Kör, ahol települési önkormányzatok, turisztikai vállalkozások találkoznak rendszeresen,
tárgyalnak, beszélgetnek. Jövőről gondolkodnak és terveznek. Ennek a körnek
Kenese tudtommal nem tagja, nem tartjuk velük a kapcsolatot. A Balaton kezdődhet Akarattyán, Kenesén, Fűzfőn –
akkor miért ne tegyünk arról, hogy nálunk kezdődjön? Ha egyszer a régmúltban mindig is itt kezdődött.
Olyan színtereket kell találni a település képviseletére, ahol eddig nem voltunk jelen. A szolgáltatói jelleg irányába
kell fordulnunk. Föl kell mérnünk, kiknek szeretnénk településünket nyaralásra kínálni. Ha azt mondjuk, hogy a
családosoknak, vizsgáljuk meg, kik a-
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zok, milyen igényeik vannak – s olyan
programokat szervezzünk, ami nekik
megfelelő. Ha azt mondjuk, szeretnénk
az itt élőknek élhetőbbé tenni a várost,
nézzük meg, mik az ő legnagyobb problémáik! Az utak? Észre kell venni, hogy
nem csak a belvárosunk fontos. Van
olyan nem aszfaltozott terület, utca, ahol
esetleg harminc család lakik, és évtizedek óta nincs szilárd burkolatú út meg
csapadékvíz-elvezetés. Senki ne várja,
hogy megígérjem, egy év alatt hány kilométer utat burkolunk, mert nem lehet
ilyet ígérni. A jövőbelátás képessége
nélkül ezt senki nem vállalhatja fel.
A város vezetésének és a testületi
üléseken megnyilvánuló lakosságnak
közösen kell kialakítania azt a városképi
és városfejlesztési stratégiát, ami egyszerre infrastrukturális és kulturális
irányzatot ad a településnek. Az infrastruktúrába tartozik a parkolás, a közúthálózat, a járdák, a csapadékvíz-elvezetés kérdése; a part, a strandunk, a butiksor – ami évtizedek óta meglevő probléma. Nem szabad elmennünk a parkolási rendszer megoldatlansága mellett.
Minden városban évről évre nagyobb
problémát jelent, hogy megoldják. Egy
Balaton-parti településen ez fokozottabban, hiszen az esetünkben például egy
2600 fő lakosú település 20-30000 ember pihenésének biztosít helyszínt. Óriási kihívás, amelyet nem tudunk kezelni,
ha nincs parkolási stratégiánk. Nem
megoldás, hogy itt-ott alkalmi parkolókat jelölünk ki: a kérdést egységesen,
úgy kell szervezni, hogy ez ne csak a lebetonozott felületek mennyiségi növekedésével járjon. Aki idelátogat, érezze,
hogy kényelmes és élhető a település, az
állandó lakókat pedig ne zavarja a megnövekedett autóforgalom.
Ugyanilyen fontos a településen élők
lelkiállapota és kulturális kiszolgáltsága:
milyen programokat, lehetőségeket
nyújtunk nekik, mennyire aktív a civil,
közösségi élet. Fontos, hogy a programok tekintetében megtaláljuk a kényes
egyensúlyt az állandó lakosok és az idelátogatók igényei között.
Meg kell erősítenünk a közéletet,
hogy a lakosság újra járjon a rendezvényekre, a bizottsági, testületi ülésekre.
Változtatnunk kell az Önkormányzat
működési mechanizmusán. Az összevont bizottsági ülések öt év alatt bebizonyították, hogy nem működőképesek. A
klasszikus modellhez kell visszatérnünk, amikor a bizottsági elnök vezeti az
ülést, a lakosság hozzászólhat, és az így
kialakított vélemény kerül a testület elé.
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Abban hiszek, hogy minél több ember
mondja el a véleményét, annál közelebb
kerülünk az igazsághoz.
Át kell tekintenünk, hogy jól működtetjük-e az intézményrendszerünket. Valamennyit rendszerbe foglaltan kell kezelnünk, s az intézményeknek szolgáltató szerepet kell betölteniük. Tudnunk
kell, hogy jól vannak a feladatok leosztva? Megvan az alkalmas személy a
feladat ellátásához? A város vezetésének nem csupán delegálnia kell a feladatokat, de számon is kell kérnie. Követ-
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kezetes, számonkérő városvezetéssel hatékonyabbá válik az intézményrendszer.
– Milyen Kenesén szeretnél élni?
– Ezt már 2014-ben is megfogalmaztam magamnak. Most hozzáteszem, milyen város megvalósulásáért szeretnék
tenni.
Szeretném, ha Balatonkenesén a
közélet pezsgőbbé válna. Ha a város
olyan lenne, ahol átlátható költségvetések születnek. Ahol a terveknek megfelelő pályázatok gondos előkészítés után
kerülnek megvalósításra. Ahol tervsze-
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rűség és átgondoltság van. Ahol stratégiákat tudunk gyártani. Ahol közösséget
építünk, és az emberek szava egyformán
fontos. Ahol teszünk, és nem állunk meg
az álmodozás szintjén. – Az első lépés,
amit ezekért mindenkinek meg kell tennie, hogy 2019. október 13-án elmegy és
szavaz. Ha mindenki a lelkiismerete szerint hozza meg a döntést, hogy kiket választ, Kenese érdekei nem csorbulhatnak.
A beszélgetéseket készítette:
Vasváry-Tóth Tibor és Nagy Krisztina

Szeptember a közlekedésbiztonság hónapja
A szeptember az ősz kezdete! Az
időjárás jelentős változását hozza
magával, ami erőteljesen kihat a közlekedési feltételekre. Egyre több jármű (kerékpár is!), azon belül gépjármű rója az ország útjait gyakorlott
és kevésbé gyakorlott vezetőkkel.

A KRESZ szabályozása kiterjed
a közlekedés minden területére:
a járművek állapotára, a közlekedési
feltételeire, a vezetési feltételekre, a
közlekedési útvonalak használatára,
azok a biztonságos közlekedést nyújtó felszerelésére (táblák, jelzések,
felfestések), a közlekedők egymáshoz való viszonyára. Amikor a KRESZ-t
vagy egy-egy helyen a szabályozást
(táblákat, felfestést) módosítják, azt minden esetben a
bekövetkezett balesetek okainak elemzése előzi meg.
A közlekedés ugyanúgy változik, alakul, mint az életünk
minden területe, ezért folyamatos „utánkövetést” igényel
a résztvevők részéről a szabályok frissítése.
Nem győzöm hangsúlyozni,
hogy a szabályozás a közlekedés biztonságát szolgálja,

azt, hogy aki elindul,
az oda is érjen az úti céljához!
A balesetek vizsgálatakor – döntő többségben –

szabadságból iskolapadba szoruló diákok reggel és a tanítás végén nagyobb csoportokban lépnek ki az utcára, inkább figyelve egymásra, mint
a környezetben történő dolgokra.
A gyermekek, fiatalok figyelmét ma
már a rendelkezésükre álló eszközök,
elsősorban

az okostelefonok
is jelentősen lekötik. A virtuális kapcsolattartás, a zenehallgatás, a telefonálás, üzenetküldés, a gombok nyomkodása

– bedugott füllel –
nemcsak a kezeket, hanem a figyelmet is leköti. A látás, a hallás beszűkülése az ingerek, információ befogadását korlátozza, amely a közlekedésben különösen
könnyen vezet balesetveszélyes helyzet kialakulásához.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság által indított

„Hallgatsz vagy hallasz?”
kampánnyal az idegenforgalmi időszakban megjelentünk a strandokon, a rendezvényeken. Megkerestük az
oktatási intézményeket, ahol már a nyári szünet előtt kifüggesztésre került a kampány plakátja. A tanév során
minden előadáson, foglalkozáson felhívjuk a tanulók figyelmét a

az emberi mulasztás, hiba
egyértelműen kimutatható okként.

mobiltelefonok közlekedés közbeni
veszélymentes használatára.

A TISPOL (az európai közlekedési rendőrségi hálózat) Európai Mobilitási hét vagy a Biztonság hete néven minden évben közlekedésbiztonsági kampányt hirdet. Ez az időszak magában foglalja az EDWARD Napot
szeptember 26-án és az Autómentes Napot 22-én. Az
„EDWARD” mozaikszó, az European Day Without a
Road Death (Európai Nap Közúti Áldozatok Nélkül) szavak kezdőbetűiből tevődik össze, az Autómentes Nap elnevezés pedig önmagáért beszél.

Persze a „bedugott fül” veszélye nemcsak a gyalogosok,
hanem

A közlekedésbiztonsági felhívásoknak ősszel mindenképpen ki kell terjedni a tanév kezdetére is. A nyári

a kerékpárosok és az autósok
esetében is kerülendő. Hiszen a környezeti információ,
például szirénázó jármű közeledése, dudaszó nem jut el
a lehajtott fejjel, zenélő headsettel közlekedő kerékpároshoz, illetve a felhúzott ablakkal zenét hallagató, telefon-kihangosítót használó autóshoz.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Polgármesterjelöltek
Jelölő szervezet: Független

CSŐSZI RÓBERT
független polgármesterjelölt
41 éves, 2 gyermekes családapa, tősgyökeres balatonkenesei lakos vagyok. 19 éve házasságban
élek feleségemmel.
17 éve egy veszprémi, 5 milliárd forint árbevételű kereskedelmi cégnél dolgozom, mint üzemfenntartás-vezető és informatikus.
Feladataim közé tartozik:
● a teljes kereskedés zökkenőmentes működtetése költséghatékonyság figyelembevételével,
● ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, karbantartások tervezése, kiviteleztetése,
● pályázatok lebonyolítása a tervezéstől a kivitelezésig,
● informatikai rendszer(ek) működtetése (hardver, szoftver),
● rendelkezem vezetői tapasztalattal.
Munkámból adódóan szerteágazó tapasztalatokat szereztem, melyeket az Önök támogatásával Balatonkenese javára szeretném fordítani.
Meggyőződésem, hogy sikereket csak csapatban, nem pedig közös akaratú, egyéni célokat előtérbe
helyező csoportban lehet elérni. Fontosnak tartom a feladatkörök és felelősségek konkrét meghatározását a képviselők között.
Az elmúlt 5 év „tenni akaró, önös érdekektől mentes képviselő-testületével” ellentétben egy olyan működést képzelek el, ahol a lakosság és a civil szervezetek véleménye összhangban van a településvezetésével. A beruházások, fejlesztések előzetesen, civil kerekasztal keretében kerülnének
egyeztetésre, ezzel nem kihagyva őket a döntési folyamatokból.
Terveim között szerepel:
● Balatonakarattya 7 éve húzódó leválásának lehető legrövidebb időn belüli lezárása, Balatonkenese érdekeinek figyelembevétele mellett,
● az e-kikötő létesítésének felülvizsgálata, esetleg más helyen történő megvalósításának lehetősége,
● a kertihulladék-égetés megszüntetése érdekében zöldhulladék-udvar kialakítása,
● több funkciós városi piactér tervezése, kialakítása,
● átlátható, ügyfélközpontú önkormányzati működés megteremtése,
● ipartestület felélesztése,
● strandfejlesztés,
● a városi kommunikáció javítása – testületi ülés online közvetítése, név szerinti szavazás bevezetése a testületi döntéseknél.
Döntő szempont számomra, hogy a polgármesteri tisztséget nem célnak, hanem eszköznek tekintsem ahhoz, hogy településünk rendelkezzen egy jó programmal, amelynek segítségével városunk elindulhat a fejlődés útján, azoknak a képviselőknek a támogatásával, akiket a választók megtisztelnek
a bizalmukkal.
A program összeállt, a célok meghatározásra kerültek – köszönöm támogatását és bizalmát az
október 13-i választásokon polgármesteri, illetve képviselő-jelöltségi törekvéseimben!
További részleteket a http://keneseitukor.wordpress.com oldalon, vagy a Balatonkenesei „Tükör” facebook oldalán talál elképzeléseimről, és az elmúlt 5 évben végzett munkámról.
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Jelölő szervezet: Független

KÖZÖSEN – TISZTÁN – KENESÉÉRT
TISZTELT VÁLASZTÓK!
Jurcsó János független polgármesterjelöltként kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. 47 éves vagyok, feleségemmel 20 éve élünk Balatonkenesén. 2 gyermeket nevelünk, a lányunk középiskolás, a fiunk pedig 8. osztályos. 2017 novemberéig a helyi iskolában
tanítottam történelmet és földrajzot, azóta pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal munkatársaként járom az országot, de minden este ide, Kenesére térek haza. 2014
őszén egyedüli függetlenként kerültem be a képviselőtestületbe az Önök jóvoltából. Az elmúlt években sokat tanultam, láttam jó és rossz példát, találkoztam helyes és helytelen döntéssel egyaránt, és most mindezeket a tapasztalatokat polgármesterként szeretném kamatoztatni.
2014-ben azt írtam a bemutatkozásomban, hogy „olyan Kenesét szeretnék, ahol haladás és
béke van, ami virágzik és rendezett”. Ma is így gondolom. Úgy hiszem, hogy a felelőtlen
ígérethalmazok kora lejárt, le kellett, hogy járjon. Ki és hogyan tudna biztosat ígérni a jövőbelátás képessége nélkül? Nem tudom én sem, más sem, mit hoz a holnap, csak abban
lehetünk biztosak, hogy milyen célokat tűzünk ki, milyen elvek mentén és milyen módszerekkel kívánjuk azokat elérni, megvalósítani. Ha meghallgatjuk mások véleményét, akkor
elvárhatjuk, hogy minket is meghallgassanak. Ha viták során engedjük, hogy az észérvek
megváltoztassák az álláspontunkat, akkor a mi véleményünkre is adhatnak. Ha kezet nyújtunk, számíthatunk arra, hogy fogadják azt. Ez a kommunikáció lényege, és egy településnek, az ott élőknek nagy szüksége van erre. Fontosnak tartom azt is, hogy terveink legyenek
a holnappal és a holnaputánnal, de az sem baj, ha a következő évekkel és évtizedekkel is.
Ha nem tudunk célokat kitűzni, sodródni fogunk, elveszünk a pillanat forgatagában, és a
valóban fontos dolgok észrevétlenül elsiklanak mellettünk. De nem elég pusztán tervezni, cselekedni is kell: tettek nélkül minden elképzelés csupán ábránd marad. Balatonkenese fejlődéséhez pedig nem elegendő az álmok kergetése! Határozott kézzel kell megragadni a lehetőségeket, kamatoztatni az adottságainkat, képviselni és védeni városunk érdekeit, megtartani
mindazt, ami jól működik, ami szép, ami hasznos, és ezzel egyszerre fejleszteni városunkat
úgy, hogy az utánunk jövőknek is legyen mire büszkének lenni.
2014-ben, 5 évvel ezelőtt 3 dologban láttam a megoldást: emberi hangon, koncepciók mentén, Kenese érdekében… És ez máig semmit sem változott.
Tudom, hogy mások is így szeretnék városunk jövőjét szolgálni: közösen, tisztán, Keneséért cselekedve… Kérem, hogy szavazataikkal támogassák őket!
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!
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Polgármesterjelöltek

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP

Tisztelt Balatonkeneseiek!
Eltelt újabb öt év, és az első szó a köszöneté. Köszönet a Testület tagjainak az együttműködésért,
a Hivatal és a munkánkat támogató intézmények vezetőinek, dolgozóinak mindennapi munkájáért,
Dr. Kontrát Károly úr, országgyűlési képviselőnk személyes támogatásáért, főként pedig az itt élők
türeleméért és megértésért, a közös munkában való tevékeny részvételért.
Polgármesterségem elmúlt öt éve új fejezetet nyitott településünk életében. Évtizedek óta nem
látott fejlesztések-korszerűsítések történtek és vannak folyamatban jelenleg is. Fontos, jelképes
középületeink felújítása, számos utcánk régóta esedékes aszfaltozása, városunk esztétikai szépülése nyújthat örömet mindnyájunknak. Valamennyiünk törekvése, munkája benne van az elért
eredményekben, és nagyon remélem mindezek közös megbecsülését.
Októberben ismét helyközi választások lesznek. A balatonkenesei Fidesz-szervezet támogatásával, választóink megújított bizalmával készséggel vállalom az újabb ötéves időszak polgármesterként való szolgálatát. A sikeres folytatásnak azonban alapvető feltétele az egy irányba húzó, egységes szellemiségű testület, amely meghatározó, döntéshozó felelősséggel bír Balatonkenesén is.
A következő évek főbb feladatait választási programunkban foglaltuk össze, mely szerint folytatni
kívánjuk utcáink aszfaltozását, a járdaprogram ütemezett megvalósítását, városunk teljes közvilágításának korszerűsítését, az elért strandbevételek egy részével bővíteni a szolgáltatások körét és
minőségét. Célunk változatlan: megőrizve településünk családias, otthonos légkörét és hagyományait, minden megszerezhető forrást a további fejlődés szolgálatába állítani.
Törekvésünk az, hogy végre megállapodásra jussunk Akarattyával a határvonal és a vagyonmegosztás sajnos elhúzódó vitájában. Nem adjuk fel a reményt, hogy bírósági szakértő közreműködésével méltányos, mindkét felet kielégítő megállapodás születhet. Kenese alapvető érdekei azonban nem sérülhetnek!
Mindezen célok, feladatok elérésének meghatározó feltétele a kormányzó pártszövetséggel, annak
helyi és regionális képviselőivel való harmonikus együttműködés, a megfelelő testületi összhang,
főként pedig választóink bizalma.
Erre számítva ajánlom szíves fegyelmükbe az általam választott és a helyi Fidesz-szervezet egyhangú támogatását élvező képviselőjelölteket. A jelöltek kedvező kombinációját nyújtja a testületi
összetétel. Képzettséggel és tudással, megfelelő helyismerettel és tapasztalattal rendelkezők, de
ugyanígy fiatal hölgyek is készséggel fogadták a közéleti szerepvállalás lehetőségét.
Valamennyiük számára kérem választóink bizalmát és szavazatát. Aki rám szavaz, kérem támogassa minden jelöltünket. A Kenese jövőjét szolgáló jó megoldás az egységes Fidesz-lista. Hétből
hét!
Köszönöm!

