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Beszámoló a 2015. június 25-i testületi ülésről 
 

A június 25-én megtartott képviselőtestületi ülésen 
módosult a költségvetésről szóló rendelet. Balatonkenese 
Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 
1.101.131.000,- forint bevételi és kiadási főösszeggel 
állapította meg a testület. Hiányt nem terveztek, mert erre a 
jogszabály sem adott lehetőséget. Ám az az eddigi hatá-
rozatok, illetve a költségvetés tervezésekor még nem ismert, 
előre nem tervezhető állami támogatások miatt módosítások 
váltak szükségessé. A módosítás tényezői, intézményenként: 

Az Önkormányzat költségvetési főösszege 
1.007.909.000,- forintról 910.516.000,- forintra csökken. 

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 
104.078.000,- forintról 105.298.000,- forintra nő. 

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési 
főösszege 46.346.000,- forintról 46.458.000,- forintra nő. 

A Városgondnokság költségvetési főösszege 
101.958.000,- forintról 102.491.000,- forintra nő. 

A Szociális Társulás költségvetési főösszege 36.200.000,- 
forintról 37.124.000,- forintra nő. 

A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény költségvetési 
főösszege 50.318.000,- forintról 51.242.000,- forintra nő. 

A Közoktatási Társulás költségvetési főösszege 
83.528.000,- forintról 84.204.000,- forintra nő. 

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege 
91.737.000,- forintról 92.113.000,- forintra nő. 

Így Balatonkenese Város Önkormányzata 
költségvetésének összevont főösszege 1.101.131.000,- 
forintról 1.003.738.000,- forintra módosul. 

Változott a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet is. A módosításhoz felülvizsgálták a 
térítési díjakat. 

Balatonkenese Város Önkormányzata locsolóvíz szol-
gáltatást biztosít a településen, főleg azon területen, ahol a 
vezetékes ivóvíz hálózat nincs kiépítve. Az üzemeltetéssel a 
Flanna Kft-t bízta meg. A szolgáltatás körülbelül 420 

ügyfelet érint. Fizetésbeli elmaradásaikról, tartozásaikról 
folyamatos tájékoztatást kapnak, s ezzel sikerült az ügyfelek 
tartozását mintegy 70%-kal csökkenteni. A meglévő locso-
lóvíz-hálózat vízjogi üzemeltetésének engedélye tárgyában a 
tervezési munkák megtörténtek, így ebben nagy előrelépés 
történt. 

Balatonkenese Város és Balatonakarattya Község képvi-
selő-testületei tovább egyeztetnek a vitás kérdésekről. Nyár 
lévén az egyik legfontosabb kérdés a strandok üzemeltetése. 
A két település vezetői abban állapodtak meg, hogy legutób-
bi, ezzel kapcsolatos megbeszélésük csak és kizárólag a 
2015. évi üzemeltetésről szól, és nem érinti a vagyonmegosz-
tást kérdését, a fenti ingatlanok jövőbeni tulajdonjogát. 

Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásra pályázott 
a város. A pályázat összköltsége 2.000.000,- forint, melyből 
az igényelt támogatás 90%, azaz 1.800.000,- forint, az önerő 
pedig 200.000,- forint. A megpályázott összegből az Önkor-
mányzat az általa szervezett nagyrendezvények műszaki, 
technikai eszközállományát és berendezési tárgyainak bővíté-
sét – öltözősátor, sátorberendezés, mobil asztal, paraván, 
padok, székek vásárlása – szeretné megoldani. 

A Hotel Marina Port a 2015. június 26. és augusztus 31. 
közti időszakban bérbe venné a Balatonkenesei Pilinszky 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által 
üzemeltetett Schédl utcai tábor két lakóegységét. A testület 
döntése értelmében erre 250.000,- forint/hó + rezsi kifizetése 
fejében lehetőségük nyílik. 

A továbbiakban a testület lakáshasználatra vonatkozó bér-
leti szerződésekről, további területbérletről és egyéb vegyes 
ügyekről döntött. Az ülés végén a képviselők meghallgatták a 
Turisztikai Egyesület képviseletében jelen levő Kelemen 
Viktória beszámolóját a Balatonfűzfővel közös turisztikai 
pályázat jelenlegi állásáról. 

További anyagokat, információkat a www.balatonkenese.hu 
weboldal „Önkormányzat” címszó „Képviselő-testületi ülés” 
fejezetében találhatnak. 

– nk – 
 
 

Sikeresen vizsgázott a balatonkenesei kamerarendszer! 
Balaton-parti rongálás és garázdaság 

 
Büntetőeljárás indult az ellen a két férfi ellen, akik megrongálták a balatonkenesei parti sétányon elhelyezett köztéri 

Napórát. 
Az eljárás adatai szerint Veszprémből szórakozni érkezett 

Balatonkenesére 2015. június 17-én egy fiatalokból álló tár-
saság, akik másnap, a kora hajnali órákban a Balaton-partra 
mentek sétálni. A társaság egyik tagja letörte a köztéri nap-
óra mutatóját és a kő alapzatot is megrongálta. A letört 
darabokat a férfi egyik társával a vízbe szórta, a mutatót 
pedig magával vitte. Az adatgyűjtés során a pár héttel koráb-
ban felszerelt köztéri kamerák felvételei nagyban segítették 
a rendőrség munkáját. Mintegy húsz órányi, több ponton 
rögzített felvétel elemzése, értékelése történt meg. A felvéte-
leken látható volt, hogy a letört mutató nem került a vízbe; a 
fiatal férfi útja a helyszínről távozóban nyomon követhető 
volt, illetve beazonosították a Balatonkenesén nyaraló társa-

ságot. Ez alapján történt meg a személyek eredményes előál-
lítása és elszámoltatása.  A nyomozás adatai alapján a Bala-
tonalmádi Rendőrkapitányságra július 1-én előállítottak két 
fiatalembert, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket a 
nyomozók. A két elkövető ellen rongálás és garázdaság vét-
sége miatt indult büntetőeljárás. 

Az adatgyűjtés alaposságát tükrözi az is, hogy a felvételek 
elemzésével párhuzamosan minden szálláshelyet felkerestek 
a kenesei rendőrök, hogy minél előbb az elkövetők nyomára 
bukkanjanak.  

Ezúton is köszönjük a kamerarendszer telepítését, a tá-
mogatók segítségét, valamint a gyors és eredményes rendőri 
felderítést!
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VÁROSUNK BERUHÁZÁSA BALATONAKARATTYÁN 
 

Határidő előtt fejeződött be Balatonakarattyán a Bercsényi 
Strand melletti magaspart-fal védelmét biztosító gabion támfal 
építése, melynek műszaki átadás-átvétele május 13-án zárult le. 

A balatonakarattyai magaspart-fal helyzetének hosszú évek óta 
tartó megoldatlansága miatt az elmúlt időszakban Balatonkenese 
Város Önkormányzatának kiemelt stratégiai célja volt a települési 
környezet minőségi védelme, az esetleges újabb partfalomlás 
okozta természeti csapás elkerülése. 

A tervezett projekt fő célja az élet- és vagyonbiztonság meg-
óvása érdekében a Balatonnal párhuzamos magaspart-fal stabilizá-
lása volt, hiszen ha a fal ledől, a Balaton északi partján megszűnik 
a vasúti közlekedés, illetve a mélyben fekvő házak is veszélybe 
kerülnek. 

Az évekig tartó előkészítő munka eredményeként induló be-
ruházás az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Prog-
ram keretében az Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állé-
konyságának biztosítása tárgyú projekt keretében, a MÁV Zrt-
vel megkötött konzorciumi megállapodás részeként került meg-
valósításra. 

Az Önkormányzatunk által elnyert és államilag támogatott 
munkálatok elvégzésére vonatkozóan a Képviselő-testület a 
jogszabály által meghatározott közbeszerzési eljárás folytatását 
követően a veszprémi székhelyű KOBOX MO Kft.-vel kötött 
kivitelezési szerződést. 

Az ugyancsak veszprémi székhelyű I-Guadrat Hungária Kft. 
által tervezett, 120 méter hosszúságú, 1-5 méter magas létesítmény 
homlokzati megjelenésébe az építésztervező a két eltérő színű 
kőzet beépítésével hullámvonalat szimbolizáló képet álmodott. 

A tényleges munkálatok az elmúlt év októberében megtartott mun-
katerület átadás-átvételt követően kezdődtek el, melyek műszaki ellen-
őrzését az előzetesen bekért árajánlatok elbírálását és a Képviselő-
testület erre irányuló döntését követően Révfalusi László Béla látta el.  

A létesítmény a tényleges funkciója mellett távlati elképzelés 
részeként lehetőséget nyújt a terület tovább fejlesztésére, a strand 
környezetének alakítására, utak, parkolók kiépítésére egyaránt. 

A beruházás 90 %-os állami támogatottsága mellett a beruhá-
zás teljes értéke 80 millió forint. 