Tömör István
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Jelölő szervezet: Független

Szeretnék bemutatkozni, mint
független önkormányzati képviselőjelölt.

Ambrus Gáborként,
mint osztálytárs, vagy mint balatonkenesei lakos sokan ismernek. Születésem óta, immár 43 éve Balatonkenesén
élek. Örülök, hogy feleségem
és kisfiaim is a Balaton partján
élhetnek. Élvezhetik a nyarat a
strandon, a téli csendet és a
friss levegőt. Gyermekeim ide
járnak óvodába, majd iskolába,
itt szerzik meg első barátaikat,
kezdenek el sportolni vagy zenélni. Balatonkenese számomra az otthon, a biztos pont, ahol
a szüleim, nagyszüleim is éltek, amiért tenni szeretnék,
többet, mint pusztán lakos
vagy mint munkaadó. Nekem
nem mindegy, hogy milyen környezetben nő fel a jövő generációja. Tudnunk kell, sőt együtt kell kitalálnunk, hogy milyen jövőnk lesz Balatonkenesén, gyermekeknek, szülőknek, nagyszülőnek.
Ha bizalmat szavaznak nekem,
azért fogok dolgozni, hogy közös terveink legyenek, s azokat
sikerre is vigyük. Együtt álmodjunk nagyot és együtt is valósítsuk meg.
Köszönöm, hogy elolvasták
bemutatkozásomat, és kérem
támogassanak szavazataikkal!
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Ambrus Réka

Gyenge Katalin vagyok, a

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP

vagyok, 25 éves balatonkenesei lakos. Tősgyökeres keneseinek
mondhatom magam, hiszen nagyszüleim, dédszüleim, sőt még az ükszüleim is itt születtek.
Jelenleg Budapesten folytatom tanulmányaimat
és emellett dolgozom. Édesanyám a Tátorján
Szociális Szolgáltató Intézményben, édesapám
a Városgondnokságon dolgozik. Gyermekkorom óta azt láttam tőlük, mennyire fontos dolog
a közösség számára segíteni, így példájukat én
is követni szeretném, a legjobb tudásomhoz
mérten segítve a várost.
A polgármester úr felkérésére és támogatására
indulok az önkormányzati képviselői választáson. Tanulmányaimnak köszönhetően, úgy gondolom, hasznos tagja leszek a képviselőtestületnek. 2015 óta veszek részt aktívan a Fidesz
és a Fidelitas életében. Utóbbiban egy éve kaptam meg a bizalmat, hogy elnökségi tagként dolgozhassak a fiatalokért. A választások alatt
Varga Mihály pénzügyminiszter úr csapatát volt
lehetőségem erősíteni. Az iskolában tanultakkal
és a Fidelitasban töltött évek alatti tapasztalattal
szeretném most a szülővárosomat szolgálni.
Megszerzett ismereteimet és tettrekészségemet
önkormányzati képviselőként is szeretném immáron Balatonkenese javára fordítani.
Fáradhatatlanul dolgoznék azon, hogy Kenese
megmaradhasson az a családias, nyugalmas
környék, ahová megszülettem.

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP

Katica Pékség és Teaház tulajdonos
vezetője.
Harminc éve élünk kiterjedt családommal – unokáktól az Édesanyámig – Balatonkenesén, jóleső megértésben és szeretetben. Tanúja és
hálás részese vagyok annak, hogy a
családi békesség és öröm valóban
társa lehet az üzleti sikernek. Keneseiek és környékbeliek egyaránt találnak a vállalkozásomban megfelelő
munkát és megélhetést. Évtizedek
óta rendszeresen támogatok minden
jótékony rendezvényt, segítem a fiatalok pályakezdését.
Az elmúlt öt évben az önkormányzati
testület Pénzügyi Bizottságát vezettem. Polgármester úr, a testületi képviselők, a hivatali vezetők és dolgozók közös munkájának eredményeként a gazdálkodás mind-végig kiegyensúlyozott volt, a költségvetési
fegyelem maradéktalanul érvényesült. Tanácsaimmal, észrevételeimmel és szavazataimmal támogattam
a Kulturális-, Oktatási-, Ifjúsági- és
Sportbizottság munkáját is.

Fiatal korom okán célom jobban bevonni a fiatalokat a közösség életébe. Aktív részvételük
mindannyiunk számára fontos, hiszen az ő
szemléletükkel tudjuk igazán fejleszteni városunkat, természetesen a hagyományok megtartása mellett. Szeretném, ha az eljövendő generáció is érezhetné a közösség erejét, szeretetét.

Megköszönve az eddigi bizalmat,
készséggel teszek eleget az újabb
felkérésnek, szívesen vállalom a következő öt év munkáját. Szorgalmazom a lakótelepi és más utak további
aszfaltozását, a jelentős bevétellel
üzemelő strandjaink szolgáltatásainak bővítését, és minden jövőbeni
fejlesztés lehetőségét.

A 9 éve megkezdett munka egyértelmű fejlődést eredményezett Balatonkenese minden részét tekintve. Ezért bízom abban, hogy Tömör
István polgármester úr folytathatja a városért
alázatosan végzett munkáját.

Üzleti tapasztalataimmal és gazdálkodási gyakorlatommal, valamint
széleskörű összefogással ezután is
készséggel szolgálom Balatonkenese fejlődését.

Köszönöm a támogatásukat! Remélem, az
Önök bizalmát is lesz lehetőségem kiérdemelni.

Ehhez kérem választóink bizalmát
és támogatását.
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Tisztelt Balatonkeneseiek!

Kocsis Jenő vagyok, 62 éves Balatonkenesei lakos.
Mindkét gyermekem a családjával és a hat unokámmal szintén
városunkban él. Több évtizede vezetek egy helyi családi vállalkozást, valamint több éve tevékenyen részt veszek településünk
köz-, és közösségi életében. Az évek alatt szoros kapcsolatot
alakítottam ki mind a helyi vállalkozókkal, mind a településünkön
kialakult lakossági szervezetekkel. A velük való beszélgetéseim
során megismertem észrevételeiket, ötleteiket, az őket érintő
problémákat, éppen ezért döntöttem úgy, hogy független jelöltként indulok a helyi választásokon. Hiszek az önálló gondolkodásban, abban, hogy egymás ötleteit, érveit meghallgatva, közösen, egy közös cél érdekében összefogva tudjuk a legjobban
segíteni otthonunk, Balatonkenese további fejlődését. Éppen
ezért fontosnak tartom a helyi vállalkozások és a különböző helyi
szervezetek összefogását, hiszen azokat az itt élő emberek hozták létre, akik mindig a helyi érdekeket tartják szem előtt.
Sosem voltam híve a nagy szavaknak és a nagy ígéreteknek. Jól
tudom, hogy ezeket betartani lehetetlenség, viszont azt is tudom,
hogy a közös problémák megoldása, a feladatok megvalósítása
együttes erővel, egymást segítve lehetséges; a már meglévő, jól
működő értékeinket, rendszereinket továbbfejlesztve is megoldható. Ezen okból feleslegesnek tartom a nagybetűs tervek hangoztatását, hiszen azokat mindig az adott időszak pályázatai és
az arra való lakossági igény határozza meg. De közös összefogással, közös akarattal, mint ahogy az elmúlt évben a település
már bizonyította, a lehetőség mindig adott arra, hogy szebb, békésebb és virágzóbb városban éljünk.
Mindig szigorú értékrendet vallottam: egyenesség, becsületesség, meghallgatás és a kimondott szó betartása. Életem során
megtanultam, hogy ezen értékek nemcsak a célok elérésénél,
hanem az életben is nélkülözhetetlenek.
Balatonkenese egyedi adottságokkal és páratlan természeti értékekkel megáldott település; számomra egy olyan különleges
hely, melyet otthonomnak hívok és melynek jövőjét, további fejlődését az itt élő lakosság, az ide látogató vendégek, de leginkább gyermekeink és unokáink miatt mindennél előrébb valónak
tartok.
Szavazatunk leadásával lehetőségünk van arra, hogy együtt fejlesszük tovább városunkat egy olyan jövő felé, melyre nem csak
mi, de az utánunk jövő generáció tagjai is büszkék lehetnek. Ragadjuk meg hát a lehetőséget és induljunk el együtt az úton közösen, tisztán, Keneséért cselekedve.

Szeretek Balatonkenesén élni, szeretem városunkat és
az itt élő embereket, szeretek értük tenni munkaidőmben
és azon túl is. Családom tagjai emberöltő évtizedek óta
balatonkeneseiek. Én magam is születésem óta itt élek,
ide jártam általános iskolába, és körzeti-közösségi szakápolóként itt gyakorlom hivatásomat.
Együtt élek a várossal, naponta járok a település utcáin,
a közösség minden örömét és bánatát közelről ismerem.
Örömmel tapasztalom, hogy a középületek – pályázati
források segítségével – megszépültek, azonban sok
még a teendő. Az intézmények eszközparkja sürgősen
korszerűsítésre szorul annak érdekében, hogy az ott dolgozók magasabb színvonalon szolgálhassák az itt élőket. Hivatásomhoz hűen fontosnak tartom a Balatonkenesén élők egészségügyi, szociális és kulturális jólétének fejlesztését, figyelembe véve a helyi igényeket és
lehetőségeket, miközben magam is folyamatosan tanulok, hogy segíthessek.
Megválasztásom esetén szeretném korábbi képviselői
tapasztalataimat felhasználni. Fontos számomra a korrekt, hiteles és naprakész tájékoztatás, valamint a lakosság intenzív bevonása a képviselő-testületi döntések
előkészítésébe és meghozatalába. A sikeres és eredményes önkormányzás a közös célok meghatározásával, a különböző generációk és érdekcsoportok bevonásával, együttműködésével valósulhat csak meg.
A naponta, hetente, havonta jelentkező, valódi közösségi igényekre szükséges reagálni, például a bölcsődei
férőhelyek bővítésével vagy termelői piac kialakításával.
Képviselőként szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az itt
élőket óriási büszkeség töltse el azért, hogy balatonkeneseinek mondhatják magukat. „Közösen, tisztán, Keneséért cselekedve…”
Ehhez kérem és előre is köszönöm megtisztelő támogatásukat!

Kurucz Henrietta
független képviselőjelölt

„Nem csak ezért vagyunk felelősek, amit megteszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg.”
Lao-Ce
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Tisztelt Kenesei Választópolgárok!

Tisztelt Balatonkenesei Választópolgárok!

Születésemtől kenesei vagyok, s az életem nagyon sok ponton forrott össze településünkkel.
Az elmúlt önkormányzati ciklusban kültagként
tevékenykedtem a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságban. Bevallom, sokszor éreztem, hogy megbízatásomat feladom. Hogy végül
nem tettem, annak oka, hogy nem akartam megfutamodni a felelősség elől.

Puskás Róbert vagyok, 43 éves, feleségemmel és három kis-

Jelölő szervezet: Független

Most ismét lehetőségünk nyílik, hogy szavazatainkkal olyan embereket támogassunk, akik a településünkön élők érdekeit tekintik a legfontosabbnak. Úgy döntöttem, képviselőjelöltként indulok a 2019-es önkormányzati választáson,
mert még érzek magamban annyi erőt, hogy segítsem szülővárosomat és annak polgárait. Vallom, nem egymással kell harcolni, hanem a lakosság érdekeiért. A magam részéről senkit sem
tekintek ellenségemnek, esetleg talán vitapartneremnek, a közösségért végzet munka érdekében.
Sok dologról beszélhetünk, és kell is beszélnünk,
de cselekedni fontosabb. Véleményem szerint
városunk feltétlenül megvalósítandó feladatai –
egyebek mellett – a következők lennének:
1. A városközpont rendezése – Jelenleg felemás arcot mutat az utca: az egyik oldala kulturált, rendezett, a másik elhanyagolt. Ezzel
együtt a piac kérdésének megoldását sem lehet tovább halogatni.
2. A parkolás észszerűsítése – nem lenne szabad további zöld területeket vesztenünk a
mind nagyobb helyigénnyel fellépő parkolás
miatt.
3. Kulturális stratégiánk felülvizsgálata – hogy
ne külső vállalkozókkal kelljen anyagilag is sikeres rendezvényeket szerveztetnünk.
4. Szorosabb kapcsolat kialakítása a helyi lakosok és az üdülőtulajdonosok között, mert ezzel egy sor kellemetlenséget el tudnánk kerülni.
Kedves keneseiek, megtisztelő támogatásukat
kérem, hogy független képviselőként szolgálhassam közösségünk érdekeit.

Id. Mészöly Sándor
független képviselőjelölt

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP

korú gyermekünkkel élünk Balatonkenesén. Az egyetemi éveimtől eltekintve hároméves koromtól, vagyis csaknem negyven éve testközelből
látom a településünk képének, az emberek gondolkodásának változását,
átalakulását, fejlődését, amely hol lassabb, hol gyorsabb ütemben zajlott.
Öt évvel ezelőtt, hatalmas megtiszteltetésként éltem meg, hogy városunk
polgárai képviselőként, bizalmat szavaztak számomra. Ennek megfelelően igyekeztem a lehetőségeim szerint a legtöbb időt és a tudásom legjavát fordítani a közösségünket érintő ügyek, problémák megoldására,
mind képviselőként, mind civilként. Kivétel nélkül, mindig készségesen
álltam azok rendelkezésére, akik felvetéseikkel megkerestek és segítséget nyújtottam annak megoldásába. Az egyik legfontosabb tapasztalatom erről az időszakról, hogy a problémát nem elég meglátni, meg is kell
oldani, vagy javaslatot tenni annak megoldására.
Sok tapasztalatot szereztem a helyi sport területén végzett erőfeszítéseim során. Tanulságos időszakként tekintek vissza rá, melynek a leginkább felemelő része a gyerekekkel való foglalkozás, a sport szellemiségére, az összetartásra tanítás volt; látni, miként kovácsolódik csapattá
egy maroknyi sereg.
Eredményesnek vélem a kenesei turisztikai élet szervezésében végzett
munkámat, melyet szívesen folytatok a következő időszakban is. Az
alapjairól építettük újjá a Turisztikai Egyesületet, stabilizáltuk és észszerűsítettük a működését. Az elődeink által csak megálmodott, a szomszédos településekkel való kölcsönös és szoros együttműködést írásos formában szentesítettük, és azt ténylegesen, a gyakorlatban is alkalmazzuk.
Nehéz lenne felsorolni mindazon látható és a háttérben húzódó eredményeket, amiket együtt sikerült elérnünk képviselőtársaimmal és a hivatali
apparátussal, ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy a hiányosságok az
eredményeket mindig elhalványítják. Van még előttünk tennivaló ahhoz,
hogy településünk lakói és az idelátogató vendégek többsége minden
téren elégedett legyen.
Fontosnak tartom a jövőre nézve, hogy az épített környezetünk, infrastruktúránk fejlesztésén túl nagyobb hangsúlyt fektessünk a természeti
értékeink (Soós-hegy, tatárlikak), az aktív pihenést is szolgáló létesítményeink (strandok, Bringapark, bel- és külterületi kerékpárutak), a településünk múltjának egy szeletét ékszerdobozként őrző Tájházunk fejlesztésére.
Jövőbeli terveink eléréséhez hadd búcsúzzak egy klasszikussal, Minarik
Edétől (Garas Dezső) „KELL EGY CSAPAT” ahhoz, hogy ez sikerüljön.
Kérem, támogassa Ön is szavazatával az önkormányzati választáson
Tömör Istvánt és csapatát!
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Tisztelt Balatonkeneseiek!

Tisztelt Balatonkeneseiek!

Független képviselőjelöltkéni szeretném kérni az Önök támogatását.