– műszak – 
 

 
 

Vegyük észre… 
 
Ebben az esztendőben észrevehető környezeti változások tapasztalhatók városunk területén. Az elmúlt évek során elvégzett 
szorgos munkának kezd megmutatkozni az eredménye. Ma már azokon a helyeken is gyönyörű virágágyások jelentek meg, 
ahol hosszú évek óta feledésbe merültek. A jelenleg meglévő parkjaink s azok ápoltsága – legyen az a városközpontban vagy 
akár a vízparton – színvonalas, jól végzett munkáról tesznek tanúbizonyságot. Útjaink, járdáink tisztasága is szorgos kezekre és 
a tisztességesen végzett feladatok elvégeztére utalnak. Mindnyájan jól tudjuk, hogy ezeket az eredményeket a Városgondnok-
ság vezetőjének, valamint lelkiismeretes munkát végző kis csapatának köszönhetjük, és köszönet is illeti meg őket az elért 
eredményekért. 

Id. Mészöly Sándor 
a Balatonkeneséért Baráti Kör elnöke 
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Parkoló létesült a Kossuth Lajos utcában 
Balatonkenesén is, mint minden Bala-

ton-parti településen, komoly gondot és ki-
hívást jelent a parkolás megoldása. Az ide-
genforgalmi szezon kezdetével napi prob-
léma a gépjárművek elhelyezése. A parkolás 
is a közúti közlekedés része, ez városunkban 
is egyre inkább meghatározó tényező; ezen 
belül kiemelt feladat a forgalomtechnikai fe-
lülvizsgálatok elvégzése. Önkormányzatunk 
tervszerűen és folyamatosan dolgozik annak 
érdekében, hogy útjainkon a parkolás fel-
tételei is javuljanak. Alkalmazkodnunk kell 
a változó körülményekhez, hiszen gépjár-
műállományunk folyamatos nő, így a parko-
lási igények további növekedése prognoszti-
zálható. Mindezért szükségszerűvé vált a 
parkoló kialakítása a Kossuth Lajos utcában. 
Településünk központi részén van azon üz-
letek nagy része, ahol nemcsak a bevásárlá-
sokat, hanem a szabadidő eltöltésére alkal-
mas kávézót, fagylaltozót és egyéb üzleteket 
találunk, kerthelyiségekkel. A most elkészült 
parkolóterület a Tájháztól a Kossuth-szoborig biztosít biztonságos megállási lehetőséget. A jelzett útszakaszon húsz személygépkocsi 
parkolását oldottuk meg úgy, hogy a Kossuth Lajos utca csapadékvíz-elvezető nyílt árkát becsöveztük és befedtük, ami murva burko-
latot kapott. Így a területen az utcára merőlegesen is lehet parkolni. (Ezzel kapcsolatban a 9. oldalon találhatunk észrevételt.) 

A KRESZ szabályai közül a parkolásra vonatkozók megsértése a leggyakoribb. A megelőzésben jelentős szerepe van az előírások 
betartásának, a normatív és következetes számonkérésnek. A média és a lakossági civil mozgalmak szintén tevékenyen vehetnek részt 
a közfelfogás változtatásában, a közlekedési morál javításában. 

– műszak –

Áldozattá vált? Létezik segítség! 
A nyáron, különösen a Balaton-parton 

többszörösére nő az egy-egy településen 
tartózkodók száma. Minden település, 
legyen az város vagy kis falu, igyekszik 
változatos programokkal csalogatni, szó-
rakoztatni a helyi lakosokat és a vendége-
ket egyaránt. Ezzel együtt megfigyelhető 
a nagyobb tömeget, a figyelmetlenséget, 
az óvatlanabb viselkedést, a nyitott ingat-
lanokat, gépkocsikat kihasználó, bűncse-
lekmények elkövetési szándékával érke-
zők számának növekedése is. Ma már nem 
probléma nagyobb távolságot megtenni 
egy nap alatt, és villámgyorsan eltűnni az 
elkövetés helyéről. 

A megnövekvő forgalmat a közutakon 
is érzékelik az emberek. Több a türelmet-
len, szabálytalanul közlekedő, időnként 
agresszívan viselkedő vezető, aki nem 
csak a saját és utastársai testi épségét ve-
szélyezteti, hanem a többi közlekedőét is. 
A közlekedési szabályok rendszere, a 
KRESZ folyamatosan módosuló szabá-
lyai hátterében mindig a tapasztalatok, 
balesetek elemzése áll, célja pedig a ve-
szélyhelyzetek kialakulásának megelőzése. 

A Rendőrség tevékenységének egyik 
fő területe az áldozattá válás megelőzése. 

Erről szól, ha sebességet mérünk, ha alko-
holszondát alkalmazunk az ittas vezetők 
kiszűrésére, ha mozgójárőri szolgálatot 
szervezünk a betörések, besurranások meg-
előzésére, ha tipikus esetekről tájékozta-
tunk, ha a strandon a megőrzőt ajánljuk, 
vagy a parkoló gépkocsiban hagyott érté-
kekre hívjuk fel a figyelmet. 

Magyarországon is létezik az áldo-
zatvédelem intézménye állami és egyesü-
leti formában is! Igénybevételének feltéte-
lei vannak. Rendőrségen indított büntető 
eljárás, tulajdonelleni szabálysértési el-
járás, személyi sérüléssel járó közlekedési 
baleset kárvallottjai jelentkezhetnek! Már 
a feljelentés felvételekor tájékoztatást kap 
a sértett fél, hogy az életvitelét súlyosan 
veszélyeztető helyzet kialakulása megala-
pozza-e az azonnali pénzügyi segítségké-
rést, esetleg hosszú távú költségtérítést, tar-
tósabb egészségügyi vagy pszichikai ellá-
tást; vagy akár jogi képviseletre tarthat 
igényt.  

Az állami kárenyhítés országos rend-
szerét a Kormányhivatalok Igazságügyi 
Szolgálatai tarják fenn, minden megye-
székhelyen található ügyfélfogadással. Ez 
Veszprém megyében, Veszprémben talál-

ható a Kossuth utca 10. szám alatt. Az Ál-
dozatvédelmi Szolgálat munkatársai a 
rendőrség által kiállított igazolás és elbe-
szélgetés alapján, tájékoztatják az ügyfe-
leket, milyen segítségre jogosultak, és 
ahhoz milyen iratokat kell benyújtani. 

Az állami szolgálaton túl hasonló se-
gítségért lehet fordulni a Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez 
is. A Balaton-parton mindenütt a Rendőr-
kapitányság áldozatvédelmi referense kép-
viseli az Egyesületet, amely hasonló tevé-
kenységi körben nyújt segítséget. Az egye-
sület a civil kezdeményezésekre fektet 
nagyobb hangsúlyt, így a mediációra (köz-
vetítői eljárás), önsegítő csoportok szer-
vezésére, esetmegbeszélésekre szakembe-
rekkel, közlekedési balesetek vétlen áldo-
zatainak képviseletére. 

Fontos megemlíteni, hogy mindkét ál-
dozatvédelmi rendszer szolgáltatásainak 
igénybevétele ingyenes, és arra is van lehe-
tőség, hogy megelőzési céllal, a bűncse-
lekmény vagy káresemény bekövetkezése 
előtt éljen vele, aki veszélyben érzi magát. 

Stanka Mária c. r. őrnagy 
Áldozatvédelmi referens 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Tisztelt Olvasók! 
 
Mai számunktól kezdődően soroza-

tot indítunk, melyben az épített környe-
zet alakításához kapcsolódóan egy-egy 
fontosabb témakört ismertetünk, illetve 
hívjuk fel rá figyelmüket. 

Szándékunk apropójául szolgál, hogy 
Balatonkenese Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közelmúltban új 
rendeletet alkotott. 

A Balatonkenese város településké-
pi védelméről szóló 13/2015. (V. 29.) 
önkormányzati rendelet, mint települési 
jogszabály célja, hogy a településren-
dezés e sajátos eszközével Balatonke-
nese építészeti, városképi, illetve ter-
mészeti értékeinek védelme hangsúlyo-
zottan érvényesüljön, továbbá az építési 
tevékenység szélesebb körű ellenőrzé-
sének lehetősége.   

Amint az sokak előtt ismeretes, 
2013. január 1-étől az építésügyi igaz-
gatásban jelentős változások történtek. 
A járási hivatali rendszer megkezdte 
működését. Ennek megfelelően Bala-
tonkenese közigazgatási területén a 
háromszintű hivatali struktúrának meg-
felelően és a konkrét ügy jellegétől 
függően az építésügyi hatósági ügyinté-
zés Balatonalmádi Város Jegyzőjénél, a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Építésügyi Hiva-
talnál, vagy a Veszprémi Járási Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hivatalnál 
történik.  

Jelentősen megváltoztak az építési 
hatósági munka kereteit meghatározó 
jogszabályok is. A korábbi háromféle 
engedélyezési és a bejelentési eljárás 
helyett egy letisztultabb, egyszerűbb 
logika határozza meg az eljárások jelle-
gét, csak engedélyköteles és engedély 
nélkül végezhető tevékenységeket ne-
vesít az új jogszabály (az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építés-
ügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet). 

A változások jelentősen kihatnak az 
építésügyi igazgatáson belül a helyi 
önkormányzatok szerepére is. Az enge-
délyköteles és az engedély nélkül vé-
gezhető tevékenységek körében egy-
aránt nagyobb súlyt kaphatnak az ön-
kormányzatok, amennyiben a számukra 

biztosított jogkörök gyakorlásához 
szükséges helyi rendeletet megalkotják.  

Egyik fő terület az engedélyköteles 
építési tevékenységek köre. Itt az úgy-
nevezett településképi véleményezési 
eljárás során a főépítész, vagy a helyi 
tervtanács szakmai hátterére támasz-
kodva kap lehetőséget a polgármester, 
hogy részt vegyen az építésügyi ható-
sági eljárásban. A településképi véle-
ményt az engedély kiadásánál az eljáró 
hatóság köteles figyelembe venni. A 
településképi vélemény ellen önálló 
jogorvoslatnak nincs helye, az csak az 
építésügyi hatósági ügyben hozott dön-
tés keretében vitatható. Jogorvoslatra 
természetesen van lehetőség: másodfo-
kon a polgármester véleményét az ille-
tékes állami főépítész vizsgálja felül. A 
település polgármestere számára bizto-
sított településképi véleményezési eljá-
rás lefolytatás jogkörének előfeltétele 
az erről szóló helyi rendelet megalkotá-
sa.  

Másik fő terület az engedély nélkül 
végezhető tevékenységek köre. Itt az 
úgynevezett településképi bejelentési 
eljárás során szintén a főépítész, vagy a 
helyi tervtanács szakmai hátterére tá-
maszkodva kap a polgármester egyetér-
tési vagy megtiltási lehetőséget az eljá-
rásban, ami az építésügyi hatóságtól 
független. A döntés elleni jogorvoslatra 
itt is van lehetőség, másodfokon a pol-
gármester döntését az illetékes állami 
főépítész vizsgálja felül. A település 
polgármestere számára biztosított tele-
pülésképi bejelentési eljárás lefolytatás 
jogkörének előfeltétele az erről szóló 
helyi rendelet megalkotása, melynek 
során meg kell határozni az engedély 
nélkül végezhető tevékenységek körén 
belül a településképi bejelentési eljárás-
ra kötelezett tevékenységek körét is.  

Az említett két terület az építési te-
vékenységek teljes skáláján biztosítja a 
helyi önkormányzat számára a véle-
mény-nyilvánítás és az érdemi érdek-
képviselet lehetőségét.  

Jogszabály által biztosított új elem-
ként kerül be az eljárási rendbe a „hall-
gatással történő tudomásulvétel” fo-
galma, tehát amennyiben nem születik 
egy adott ügyben – az arra rendelkezés-

re álló határidőn belül – polgármesteri 
vélemény, vagy a bejelentési eljárásban 
a tevékenység tudomásul vételéről, 
vagy megtiltásáról szóló döntés –, az 
eljárást, vagy építést nem akasztja meg. 

Az önkormányzati rendelet elfoga-
dásra került és 2015. május 30-án ha-
tályba is lépett. Ennek – alább közölt – 
1. számú melléklete tartalmazza azon 
építési engedély nélkül végezhető épí-
tési tevékenységeket, melyek vonatko-
zásában a bejelentési eljárás keretében 
dönt a polgármester. Az eljárásban 
szakmai közreműködőként részt vevő 
főépítész, Szabó Zoltán elérhetőségei – 
telefon: +36-30-9020552; e-mail:     
sza-csa@invitel.hu. 

A rendelet teljes dokumentációja, 
valamint 2. számú mellékleteként a 
bejelentési eljárás megindításához 
szükséges kérelem városunk honlapján 
a www.balatonkenese.hu oldalon, va-
lamint a Polgármesteri Hivatal műszaki 
irodájában elérhető. 

– műszak –  
 
Településképi bejelentési eljárás-

hoz kötött tevékenységek: 
1.   A műemléki környezetben, il-

letve a helyi védett területen, vagy 
egyedi helyi védelem alatt álló épület-
nél az építmény átalakítása, felújítása, 
helyreállítása, korszerűsítése, homlok-
zatának megváltoztatása, ha az építési 
tevékenységgel az építmény tartószer-
kezeti rendszerét vagy tartószerkezeti 
elemeit nem kell 

a)  megváltoztatni, 
b)  átalakítani, 
c)  elbontani, 
d)  kicserélni, 
e)  megerősíteni vagy 
f)   változatlan formában újjáépíteni. 
2.    Új, önálló (homlokzati falhoz 

rögzített vagy szabadon álló) égéster-
mék-elvezető kémény építése melynek 
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 

3.    A műemléki környezetben, il-
letve a helyi védett területen, vagy 
egyedi helyi védelem alatt álló épület-
nél az épület homlokzatához illesztett 
előtető, védőtető, ernyőszerkezet építé-
se, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, 
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megváltoztatása, ha ehhez az épület 
tartószerkezetét nem kell 

a)  megváltoztatni, 
b)  átalakítani, 
c)  megbontani, 
d)  kicserélni, 
e)  megerősíteni vagy 
f)  újjáépíteni. 
4.    Épületben az önálló rendeltetési 

egységek számának változtatása. 
5.    Kereskedelmi, vendéglátó ren-

deltetésű épület építése, bővítése, mely-
nek mérete az építési tevékenység után 
sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapte-
rületet. 

6.    Nem emberi tartózkodásra szol-
gáló építmény építése, bővítése, mely-
nek mérete az építési tevékenység után 
sem haladja meg a nettó 50 m3 térfoga-
tot és 3,0 m gerincmagasságot. 

7.    Olyan, nem építési engedélykö-
teles önálló reklámtartó építmény építé-
se, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, meg-
változtatása, melynek mérete az építési 
tevékenység után meghaladja az A1 
méretet 

8.    Szobor, emlékmű, kereszt, em-
lékjel építése, elhelyezése, ha annak a 
talapzatával együtt mért magassága 
nem haladja meg a 6,0 m-t. 

9.    Emlékfal építése, melynek ta-
lapzatával együtt mért magassága nem 
haladja meg a 3,0 m-t. 

10.    Megfelelőség igazolással – 
vagy 2013. július 1-je után gyártott 
szerkezetek esetében teljesítménynyi-
latkozattal – rendelkező építményszer-
kezetű, tömegtartózkodás céljára nem 
szolgáló, és legfeljebb 180 napig fenn-
álló, ideiglenes fedett lovarda építése. 

11.    Olyan, nem építési engedély-
hez kötött, növénytermesztésre szolgáló 
üvegház építése, bővítése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, megváltoztatása, mely-
nek legmagasabb pontja az építési te-
vékenység után meghaladja a 

a)  beépítésre nem szánt területen a 
3,0 m-t, 

b)  beépítésre szánt területen – tel-
kenként összesített területtel – a nettó 
100,0 m2 alapterületet és a 3,0 m-t. 

12.    Olyan, nem építési engedély-
hez kötött, növénytermesztésre szolgáló 
fóliasátor építése, bővítése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, megváltoztatása, mely-
nek legmagasabb pontja az építési te-
vékenység után meghaladja a 

a)  beépítésre nem szánt területen a 
3,0 m-t, 

b)  beépítésre szánt területen – tel-
kenként összesített területtel – a nettó 
100,0 m2 alapterületet és a 3,0 m-t. 

13.    A nem építési engedélyhez kö-
tött 3,0 m vagy annál nagyobb magas-
ságú, a 30 m3 vagy annál nagyobb tér-

fogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, 
nem veszélyes folyadékok tárolója, 
nem veszélyes anyagot tartalmazó, 
nyomástartó edénynek nem minősülő, 
föld feletti vagy alatti tartály, tároló 
elhelyezéséhez szükséges építmény épí-
tése, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 

14.    A felszíni mozgásveszélyes te-
rületen bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb 
térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mé-
lyebb magánhasználatú kerti víz-, für-
dőmedence, kerti tó építése. 

15.   Azon a területen, ahol új sza-
bályozási vonal érinti az ingatlant, to-
vábbá  műemléki környezetben, illetve 
a helyi védett területen, vagy egyedi 
helyi védelem alatt álló épületnél kerí-
tés építése, meglévő helyreállítása, át-
alakítása. 

16.    A műemléki környezetben, il-
letve a helyi védett területen, vagy e-
gyedi helyi védelem alatt álló épületnél 
napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-
berendezés építményen vagy építmény-
ben való elhelyezése, ha az nem minő-
sül építési engedélyhez kötött építési 
tevékenységnek. 