Szabó Tamás vagyok, 44 éves, születésem

Jelölő szervezet: Független

Sörédi Györgyné vagyok, 1952-ben Csókakőn születtem. Az
általános iskola után a Székesfehérvári Közgazdasági Technikumban
érettségiztem, majd Pécsett végeztem matematika – fizika szakon a Tanárképző Főiskolán. Szülőfalumban, Csókakőn, azután Csajágon, majd
28 évig Balatonkenesén tanítottam. Szüleimtől, családomtól tanultam
mások megbecsülését, segítését, a velük való önzetlen foglalkozást. Mindig is érdekelt az emberek véleménye, pártállástól és anyagi helyzetüktől
függetlenül. Szerettem köztük lenni. Jártamban-keltemben igyekeztem
begyűjteni azokat az információkat, kéréseket, javaslatokat, panaszokat,
amelyekre reagálni szükséges. Életem során engem is segítettek ezek a
tapasztalatszerzések. Ezért is fogadtam el volt polgármesterünk, Kuti
Csaba felkérését a képviselőjelöltségre a rendszerváltás idején.
1990-ben Önök képviselővé választottak. Ettől kezdve a tanítás mellett
dolgoztam pénzügyi, kulturális, szociális bizottságok vezetőjeként, később Kuti Csaba és Kürthy Lajos alpolgármestereként. Ők a civil szervezetekkel való kapcsolattartást, időnként az ő helyettesítésüket tették fő
feladatommá. Ez időigényes, ám szép feladat volt, hisz rengeteg információt, véleményt, javaslatot tudtam begyűjteni, amelyet képviselői munkámban számtalanszor sikerült érvényre juttatni. Nagy örömömre szolgált, hogy polgármesterségem idején sikerült Balatonkenese Nagyközséget várossá nyilváníttatni, mivel az akkori pályázati lehetőségek a városok
felé voltak nyitottak. Nyugdíjba vonulásom után még négy évig tudtam
segíteni Tömör István polgármester úr munkáját.
Fontosnak tartottam – s megválasztásom esetén is fontosnak tartom:
– a gyakori véleménycserét az itt élőkkel, és kivétel nélkül mindegyik
civil szervezettel;
– a civil szervezetek működésének támogatását;
– az oktatási intézmények és az egyházak támogatását, annak érdekében, hogy tiszta erkölcsű, jó tudású gyermekeket neveljünk;
– az egészségügyi intézményeinkkel való folyamatos kapcsolattartást,
és lehetőség szerint a legjobb eszközellátottság, jó munkakörülmények biztosítását mindannyiunk érdekében;
– az arra rászorulók gyakrabban kapják meg a segítséget, bizonyos
esetekben, például télen, a kötelezőn felül is;
– a Városgondnokság létszáma és anyagiakkal való ellátottsága bővülhessen, így a rájuk bízott feladatokat hathatósabban el tudják végezni
annak érdekében, hogy a település arculata, köztisztasága jelentősen
javuljon;
– kulturális rendezvényeink önkormányzati kézben legyenek tartva;
– helybeli vállalkozóinkat egyenrangúan segítsük a célból is, hogy legyen kedvük s lehetőségük a jelenleginél sokkal több alkalommal
megjelenni termékeikkel, szolgáltatásaikkal;
– a településfejlesztés terén átgondoltabb legyen a stratégia, több új
közösségi épületünk legyen, ne a rossz állapotú régiekre költsünk.
Amennyiben egyet értenek céljaimmal,
kérem, támogassanak szavazataikkal!

Jelölő szervezet: Független

óta balatonkenesei lakos. 23 éve egy helyi vállalkozás
üzletében dolgozom. Munkám során naponta találkozom az itt élő idősebb és fiatalabb generáció tagjaival,
nyaralótulajdonosokkal, és az ide látogató vendégekkel. Az általuk elmondott problémák, gondolatok és ötletek sarkalltak arra, mint öt évvel ezelőtt is, hogy független jelöltként induljak a helyi választásokon. Hosszú
évek óta tevékeny tagja vagyok a helyi közéletnek. Tapasztalataim alapján fontosnak tartom a városunk lakóival való folyamatos, nyílt és közérthető párbeszédet,
hiszen egy közösséget csakis úgy lehet képviselni, ha
meghallgatjuk az itt élőket, és döntéseinket mindig a
helyi érdekeknek rendeljük alá. Meggyőződésem, hogy
felelőtlenség lenne hangzatos beruházásokat, fejlesztéseket ígérni, hiszen ezeket mindig a jövőbeni költségvetés, illetve a majd kiíródó pályázatok határozzák
meg. Viszont tudom, hogy vannak olyan lehetőségek
is, melyek ezeken kívül egy kis odafigyeléssel, tervezéssel megvalósíthatók. Véleményem szerint településünk kitűnő adottságokkal rendelkezik, melyek mindezidáig kiaknázatlanok maradtak. Tudom, hogy mindig
van hova fejlődni, így kiemelten fontosnak tartom mindazon értékeink megtartását, mely vonzóvá és szerethetővé teszi településünket nemcsak az itt élők szemében,
hanem a letelepedni vágyók és az ide látogató vendégek számára is, és hiszem, hogy tovább kell fejleszteni
azokat. Meglévő, nagysikerű helyi szervezésű rendezvényeinket tovább kell színesítenünk, valamint régi
nagy sporteseményeinket újra feléleszteni, egész évben, hogy minden korosztály megtalálja azt a tartalmas
és kulturált kikapcsolódási lehetőséget, melyre vágyik.
Balatonkenese mindig kiemelt szerepet játszott térségünkben, ismert volt összetartó lakosairól. Fontosnak
tartom, hogy a környező településekkel még szorosabb
kapcsolatot alakítsunk ki, hiszen itt a Balaton partján
mindannyian hasonló nehézségekkel és problémákkal
nézünk szembe, és tudom, hogy ezeket mindig együtt
a legkönnyebb megoldani. Meggyőződésem, hogy városunk jövőjének alakítása szavazataink leadásával
veszi kezdetét. Kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy független képviselőként Önökért dolgozhassam, hiszen mi, akik itt élünk, akik ide valósinak
tartjuk magunkat, alkotjuk azt a közösséget, melyet Balatonkenesének hívnak. Hiszem, hogy egymást meghallgatva, egymásért tenni akarva tudunk tovább fejlődni, otthonunk, Balatonkenese jövőjét szolgálni: közösen, tisztán, Keneséért cselekedve!
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dr. Tábori György okleveles közgazdász

Tóth Péter

vagyok. Feleségemmel 16 éve élünk Balatonkene-

fogva balatonkenesei lakos, nős, két gyermek

sén.

büszke és boldog édesapja, a Balatonkenesei

2014-től képviselőként, 2016-tól alpolgármesterként
szolgálom településünket. Örülök annak, hogy az elmúlt öt évben sokat fejlődött Kenese: a középületek
felújítása-korszerűsítése, számos utca aszfaltozása,
egy otthonos, családias, de épülő-szépülő kisváros
látványát és érzetét nyújtja.

vagyok, 38 éves, születésemtől

Pilinszky János Irodalmi Színpad alapító tagja, lelkes
amatőr sportoló. A helyi általános iskolából indultam,
és a veszprémi Lovassy László Gimnáziumon keresztül vezetett az utam a Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karára, ahol 2005-ben szereztem közgazdász diplomát. Az elmúlt 14 évben országos hatáskörű informatikai projekteken dolgoz-

Megőriztük biztonságát, lakóinak szociális ellátottsá-

tam, amelyek során széleskörű tapasztalatokat sze-

gát, változatosak, színvonalasak kultúrprogramjaink.

reztem milliárdos költségvetésű európai uniós pro-

A továbblépés ezúttal is a szavazóink bizalmán mú-

jektek előkészítésében és megvalósításában. Már

lik. További aszfaltozások, testületi jóváhagyással járdaprogram, jelenleg is folyamatban lévő pályázatok
jelzik a törekvéseink irányát. Gondoskodni kívánunk
az idősekről, szívesen látjuk az idetelepülő aktív
korúakat, tervezzük az iskolai műfüves focipálya kialakítását , és még ez évben tervezzük megújítani,
korszerűbbé tenni településünk teljes közvilágítását.

őszül a halántékom, így elérkezettnek látom az időt
arra, hogy a szaktudásomat szeretett városom szolgálatába is állítsam, ezért elindulok a 2019. évi önkormányzati választásokon, mint képviselőjelölt. Az
általam elképzelt Balatonkenesére örömmel költöznek vissza azok a fiatalok, akiket a munkájuk elszólított a városból az elmúlt években, de a gyökereik
ide kötik őket. Kenese az a település lesz, ahol az

Polgármester úrral teljes egyetértésben továbbra is

állandó lakosok és a nyaralók egyaránt boldogok, és

törekvésünk az Akarattyával sajnos elhúzódó bírósági

nem az életük megkeserítőjeként tekintenek egy-

eljárás lezárása egy méltányos, mindkét felet kielé-

másra, hiszen a jelenlegi konfliktusok forrásai né-

gítő megállapodással. Elhárítjuk viszont annak veszé-

hány egyszerű, szervezés jellegű beavatkozással

lyét, hogy Balatonkenesét súlyos vagyonvesztés érje.

kezelhetőek lennének. Az én Balatonkenesém meg-

Mint minden más tekintetben, ezúttal is ragaszkodunk

becsüli az időseket, és biztosítja számukra az egész-

értékeinkhez .

ségügyi szolgáltatásokat. A munkám során megta-

Mindennek feltétele a szellemében és akaratában

pasztaltam, hogy kizárólag a csapatmunka és a

egységes képviselő-testület. Meghatározóan fontos a

konstruktív szemlélet hozhat hosszú távon eredmé-

FIDESZ helyi szervezete, valamint Dr. Kontrát Ká-

nyeket, és hiszek abban, hogy az egyik legjobb

roly államtitkár úr, országgyűlési képviselő egyértel-

adottságokkal rendelkező balatoni település fenn-

műen és személyesen kifejezésre juttatott támoga-

tartható fejlődéséhez hozzá tudok járulni a szaktudá-

tása, főként pedig a választóink bizalma.

sommal. Ha Ön is így gondolja, akkor kérem, támo-

Köszönet az eddigiért, és a jó együttműködés folytatását remélve kérem minden lakótársam további támogatását!
dr. Tábori György
önkormányzati képviselőjelölt

gasson a szavazatával, hogy Önökért dolgozhassam, közösen, tisztán, Keneséért cselekedve!
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Kedves Balatonkeneseiek!

Tóth-Renczes Katalin vagyok, 34 éves, születésem óta Balatonke-

Tisztelt Választók!

nesén élek és itt képzeljük el családommal a jövőnket.

A nevem

Három kisgyermek édesanyjaként elsődleges feladatomnak tartanám, hogy városunk kiemelt figyelmet fordítson az itt élő fiatalokra és gyermekes családokra
egyaránt.
Naponta találkozom leendő szülőkkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Beszélgetéseink során gyakran szembesülök az Őket foglalkoztató gondolatokkal, igényekkel,
problémákkal.

Zsófia.

Ujfalusi-Hujber
Születésem óta Balatonke-

nesén élek. 7 éve óvodapedagógus vagyok, 3 és fél éve itt, a kenesei Kippkopp
Óvodában.
Helyi édesanyaként, helyi fiatalként, pedagógusként szeretnék valamelyest más

Támogatni és elősegíteni kívánom azokat a kezdeményezéseket, fejlesztéseket,
pályázati lehetőségeket, melyek helyben tartanák a fiatalokat, a gyermekes családokat és mindazokat, akik azért választották Balatonkenesét, mert itt képzelik
el a jövőjüket. Hiszem, hogy még ideálisabbá tehetjük a városunkat minden itt
élőnek és itt letelepedni szándékozó fiatalnak és idősnek egyaránt.

formában is részt venni a közösség sor-

Szülőként számomra is kulcsfontosságú, hogy gyermekeink már kiskorban sokrétű ismeretet gyűjtsenek a művészetek, a sport, valamint az egész életen át
tartó egészség- és környezettudatosságra nevelés terén. Ezeken a foglalkozásokon megszerzett és elsajátított tudást, tapasztalatot, baráti kapcsolatokat, valamint emberei értékeket iskolásként és később felnőttként is kamatoztatni tudják.

gógusi tapasztalataimat kamatoztatva

Nekünk, keneseieknek, régóta szükségünk lenne egy olyan helyre, ahol egyszerre több generáció találkozhatna és közöttük kölcsönös együttműködések
bontakozhatnának ki. Hiszen egymás mellett, egymást segítve alakulnak csak ki
közösségek, tartós emberi kapcsolatok.

ahova a szülők minden fenntartás nélkül,

Városunk kivételes adottságokkal rendelkező, minden évszakban vonzó, különleges természeti értékekkel rendelkező település. Megválasztott képviselőként
fontos feladatomnak tartanám, hogy az itt élők és ide látogatók kényelmét, valamint tartalmas kikapcsolódását ezentúl is szem előtt tartsuk, valamint új lehetőségeket kínáljunk számukra. A jövőben tennünk kell ezért, hogy még színesebb
és élménydúsabb lehetőségeket nyújtsunk a helyi lakosoknak és az itt nyaralóknak, hogy visszatérő vendégek legyenek városunkban.

A habitusomból kifolyólag hiszek a kö-

Szavazata leadásával mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját és gyermekei jövőjét, valamint közössége életét még jobbá tegye.
Kérem Önöket, szavazzanak rám, tiszteljenek meg bizalmukkal, mert Önökön is
múlik, hogy független képviselőként azon dolgozhassak, hogy a településen élők
otthon érezzék magukat, közösségben éljék meg mindennapjaikat, hobbijaikat,
kreativitásukat, hiszen ettől érezzük igazán otthonunknak éppen Balatonkenesét.
Hiszem, hogy Mindnyájunknak fontos, hogy az a hely, ahol élünk, tovább fejlődhessen, ezért fogjunk össze közösen, tisztán, Keneséért cselekedve!

sának alakításában, ezért lettem képviselőjelölt magam is. Igyekeznék legjobb
tudásom szerint a képviselőtestületben
arra törekedni, hogy anyai, illetve pedaálljak azon fejlesztő, előretekintő törekvések mellé, amik a várost egy barátságos otthonná, vonzó úticéllá tehetik. Fontosnak tartom, hogy a városunk egy családbarát, szeretetteljes hely maradjon,
szívesen íratják bölcsődébe, óvodába,
iskolába a gyerekeiket. Egy olyan hely,
ahol a gyermeknek jó felnőni.

zösséggel való hatékonyabb kommunikáció lehetőségében. Úgy gondolom,
hogy az idősebb jelöltek tapasztalatai, illetve a fiatalok lendülete, új ötletei közösen nagyban hozzájárulhatnak településünk további fejlődéséhez.
Kedves Választók, bízom benne, hogy
megtisztelnek a bizalmukkal bennünket,
hogy részesei lehessünk a megkezdett
munka folytatásának.
Tisztelettel:
Ujfausi-Hujber Zsófia
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Képviselőjelöltek

Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP

Varga Zsuzsanna vagyok,
három gyermek édesanyja. Gyermekkorom

óta

élek

Balatonkenesén.

Hosszú évtizedek óta dolgozom a helyi közigazgatásban, pénzügyekkel és
szociális ügyekkel foglalkoztam, Csajágon jegyzőként is szolgáltam.
Az elmúlt öt év alatt a helyi testület
képviselőjeként a Szociális Bizottságot vezettem és a Pénzügyi Bizottság
munkájában vettem részt. Kiterjedt
skálán segítjük Balatonkenese rászoruló lakóit, a juttatások, segélyek a
születéstől a temetésig minden generációt érintenek.
Továbbra is segíteni kívánom a hivatal és az intézmények fegyelmezett
gazdálkodását, településünk pénzügyi rendjének megőrzését.
Eddig is készséggel támogattam Tömör István polgármester úr munkáját,
jóleső, hogy továbbra is számít rám.
Helyi kötődésemmel, személyes ismeretségeimmel továbbra is segíteni
kívánom az önkormányzat és a testület szociális munkáját, híven szolgálom Balatonkenese érdekeit.
Meggyőződésem, hogy egységes, jóakaratú testületi tagokkal, megfelelő
kormányzati kapcsolatokkal, főként
pedig az itt élőkkel együttműködve
nemcsak megőrizzük településünk
hagyományait, értékeit, hanem mindenki számára látható, tapasztalható
lesz a további fejlődése is.
Ehhez kérem választóink bizalmát!
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Októberben az egész országban és
így Balatonkenesén is helyhatósági
választásra kerül sor. Ismét polgármestert és önkormányzati képviselőket választunk. Az itt élők többsége bizonyára tud róla – megköszönve az eddigi támogatást és
együttműködést –, újra szeretnék
számítani a bizalmukra, folytatva a
polgármesteri feladatkör ellátását.

Balatonkenesei Hírlap
Program 2019-2024

Tömör István
polgármester

Választás előtt kötelező – és ez elől
én sem térek ki – számot adni az
elmúlt öt év munkájáról, eredményeiről. A jövőre vonatkozó program kiindulópontja csak az lehet,
hogy röviden áttekintjük településünk jelenlegi helyzetét.
Kedves Keneseiek,
jó lelkiismerettel és büszkeséggel
szólok az elmúlt évekről.
Főbb eredményeit összefoglalva elsősorban a folyamatos, zavartalan működést említem. Vonatkozik ez a hivatali szolgálatra, a költségvetési fegyelemre, a településünk egészén érzékelhető rendre, biztonságra. Mindez
meghatározóan fontos egy lakóközösség életében, még
akkor is, ha megszokottnak, természetesnek tekintjük. A
kormányzati intézkedéseknek köszönhetően is mérséklődött a rendőrségi ügyek száma, Kenese élhető és vonzó
település.
Az elmúlt öt évben – választási ígéretünkhöz híven – a
lakosságot érintő adót nem emeltünk, az önkormányzati
költségvetés mindvégig egyensúlyban volt, hitelfelvételre nem került sor.
Megőriztük a szociális ellátottság magas színvonalát.
A születéstől a temetésig bezárólag széleskörű a szociális
juttatások skálája segélyek, támogatások formájában.
Van olyan juttatás, melynek összege kétszerese a környékbeli településeken adott ellátásnak.
Évtizedek óta nem látott felújítások, korszerűsítések
történtek városunkban. Elég, ha az iskolánk, a hivatal
és az orvosi rendelő megújulását említem. A közelmúltban megoldódott óvodánk és bölcsődénk fűtéskorszerűsítése. Jelentős külső forrás révén megújult a szabadstrand. Folyamatban van a Kultúra Házának felújítása.
Pályázatot nyertünk a gyermekorvosi, fogorvosi rendelő
felújítására, a szociális bérlakások energetikai korszerűsítésére.
Az elmúlt időszakban 12 utca aszfaltozására került sor,
szépült a városunk a református templom előtti szoborcsoporttal, rendezett a katolikus templom előtere, gyönyörködtető a Hivatal, valamint a strand előtti virágágyások látványa, erősebbek és tartósabbak a sétányon és
másutt elhelyezett, felújított padok.

2019. október
Változatosak voltak a kultúrprogramjaink, a rendezvényeket, koncerteket,
pódiumbeszélgetéseket
magas színvonal, igényesség jellemezte.
Szervezetten, jól működnek az önkormányzati intézmények, valamennyi intézmény költségvetése
rendezett, a tervezettek szerinti.
Folyamatosan gondunk volt és van
a Tájházra, továbbra is vonzóak a
Tájházi szerdák és egyéb programok.
Számos civil szervezet működését
támogatjuk évről évre.

Sokat fejlődött és szépült szeretett
városunk, a helyiek tapasztalatával
kiegészítve érzékelhető növekvő
vonzereje is. Egyetlen idézetet említenék: A 2018. évi orvosi beszámolókat május végén tárgyalta Testületünk, s Détár Bianka doktornő így
osztotta meg velünk örömét: „Az elmúlt évben négyszeresére nőtt a
terhes
gondozásra
jelentkezők
száma, s tapasztalom, hogy egyre
többen a fiatalok és az aktív korúak közül keresik a letelepedés lehetőségét”. Jólesően, elégedetten és bizakodással fogadtuk ezeket a tényszerű szavakat.
Az elért eredményekben, sikerekben egyaránt szerepe
van a kormányzati intézkedéseknek, a sikeresen megszerzett külső forrásoknak, a FIDESZ-KDNP pártszövetség és személyesen Dr. Kontrát Károly államtitkár úr,
mint a térség országgyűlési képviselője folyamatos támogatásának.
Meghatározó szerepe volt a Testület megfelelő összetételének és hozzáértő, segítő munkájának. Sokat tettek a
Hivatal dolgozói, a megbízott külsős munkatársak és a
kivitelező cégek is. Nem kell külön hangsúlyoznom, de
egy nyertes pályázat csak az első lépés, a kiindulópont.
Nagy és mindennapi szervezőmunkára van szükség a
megfelelő koordinációban, a tervezéstől a kivitelezés befejezéséig és az elszámolásig, a pályázat lezárásáig. Mindezért minden támogatót és résztvevőt köszönet és megbecsülés illet.
Évek óta törekvésünk a Balatonakarattyai Önkormányzattal való megállapodás, a beláthatatlanul húzódó bírósági eljárás lezárása. Ez év augusztusában mutattuk ennek ismét írásos bizonyságát. Nyilvánvaló azonban, hogy egy megállapodás csak kiegyensúlyozott, méltányos, mindkét fél érdekeit figyelembe vevő lehet. Nemet
kell mondanunk minden egyoldalú, csak Akarattya
szempontjait tekintő kezdeményezésre. El kell hárítani
annak veszélyét, hogy Kenese érdekei – akár az igazságos
határvonal, akár a jogszerű vagyonmegosztás hiányában
– súlyosan sérüljenek. Nem kívánjuk gátolni, akadályoz-
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ni Akarattya fejlődését, gyarapodását, de a kenesei testületi tagok esküje a mi településünk szolgálatáról szól.
A FIDESZ-KDNP lista jelöltjei egyként kiállnak egy teljeskörű, méltányos megállapodás igénye mellett, településünk érdekeinek megfelelően.
Világos elképzelésekkel fordulunk a következő öt év feladatai felé: folytatni kívánjuk mindazt, ami jól és az itt
élők megelégedésére működik.
Megfelelően előkészítettük városunk teljes közvilágításának korszerűsítését és bővítését. Törekvéseink szerint
erre hamarosan sor kerülhet. A külső forrásbevonás szerinti ütemezésben, de folytatjuk utcáink aszfaltozását.
Sikeres pályázat révén még az idén további három utcára
sor kerül. Testületi jóváhagyással kívánjuk fokozatosan
megvalósítani a járdaprogramot. Figyelemmel kísérjük, megfelelő információkkal
és a szükséges módon segítjük a falusi CSOK-programban érdekelteket. Továbbra is
tervezzük iskolánk mellett
egy kivilágított, műfüves focipálya megépítését, mely
egyaránt szolgálná a testnevelési órák méltó körülmények közötti megtartását és a
sportcélokat. Szeretnénk mihamarabb elkészíteni. A
strandbevételek egy részének
visszaforgatásával tervezzük
emelni strandjaink szolgáltatásainak számát és színvonalát. Az elérhető források
üteme szerint, de átfogó előkészítést és szakszerű megfontolásokat figyelembe véve
a forgalom igényének megfelelően kívánjuk rendezni és
szabályozni a parkolást, a
biztonságos gyalogátkelőhelyek kialakítását. A jövőre vonatkozó egyéb célkitűzések
körültekintően és rugalmasan, főként a pénzügyi források megteremtésével valósíthatók meg. Ezek közül kiemelném főbb céljainkat a
termelői piac és hozzá kapcsolódó nyilvános illemhely
megépítését, illetve a teljes település területén free wifi kiépítését.
Mindehhez azonban alapvető
feltétel a közösségünk bizalma, a választói akarat. Nélkülözhetetlen a megfelelő öszszetételű testület, melynek
egységes támogatása kulcs-
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fontosságú. Jóleső tudni, hogy jómagam és az általam is
támogatott képviselőjelöltek maradéktalanul élvezik a FIDESZ-KDNP pártszövetség támogatását, ezt dr. Kontrát
Károly úr, országgyűlési képviselőnk egyértelművé tette.
A programunk megvalósítása, a folytatás csak így lehetséges. A megfelelően hatékony lobbierő, a szükséges informáltság, az azonos szellemiség, a kormányzati és önkormányzati törekvések összhangja alapvető feltétele az
újabb öt év sikereinek. Célunk Balatonkenese családias,
otthonos jellegének, hagyományainak, értékeinek őrzése,
egyúttal a további fejlődésének szolgálata.
Képviselőjelölt-társaimmal együtt mindenki szavazatára
számítok.
Tömör István
polgármester
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Ő az, aki nem hajlik, mert nem hajló, hanem: törő. Méghozzá előre törő.

Csőszi Róbert közülünk való ember. Személye garancia a felelősségvállalásra. Az utóbbi öt évben Kenese népe
meggyőződhetett róla: az egyetlen ember a településen,
aki időt, energiát nem kímélve, magánszorgalomból kísér figyelemmel minden Balatonkenesét érintő ügyet.
Ott van a bizottsági és testületi üléseken, közmeghallgatásokon, nyilvános fórumokon. Sőt, ott van az Akarattya
leválása miatt tartott bírósági perek meghallgatásain, és
követi az ottani történéseket is.
A szabadidejét áldozza erre a „hobbira”. Kizárólag azért,
mert úgy látja szükség van rá, hogy valaki megtegye. Figyel,
kérdez, vitázik és tapasztalatokat szerez.
Ezekről azután folyamatosan beszámol mindannyiunknak, érthető és népszerű írásaiban – melyek bárki számára
hozzáférhető módon megtekinthetők az interneten, a Balatonkenesei Tükörben. Élve a korunk adta lehetőségekkel, blogot ír a városról, és a Facebook-on is sok a követője. Rengeteg anyagot, ezzel kapcsolatos véleményt tett
közzé azokról a dolgokról, amelyek városszerte vitára lennének érdemesek a városvezetés munkájával kapcsolatban. Gyakran maga ad hangot ezeknek először. Több írását átvették már országos lapok, így a Hír24. Bármilyenek
is észrevételei, a hétköznapi életbe új színt hoznak, gondolkodásra késztetnek.
Kritikus szemléletmódra. Olyanra, ami nem hagyja, hogy megvezessenek. Hogy nézzük a csillogó előadást a kivilágított színpadon, miközben a függöny mögött már a díszleteket hordják kifelé.
Ha lehet ilyet mondani, Csőszi Róbert a balatonkenesei politikai ellenzék egy személyben. Az egyszemélyes ellenzék, mert az elmúlt időszakban rajta kívül minden politikai szereplő és közélettel foglalkozó személy kötődik vagy
valamilyen formában kapcsolódik a mindenkori (avagy bármelyik) városvezetéshez, annak holdudvarához. Avagy
legalábbis részt vett annak munkájában. Az elmúlt öt évben egyedül ő adott hangot, mint ellenzék. Ellenzék abban
az értelemben, hogy a városi képviselők és bizottságok munkájában hivatalosan nem vesz részt. Csak érdeklődik.
Kutat, kérdez, utánanéz. Sokan vagyunk vele úgy, hogy érdekel, ami a világban körülöttünk történik, de kevesen
mennek el addig, hogy a dolgok, jelenségek hátterét is alaposan megvizsgálják. Csőszi Róbert megteszi. És amit
talál, nem tartja meg magának. Az emberek elé tárja. Hisz a kommunikációban, a szavakban, amelyekkel sok dolgot
tisztázni lehet. Ha kimondjuk őket.
Nem csupán beszél, ír, hanem tesz is. Hol a Soós-hegyre felvezető turistaútvonalat tisztítja meg egy metszőollóval
a belógó, haladást akadályozó bokroktól, ágaktól, hol az illegális szemetelők nyomába ered, és készít fotókat a
szabálysértésnek számító, mégis gyakran előforduló cselekedetekről. Számtalan problémára hívta már fel a figyelmet ilyen módon – volt olyan, ami éppen az ő erőfeszítései nyomán változtak meg.
Az sem zavarja, ha egyedül marad a véleményével. Teszi, amit szerinte tennie kell, mert másképp nem hagyná
nyugodni az igazságérzete. Ha pedig nekivág, nem hagyja abba – legalábbis addig, amíg egy kérdés minden részletét körbe nem járta, s legalább a maga részére átláthatóvá nem tette.
Átláthatóság. Fontos kifejezés ez a számára. Mert szerinte közfeladatot ellátni és végezni csak így lehet.
Csőszi Róbert eddig távol helyezkedett ezektől. Most azonban színre lép, és a polgármesteri vagy képviselői székért
indul. Megtette ezt 2014-ben is: akkori programját ma is tökéletesen érvényesnek érzi, amelyet megvalósítva élhetőbb Balatonkenesét kínálhat a város lakóinak és a hozzánk látogatóknak.
Nem áll mögötte párt, szervezet vagy támogató. Az elmúlt öt évben elérte, hogy a nevét hallva már nem kérdeznek
vissza Kenesén. Tisztában van vele, hogy személyéről megoszlanak a vélemények, de ő akkor is vállalja a magáét.
Mert tudja, hogy kimondott, leírt szavai mögött ott az ismeret. Aminek utánajárt és ellenőrizte.
Október 13-án választás lesz. Ő ott van a szavazólapon, mint polgármester- és mint képviselőjelölt.
SM
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Közeleg a dátum: lassan, de biztosan beindul a kampány. Jönnek a jelöltek, hozzák a programjaikat, amik
minden bajunkra gyógyírt ígérnek.
Több járdát, jobb utakat, békét, csendes és nyugodt települést, rengeteg pályázati
pénzt tartogat Kenese jövője, ha pontosak az előrejelzések. Az nyer, aki többet
ígér? Szerintem felnőttünk
mindannyian, és pont elégszer hallottunk a hamarosan
bekövetkező aranykorról…
Én nem szeretnék a be nem
tartható ígéretek mögé bújni, arról viszont lehet és kell
beszélni, hogy mi jellemzi
egy jól működő város vezetését.
A testület és a lakosság között fontos a folyamatos párbeszéd, így remélhető, hogy a város ügyei újra közüggyé válnak,
a civilek hangja újra hallható lesz. Szükséges egy olyan stratégia kialakítása, ami a település adottságainak, lehetőségeinek
és céljainak figyelembevételével határozza meg a fejlesztések
további irányát. Csak olyan pályázatokon való részvétel indokolt, amik illeszkednek a koncepciónkhoz. Mert ez Balatonkenese érdeke.
Minden esetben gondos tervezés, átlátható költségvetés elkészítése kell, hogy megelőzze a megvalósítást. Az utak és járdák kérdése mellett fontos egy átfogó parkolási rendszer kialakítása is, különben élhetetlenné válik városunk. A strandjaink
fejlesztése nem halogatható tovább, ahogyan szükséges a lakosság és az idelátogatók igényeihez igazodó programterv kialakítása is. Hatalmas feladat ez, nem is megy összefogás és
csapatmunka nélkül. Én abban hiszek, hogy a polgármester
legfontosabb feladata a megválasztott képviselőkből olyan
csapatot építeni, ami nem csupán bólogatásra hivatott. Ami
hajlandó és képes a vitákra, önálló ötletekkel áll elő, és nem
pártpolitikai alapon működik.
Egy ekkora településen az egymással harcoló pártok csak kárt
okoznak, hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy a pártpolitikusok
képtelenek összefogni, együtt
dolgozni. Vita helyett veszekednek, személyeskednek, nem a
megoldást keresik, hanem egymás hibáit. Szinte hadban állnak
egymással, és háborúban nem
lehet építkezni. A pártok jelöltjei nincsenek könnyű helyzetben, hiszen egyrészt élvezik támogatóik bizalmát, másrészt
kötelesek teljesíteni vezetőik
utasításait. Akkor is, ha azok
nem felelnek meg a település
céljainak. Vannak köztük olyanok, akik időnként pártot, de
akár eszmét is tudnak cserélni,
akik csak a jelszavakat változ-
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tatják, a módszereket nem. Akiknek
az a fontos, hogy ott legyenek. Hogy
döntéseket hozhassanak. (Mármint az
aktuális elvárások szerint…) Hogy ők
mondhassák meg, mi a jó és
mi a rossz.
Ha valaki függetlenként jelenik meg, egyből azt gondolják, lehet, hogy gyávaságból
egy ellenzéki párt tagja bújik
ilyen álca mögé? Lehet. Biztos
van erre is példa, ahogyan az
ellenkezőjére is.
Én olyan független vagyok, aki soha, semmilyen
pártnak nem volt tagja. Olyan,
aki a település érdekeit fontosabbnak érzi a pártok elvárásainál. Olyan, aki pont azért képes az együttműködésre akár a pártokkal is, mert nem ellenségként kezel másokat, aki előre nem zár ki senkit a csapatból.
Aki a problémákkal együtt a megoldásokat is keresi, és ezért,
ha a település érdeke azt kívánja, kompromisszumokra képes.
Mindannyian tudjuk, hogy a településünk sorsa, a változások (már amennyiben úgy döntünk, hogy legyenek) iránya múlik azon, kiket is bízunk meg a feladattal. Könnyítheti, vagy
éppen nehezítheti helyzetünk, hogy a jelölteket ismerjük. Itt
élnek velünk, sejtjük, ki milyen jellem, kitől mi várható. Az
EMBERT ismerjük, nem pedig valami távoli eszmegyár termékét. És azt hiszem, ez a fontos. Itthon, helyben, a kis közösségünkben nem távoli vezérszónokok mondataira vagyunk kíváncsiak, hanem inkább a jelöltek saját gondolatai érdekelnek
bennünket. Szeretjük, ha mindenki a saját hangján mutatkozik
be, elmondja a véleményét, terveit.
Ha ezzel Ön is egyetért, kérem, jöjjön el október 13. napján, és szavazatával támogasson, segítse a változást!
Jurcsó János
független polgármesterjelölt

Merre tovább?
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Augusztus 18-án vasárnap az iszkaszentgyörgyi református gyülekezet egy csoportját
láthattuk vendégül Gyülekezeti Nap keretében.
Együtt adtunk hálát az új kenyérért az ünnepi
istentisztelet keretében, Isten Igéjét Gáll Attila lelkész hirdette. Jó volt együtt örvendezni az ország
több vidékéről is itt nyaraló testvérekkel. Felemelő
volt átélni az úrvacsora csodáját, Isten bűnt megbocsátó kegyelmét. A kenyér és a bor az Úr Jézus
értünk hozott áldozatára emlékeztetett, abban részeltetett, és adott új erőt az élet további harcaihoz.
Az ebédet, a finom gulyáslevest Keresztesné
Katica mindenre kiterjedő konyhaművészetének és
családjának, segítőinek köszönhettük meg. A gulyást a Katica pékség puha, lágy kenyerével és pogácsájával, valamint Keresztes János ízes borával
kísérve az Ó-parókia pincéjének kellemes hűvösében, szépen terített, hosszú asztalok mellett fogyasztottuk el vendégeinkkel együtt, vidám beszélgetések mellett.