17.    Utasváró fülke építése. 
18.    A legfeljebb 2,0 m mélységű 

és legfeljebb 20 m3 légterű pince építé-
se, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 

– műszak – 
 

 

Egy eldobott szó 
 
A demagóg szó pontos meghatározása: tetszetős, de ha-

zug ígérgetés, valaki vagy valami ellen irányuló felelőtlen 
hangulatkeltés. Nos, e szóval illettek néhányunkat, amikor mi 
is ismertettük álláspontunkat egy fontos döntés meghozatalát 
megelőzően. 

Sajnos az elmúlt évtizedek történéseinek alapján elegendő 
okunk van az óvatosságra. Ám vannak olyanok, akik érzel-
meik ellenére is „hideg fejjel” képesek a döntéshozatalra. 
Természetesen mi is egyetértünk azzal, hogy valamilyen 
irányba el kell dönteni bizonyos dolgokat, hisz az élet ezt 
megköveteli. De azok számára bizony nem mindegy, akik 
ragaszkodnak az általuk is létrehozott értékekhez, s nehezen 
vagy egyáltalán nem szeretnék bizonytalan működtetésüket 
(mivel nem tudni konkrét idejét) átadni. Természetesen a 
döntés a pillanatnyi megtakarítások szempontjából jelenleg 
előnyös településünk számára. De vajon mi és kik jogosíta-

nak fel bárkit is arra, hogy demagóg embereknek nevezze 
azokat, akik kevésbé támogatják az általa helyesnek tartott 
állásfoglalást? 

Én és a velem egyetértők nem óhajtunk senkit minősíteni; 
a többségi döntést nekünk is el kell fogadnunk, remélve, 
hogy a döntés valóban helyesnek bizonyul. Erről viszont 
majd csak a jövő tehet tanúbizonyságot. Mindezek ellenére 
ismételten tiltakozom az általunk képviseltek nevében is, 
hogy bárki demagóg embernek tituláljon bennünket s a kö-
zösségünkhöz tartozó, velünk egyetértő értelmiségi barátain-
kat is! Mi a biztos jövőt nem a bizonytalan ígérgetésekkel, 
hanem a valóság világában szeretnénk megteremteni. Minden 
ember csak azt tudja tiszta szívvel és lelkiismerettel megbe-
csülni s félteni, aminek a megteremtésében önmaga is tevé-
kenyen részt vállalt s megküzdött érte. 

Id. Mészöly Sándor 
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Július: Év-delelő hava 
 

Az egészséges élet úgy is felfogha-
tó, mint bonyolult ritmusok egymáshoz 
jól illeszkedő harmóniája. Ilyen ritmi-
kus jelenség a nappal és az éjszaka 
váltakozása, az évek és évszakok kör-
forgása, az ünnep és a hétköznap, a 
munka és a pihenés, a megszólalás és a 
csend, a gondolkozás és a kivitelezés, a 
lelki és testi dimenziók egymást kiegé-
szítő sok-sok csodálatos világa. Mind-
erről az Írás is beszél: „Mindennek 
megvan a maga órája, és minden szán-
déknak a maga ideje az ég alatt: Van 
ideje a születésnek és a halálnak; ideje 
az ültetésnek és az ültetvény kiszedésé-
nek. Ideje az ölésnek és ideje a gyógyí-
tásnak, ideje a bontásnak és ideje az 
építésnek. Ideje a sírásnak és ideje a 
nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje 
a táncnak. Ideje a kő eldobásának, és 
ideje a kő összeszedésének, és ideje az 
ölelésnek, és ideje az öleléstől való 
tartózkodásnak. Ideje a keresésnek, és 
ideje az elveszítésnek, ideje a megőr-
zésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje az 
eltépésnek, és ideje a megvarrásnak; 
ideje a hallgatásnak, és ideje a szólás-
nak. Ideje a szeretetnek, és ideje a gyű-
löletnek; ideje a háborúnak és ideje a 
békének." (Péld 3,1-8) – és mindebből 
következik, hogy ideje és különleges 
értelme van a vakációnak, a szabadság-
nak és a nyaralásnak, amit különösen a 
július szimbolizál, mert bármely év-
szakban is menjen valaki kikapcsolódó 
pihenésre vagy utazásra, azt mindig 
„nyaralásnak” nevezzük. 

A nyaralás valódi ünnep, mert egye-
síti magában annak minden tulajdonsá-
gát. Nem a semmire következik, hanem 

az értelmes, alkotó és dolgos hétköz-
napokra, amelyek nemcsak fáradtsággal 
járnak, de gyümölcsöket is teremnek. 
Az ünnep a létrehozott és begyűjtött 
értékek fölötti öröm és megnyugvás 
alkalma, és a gyümölcsök élvezetének 
lehetősége. Az ember társas lény. Ezért 
elképzelhetetlen, hogy örömét és bol-
dogságát magányosságban akarja meg-
élni. A kifejeződési formák természete-
sen sokfélék lehetnek: a hangos, dina-
mikus megnyilvánulásoktól az áhítatos, 
ünnepélyes csendig, a nagy tömegekkel 
való együttléttől a meghitt órák magá-
nyáig. Ez a magány azonban nem 
egyedüllét, hanem bensőséges-szemé-
lyes feldolgozása mindannak, amit áté-
lek, és viszonyulás mindazokhoz, akik-
hez tartozom. 

A vakációban minden másképp tör-
ténik, és mindennek más az íze és a 
jelentősége. Másképp öltözködünk, 
másmilyen zamatát érezzük még a 
megszokott ételeknek és italoknak is,  
más a  levegő  illata és  édes az  alvás,  
másképp tevékenykedünk és másfajta 
könyveket olvasunk. A vakációban az 
embert hirtelen egészen más dolgok 
kezdik érdekelni. Lélekben szinte min-
denki fölfedezni vágyó ifjúvá változik, 
s közben megfeledkezik arról, hogy 
álságosan és természetellenesen komo-
lyan vegye önmagát.  

Feltehetjük önmagunknak a kérdést: 
mit jelent számunkra az otthonunktól és 
megszokott munkánktól való szabadsá-
gos távollét? – S a válasz szinte önma-
gától kínálkozik: A nyaralás mindenek-
előtt a felszabadulás élményét jelenti 
számunkra. Megszabadulhatunk ugyan-

is az évközben csak a megélhetés miatt, 
de nem saját jószántunkból elvállalt, és 
csupán kényszerűségből elvégzendő 
terheinktől. Gúzsba kötött és eldefor-
mált kapcsolatainkat személyi szabad-
ságunkban újra rendezhetjük. 

De jó lenne elkerülni az ilyenkor le-
selkedő veszélyeket és a felületes köny-
nyű megoldásokat, mert azok újabb 
torzulásokat jelentenek. Arra gondo-
lunk, hogy nem kell mindent megta-
gadni, ami eddig körülvett, mert bizo-
nyára sok érték volt azokban is, és nem 
kell mértéktelenül habzsolni az új lehe-
tőségeket csak azért, mert újak. Ennek 
tisztázására valók a lélek csendes órái. 
Nagyon jó, ha ezt az ember Isten színe 
előtt teheti meg. Ide kívánkozik Ady: 
Az Úr érkezése című verse:  

 
Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborus éjjel. 
 
És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,  
De őt, a fényest, nagyszerűt,  
Mindörökre látom. 
 
Július van, delel a nyár. Árnyékában 

találjon magára minden megújulni és 
felüdülni vágyó emberi lélek. 

 
Dr. Balázs Pál 

 
 

Gyógynövény horoszkóp 
Oroszlán VII. 23 – VIII. 23. 

                                        A bőséges fogyasztás embere 
 

Habitus: Nehezen viseled, ha útirányt kell változtatnod, és gyakran hiúságos miatt benne maradsz 
abban a helyzetben, amelyről tudod, hogy kudarcra van ítélve. 
Betegségre való hajlam: Szív- és keringési, valamint gerincbetegség, hátprobléma. 
Gyógynövény: Kamilla, fagyöngy, lestyán. 
Felhasználási ajánlat: A vérnyomáscsökkentő fagyöngy jót tesz, de a szedésről mindenképpen tudjon az orvosod is! Ihatod 
kúraszerűen hat hétig, teában. Ekkor három héten át napi három csészével fogyassz, két héten keresztül napi két csészével, az 
utolsó héten csak egy csészével. 

Ha a szív- és keringési panaszok vizesedéssel járnak, fűszerezz többet lestyánnal. Az egyedi ízű gyógynövény remek vizelethajtó. 
Napi 1-2 csésze kamillatea elfogyasztásával a fájdalomcsillapítók egy részének gyomorkárosító hatását is csökkentheted. 

+ 1 tipp: A fagyöngy ágait ősz vége felé gyűjtsd be, válaszd le a szemeket, kiterítve hagyd megszáradni árnyékos helyen, majd 
tördeld apró darabokra, végül üvegedényben rakd el! 