Iszkaszentgyörgyiek Kenesén

Ebéd után a Tájházhoz sétáltunk el,
amelynek kincseit, szépségeit Vér László
és Vérné Irénke lelkes bemutatásában ismerhették meg vendégeink.
Visszatérve a Gyülekezeti Házba, vetített képekkel mutattuk be gyülekezetünk életét. Versek, szavalatok gazdagították a programot, a szentgyörgyi és kenesei gyülekezet együtt köszöntötte születésnapján Németh Gyula nyugalmazott
esperest, Iszkaszentgyörgy szülöttét.
A templomban vidám hangulatú „minikoncerttel” örvendeztette meg vendégeinket Sipos Csaba kántorunk, ütőhangszeres művész, akinek kezei életre keltették a marimba és a vibrafon különleges
dallamait.
Egy rövid záró áhítat, Némethné
Sz. Tóth Ildikó lelkész igeolvasása
és közös éneklés után elkísértük
vendégeinket Akarattyáig. Megmutattuk nekik az épülő templomot kívül-belül, és a Magaspartról együtt
intettünk búcsút a gyönyörű látványt
nyújtó Balatonnak.
Hálás vagyok Istennek a szép
nap minden áldásáért, és szívből köszönetet mondok minden testvéremnek, akiknek szeretete és keze által
ilyen bőségesen, gazdagon megáldott bennünket.
Németh Gyuláné
a Nőszövetség elnöke
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Burgenlandi kirándulás – kicsit másképp
Aki most egy hagyományos ismertetőt vár, az lehet, hogy csalódni fog,
de megígérem, itt-ott azért az is fellelhető lesz.
A reggeli hideg sem tántorította el
azt a busznyi kirándulót, akik a Szivárvány Népdalkör szervezésében szeptember 14-én útnak indultak a ma már
Ausztriához tartozó Burgenland (Felsőőr, Őrvidék) elnevezést kapott egykori magyar területre. Énekeseink mellett helyet kaptak a helyi nyugdíjasklub
és a polgárőrség tagjainak legbátrabb
egyéniségei. Séri Márta tanárnő, a népdalkör vezetője nem bízott semmit sem a véletlenre, a szervezésbe bevonta a polgárőrség helyi elnökét, Nyemcsókné Gabit.
Az első célállomásra, a fraknói várba kicsit megkésve érkezett a csapat, de ez továbbra sem szegte kedvét senkinek. Bár jó
időt jósoltak aznapra a meteorológusok, de
a borús időt szemlélve ezt senki sem hitte el.
A kis várakozási időt a vár udvarának feltérképezése és a kereskedelmi egységek intenzív látogatása tette kellemessé. Bátrabb
honfitársaink a kávézó teraszáról csodálhatták meg a festői tájat, enyhébb oldalszél kíséretében. Eszükbe is jutott az ismert dal:
Szél hozott és szél visz el.
A várban egy karakán tolna megyei,
magyar temperamentumú menyecske kalauzolta a csoportot. Tarsolyából még székely viccek is előkerültek, melyek
nagy derültséget okoztak. Az ismeretek bővítése során kiderült, hogy a vár,
amely korábban az Esterházy-vagyon
része volt, Európa egyik legnagyobb
magántulajdonban lévő egyenruha- és
fegyvergyűjteménye. Többek között itt
található a poroszoktól, a törököktől és
a franciáktól „privatizált” tárgyak garmadája. Az épület története a XIV. századra nyúlik vissza, amikor is a nagymartoni grófok várát építették. Aztán
annak rendje és módja szerint, az akkori hatalmak nem bírtak magukkal. I.
Albert osztrák herceg az akkori felkelőket legyőzve, a Nagymartonban található, feleslegessé vált építményt 1294ben eltüntette a
föld színéről. A
kor
grófjai,
nem keseregve
– hogy „Vár állott, most kőhalom” –, a Rozália-hegység dolomitcsúcsán új várat építettek. Egy fellelhető, 1343-as írásos emlék arról tanúskodik, hogy a Ferchitot, azaz Fraknót

akkor nevezhették el. A XV. században
VI. Albert hercegnek adták a várat zálogba. Ezt követően 170 éven keresztül
a Habsburgok tulajdona volt. 1622-ben
II. Ferdinánd császár zálogbirtokba
adta Esterházy Miklósnak, cserébe
azért, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem javára lemondott munkácsi birtokáról. A török időkben mint határerődítmény, a vár fontos szerepet játszott.
A számos értékes tárgy mellett megtalálható az 1618-ból megőrzött magyar
koronázási zászló is, amely sokáig egy
tárolóban pihent.
A színvonalas tárlatvezetést követően az
út tovább folytatódott az ausztriai Kismarton (Eisenstadt) barokk épületéhez, az
Esterházy-kastélyhoz. A kiránduló társaságot itt két részre osztották. Kenesei turistáink egyik része egy mindig mosolygós, magyar nagyszülői felmenőkkel rendelkező
osztrák hölgy vendégszeretetét élvezhette.
Volt olyan idősebb utastárs, aki sérelmezte
az idegenvezetőnél, hogy ez a kastély az
osztrák sógorokhoz került. A bájos hölgy ezt
helyeselte, és elmondta, neki is jobb lenne,
ha a magyarokhoz tartozna, mivel nagyon
sok kedves hazánkfiát vezette már végig
ezen a helyen. – Az épületben éppen egy
könnyűzenei programra készültek, ahol egykoron Haydn szórakoztatta a nagyérdeműt.
Ez a kastély is zálogbirtok révén került
az Esterházyak tulajdonába. Az ismertetés során bőséges történelmi emlék
került felszínre, melyeket ugyancsak a
műkincsek tárházának látványa tett
emlékezetessé. Gazdag magyar kultúra
emlékeire tekinthetünk fájó szívvel, de
mégiscsak megnyugodva: jó kezekben
van.
A látogatók nagy
örömére külön műhelymunka is folyt.
A magyarok mindig
büszkék voltak eredményeikre, tudósaikra. Talán a kirándulók ezt a hagyományt folytatták: akadt olyan lelkes turistatárs, aki tudományos munka keretében összehasonlító vizsgálatot végzett. A téma az osztrák és magyar sör
különlegességei a 2000-es években.
Bele is szédült a kutatásba. A buszon is
lehetőség nyílt nagycsoportos tudományos kutatásokra. Itt a vizsgálat tárgyai a kelt tészták voltak:
íz- és minőségvilág kelet-európai szemmel témakörben. Továbbá folyt a világhírű magyar gyógyászati gyümölcs-fertőtlenítő oldatok ízkombinációinak szakvéleményeztetése is.
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Az út további része Hungaria területén folytatódott. Magyarhonban a Dabrókai Betyárcsárda dísztermében, vacsora
mellett folytatódtak tovább a tudományos kutatások, szakmai
szimpóziumok, doktori értekezések. A vacsorát a Milánói
Skála áruházban is párját rikító hegedűművész játéka színesítette. Az előadó akkora sikert aratott a jelenlévők között, hogy
alig várták, hogy elhagyja a helyiséget. A hegedűvirtuóz játéka, a szinte felismerhetetlenségig hamisan torzuló zenei élmény, összekovácsolta a jelenlévőket. Sőt, a polgármesterünk
számára adott privát koncert sem aratott nagyobb sikert, bár a
művész nagyon igyekezett a kedvében járni. – Engedtessék
meg egy ide illő székely vicc: a székely meg a fia mennek az
erdőben, a fiú az egyik bokor alatt talál egy régi mordályt. Kérdezi az apját:
– Mi vóna ez, édesapám?
– Trombita – hangzik a válasz, a székely a szájába veszi és
fújni kezdi, de a puska eldurran, az öregnek meg fülig reped a
szája. A gyerek kisvártatva megszólal:
– Hát édesapám hiába nevet, én azért egy kicsit megijedtem!

Mindezek ellenére a kenesei különítmény estére is megőrizte a lelkesedését, hiszen emlékezetes élményekben lehetett
része. A páratlan képek, történelmi ismeretek egy életre berögződnek mindazok elméjébe, akik részesei lehettek ennek a kalandnak.
Az utókor számára lejegyezte:
Varga Ákos
(A szerző fotói)
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Kapcsolatok: most vagy később???
Az elmúlt néhány évben a mobilhasználat megtriplázódott.
Habár továbbra is azt valljuk, hogy a legszívesebben a szeretteink körében töltjük az időnket, be kell ismernünk, hogy napjainkban ez gyakran önáltatás. Csak nézzünk körbe az utcán és
könnyen beláthatjuk, hogy sokan vannak, akiknek a képernyő
bizony a legjobb barátjuk lett.
Nemrég kaptam egy regényt ajándékba, Rachael Lippincott: Két lépés távolság című könyvét. Gyorsan ki is olvastam.
És nem bántam meg. Főszereplője egy súlyos beteg fiatal lány,
aki életének minden pillanatát pontosan megtervezi. Precizitása egészen addig tart, míg nem talál korosztályos barátokat a
kórház falai között. Csakhogy a legjobb barátja is súlyos, gyógyíthatatlan beteg. Így nincs mit tenni, szigorúan három lépés
távolságot kell tartaniuk minden áldott napon.

Adott két barát, akik nagyon fontos szerepet töltenek be
egymás életében. Gondolj te is arra a barátodra, aki nélkül nehezen tudnád elképzelni az életedet, még ha nem is él közel
hozzád, és nem vagytok napi kapcsolatban sem! Az alapján,
hogy hány évesek vagytok, milyen gyakran és mennyi időre
tudtok találkozni, illetve, hogy az együtt töltött időt mivel töltitek, egy kalkuláció segítségével pontosan meg lehet határozni, hogy normális esetben mennyi időt tölthettek még
együtt.
Gondolom, most Te, ahogyan a regény szereplői is, hetekre, hónapokra, de legalábbis sok-sok közösen eltöltött szép
napra gondolsz. Nos, őket is hideg zuhanyként érte, amikor
megtudták: a végeredmény néhány nap, ami még közös minőségi időként az életükben nekik és a körülöttük élő barátaiknak
jutott.
Bátran gondolj bele, kedves olvasó: néhány nap. Csupán
néhány nap, az egyik legjobb barátodra… Amíg TV, internet,
telefon bámulására a gyakorlatban valójában hónapokat kitöltő
időmennyiségről beszélhetünk.
A könyv elolvasása után én is elkezdtem gondolkodni. Azt
minden kétséget kizáróan el kell ismerni, hogy a könyv üzenete valóban nagyon mély, és szívbe markoló, de mihez kezdjek/kezdjünk ezzel?
Hosszas gondolkodás után megfogalmazódott bennem néhány ötlet, amit mindenképp érdemes megfontolni a jövőre vonatkozólag saját, egyszerű hétköznapjainkban:
● Ha lehetőséged van arra, hogy valakivel szemtől szembe leülj beszélgetni úgy, hogy akár még meg is érintheted, akkor
ne vedd elő a telefonodat! Kevés annyira modortalan
gesztus létezik a világon, mint amikor beszél hozzád valaki, és te közben a Facebookodat bújod. Ha Ő neked akarja

ajándékozni az idejét, akkor te szánd oda
Neki a figyelmedet.
● Iktass be néha offline szüneteket!
Nem igaz, hogy folyamatosan elérhetőnek kell lenned. Ez
a munkában egy idő után nagyon súlyos következményekkel is járhat, mert egy élelmes főnök könnyen kihasználja,
hogy te úgyis bármikor online vagy. Felnőtt emberként jogod van meghatározni olyan időszakokat, amikor kilépsz a
hálóról, és első a családod, vagy éppen a barátod lesz. Később bőséggel reagálhatsz minden megkeresésre. Ennyi.
● Tervezz tudatosan! Borzasztóan szomorú, hogy nem csupán a tőlem távol élő barátaimmal, rokonaimmal, de néha
még a tőlem két háznyira vagy utcányira lakókkal is csak
havonta tudok találkozni, mert egyszerűen nem férünk bele
egymás időbeosztásába. Ezt a mondatot leírva nem is tudom, hogy közben elsírjam magam, vagy inkább süllyedjek el szégyenemben. Pedig valóban így működünk: néha
percre pontosan betervezünk minden elintézendő
szükséges dolgot, munkát, és természetesen a szabadidőnket is. Viszont a személyes találkozókra,
szeretett emberekre nem nagyon szánunk külön időt
a heti, havi esetleg éves tervben. Mintha az valami
külön helyről, külön időbeosztással menne. Pedig
nem. Kalkuláld bele a szeretteidet az életedbe!
● Néha csinálj őrültséget! Biztosan mindannyian
észrevettük már, hogy az agyunk sokszor elutasítja
az időnk végességének még a gondolatát is. Mindig
azt hisszük, hogy lesz még időnk. „Most nem alkalmas, mert határidőm van; mert vizsgám lesz, és arra
készülök; mert nincs pénzem odautazni; mert túl sok
az időkiesés; mert ez most egy zsúfolt, nehéz időszak,
de talán majd utána, ha kicsit nyugi lesz.” Feltételezem,
ezek a mondatok mindenki számára ismerősek.

Arra gondoltam, hogy majd amikor eljön az a bizonyos
„nyugi”, na akkor fogjuk igazán tudomásul venni az élet végességét, mert az már a vége lesz. És akkor majd nagyon fogunk bánkódni, hogy ilyenek voltak a prioritásaink. Akkor már
biztos egyértelmű lesz: valahogy olyan kevés időt szántunk
mindazokra, akiknek a társaságában megáll a pillanat… Ezért
mindenkit csak biztatni szeretnék: néha lehet kicsit őrültnek
lenni. Igen, lehet, sőt jó dolog néha hirtelen felindulásból vonatra szállni, vagy a volán mögé ülni és meglátogatni rég nem
látott rokonaidat. Jó dolog csak úgy átugrani a barátnődhöz,
barátodhoz, mert épp szükségetek van egymásra. Ha most nem
teszed meg, akkor mikor?
De tényleg kedves olvasó: Ha most nem teszed meg, akkor
mikor?
M. Erzsébet nővér
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Életvezetés – kudarc-e a kudarc?