Közzéteszi: Fazekas Andrásné 
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Lakossági észrevételek 
 

Örömmel olvastunk a Balatonkenesei Hírlap 
2015. júniusi számában a testületi ülésen el-
hangzott döntésekről. Jó lenne, ha ez a rovat 
állandóvá válna, így az újságolvasó figyelemmel 
kísérhetné az eseményeket. 

Sokan hiányolják a döntések előtti párbeszé-
det. A választókat érdekli, milyen rövid vagy 
hosszú távú tervei vannak a képviselőtestület-
nek. Ezeket a döntés előtt nyilvánosságra kellene 
hozni. Így elkerülhetőek lennének a találgatások 
vadabbnál vadabb variációi.  

Nagyon meglepett a Tájház előtti árok be-
temetése. Azért talán annyit elvárhattam volna, 
sok munka után, amit a gyűjteményért tettem, 
hogy tudassák velem, mit miért akarnak tenni. 
Megváltozott az utca képe azzal, hogy a nyitott 
árokba (nem az egész utcában), betoncsöveket 
helyeztek és befedték. Pedig minden települési 
rendezési tervben helyi védelemre van besorolva 

az utca. A Tájház az országos műemlékek között szerepel. Az árok, mint a régmúlt utcaképének meghatározó eleme, hozzátar-
tozik a Tájház egészéhez. 

A Kossuth utca közútjának szélessége 4 méter. Két autó egymás mellett nehezen tud elhaladni. Nem beszélve arról, ha egy 
nagyméretű személyautó az útra merőlegesen áll, a hátsó lökhárítója az út közepéig ér ki. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatási 
építmények kialakításakor először a parkolási lehetőségeket kell megtervezni. Sajnos az autósok legszívesebben az üzletek 
pénztáráig is behajtanának, ha tehetnék. Pedig van parkolási lehetőség a boltoktól kicsit távolabb. Nem beszélve a Coop üzlet 
előtti területről. Az épület készültekor parkolónak lett kialakítva az a terület, ahol ma vásárosok váltják egymást. 

Kié az a terület? Kinek fizetik a helypénzt? Az is a szóbeszéd tárgya, hogy lejárt a szerződés ideje, amit az akkori tanács és 
az építő kötött. Csak remélni merjük, hogy él az önkormányzat az elővásárlás jogával, ha mindez lehetséges. 

Legutóbbi szóbeszéd, hogy a Kossuth térre is parkolót terveznek. A Kossuth-szobor és környéke végre méltó környezetben 
van. Sok ember munkáját dicséri. Kötelességünk megőrizni, védeni. Az évtizedes fák alatt pihenésre alkalmas parkot ne ront-
suk el az autók kipufogógázával! 

Írásommal szeretném felhívni a döntéshozók figyelmét a településért aggódó és tenni akaró emberek véleményére. 
Vér Lászlóné 

 

 
 Nem árt az óvatosság… 

 
Kár, hogy ilyenekről is hírt kell adnunk, de felhívjuk ol-

vasóink figyelmét, hogy rossz dolgok sajnos bárkivel meg-
történhetnek. Nem egyszer ismerősünk, közvetlen környeze-
tünk egyik tagja, vagy netán mi kerülünk olyan helyzetbe, 
amiről később, az eset után azt mondjuk: sosem gondoltam 
volna, hogy velem ilyen megtörténhet… 

Így járt az alábbi eset károsultja is. 
Elromlott autójára hivatkozva kért segítséget és szállást 

egy magát debreceni lakosnak mondó fiatalember az egyik 
balatonkenesei szállásadónál. Amikor autószerelőt ajánlot-
tak neki, azt visszautasította, mindenképpen maradni szán-
dékozott. Mint utóbb kiderült, nem véletlenül. Szobát vett ki 
egy éjszakára, majd szállásadója jóhiszeműségét kihasznál-
va, amikor egyedül maradt, a lakás előle elzárt részét feltör-
te, és onnan készpénzt tulajdonított el. Viselkedése, szemé-
lye előzetesen gyanúra nem adott okot; jól szituált, kulturált, 
ápolt megjelenésű személy benyomását keltette. 

Bár nem helyes, ha minden hasonló esetben farkast kiál-
tunk, de mégis jó, ha él az egészséges gyanakvás. Soha nem 
lehet elég óvatosnak lenni. 

Elveszett táska
 
Olvasóink segítségét kérjük egy másik ügyben, mely 

szintén itt, Balatonkenesén történt. 
Dr. Danyi József nyaralótársunk autóstáskája 2015. jú-

nius 19-én, pénteken elveszett. Benne számára rendkívül 
fontos iratok, kórházi zárójelentések, névkártyák, vezetői 
engedély és egyéb dokumentumok, valamint pénz is volt. 
Az okmányok és iratok mások számára nyilvánvalóan érték-
telenek, így azok előkerülésében még mindig reménykedik. 
Nagyon kéri, hogy aki megtalálja a táskát, vagy akár doku-
mentumok egy részét, juttassa vissza hozzá: adja le az Ön-
kormányzatnál. vagy dobja be az Útalja utca 39. számú 
háznál. 

Segítségüket előre is köszönjük! 
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Ferenc és kutyája, Totyika 

A fenti gondolatot Kisnémeth Ferenc festő- és grafikus-
művésztől hallottam egy beszélgetésünk során. Találkozá-
sunkkor mesélt nekem eddigi életútjáról, művészetéről, gon-
dolatairól. Személyében egy olyan érzelemgazdag, különle-
ges egyéniséget ismerhettem meg, akit csak képeit látva lehet 
igazán megérteni. Személyiségének egy darabkáját talán 
sikerül önöknek bemutatnom. 

Ferenc Szombathelyen született, mely város ismert művé-
szeti életéről és alkotóiról. A rajz szeretete már nagyon korán 
megmutatkozott nála: négyévesen képregényeket rajzolgatott 
saját szórakoztatására. Ezeket látva édesapja felkereste Jaksa 
István festőművészt, aki hozzá hasonlóan szintén a MÁV-nál 
dolgozott és egy szabad rajzműhelyt vezetett. Ferenc ezt 
követően tíz évig volt Jaksa István tanítványa. Mestere tagja 
volt a Magyar Képzőművészek Országos Szövetségének, 
valamint jegyzője a Szent Márton Céhhé átalakult képzőmű-
vészeti szakosztálynak. 1980-ban több évtizedes alkotói pá-
lyájáért és pedagógiai tevékenységéért Derkovits-díjat kapott. 

Ferenc gyerekkorának olyan meghatározó időszaka volt 
ez, amelyre mindig csodálattal gondol vissza. Tanárától ábrá-
zoló geometriát, a perspektívát és a természeti törvényeket 
tanulta, mégis kapott egyfajta alkotói szabadságot is. A ter-
mészet közelsége, a közeg, amelyben élt, meghatározta lá-
tásmódját, mivel Jaksa István is egy olyan festőművész volt, 
akit az egyszerű emberek hétköznapi világa érdekelt, egyfajta 
romantikus ábrázolásmódban. Amilyen csodálattal mesélt 
nekem Ferenc „Pista bácsiról”, az egyértelművé tette szá-

momra, hogy Jaksa Istvánt tartja egyetlen és igazi nagy mes-
terének. 

Az ő tanácsát követve felvételizett Budapestre, a Képző- 
és Iparművészeti Szakközépiskolába, ahol a bőr-papír, 
könyvműves és restaurátor szakot végezte el. Szombathely 
után Budapest, ez a nyüzsgő, kötetlen metropolisz nyomás-
ként nehezedett rá. Nehezen szokta meg a teljesen más vilá-
got. Az iskolában az elsősök még nem vehettek részt az éves 
rajzversenyen, de másodéves korától kezdve minden évben 
az ő munkája nyerte el az első díjat. Ezek a sikerek nagyban 
segítették, hogy a beilleszkedés könnyebbé váljon. 

Budapest után Ferenc számára újra Szombathely követke-
zett, ahol a Savaria Múzeum grafikusaként dolgozott. Ez 
fontos előtanulmánynak bizonyult a főiskolai évekre. 

1975-ben vették fel a budapesti Magyar Iparművészeti 
Főiskola Alkalmazott-grafika Tanszékének Typografika 
szakára. A főiskolai élet izgalmasnak, élménydúsnak és fel-
szabadultnak bizonyult. A külföldi diákok jelenléte és az 
országhatáron túlra jutás élménye Ferencet is elvarázsolta. A 
csereutaztatások révén eljutott Szentpétervárra és Moszkvába 
is. A főiskolán többek között olyan tanárai voltak, mint Kass 
János, Balogh István, Virágvölgyi Péter, Nagy Zoltán. A 
különböző szakok diákjai egymástól is sokat tanultak, a főis-
kola nyomdájában pedig a hagyományos nyomdászati eljárá-
sokkal is megismerkedhettek. 

Tanulmányai befejeztével, mint a legtöbb „iparon végzett 
grafikus”, először ő is a Hungexpo-nak dolgozott, majd olyan 
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cégeknek, mint például a Móra Kiadó, a MOKÉP, a Mező-
gazdasági Könyvkiadó, a Cserépfalvi Kiadó, a Csepeli Vas- 
és Fémművek, a Salgótarjáni Üveggyár, az ELTE Egyetemi 
Könyvtár. Munkája révén többek között eljutott Finnország-
ba, Németországba, Lengyelországba, Törökországba, Bulgá-
riába. 

Ezek után következett a „Hat” reklámügynökség melyet 
egy fiatal, tehetséges és kreatív csapat alapított. Nekik dolgo-
zott több mint tizenöt éven keresztül. „Külsős grafikus”-ként 
vett részt a magyar piacon akkoriban megjelenő Suzuki által 
kiírt tenderben, és annak megnyerése után a reklámügynök-
ség őt bízta meg a Magyar Suzuki grafikai munkáival. Az 
óriásplakátok, prospektusok, újsághirdetések, reklámtáblák, a 
különféle Suzuki-akciók látványterveinek készítése, valamint 
az összes ezekhez kapcsolódó grafikai tervezési és számító-
gépes kivitelezése az ő feladata volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elkorhadt gyökerek 

Munkáját díjak sora követte. 1992-ben és 1996-ban, 
„Arany Pegazus”-díjat, 1993-ban „Bronz Pegazus”-díjat, 
2002-ben „EFFIE”-díjat vehetett át a Suzukinál végzett 
munkájáért. 

Díjazták továbbá 1994 és 1995-ben az OTP-nél végzett 
tevékenységéért is: ezért szintén „Bronz Pegazus”-díjat vehe-
tett át. 

A „Hat” reklámügynökség külső munkatársaként részt 
vett továbbá az IKEA, az OBI, a Matáv, az Ytong grafikai 
tervezési munkáiban is. 

Később a reklámgrafikát „hátrahagyva” újból a rajz- és 
festészet kerülhetett a középpontba. Ez életének egy új szaka-
szát jelentette: Pesthidegkútról a Balaton mellé költözött. 
Régi gyerekkori álma valósult meg azzal, hogy egy évnyi 
hosszas keresgélés után családjával megtalálta végleges ott-
honát a magyar tenger mellett. A választásban fontos szem-
pont volt az is, hogy Balatonkenese közel van Budapesthez, 
mivel párja Kálóczi Katalin az ELTE Egyetemi Könyvtárá-
nak Főigazgatójaként még aktívan dolgozik. Településünk 
egyedülálló abban, hogy a többi Balaton-parti üdülővárostól 
eltérően megőrizte békés, csendes mivoltát. Ferenc számára a 
nyugalom szigetét jelenti; szeret itt élni, fantasztikus embe-
rekkel ismerkedhetett meg, és olyan mély barátságokat kötött, 
melyekre már nem is számított. 

Balatonkenesén eddig két kiállítása volt, „Tükröződések” 
valamint „Vízközelben” címmel. Akik megtekintették képeit, 
bizonyára emlékeznek rá, hogy a fő irányvonal munkáiban a 
Balaton és a hozzá szorosan kapcsolódó vízi világ. 

De Ferenc nemcsak festő, hanem hangszerkészítő és ze-
nész is. Beszélgetésünk során elgondolkodva hallgattam, 
miként mesél arról, hogy számára a képzőművészet önmagá-
ban egyedül nehezen elképzelhető. Az irodalom, a zene és a 
művészet többi ága is óriási hatással van rá, segíti kiteljese-
désében. Művészetét egyaránt jellemzi a hagyományok tiszte-
lete és az alkotói szabadság. Nem egyetlen irányvonalat és 
stílust akar tökéletesíteni, hanem az éppen megfelelő eszköz-
zel ragadja meg a témát, legyen az olajfestmény, krétarajz, 
akvarell vagy elektrografika – attól függően, hogy melyiket 
tartja a legalkalmasabbnak és legmegfelelőbbnek érzései 
kifejezéséhez. Fontos számára a képei mögött megbújó mon-
danivaló és az érzelmek kifejezése. 

Egyik visszatérő témája a víz, mely mindig is elvarázsolta 
a maga sokszínűségével, megjelenési formájával, arculatával. 
Víz. Talán ez jellemzi leginkább Ferenc alkotói tevékenysé-
gét. Folyton változik: hol egyik, hol másik formáját mutatja, 
a tájat, mely visszatükröződik benne. Talán az élet e legfon-
tosabb eleme tud leginkább azonosulni Ferenc változó tech-
nikai alkotásaival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jég-ár 

A másik, mely világát leginkább jellemzi: az idő kereké-
ből kiragadott pillanatok. Ezeket hihetetlen aprólékossággal 
és pontossággal adja vissza. Benne ott van pillanatnyi hangu-
lata, érzelmei és gondolatai. Amikor ezen meglátásomnak 
hangot adtam, ő mosolyogva a következőket mondta:  

 „A világ körülöttünk csodálatos dolgokkal van tele, ami 
mellett elrohanunk. Úgy érzem, vannak pillanatok, amelyeket 
újra meg kell mutatni.” 

Nagy öröm volt számomra közelebbről is megismerni Fe-
rencet – mint embert, és mint művészt egyaránt. Kivételesnek 
érzem magam, hogy betekintést engedett a maga zárt világá-
ba. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogyha az esti kutya-
sétáltatás közben összefut vele, bátran szólítsa meg! Én annak 
idején megtettem, és egy különleges ember barátságával 
lettem gazdagabb. 

Szabó Tamás 
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Képekkel tanítani, tanítással festeni 
Gál István kiállításának megnyitója, 2015. július 10-én 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha Papkeszi felől érkezünk Kenesére, feltárul a tó, a templomtorony. Egy kép. Nyomában a megérkezés, a hazatérés, a szép-

ség öröme. A pillanat leginkább Somlyó György: Ellenjavallat című versével ragadható meg: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiállító, Gál István 2014-ben Ba-
latonkenese – Balatonakarattya Kultú-
rájáért díjban részesült. 

1983-ban – ötven évesen – költöz-
tek feleségével együtt Kenesére, ahol az 
iskolában pedagógusi pályájuk utolsó 
tíz évét töltötték. (Náluk nem lehet tud-
ni, hogy őslakosok vagy betelepülők, 
nyaralók vagy törzsnyaralók. Pista 
bácsi a mai napig, biciklivel, hátizsák-
kal délelőttönként beszerző körútra 
indul… Mindenki ismeri – hiszen a 
tanár olyan ember, aki mások álmában 
beszél –, közéleti, alkotó tevékenysé-
gét. 

Azt tartotta: a képekkel tanítani kell, 
a tanítással pedig festeni. 

„Egy műalkotás mindig azt tanítja 
nekünk, hogy nem láttuk azt, amit néz-
tünk” – mondta Paul Valery. 

A festészet külön világ, külön sza-
bályokkal. Meg kell tanulni, ami meg-
tanulható, és aztán van valami rejtélyes 
viszonylat, alkotó és kép elválaszthatat-
lan, egymást képviselik. 

A táj – lelkiállapot „s bár Petőfi egy 
egész megváltatlan országrészt avatott 
költőivé, – az Alföldet, melyen Vörös-
marty az út sarán kívül egyebet még 
nem látott” – írta Szerb Antal. S Gál 
István képei ezt igazolják. Alföldi em-
berként jobban szerette festeni a dom-
bos-hegyes vidéket. Bácsborsódon szü-
letett, Baján járt tanítóképzőbe. Hatéve-

sen (!) eldöntötte, tanítani fog. Felesé-
gével együtt pályájukat Kövesmajorban 
kezdték, összevont 1-8. osztályos ta-
nyasi iskolában. A kövesmajori iskolát 
azóta ledózerolták. Emlékét a kiállítás 
„főképe”, a Bealkonyodott című fest-
mény őrzi. 

Mesterei ifj. Éber Sándor és Kelle 
Sándor voltak. „Gyorsan szerettem dol-
gozni, mert a fejemben megvolt a kép” 
– meséli Gál István. Annyira gyorsan, 
hogy a vizsgaképére a nyolc órából 
másfelet használt fel. 

A kiállított képeknek feltűnő pontos 
a rajzolata, tisztasága. Fény-árnyék já-
tékok vezetik szemünket. Művésztele-
pek munkái, utazási emlékek, a pillanat 

 

 

„…A víz kékjére loccsants 
Itt-ott szél-fútta zöldet, 
Váltogass fényt meg árnyat 
A domboldalakon, 
 

Keverd össze a nádas, 
Egy közelgő hajó, 
Hullámok, emberek, 
És madarak neszét. 
 

Vesd magad közébük. 
Légy velük együtt.” 