2019. október

léletmód című könyvében foglalta össze kutatásának eredményeit. Szerinte az elménk folyamatosan monitorozza és
értelmezi azt, hogy mi történik veElindult az iskola. Ez sok-sok Mottó: „Korábban mindig féltem a kudarctól,
lünk, és jelzi, hogyan kellene reagyereknek és a szüleinek jelent attól, hogy valami nem úgy fog sikerülni, mint
gálni. Ez a belső szemléletmód értelegy újfajta feladatot és kihívást. ahogy elterveztem. Ezt sikerült kiiktatni, mert
mezi, milyen lehetőségeink és korláPersze az iskolák sok-sok új lehe- a kudarcból egyelőre mindig sokkal többet sitaink vannak, és milyen álmaink letőséget is jelentenek, ott vannak a kerül tanulnom, mint a győzelmekből.”
hetnek. Dweck kétfajta szemléletHosszú Katinka
barátok, új lehetőségek, projektnamódot különböztetett meg: a rögzült
pok, kirándulások, farés a fejlődési szemléletsangi és más ünnepségek.
mód.
De nem tudunk elfeledAz a meggyőződés,
kezni a dolgozatokról és a
hogy az emberi tulajdonsáfelelésekről sem. Olyan érgok megváltoztathatatladekes, hogy órákon, mikor
nok, a rögzült szemléletbeszélgetünk, nem egymód. Aki ilyen szemléletű,
forma a gyerekek hozzáál– Dweck szerint – az fél az
lása a dolgozatokhoz.
újtól, emiatt nemigen lép ki
Vannak, akik szabályosan
a komfortzónájából, mert
félnek a megmérettetéstől
biztos, ami biztos! Rögzült
és görcsösen ülnek a dolszemlélet esetén a tehetség
gozatlapok előtt. Előre félminden felett van, a gyanek a kudarctól. Mások nem izgulnak annyira, szinte izga- korlásra csak a kevésbé tehetségesnek van szüksége. Kerüli a
lomba jönnek, ha dolgozatról van szó, alig várják, hogy neki- kihívásokat, a kudarcot pedig igyekszik a külső körülmékezdjenek és várják a kihívásokat. Ennyire különbözőek va- nyekre és másokra fogni. Számára a kritika nemigen lehet jogyunk? Igen. De nemcsak a gyerekek különbözőek, ez egy gos, mások sikerét pedig fenyegetésként éli meg. Emiatt nem
olyan szemléletmód, amely alapjaiban meghatározza az embe- igazán tudja tehetségét kibontakoztatni.
rek életét és a kihívásokhoz, a kurdarchoz, a komfortzónájuk
„A fejlődési szemléletmód alapja az a meggyőződés, hogy
elhagyásával kapcsolatos gondolataikat.
az ember alapvető tulajdonságai kellő erőfeszítéssel fejlesztMa már bizonyított tény, hogy az emberi tulajdonságok fej- hetők. A fejlődési szemlélet azt jelenti, hogy a nehézségek elleleszthetőek, a gyakorlás nagyon fontos. Az azonban, hogy mi- nére is (sőt nehéz helyzetben még inkább) eltökélten igyeklyen sokat jelent az a belső szemléletmód, hogy elhisszük-e szünk növekedni és fejlődni.” Keresi a kihívásokat, a kudarcok
magunkról, hogy képesek vagyunk fejlődni vagy nem hisszük ellenére is kitart. Az erőfeszítés számára az út a siker felé. A
el, viszonylag új felvetés. Milyen következményekkel jár, ha kritikából igyekszik tanulni és mások sikerét követendő példáintelligenciánkat és személyiségünket fejleszthetőnek tartjuk, nak tekinti. Emiatt minden esélye megvan a tehetsége kibonvagy ha csak rögzült és mélyen gyökerező sajátosságokként takoztatására.
Mi is jelent ez a gyakorlatban? Ha egy kislányt azért dicsétekintünk rájuk? Miért is fontos ez?
Robert Sternberg amerikai pszichológus – aki ma a Yale rünk meg, mert ő egy zseni, annyira okos, hogy minden felEgyetem professzora és napjaink egyik legelismertebb intelli- adatot könnyen meg tud oldani …, akkor a tehetségbe vetett
gencia-szakértője – szerint a megfelelő tudás megszerzéséhez hitét erősítjük meg benne, és a rögzült szemléletmódot gyakoszükséges legfontosabb tényező „nem valamiféle rögzült roltatjuk be. Ha a kislányt azért dicsérjük meg, mert látszik,
adottság, hanem az elszánt akarat”. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindent beleadott, sokat fejlődött, és lám megérte a behogy akinek botfüle van, az kellő gyakorlással zeneszerző le- lefektetett munka …, akkor a szorgalomba és a kitartásba vehet, de azt igen, hogy a sikerhez nemcsak tehetség kell, hanem tett hitét erősítjük meg benne, és a fejlődési szemléletmódot
gyakoroltatjuk be. Tehát a dicséretnek inkább a szorgalomra,
sok-sok gyakorlás, küzdés, próbálkozás is.
Carol S. Dweck, a Stanford Egyetem pszichológiaprofesz- és kevésbé a tehetségre érdemes irányulni. Mert mi van, ha vaszora, aki 2015-ben Budapesten is előadást tartott, Szem- lami nem sikerül? Az erőfeszítést akkor is lehet értékelni, és a
rossz eredmény úgy kudarc, nem végállomás lesz, csak egy állomás az úton a cél felé.
Kevesen tudják, hogy egyik kedvenc írómat, Tolsztojt teljesen átlagos gyereknek tartották. Ben Hogan, minden idők
egyik legkiemelkedőbb golfjátékosa gyermekkorában mozgáskoordinációs problémákkal küzdött. A nagyszerű színésznőnek, Geraldine Page-nek pályája elején azt tanácsolták, próbálkozzon inkább valami mással. De talán a legismertebb
példa Michael Jordan, aki a gimnáziumban kezdett el kosarazni, és az első két évben annyira nem ment neki, hogy ki
akarták rakni a csapatból. Ő később a Chicago Bulls játékosaként kétszeres olimpiai bajnok lett. Mi a közös bennük? Ők
elhitték magukról, hogy sok-sok gyakorlással képesek a bennük lévő tehetséget másoknak is megmutatni. Sikerült nekik.
M. Teréz nővér
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Szociálpolitikai kalauz

általában, de nem mindenképpen rokonok.
Közösségi szociális
munka
Kábítószer ~ Kompetencia ~ Környezettanulmány ~ Gyakran mást értenek a
Közeli hozzátartozó ~ Közös háztartás ~ Közösségi köztudatban a szociális
szociális munka ~ Krízis
munkán. Ennek egyik oka, hogy összekeverik a
Októberi írásunkban
közhasznú munkát végző személlyel.
is folytatjuk azon foA szociális munka egyik formája, agalmak ismertetését,
mely a közösséamelyeket a mindenget mint egészet
napi életben haszná– társas kapcsolunk, de a szó fogallatainak és emának ismerete gyakran hiányos.
gyüttes cselekKábítószer
vésének a minőA kábítószer fogalségét – érti kiinmának meghatádulópontnak.
rozását 1961. márFeladata az adott település vagy lacius 30-án fogadkóhely problémáinak felismerése,
ták el, amely a
felismertetése és azok megoldási
New Yorki-i Egymódjának a kidolgozása. A közösséges Kábítószer Egyezményhez
ségi szociális munkát főiskolát vagy
tartozik. Az orvosi értelmezés szeegyetemet végzett szakemberek
rint altató, érzéstelenítő, narkotivégzik.
kum és bódító szerek tartoznak Krízis
közé.
Család vagy egyén
Kompetencia
átmenetileg keIlletékesség, szakértelem, jogosultság.
rülhet olyan életBizonyos dologban az a kompetens,
helyzetbe, amelyaki illetékes, feljogosított, jogosult,
ben a belső egyenhivatott, irányadó, szakértő.
súly megbomlik,
Környezettanulmány
feszültségek keletkeznek, és nincs
Leíró dokumentum,
arra lehetőség, hogy a feszültség vaamelyet különfélamilyen formában megoldódjon. A
le szakmák muncsalád vagy az egyén nem rendelkekájuk során eszzik azzal a készséggel, hogy a probközként használlémát kezelje. Nehezítheti a krízist,
nak, hogy szakmai döntéseikben seha a benne szenvedők mellett nincs
gítségükre legyen. Ennek tartalma
olyan intézményi háttér, amely kimindig igazodik ahhoz a célhoz, amozdítaná őket ebből, azaz nincs
melynek érdekében a környezettamegfelelő szociális hálózat, és a
nulmány készítése történik. Gyakran
probléma észlelése nem kielégítő.
készül például polgármesteri hivataEbben az esetben a kontroll-erőfelokban, családsegítőkben. A környeszítések csődöt mondanak, tovább
zettanulmányt kérheti, illetve elrennövekszik a feszültség. Kialakul
delheti a gyámhatóság és a bíróság
egy állapot, amelyben a nagy belső
is.
feszültség szorongáshoz vezethet, a
viselkedés meglazulhat, kirobbanó
Közeli hozzátartozó
indulati reakciók jöhetnek létre,
A házastárs, az egyeneságbeli rokon, a
vagy az egyén lehangolt, tehetetlen,
mostoha, az örökbefogadott, a nepasszív lesz, támasz nélkül érzi mavelt gyermek,
gát, és az helyzetét reménytelennek
az örökbefoértékeli. Beszűkül a figyelem és a
gadó, a nevegondolkodás, a mérlegelőképesség
lőszülő, a testeltűnik, az egyén hatékonysága
vér, a mostocsökken, a megoldási kísérletek
hatestvér.
nem sikerülnek. A kialakult nagy
(1954. évi IV. tv. 685.§)
feszültség pár hétig viselhető el. EzKözös háztartás
után kialakul egy új egyensúly, az
Az együtt lakó, és a megélhetési költséalkalmazkodás egy alacsonyabb
geket megosztó, a javakat közösen
szintjén.
fogyasztó emberek csoportja, akik

Mindennapi fogalmak 2.

Forrás: Gyermekvédelmi fogalomtár.
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, 2007
Összeállította: Varga Ákos
andragógus – személyügyi szervező
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus

36

Balatonkenesei Hírlap

2019. október

Kettős gyász a Szivárvány Népdalkörben
Elment H. Bakos Ilona, a népdalkör szervezője és Mocher Istvánné Erzsike, népdalkörös társunk

Búcsúzunk Horváthné Bakos Ilonától
„A lélek a dal szárnyán él tovább, tudjuk, hogy találkozunk”
Ilona 1951-ben született. Már általános iskolában kapcsolatba került a néphagyománnyal: három évig táncolt a helyi
tánccsoportban. Ezután az Ajka-Padragkút táncegyüttes, majd a Doromb táncegyüttes következett az életében – utóbbiban furulyázott és énekelt. Kilenc évig
kísérte a tánccsoportot. Rendszeresen
részt vett a népzenei találkozókon és a
nyári népzenei táborokon.
Pályafutását óvónőként kezdte, e
mellett végezte hagyományőrző népzenei munkáját.
1994-től 2003-ig a berhidai művészeti
iskolában tanított népi éneket, citerát.
1995-től vezette a Berhidai Búzavirág
Népdalkört.
1995-ben elvégezte az alapfokú művészeti oktatási tanfolyamot. Ebben az évben Népművészeti Ifjú Mestere díjat kapott. 1996 óta vett részt a Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetőségének munkájában, majd 2002-től elnökhelyettesként
a Szövetség programvezetője lett.
Öskün 1989-től a Forrás Népdalkör karvezetője, közben a
Búzavirág együttes vezetője is Berhidán, mely nemrég ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Vezette a peremartoni
Őszi Napfény együttest, amely pedig nemrég már 25. születésnapját ünnepelhette.
Balatonkenesén több mint hat éve irányította a Szivárvány
Népdalkör működését, szakmai vezetőként. Volt úgy, hogy a

Búcsúzunk Mocher Istvánné Erzsikétől
Erzsike 1953. július 10-én Balatonakarattyán született, általános iskolába is ott
járt.
Középfokú tanulmányai elvégzése
után a MÁV-nál talált munkát, majd a Balatonakarattyai Vízműnél dolgozott. Ám a
szíve visszahúzta a MÁV-hoz, végül innen
ment nyugdíjba, de utána is dolgozott,
még az idei évben is.
Férje korán meghalt. Utána ő lett családja oszlopa. Szeretettel, féltő gonddal
nevelte, segítette tovább gyermekeit,
unokáit. Három gyermekük: István, Anikó
és András és három unokájuk: Viktória,
Ádám és Dávid köszönhet sokat anyai,
nagyanyai gondoskodásának. Büszke volt,
amikor Viktória unokájánál megszületett dédunokája, Szófia.

népdalkörös társak túl szigorúnak találták, ám visszatekintve
úgy gondolom, nem tudott másként cselekedni. Ahogy önmagával szemben, úgy a népdalkör tagjaival is maximálisan igényes volt. Nem engedte, hogy a fellépések
alkalmával 70-80%-os legyen a felkészültség, elvárta, hogy ahogy ő, úgy a népdalkör
is 100%-ot nyújtson.
Tudtunk betegségeiről, és csodáltuk
optimizmusát, azt, hogy mindennek ellenére tette a dolgát a különböző együttesekben. Szabadidejében horgászott, pátyolgatta szívéhez nőtt keresztgyerekeit és
sokat mosolygott.
Elismeréseiről mindig szerényen hallgatott. Pedig a Vass Lajos Nagydíj tulajdonosa
volt, s a Veszprém Megyéért Érdemérmet
is megkapta.
2018 decembere után megvált népdalkörünktől. Talán úgy érezte, már nincs anynyi energiája, mint korábban. Még ott volt
és szerepelt az ösküi Forrás Népdalkör 30. jubileumán, ahol
köszönthette őt többek között Ovádi Péter Veszprém megyei
képviselő is. A gyilkos kór azonban kicsivel ezután magával ragadta.
Temetésén, amely szeptember 24-én 13 órakor volt az
Ajka-Tósokberéndi temetőben, illetve előtte, a tósokberéndi
katolikus templomban tartott gyászmiséjén Majerné Márta és
jómagam képviseltük Balatonkenesét, s kísértük őt utolsó útjára. A gyászszertartáson a népdalkörök tagjai, akik hosszú
éveken át együtt dolgoztak vele, kérésére fellépő ruháikban
vettek részt. A települések önkormányzatai szintén képviseltették magukat.
Ilona elment, hiányát sokáig és sokan fogjuk érezni.
Erzsi mindig közéleti ember volt. Szerette az embereket
és sokat tett értük. Szókimondása miatt akadtak problémái.
Én őszinte, vallásos, jóindulatú emberként
ismertem meg, és így őrzöm szívemben az
emlékét. Sok jó tanácsot kaptam tőle a kirándulások szervezéséhez, hisz volt benne
gyakorlata.
Sok szép közös tervünk volt. Nemrégiben megbeszéltük, hogy újra összedugjuk a
fejünket, és jó kis kirándulási terveket szövögetünk. Erre sajnos már nem kerülhet
sor: szeptember 7-i halála véget vetett terveinknek. De vigasztalja családját és minket, társait is, hogy amilyen szerényen élt,
úgy halt meg: elaludt. Adjon neki a Jóisten
örök nyugalmat.
„A test alászáll, de a lélek él.
Fény lesz ő is, végtelen egész”
Sörédi Györgyné
a népdalkör tagja
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■ Almával gyü- szolgáló bokorként a Brit-szigetekre és a
mölcséből már- kontinentális Európába is betelepítették.
Felmagasodó, lombhullató bokor,
tás készíthető, aKenese cserjéi 6.
mit húsokhoz és melynek egy központi, merev szára van.
vadhúsokhoz í- Gyöktörzséből sokszor több kisebb elLakóhelyünkön sok cserjefajjal tazesítőként egyaránt felhasználhatunk. ágazás nő ki. Ennek köszönhetően egyes
lálkozhatunk. Az eddig ismertetetteken ■ Mézzel, gyógyító hatású dzsem vagy területeket sűrűn benő. A bokor legfelkívül újabb hármat mutatok be közejebb 1-2 méter magas. Levelei átellenezselé készítésére használhatjuk.
lebbről.
■ Gyümölcsbor készítésére is alkalmas. sen ülnek, ovális alakúak és különböző
1. A kökény (Prunus spinosa) a róHíres a spanyolországi Navarra kör- méretűek – a legnagyobbak 5 centiméter
zsafélék családjába, azon belül a szilvahosszúak, vagy egy kicsivel ennél is nanyékén előállított pacharán.
félék (Prunoideae) alcsaládjába tartozó ■ Likőrt is készítenek belőle, de fo- gyobbak a friss hajtásokon. A legfeljebb
közismert, cserje termetű növényfaj. Ez
gyasztják cukrozott gyümölcsként, 16 darab virága fürtvirágzatba tömörül.
a tövises cserje a szilva egyik rokona.
aszalva vagy gin hozzáadásával 1-2 A csészéjén ötfogú csészelevelek ülnek.
Magyar népies nevei: kökény, boroHarang alakú pártája körülbelül
hónapig érlelve.
nafa, koronafa, ekegúzs, kininfa, kö- ■ Nyersen is ehető.
0,5 centiméter hosszú és élénk rózsakönye, tövisfa, zabszilva.
szín. Termése egy centiméter átmérőjű,
■ Leveléből teát főztek.
■ Drogja elsősorban virága (Pruni spi- fehér bogyó, melyben két mag van. A
nosae flos), továbbá termése (Pruni magokat a madarak szórják szét, azzal,
spinosae fructus). Hatóanyagai flavo- hogy megeszik a termést, aztán pedig
noidok és procianidinek. Hashajtó és valahol máshol ürítenek. Habár effélevizelethajtó teakeverékekben talál- képpen is szaporodik, a fehér hóbogyó
főleg gyöktörzsi hajtások által terjed.
ható meg.
Számos élőhelyen képes megélni,
■ Bimbójából (Flores acaciae nostratis)
vértisztító, fogyást elősegítő teát főz- főleg az árnyékos és nedves hegyoldalakat, valamint az erdőket kedveli. Árterenek.
■ A virágzata teaként hashajtó, a termé- ken, lápvidékeken és folyópartokon is
megtalálhatjuk. Eredeti elterjedési terüséből készült lekvár viszont hasfogó.
■ A népi gyógyászatban vérnyomás- letén fontos tápláléka a kanadai vadjuhnak (Ovis canadensis), a fehérfarkú
csökkentőként is használják.
szarvasnak (Odocoileus virginianus) és
■ Fájának anyaga nagyon kemény.
Kökény termése
Érdekes népi megfigyelés, hogy a a grizzlymedvéknek. A háziállatok köEurópában Közép-Skandináviáig, a kökény virágzásakor általában hűvös, zül a szarvasmarha és a juh kedveli. Rajtuk kívül számos kisemlős és madár is
Brit-szigeteken északon Skóciáig, ősho- szeles, viharos az időjárás.
Balatonkenesén a Kossuth teret kör- felhasználja táplálékul vagy otthonául,
nos keleten Iránig, Észak-Afrikában az
Atlasz-hegységig. Hegyoldalak, erdő- beölelő cserjék között is megtalálhatjuk. például a tasakospatkány-félék (Geoszélek, cserjések, napfényes erdők növé- Aki a határban jár, láthatja, hogy az er- myidae) ilyen bokor alatt vájt üregben
töltik a telet.
dők alja kökénybokrokkal telített.
nye, kb. 1500 m magasságig felhatol.
Az észak-amerikai bennszülöttek és
2. A fehér hóbogyó (SymphoricarAz 1-4 m magasra is megnövő,
lombhullató cserje sötétszürke ágai he- pos albus) a mácsonyavirágúak (Dipsa- az oroszok szappanként és hagyomágyes tövisekben végződnek. Lassú növe- cales) rendjébe, ezen belül a loncfélék nyos gyógyítószerként használták. Az
kedésű, hosszú életű, de növekedése (Caprifoliaceae) családjába tartozó faj. indiánok a kemény szárából nyílvesszőszabálytalan. Gyökerei messzire kúsz- Eredeti előfordulási területe Észak- ket is készítettek. Ültetése megakadának, gyökérsarjtelepeket képeznek. Amerika: széles körben megtalálható lyozza a folyó menti földcsuszamlásokat
Kérge sötétszürke, később repedezik. Kanadában és az Amerikai Egyesült Ál- és feljavítja a terepet az elhagyott külKét virágrügy fog közre egy hajtásrü- lamok északi és nyugati részein. Dísznö- színi bányáknál.
Lakóhelyünkön a Kossuth téren látgyet. Kis méretű levelei szórt állásúak, vényként és az apróvadak búvóhelyéül
ható, más cserjék társaságában.
egyszerűek, elliptikusak vagy lándzsáVeszprémben, a Balaton Pláza
sak, szélük aprón fűrészes-csipkés, foelőtti zöld területen csodálhatjuk meg
nákjuk rendszerint molyhos. A levéltélen a hóbogyó ívesen lehajló, bonyél legfeljebb 1 cm-es. Virágai 1gyókkal teli ágait. Milyen szép lenne
1,5 cm átmérőjűek, fehérek, ötszirnálunk is, ha nyírás nélkül hagynánk,
múak és a lombfakadás előtt nyílnak.
a maga természetességében nőni!
Termése apró, kékesfekete, ham3. A közönséges kecskerágó vagy
vas, csonthéjas. Szeptemberben érik.
csíkos kecskerágó (Euonymus euroÉretlen termésének húsa erősen fanyar
paeus) a kecskerágó-virágúak (Ceízű. A gyümölcsöt akkor érdemes
lastrales) rendjébe és a kecskerágófégyűjteni, amikor a dér már megcsípte.
lék (Celastraceae) családjába tartozó
Ekkorra megpuhul, fanyarságából vefaj. Csaknem egész Európában előszít, íze enyhén édes lesz.
fordul. Ősszel pirosló, sötét rózsaszín
Kedvelt díszcserje, több fajtája isHóbogyó toktermésekkel megrakott bokrai igen
mert.
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mutatósak. Ez a növényfaj Európán kívül még megtalálható Törökországban
és a Kaukázusban is.
Lombhullató, jó sarjadzóképességű,
1-7 méter magas cserje vagy kis fa, széles, boltozatos koronával. Ágai sűrűn
helyezkednek el egymás fölött, terpedten szétállnak, kérgük szürkés- vagy
vörösbarna. A fiatal ágak zöldesbarnák,
gyengén négyélűek vagy 2-4 barna paraléc fut rajtuk hosszanti irányban, és
felületüket számos paraszemölcs borítja. A 3-10 centiméter hosszú és 2-3,5
centiméter széles levelek egyszerűek,
hosszúkás lándzsásak vagy hosszúkás
tojásdad alakúak, ékvállúak. Csúcsuk
hegyes vagy tompa, szélük finoman