 

És a Kultúra Házában jól esik idézni ezt is: 
„A kultúra nem bagatell. 
A kultúra az anyatej… 
A kultúrának haza kell… 
A kultúra nem mesehab. 
Ha nincs kultúra – te se vagy…”  

(Müller Péter Sziámi: Tézisek a kultúráról)  
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varázslatai. Közöttük csak egyetlen 
akvarell van, a Bugac című kép – por-
felhő, régi emlék. A többi olaj és pasz-
tell. Gál István alkotásmódszere: a mí-
ves kézmű, – formai tisztasággal, a 
szépség és őszinteség bölcsességével. 

A tehetség: adatik. Édesapja bog-
nármester, aki hintót is készített. Nagy-
bátyja budai festőiskola növendéke. Fel-
színre tör az ősök dolgos céltudatossá-

ga, a szorgalom, a munkálkodás, a 
teremtés – újjászületés körforgásában. 

„Már most az ember, öregem, hátra 
s előre tekintve más kategóriaként kezdi 
látni az időt, mint fiatalon. Főleg, ha 
értelmes emberi életet élt, vagyis „mun-
ka” maradhat utána, akár tapintható 
értékként, akár szellemi alkotásként. Az 
idő tartama… tartalmától függ. Vagyis 
hogy mire fordítjuk, hasznosítjuk. Mit 

végzünk alatta. Ferblizni kellemesebb, 
mint fűrészelni. Festeni. De valami 
nyoma mégis az utóbbinak marad…” – 
írja Naplójában Illyés Gyula. 

– Valamit csináljon az ember, – 
mondja Gál tanár úr. Forgassák a szí-
vükbe a képeit! 

T. Vajda Márta 
A kiállítás a balatonkenesei Kultúra 
Házában 2015. július 31-ig látható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A fotókat Sziráki Csilla és Riskó Annamária készítette 
 

Ellesett pillanatok I. 
 

Aki ismer, tudja jól, mindig „nyitott szemmel” járok a világban, s ha alkalmam adódik rá, ellesek minden apró pillanatot az 
élet színpadán. Ha megengedik, néhányat megosztok Önökkel is, érzékeltetve az élet megrázó pillanatit és történéseit. 

A párommal – ha már úgyis Veszprémben vagyunk – betértünk a piac csarnokába vásárolni. Mindent megcsodáltunk, de én 
egy idő után ráuntam, s megkértem, vásárolgasson nyugodtan tovább. Félreállva néztem a hömpölygő vásárlók áradatát. Kis 
idő után feltűnt az egyik bejárat mellett álldogáló idős hölgy, kezében több csokor zöldség zöldjével. Szinte szégyenkezve 
kínálgatta áruját a mellette elhaladóknak. Öltözete kopottas, ám tiszta volt, kendője alól kivilla-
nó ősz haján is látszottak az ápoltság nyomai. Valószínű, valamikor szebb időket élhetett meg. 
Sokan rá sem nézve siettek el mellette; volt, aki csak a fejét rázva jelezte: nem kér a felé nyújtott 
áruból. 

Egy középkorú férfi, kisfia kezét fogva ért az idős hölgy mellé, s udvariasan elutasítva a kí-
nált portékát, tétova léptekkel továbbhaladt. Néhány lépés után azonban visszafordult, s a hölgy 
mellé lépve, mosolyogva érdeklődött az áru iránt. Az összes csokrot felvásárolván, arcán jó 
szándékú mosollyal fogta újra kézen kisfiát, és folytatták útjukat. Az idős hölgy, arcán a megle-
pettség fájó örömével, botorkálva hagyta el a csarnok területét. A férfi gyermekével ekkor már 
egy másik kijárat felé tartott, majd óvatosan visszatekintett, s egy szeméttartóba ejtette frissen 
vásárolt áruját. Lassan lehajolt fiához, s annak haját simogatva súgott számára valamit. A gyer-
mek csillogó szemmel tekintett fel édesapjára, s fejével bólintva jelezte, megértette őt. Újra 
megfogták egymás kezét, és sietve távoztak, elvegyülve a tovarohanó emberek áradatában.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
              Rohanó világ 

 

Bármily rohanó s zűrzavaros ez a mai világ, 
Legyen egy perced, hogy ha kell, néha megállj. 
Vedd olykor észre elesett s nélkülöző embertársaid, 
S ha megteheted, mert módodban áll, segítsd. 
Lehessen méltán büszke reád a te gyermeked, 
Tanulhasson tőled igaz, őszinte emberi szeretetet. 

Mészöly Sándor 
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Alkalomadtán – fellépés a konyhában 
 
Ahogy megkezdődött a nyár, elindultak a programok a 

Kultúra Házában is. Június 19-én pénteken ismét megtelt a 
nagyterem, és ez Hegyi Barbarának, illetve nagyszerű köny-
vének, az Alkalomadtán-nak volt 
köszönhető. Az érdeklődőket, valamint 
Hegyi Barbara Jászai Mari-díjas szín-
művésznőt és beszélgetőtársát, Szűcs 
Anikó újságírót a megbízott intézmény-
vezető, Ritterné Pajor Csilla köszöntöt-
te. Már a beszélgetés elején kiderült, 
hogy a művésznő nem először jár ná-
lunk, Balatonkenesén. Első alkalommal 
két évvel ezelőtt látogatott meg minket, 
és a balatonkenesei nyár egyik (ha nem 
a legnagyobb) rendezvényén, a Lecsó-
fesztiválon vett részt. A dolgok közepé-
be vágva aztán az ételek és a főzés 
került középpontba, amiről a könyv is 
szól. Hegyi Barbara bevallotta: nem-
csak főzni, de enni is nagyon szeret. 
Gasztronómiai szempontból szerencsés 
környezetbe született, s a sárgabaracklekvárral kezdődött 
minden. Már kisgyermekkorában megtalálta a helyét a kony-
hában: mikor dadusai kártyáztak, ő lehetett a konyha fősze-
replője. Kislányként is természetes dolog volt számára, hogy 
a főzés hozzátartozik a nők életéhez. A művésznő megosztot-
ta velünk első, igen mókásra sikeredett konyhai kísérletét. 
Kisiskolásként egyik reggel arra ébredt, hogy tud palacsintát 
sütni. Az elgondolást rögtön tett követte, de a végeredmény 
nem úgy sikerült, ahogy azt elképzelte. A palacsinta helyett 
rántotta készült reggelire, baracklekvárral. Most már nevetve 
gondol vissza e balesetre, viszont érthető módon a mai nap 
sem szeret palacsintát sütni. A főzés improvizációt, „íz-

élmény”-t jelent a számára, azt, hogy a nullából hozunk létre 
valamit. Az a pici valami, a titok nagyon fontos minden 
egyes ételnél. Első könyve, az Abraka-babra, azért íródott, 

hogy az „íz-érzelmi” emlékezet megmaradjon. 
Az első, illetve az ez alkalommal bemutatott 
könyve biztatást akar adni mindenki számára, 
hogy elhiggye: meg tudja csinálni, képes 
főzni. 

Egy szakácskönyvben persze nemcsak a 
receptek fontosak, elég meghatározóak az 
ételekről készült képek is. Ám a fotók néha a 
szorongás fő forrását jelentették a művésznő 
számára. A főzésben azt vallja, hogy az anyag 
legyen jó, ne a kinézet. Az elképzelést pár étel 
erejéig valahogy mégis nélkülöznie kellett. A 
száznegyven ételről készült fotónak jól és 
egyszerűen kellett mutatnia ahhoz, hogy az 
önbizalom a könyv olvasóiban meglegyen: ők 
is el tudják készíteni az adott ételeket. 

Az Alkalomadtán jelenleg az egyik 
legkedveltebb gasztronómiai kiadvány. Címe 

talán magyarázatot kíván, mely kérdésre Hegyi Barbara egy-
szerű választ adott: a főzés és az étkezés pillanatait alkalom-
má kell tenni. Azt is megtudtunk, hogy ez nem egy egyszerű 
szakácskönyv. A kötet igazi receptgyűjtemény, melynek 
népszerűségéhez sokat adnak a családi történetek. Nagyon 
sokan kíváncsiak voltak a művésznőre és a könyvre; voltak, 
akik már saját példánnyal érkeztek a közönségtalálkozóra. 

 Nemcsak a könyvet illeti meg a családias jelző, az este is 
otthonosra sikeredett. Bensőséges beszélgetés, sok nevetés, 
vidám történetek, egy nagyszerű nő és csodás közönség. 
Leginkább ezzel tudnánk jellemezni Hegyi Barbara könyv-
bemutatójának estéjét. 