Kecskerágó termése

csipkés, fűrészes, kopaszok, felül szürkészöldek, fonákjukon világosabbak.

2019. október
Termése mérgező. Többek között
olyan alkaloidákat tartalmaz, mint a teobromin és a koffein. Nedve különösen
keserű. A termés elfogyasztása máj- és
vesekárosodást vagy halált okozhat.
A közönséges kecskerágó élőhelye
nyirkos és száraz erdők, ligetek, cserjések, sövények, a síkságtól 1200 méter
magasságig. A tápanyagban gazdag,
meszes, jó vízellátású és mély rétegű vályogtalajokat kedveli.
Kenesén szintén a Kossuth téren találhatjuk, ha figyelmesen nézegetjük a
bokrokat.
A fent bemutatott 3 cserjefaj gyönyörű
összetevője lehet egy őszi dekorációnak.
Forrás: Wikipédia
Pulai Istvánné
Színes képeink az 51. oldalon

Egy fontos munka ebben az évszakban
1. Szőlőőrző
2. Balatonkenesén idén
volt a 15.!
3. Finom őszi csemege
sülve-főve teneked!
4. Ettől várjuk, hogy a
seregélyek irányt változtassanak.
5. A legszínesebb őszi
hónapunk.
6. 1965 óta először újra
fogható a Balatonban
ez az őshonos állat.
7. Dekorációs termés (kabak) a piacról vagy a
kertünkből.
8. Lekaszált fű száradás
után összehordott halma.
12.
9. Vadon termő gyümölcs, dércsípés után
finom.
10. Indián nyár = vénasszonyok …
11. Hollósy Simon festménye egy őszi munkáról, a képen egy fiatal párral.
12. Régi vásárokban ezt
vették a legények a
lányoknak.
13. Ha nincs a kezedben
égő gyertya, akkor ez
a vesztedet okozhatja!
14. Bizonyos állatok őszi viselkedése a közelgő tél miatt.
15. Fanyar őszi gyümölcsből készült csemege,
üvegbe zárva.

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.

11.

13.
14.
15.

40

Balatonkenesei Hírlap

2019. október

Turisztikai egyesületünk hírei
Pályázati lehetőség!

GINOP-1.2.10-19

Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológiai modernizációjának támogatása
A Pályázattervezet szerint az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:
– a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft –
40 millió Ft közötti, visszatérítendő támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig,
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás
100%-ának megfelelő, maximum 40 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak
bővítéséhez,
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
Önállóan támogatható tevékenységek:
– új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely
● egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
● egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció).
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
– új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés;
– új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása
2019. október 15. 9:00 órától 2019. november 25. 12:00 óráig lehetséges.
Bővebb információ: www.szechenyi2020.hu

A kereskedelmi szálláshelyek
forgalma július hónapban
2019. júliusban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 5,4, a belföldi vendégek által eltöltötteké
1,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban,
panziókban, kempingekben, üdülőházakban, valamint a
közösségi szálláshelyeken). A szezonális és naptárhatás
figyelembevételével a külföldivendég-éjszakák száma
4,5%-kal csökkent, a belföldivendég-éjszakák száma
0,4%-kal bővült. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó
áron számolt – összes bruttó árbevétele 4,7%-kal emelkedett.
2019. júliusban
az előző év azonos hónapjához képest:
A külföldi vendégek száma 2,4, a vendégéjszakáké
5,4%-kal csökkent. A szálláshelyekre érkezett 687 ezer
vendég közel 1,9 millió vendégéjszakát töltött el. Utóbbiak száma a közösségi szálláshelyek kivételével mindegyik szállástípusban csökkent. A vendégéjszakák felét

a Budapest-Közép-Dunavidék régióban, 23%-át a Balatonnál töltötték a külföldi vendégek.
A belföldi vendégek és vendégéjszakák száma egyaránt 1,5%-kal volt kevesebb. A vendégszám 846 ezer,
az eltöltött vendégéjszakáké 2,5 millió volt. Ez utóbbi
mutató értéke a panziókban és a kempingekben nőtt, a
szállodákban, a közösségi szálláshelyeken és az üdülőházakban mérséklődött. A belföldi vendégek körében a
Balaton volt a legnépszerűbb régió, ahol közel háromszor annyi éjszakát töltöttek el, mint a második legkedveltebb területen, Észak-Magyarországon.
A szállodák szobakihasználtsága 71,7% volt. Az öszszes bruttó árbevétel folyó áron 4,7%-kal (62 milliárd
forintra), ezen belül a szállásdíjbevétel 4,5%-kal
(40 milliárd forintra) emelkedett. Széchenyi Pihenőkártyával a kártyatulajdonosok összességében 4,8 milliárd forintot fizettek a kereskedelmi szálláshelyeken,
amely 45%-os növekedést jelent.
Forrás: ksh.hu
Kereskedelmi szálláshelyek gyorsjelentés
Tóth Barnabás

Balatonfűzfő-Balatonkenese az én szememmel fotópályázat
Szavazni október 21-ig lehet a facebook.hu/hellobalaton.eu oldalon!
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Majláth Mikes László
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Kenesei Kabarészínpad – október
– Apukám, rendes férfi a szotyolát szereti, nem a tökmagot.
– Én nem vagyok rendes!
Nem emlékszel, a múltkor is,
amikor a Soós-hegyre kirándultunk s belém jött egy kullancs, minden orvosi jótanács ellenére tiszta szesszel csaltam
elő.
– Szó szerint így volt. A szesz mindig kihozza belőled az állatot.
– Anyukám, ne zrikálj, mert kapsz
tőlem egy órát!
– Pásztort?
– Nem, az utolsót!
– Apukám, csillapodj! Valahol mélyen te is érző lélek vagy. Cirka öt kilométer mélyen.
– Anyukám, ha te leesnél az EGOdról az IQ-dra, szörnyethalnál!
– Ezt most nem értem.
– Ebben biztos voltam.
– Én nem vagyok lüke! Múltkor is
jót röhögtek a kollégák, mert kitaláltam
egy szóviccet.
– Mi légyen az?
– Dr. Guta ütést vitt be a betegének.
– Gyatra! Te hentesüzletben dolgozol, tudod milyen a nosztalgia párizsi?
– Milyen?
– Van benne hús.
– Most már tényleg gutát kapok idegi
alapon. Mikor jön már az az autómentő?
– Anyukám, tudod mi a személygépkocsi mértékegysége? Autogram.
– Ez csak egy hülye vicc, én jobban
szeretem a gyerekszájasat. Az Ica mesélte, hogy kérdi a kisfia, van-e a szúnyogirtó repülőgépeknek keze. Mondja
neki, hogy nincs. Mire a srác: akkor mivel üti agyon a szúnyogokat?!
– Nézd anyukám azt a marha autóst!
A leálló sávban előz vagy százötvennel!
– Mindig a másik sofőr a hülye, amikor azt csinálja, amit te szoktál.
– Tudod, ki a hülye? A te kollégád, a
Jenci. A múltkor elpanaszolja nekem,
hogy elveszett a kutyája. Mondom neki,
adjon fel egy apróhirdetést. Mire ő: a kutyám nem tud olvasni.
– Ez vicc. De én jobbat tudok. A
szomszéd kérdi Rózsi nénit, miért tette a
szőnyeget a hűtőbe? Mire Rózsika: hogy
kirázza a hideg!

ÉVŐDŐ HÁZASPÁR 6.
– Apukám, mindjárt itt a szüret, csak az
a fránya autómentő
Majláth Mikes
László – Tónió
nem jön.
rajza
– Ha viszont jön,
akkor tényleg szüret.
– Még jó, hogy csomagoltam magunknak egy kis elemózsiát az útra.
Apukám, kérsz egy kis házikalbászt? Az
anyósod küldte.
– Postai csomagban?
– Nem, SMS-ben.
– Egye fene, adj egy-két-nyolc falatot! Két dolgot szeretek igazán az életben: a kolbászt és a pálinkát. A kolbásztól nem rúgok be, a pálinka meg nem
megy a fogaim közé.
– Apukám, ha végre hazaérünk egyszer, le kell mennem a boltba, mert nincs
otthon semmi kaja. Te mit szeretnél?
– Én szeretném végre megtudni az
élet célját és értelmét, szeretnék szellemileg felfrissülni, tökéletesíteni a lelkem, látni mindent, ami szép és jó.
– Értem. Akkor borsodi legyen vagy
soproni?
– Te olyan földhözragadt vagy,
anyukám. Inkább pilzeni.
– Te meg szexmániás vagy, amikor
nekem néha egy kis figyelemre is szükségem lenne.
– Figyelem, figyelem, irány az ágy!
– Apukám, térj eszedre! Nem otthon
vagy, hanem egy lerohadt kocsiban, egy
lepusztult parkolóban és várod azt a lepukkant segélykocsit, amelyik majd kegyeskedik bevontatni egy szervizbe.
– Anyukám, már akartam mondani,
az utóbbi időben, finoman szólva,
mintha súlygyarapodást észlelnék azon
a kis pocakodon.
– Pedig én mindent megteszek, hogy
ne legyen nagyobb. Este, a tévé előtti
nassolás közben mindig csak a brokkolira gondolok. Azt mondják, minden a
fejben dől el.
– De nem az, hogy M-es vagy, netán
XXXXXL-es.
– Szemét vagy, apukám! Te meg állandóan horkolsz!
– Anyukám, tudod mi a jó házasság
titka? A férj horkol, a feleség süket.
– Tudod tegnap mit mesélt a Jenci?
Reggel bejön az irodába feldúltan, hogy
éjjel nem aludt otthon a felesége, s ami-

kor reggel végre hazajött, azt akarta neki
bebeszélni, hogy a nővérénél aludt.
– S nem volt igaz?
– Nem hát, mert a Jenci aludt a neje
nővérénél.
– Micsoda fertő az, ahol te dolgozol!
– Nem fertő, hanem fartő! Tanuld
meg végre, hogy az a hentesboltunk
neve, hogy Fartő és társa.
– És ki a társa?
– Tepertő!
– Ne hülyülj ilyen válságos helyzetben! Itt ülünk órák óta és várjuk a csodát, aki sárga angyal képében leszáll a
motorháztetőnkre és életre kelti.
– Benned egy költő veszett el, apukám! Csak meg ne találja valaki.
– Nagyon vicces. Pedig holnap komoly dolog vár rám. Tegnap odaslattyogott hozzám a gyerek, s közölte velem,
hogy egy fontos megbeszélés lesz az iskolában. Nem lesz ott más, csak én, ő,
meg az iskolaigazgató.
– Már megint rossz fát tett a tűzre?
– Sok fát szedett össze.
– Apukám, lehet, hogy a mai fiatalok
már nem is tudják, mi az a fa. Azt hiszik,
hogy a fű ellentéte.
– Ezek csak azt tudják, hogy kukac,
dzsímél pont kom.
– Nem kom, hanem com.
– Akkor a kukac legyen cucac.
– Falra mászok ettől a sok sületlenségtől!
– Hol van itt fa? Csak egy táblát látok, rajta egy nagy P.
– Az azt jelenti, hogy parkoló. Azért
parkolunk mi itt néhány órácskája, ahelyett, hogy otthon ülnék a tévé előtt,
előttem pedig sör és tökmag.
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AZ ORFK
RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG
ÜGYELETI FŐOSZTÁLY 112-ES HÍRLEVELE

Múzeumok Éjszakája
Segélyhívástól a segítségnyújtásig
A 2019. június 22-én a Rendőrmúzeumban megrendezésre
került „Múzeumok éjszakája 2019” rendezvényen az ORFK
Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály „Segélyhívástól
a segítségnyújtásig” programmal képviseltette magát. Célunk elsősorban a hívásfogadó központok és a tevékenységirányítási központok munkájának hiteles bemutatása, a segélyhívószámok népszerűsítése, a rosszindulatú, szabálysértő, illetve az intézkedést nem igénylő hívások visszaszorítása érdekében a szükséges információk eljuttatása volt az állampolgárok részére.
A rendezvényen összesen 4376 fő
vett részt. Az érdeklődőkkel segélyhívásokkal kapcsolatos totót töltettünk ki, illetve bejelentést tehettek
kitalált szituációk alapján, amelyen
keresztül bemutattuk a hívásfogadási és tevékenység-irányítási rendszert. A kisebb gyereknek játékos
feladatokat kellett megoldaniuk
(labirintus, találd meg a párját,
kockakirakó stb.). Valamennyi programunk rendkívül népszerű volt az állampolgárok körében, akiknél a legnagyobb
meglepetést az az információ váltotta ki, hogy az összes hívás
közül még mindig csupán 33,4% a valós segélyhívás, amikor
valamely készenléti szerv beavatkozására szükség van (55,4%
az intézkedést nem igénylő és rosszindulatú hívások száma,
11,2% pedig információt kérő). Mindenki
megdöbbent azon a
tényen, hogy a percenkénti 9 hívásból
6 nem igényel intézkedést! Ezért is tartjuk kiemelkedő feladatunknak ezen hívások számának csökkentését. Számos iskolában, rendezvényen, nyugdíjasklubban, médiában történő megjelenés során
tájékoztatást tartunk a segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról, azok jogszerű használatáról, valamint
az attól eltérő használat esetén alkalmazható szankciókról.
http://www.rendormuzeum.com/muzeumok-ejszakaja-2019
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Kiemelkedő esemény,
bejelentés

Rendszeresen leírunk egy-egy esetet a hívásfogadó operátorok munkájának bemutatása érdekében, ezzel is szemléltetve szerteágazó, az élet minden területére kiterjedő tevékenységüket.
SEGÉLYHÍVÁS 2019. JÚNIUS
2019. júniusában, a délelőtti órákban a HIKMiskolc hívásfogadó operátorának munkaállomására beérkező bejelentésben
egy 6 éves kisfiú kért súlyos beteg édesanyjához segítséget. Elmondta, hogy anyukája nagyon rosszul érzi magát, fekszik az
ágyon és remeg. A kisfiú a hívásfogadó tartózkodási helyére
irányuló kérdésére nem tudott válaszolni, így anyukájától próbált segítséget kérni, aki azonban semmire sem reagált. A hívást kezelő operátor több módon is megpróbálta kideríteni a
címet, először arra kérte a gyermeket, hogy édesanyja táskájából vegye ki az okmányait, majd mikor a kisfiú nem találta azt
arra kérte menjen át a szomszédhoz vagy az utcán kérdezzen
meg egy felnőttet. A gyermek elindult a szomszédba, majd a
bejelentés 8 perc 30 másodpercében kicsit bizonytalanul közölte, hogy ,,Balatonszabadi, Sió utca”, de házszámot nem tudott mondani. A cím birtokában a hívásfogadó azonnal adatlapot továbbított a beavatkozásra illetékes Mentőszervezet Irányító Csoportjához, valamint a helyszín pontos meghatározása
érdekében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ részére, majd konferenciakapcsolatot
hozott létre az ügyeletesekkel. A hívásfogadó a kapcsolat felépülését követően röviden tájékoztatta a mentésirányítót és a
tevékenység-irányítót az addig megtudott információkról. A
kikérdezést a mentésirányító hölgy kezdte meg, akinek a kérdésére a gyermek elmondta, hogy az édesanyjának korábban
felvágták a hasát, jelenleg fekszik az ágyban, kicsit remeg és
nem kommunikál. A kisfiú nem tudott házszámot mondani,
ezért a tevékenység-irányító a lakóház színe felől érdeklődött,
mire azt a választ kapta, hogy fehér és az udvaron van egy
trambulin. Ekkor az irányítók arra kérték a gyermeket, hogy
menjen ki a házuk elé a járdára, és ha meglátja a rendőr- vagy
mentőautót, integessen nekik. A mentésirányító meggyőzte a
gyermeket, hogy menjen át a szomszédba és kérjen segítséget,
majd adja át a telefont egy felnőttnek. Egy hölgy vette át a készüléket, aki azonnal átszaladt és megnézte a rosszul lévő édesanyát és közölte, hogy nincs eszméleténél, de lassú légzése
van. Ekkor megérkeztek a járőrök, akik megkezdték a beteg
stabilizálását a mentő kiérkezéséig.
A hívásfogadó, a mentésirányító és a tevékenység-irányító példaértékű együttműködést valósított meg, amely eredményeként
sikerült ellátásban részesíteni egy eszméletlen, súlyos állapotban lévő személyt (a beteget néhány nap múlva hazaengedtek
a kórházból). A kis hőst a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és az
ORFK RFI Ügyeleti
Főosztály vezetője is
jutalomban részesítette, aki nagyon örült a távirányításos
autónak és a rendőrségi legonak is.
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Óvatosságra inti a rendőrség
a tűzifavásárlókat
Az ősz beköszöntével közeleg a fűtési szezon, sokan pedig már
ilyenkor gondoskodnak a téli tüzelőről. A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük pedig vannak olyanok, akik különböző módszerekkel igyekeznek megkárosítani a gyanútlan vásárlókat.
A fűtési idény beköszöntével minden évben érkeznek bejelentések a
rendőrségre tűzifa-árusítással kapcsolatos csalásokról. A rendőrség
ezért ismételten óvatosságra inti a vásárlókat.
Lehetőleg csak telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől,
vállalkozástól vásároljanak tüzelőt. Újsághirdetés útján, vagy házaló
árusoktól való vásárláskor nagyobb az esélye annak, hogy csalás áldozataivá válnak. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb
árról szóló ajánlatokat fontolják meg.
Megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját és lehetőleg kérjék olyan családtag, vagy szomszéd segítségét a lerakodáshoz,
aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. Csak akkor fizessék ki a fát,
ha megnézték, hogy olyan minőségű, amilyet szerettek volna és a jelenlétükben le is mérték az átadott mennyiséget. Csak a lepakolt fa
árát fizessék ki. Amennyiben az eladó előleget kér, legyenek nagyon
körültekintőek. Ha nem ismerik jól a vállalkozót, céget, előre ne utaljanak, és ne adjanak át pénzt. A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek be a házba. Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a megbeszélt
vételárat, ne a szállítók szeme láttára vegyék elő összes megtakarított pénzüket.

Azonnali intézkedést igénylő esetben
keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot,
vagy hívja a 112 segélykérő számot!


A megelőzés lehetőségei:
 állandó, megbízható helyről történő vásárlás;
 hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező vállalkozások előnyben részesítése a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az ehhez szakértelemmel bíró személy helyszínre kérése (ehhez kérje az önkormányzat, vagy a polgárőrség segítségét);
 ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, az azon szereplő adatok pontosságához;
 fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön
sor akkor, amikor a szabályszerű teljesítés
már nem hagy maga után kétséget.

BIZTONSÁGBAN AZ ISKOLÁKBAN!
Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után gyakorlatilag
egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsonyabb szintű
veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi
közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó kockázatokra.
Az iskolakezdésre figyelemmel bemutatjuk, hogy Veszprém megyében, a 2019/20-as tanévben a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság milyen főbb bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági iskolai programmal fokozza az iskolás korosztály biztonságát, amelyek keretében hasznos prevenciós taná-

csok mellett gyakorlati útmutatókat is kapnak a diákok.

AZ „ISKOLA RENDŐRE” program
„Az iskola rendőre” program 2008. szeptember 1-jén indult útjára, mely az eddigi tapasztalatok alapján nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló balesetmegelőzési tevékenységet. Elmondható, hogy a rendőri jelenlét miatt
a gyermekek, a pedagógusok és a szülők egyaránt nagyobb
biztonságban érzik magukat, valamint az is érzékelhető, hogy
az iskolák környékén a gépkocsivezetők sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályokat betartva közlekednek.
Veszprém megyében az összes általános és középiskola
csatlakozott a programhoz, amelyben több mint 100 iskolarendőr tevékenykedik. A tanév megkezdése előtt valamennyi
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rendőrkapitányság illetékességi területén működő összes
általános- és középiskolai oktatási intézmény közvetlen környezete (köz-, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzete) áttekintésre, elemzésre került. A bejárásokba, felmérésekbe
bevontuk a közlekedéssel kapcsolatos más szerveket, a helyi
önkormányzatokat, az érintett tanintézmények képviselőit. Az
észlelt közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai hiányosságokat (jelzőtáblák hiánya, kopott útburkolati jelek) jeleztük az illetékes szerveknek azok kijavításra, pótlásra kerültek.

2019. október

az Országos Rendőrfőkapitányság, a fővárosi és a megyei
rendőr-főkapitányságok, valamint a budapesti kerületi és a városi rendőrkapitányságok 2014 szeptemberében új drogprevenciós programot indítottak a kiskorúak kábítószer-fogyasztásának csökkentése érdekében. A program célja, hogy minden
12-18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra,
hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és
interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás
büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival.

„EGY NAP A BIZTONSÁGÉRT
– EGY NAP AZ ISKOLÁBAN” program

A rendőrkapitányságok a tanévhez kapcsolódóan, főként
szeptemberben – többségében a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – kiemelt rendőri jelenlétet biztosítanak azon általános iskolák környékén, ahol ez az előzetes bejárások alkalmával indokoltnak mutatkozik. Demonstratív
rendőri jelenléttel segítik elő a gyermekek biztonságos közlekedését, ellenőrzik a gépjárművezetők jogkövető magatartását. A feladat végrehajtásába a polgárőrség szervezetét is bevonják.

SZÜLŐKKEL KÖZÖS
DROGPREVENCIÓS program

A 6-14 éves korosztály számára, 8 együttműködő részvételével komplex iskolai programot működtetünk „Egy nap a
biztonságért – egy nap az iskolában” címmel. Ennek keretében beszélgetésekre, előadásokra, technikai eszközök megtekintésére, interaktív bemutatókra és rajzpályázatra kerül sor.
A programot előzetes jelentkezés alapján, minimum tanévenként 5 alkalommal tartjuk meg a megye – jelentkezések alapján – kiválasztott általános iskoláiban, az alsó és felső tagozatosok részére. A program célja, hogy a gyermekek komplex,
az élet minden területére kiterjedő, biztonságukat növelő ismereteket kapjanak a közreműködő szervektől (VMRFK, Vöröskereszt, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, NAV vám- és pénzügyőr szakterülete, Alkoholés Drogsegély Ambulancia, megyei büntetés-végrehajtási intézet, népegészségügy). Ismereteket kapnak a bűnelkövetővé
és áldozattá válás megelőzése, egészségmegőrzés, mentálhigiéné, a balesetek megelőzése, a katasztrófahelyzetek felismerése, bűnmegelőzés, környezetvédelem és jogkövető magatartás témakörben.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló
1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat kimondja: „A családok,
főképpen a szülők feladata a nevelés, a védelmi és önvédelmi
funkciók kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése, a
probléma- és konfliktusmegoldó képességek kialakítása.
Ugyanakkor problémát jelent, hogy sok esetben maguk a szülők sincsenek tisztában az egyes bűncselekmények társadalmi
veszélyességével, a gyermekeikre leselkedő veszélyekkel.”
Annak érdekében, hogy széles körben megismerhetővé tegyük és tudatosítsuk, a Rendőrség a szülőkre és a családokra kiemelt partnerként tekint a kábítószer-bűnözés megelőzésében,
A program végén a 40 legjobb rajzot készítő alsó tagozatos
tanuló egy, a rajzokból összeállított kiállítással egybekötött
záró rendezvény keretében elismerésben részesül. A pályázatra benyújtott rajzokat egy Veszprém megyei, ismert festőművész értékeli, bírálja és választja ki a legjobban sikerült
„művészi alkotásokat”. A programmal a 6-14 éves korosztály
jelentős része kap komplex biztonságra nevelő ismereteket,
amelyre további ismeretek építhetők. A program során egy korábbi, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács általi támogatásból beszerzett prevenciós tartalmú órarendet és tolltartót kapnak a
programban részt vevő gyermekek.
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DADA PROGRAM
(DOHÁNYZÁS – ALKOHOL – DROG –
AIDS)
A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6-14 éves korig
kíséri végig az általános iskolás tanulókat.
A Program lényege, hogy a megyei rendőrfőkapitányságok, illetve a helyi rendőrkapitányságok állományából, a feladatot önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint – általában osztályfőnöki óra
keretében – foglakozást tart a tanulóknak. Ezt a programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan – rendőrségi gyakorlati tapasztalatokon alapuló – elsődleges, hiteles ismeretekkel
áll a tanulók elé, amelyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől megköveteljük
az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt, vizsgáljuk
pszichológiai alkalmasságukat, a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, pedagógiai és
szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Fontos eleme az
oktatásnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a
gyerek által „hozott” problémák megbeszélésének, a vitának,
a szituációs- és szerepjátékoknak. A DADA készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő

program. Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a
veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is,
konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve
ne érezzék vesztesnek magukat. A Program fő mondanivalója:
tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a
következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha
kell ELUTASÍTANI, a neked ártó dolgokat, mindenképpen
MONDD EL, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket.

A gyermekek, fiatalok biztonsága közös ügyünk, védjük őket is, hogy megelőzzük áldozattá válásukat!
Ha mégis áldozattá válnának, kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es számon!
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kÉpes kalendÁrium
Október
Írta és rajzolta: Pulai Istvánné
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Szállítás napja
Október 1. (kedd)
Október 8. (kedd)
Október 15. (kedd)
Október 22. (kedd)
Október 28. (hétfő)
Október 29. (kedd)

A hulladék típusa
Az ingatlanokon
Kommunális
keletkezett avart
Kommunális
Zöldhulladék
és kerti hulladékot
Kommunális
szeptember 15. és
Kommunális
Lomtalanítás
május 15. között,
Szelektív: papír, műanyag és üveg
pénteki napokon
Kommunális

A vasútvonaltól a Balaton-partig
Szállítás napja
A hulladék típusa
Október 6. (vasárnap)
Kommunális
Október 8. (kedd)
Zöldhulladék
Október 13. (vasárnap)
Kommunális
Október 15. (kedd)
Kommunális
Október 22. (kedd)
Kommunális
Lomtalanítás
Október 28. (hétfő)
Szelektív: papír, műanyag és üveg
Október 29. (kedd)
Kommunális

Kommunális hulladék kezelése

9:00-től 16:00
óráig lehet
elégetni.

Gyűjtse inkább
biológiailag
lebomló zsákba,
vagy
komposztáljon!

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, 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.
A szolgáltató kizárólag a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el!

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.

Zsákos szemétszállítással érintett területek
Soós-hegy: a 447/3. hrsz-tól és a Szép Juhászné utcától északra. – Átvételi helyszín:
Bajcsy-Zsilinszky utca.
Tiker-völgy: a Schédl utca – Margit utca – Erdőalja utca közötti terület, a Tiker utcával
határolva. – Átvételi helyszín: Schédl utca, Margit utca, Erdőalja utca.

Kommunális zsák: 508.- Ft/db
Biológiailag lebomló („zöldhulladékos”) zsák: 100.- Ft/db
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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
Gazdabolt
8174 Balatonkenese, Fő u. 45.
Nyitva:
Hétfő – péntek:
8.00 – 16.00
Szombat:
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 papírhulladékot 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.

SIÓKOM NONPROFIT KFT.
Elérhetőségek
Cím: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
Telefon: 84/503-200; Fax: 84/503-010
E-mail: siokom@siokom.hu

A hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.
A későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni!
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Rejtvény
E számunk rejtvényeinek
megfejtései
38. oldal
Egy fontos munka ebben az
évszakban
Őszi betakarítás

LAKÁS, HÁZ, TELEK
Balatonkenesén apartman 1 főnek hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/690-53-85
ELADNA, VENNE
Franciaágy, 140x200 cm-es, nagy ágyneműtartóval, megkímélt állapotban eladó.
Tel.: 20/432-0454
Borovi fenyőből készült, vadonatúj, állítható fejtámlás napozóágy, háromszori lakkozással eladó! Balatonkenese, Kossuth u.
38/A.
Eladó ingóságok nyaralóból! Asztalok,
székek, kis bútorok, konyhai gépek, inox és
porcelán eszközök, műanyag eszközök, villanytűzhely, locsolókannák, orosz barkácsgép, retró rádiók, szerszámok, házimozi
rendszer, televízió, tisztított 6 négyzetméteres szőnyeg, horgász eszközök, evezők,
téli horgászruhák, keverőtárcsás mosógép
– centrifuga, vasaló, porszívó stb. hívjon fel
a 06/20 926-3323 mobilszámomon és viszszahívom. Hívhat a pesti lakásomon is,
1 3414-807 vonalason, visszahívom. De bedobhat egy cédulát a postaládámba, Csizmadia K. u 11. Egész évben vásárlási lehetőség, időpontot egyeztetünk.
Eladó 1 db 102 cmx120 cm-es, bukó-nyíló
egyszárnyú műanyag ablak 25.000 Ft-ért
(új ár 71.000 Ft). Az ablak újszerű állapotban (még nem volt beépítve). Ugyanott
használt gázpalack is kapható. Tel: 36
30/9557858
SZOLGÁLTATÁS
Otthon van és fáj a lába?
Hívjon, s megyek otthonába!
Pedikűrre bejelentkezés:
06 30/619-96-62 – Szilvia

1. Csősz 2. Lecsófesztivál 3.
Gesztenye 4. Madárijesztő 5.
Október 6. Menyhal 7. Dísztök
8. Szénakazal 9. Kökény 10.
Nyara 11. Tengerihántás 12.
Tükrös szívet 13. Mustgáz 14.
Madárvonulás 15. Birskompót

51. oldal
Hát ezek meg micsodák?!
1. Páfrány 2. Földgömb 3. Filodendron 4. Dísztök 5. Tengeri
kagyló 6. Könyv

Legyen
az Ön fotója a

Balatonkenesei
Hírlap
borítóján vagy
oldalain!
Várjuk képeit!
balatonkenesehirlap@gmail.com
A felhasználhatóság
érdekében kérjük, ha
lehet, fotóikat minél
nagyobb méretben küldjék!

Októberben Kenesén

Jambrik Mihály szobafestő-mázoló,
külső-belső felújítási munkák.
Tel.: +36 30/286-07-20
Fekete Gyémánt Szépségszalon
Férfi, női és gyermekfodrászat. TC Jaguar
meleg ollós hajvágás, Pedikűr, gyógypedikűr, manikűr. Műköröm, gél lakkozás, kozmetika. Mikrodermabráziós kezelés, ultrahangos kezelés. Szeretettel várom a kedves
vendégeket! Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
Igény esetén házhoz megyek.
Zimermann Szilvia
06 20/363-57-80, 06 20/241-54-95

Balatonkenese az Instagramon is!
https://www.instagram.com/balaton.kenese/

Megemlékezés
az Aradi Vértanúk napján
2019. október 4. péntek, 11:00
Református temető
Idősek napja
2019. október 4. péntek, 16:00
Sportcsarnok
Kenesei Szabadegyetem –
Új törésvonalak Európában
és Magyarországon.
Fricz Tamás PhD előadása
2019. október 7. hétfő, 18:00
Kultúra Háza
Perspektíva –
Kultúránk
a történelmi ősidőkből
Ambrózy Andrea előadása
2019. október 18. péntek, 17:00
Református gyülekezeti ház
I. Országos Pilinszky János
Versmondó Verseny
2019. október 19. szombat, 10:00
Kultúra Háza
Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére
2019. október 23. szerda, 16:00
Bakó-liget