 

Különleges könyv egy különleges fiatal zenészről  
 
Július első, szép péntekén ismét egy könyvbemutatón ve-

hettünk részt. A könyvtár hangulatos udvarán beszélgettünk 
Géczi János József Attila-díjas íróval, a Pannon Egyetem 
habilitált oktatójával és az idén 10 éves Vad Fruttik zenekar 
frontemberével, Likó Marcellal. A könyv, mely ez alkalom-
mal bemutatásra került, sok magyar fiatal története, a zenész 
és dalszövegíró fiatalember életén keresztül bemutatva. Géczi 
János egy nem mindennapi könyvet írt Likó Marcellről, mely 
a Bunkerrajzoló címet kapta. Géczi tanár úr elmondta, hogy 
Marcival egy egyetemi rendezvényen, nevezeten az Éjszakai 
Egyetem egyik előadásán ismerkedett meg. Ha mondhatjuk, 
az ismertséget a hallgatóknak köszönheti, hiszen ők kérték, 
hogy egy alkalommal a Vad Fruttik zenekar legyen a vendé-
gük. Először ismeretség, majd barátság alakult ki köztük, és a 
zenekar negyedik albumának dalszövegeit már nemcsak 
Marci írta, de segített neki Géczi János is. Ezután keresték 

meg őket, hogy a Pannon Egyetem tanszékvezetője írjon 
könyvet a zenekar frontemberéről. 

Egyikük sem örült a megkeresésnek. Marci nem tartotta 
magát olyan érdekesnek, és nem értette, miért pont az ő életé-
re  lennének kíváncsiak, vagy legalább  annyira kíváncsiak az  
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emberek, hogy azt egy könyvben örökítsék meg. Közös meg-
egyezés és sok beszélgetés után író és a könyv szereplője 
végül arra jutottak: elkészítik a kötetet, de nem írnak hagyo-
mányos életrajzot. Így született meg a Bunkerrajzoló, mely 
egy szociográfiai élettörténet-rekonstrukció. Az írás nemcsak 
a rockzenészről, hanem a rendszerváltás környékén felnőtt 
fiatalok életéről is szól, Marci elbeszélésein keresztül. Az író 
és a zenész mintegy fél éven át, hetente többször is találkoz-
tak és beszélgettek. Több mint ötven órás hanganyag és sok 

ezer oldalas jegyzet adta a Bunkerrajzoló alapját. Az énekes 
Várpalotán született, így az ottani lakótelepi életről, a családi 
problémákról, kábítószerről, az eltévedt fiúról, és a kilátásta-
lannak tűnő helyzetből való feléledésről mesél nekünk a 
könyv. A Vad Fruttik zenekar dalszövegeiben is megjelenő 
élmények és érzések hozták meg a sikert a csapatnak. Géczi 
János szerint ugyanis a zenéjükben a feltétlen őszinteség tör a 
felszínre. 

Riskó Annamária 
 
 

Augusztusban a könyvtárban! 
 Augusztus hónapban is sok szeretettel várjuk kedves Ol-

vasóinkat a balatonkenesei könyvtárba. 
Ebben a hónapban sem hagyjuk Önöket, és leginkább a 

gyerekeket programok nélkül. Első alkalmunk augusztus 4-én, 
kedden lesz, mikor is egy Olvassunk együtt! délutánt tartunk. 
Célközönségünk a gyermekek lesznek, hiszen a Szent Johan-
na Gimi-sorozat egyik könyvéből fogunk részleteket olvasni, 
megbeszélni, és egy asszociációs játékkal is készülünk a 
könyvvel kapcsolatban. Augusztus 7-én kerül megrendezésre 
a második Könyvtárak éjszakája elnevezésű rendezvényünk. 
A tavalyihoz hasonlóan kiállításmegnyitóval illetve kéz-
műveskedés-sel is készülünk ebben az évben erre a napra. Az 
idei kiállítónk egy fiatal balatonkenesei fotós, Vági Gyula, 
akinek balatoni, illetve balatonkenesei fotói lesznek megte-
kinthetőek. 

Könyvtárak éjszakája programunk ez évi témája a Balaton, 
Balatonkenese és Balatonakarattya lesz. Ennek apropóján 
várjuk a témához illő verseket és videókat. Az elkészült re-
mekműveket kérjük, hogy július 29. és augusztus 5. között 
küldjék el a 

kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 
e-mail címre. Eredményhirdetés pénteken, a Könyvtárak éj-
szakáján! 

Utolsó nyári programunk a könyvtárban augusztus 14-én 
lesz, melyre szintén a gyerekeket invitáljuk elsősorban. Ezen a 
pénteken rajzversenyt tartunk az olvasóteremben. A téma – 
mely egyelőre meglepetés –, szabad, egy kis kötöttség mégis 
lesz benne. 

Várunk mindenkit a nyár folyamán a könyvtárba nem csak 
egy kis olvasásra, de szórakozásra is! 

Riskó Annamária 

Morzsák – Hétfő reggel Los Angelesben 
 

A Los Angelesben lakó barátommal mostanában 
gyakran beszélünk. Nálunk délután fél öt van, náluk reg-
gel fél nyolc, ugyanazon a napon. Én lassan a nap végére 
érek, ő most kezdi. Én már tudom, hogy ez ismét szép 
hétfő volt, érdemes volt elindulni, megcsinálni, bemenni, 
beszélni vele, megnézni, meghallgatni, és sütött a nap, 
vagy esett az eső, és megáztam, örültem, szomorú voltam, 
egyébként fújt a szél és tépett felhők vonultak az égen. 
Los Angelesben ezek még csak ígéretek. Most a kedve-
mért felhangosítja a rádiót. Így tizenkétezer kilométerről 
meghallgatom vele együtt a Jambalaya-t Fats Domino-
val, és ettől úgy érzem, hogy akár én is kezdhetném újra 
ezt a napot. De akkor kicsit később indulnék, hiszen rá-
diót hallgatunk, másképp csinálnám, több időt töltenék 
bent, nem csak én beszélnék, hanem őt is meghallgatnám, 
a részleteket is nézném, odafigyelnék a dalszövegre is, 
nem bánnám, hogy melegem van, vagy belelépkednék a 
pocsolyákba, örömömben ugrálnék, bánatomban sírnék, 
és az égen megvárnám Bogyóvérét, a király leányát. 

Sarkadi Péter 

KÉPEK HÍMZŐTŰVEL 
Németh Sándorné Jucika gobelin kiállítása 

2015. augusztus 7. péntek, 17.00 
Kultúra Háza 

 
A kiállítást megnyitja: Polyák Miklósné Erzsike, 

a kenesei gobelin-csoport tagja 



16 BBalatonkenesei Hírlap 2015. augusztus 

Megújuló hagyományok 
Gondolatok és tények a Kelet-Balatoni Borrend megalakulásáról és eddigi működéséről 
 

A Magyarországi Borrendek Regulái 
(5. pont) kimondja: „A Borrend ismer-
je meg, dolgozza fel, és ismertesse meg 
földrajzi környezetének történelmét, 
[…] hagyományait, szakmai múltját.” 
Történelmünkre visszatekintve, hagyo-
mányaink megőrzése, annak új körül-
mények közötti folytatása, népünknek 
mindig feladta a leckét. Az iskolában ta-
nultakban az öregedő Toldi Miklós fi-
gyelmeztette és óvta Nagy Lajos magyar 
királyt, hogy: jó, jó az udvar nyugati min-
tájú átalakítása és udvartartása; azonban:  
   „szeresd a magyart, de ne faragd le 
    – szóla [Toldi Miklós] 

erejét, formáját, durva kérgét róla” 
vagyis ne feledje el a magyar király a 
magyarság megtartó erejének, formájá-
nak a megőrzését – és mindez jó pár 
száz évvel ezelőttre értendő! 

Magyarország az elmúlt 40-50 év-
ben, az 1970-es évektől kezdve napja-
inkig ezzel a dilemmával küzd. Ez a fo-
lyamat még fokozódni fog, hiszen a glo-
balizáció még erőteljesebben teszi fel 
az átalakulás, és magyarságunk meg-
maradásának kérdését. 

A hagyományok megtartását a ko-
rábbi időszakban – a szocializmusban – 
az internacionalista célok és elvek hir-
detése tette próbára, jelenleg pedig az 
országhatárokat semmibe vevő, nemzeti 
érdekeket félresöprő extraprofit-orien-
tált pénzvilág veszélyezteti. Ebben a 
helyzetben minden olyan kezdeménye-
zést támogatni és segíteni kell, mely 
nemzeti identitástudatunkat javíthatja, 
segíti azok továbbélését a mai, modern-
nek mondott világunkban. 

Korábban az MSZMP által hirdetett 
kivezető út, szerintük is „bóonyolult a 
helyzet elvtársak” címszó alatt került a 
hétköznapok politikájába. Az ipar fej-
lődéséhez nem volt elég pénz. A mező-
gazdaság tudott lépni először ebben a 
helyzetben, nyugati gyártású, nagy tel-
jesítményű gépek, új technológiák kerül-
tek bevezetésre, és a gépek árát ter-
ményben kellett kifizetni. A mezőgaz-
dasági termelésben hazánk a világ or-
szágai közül a harmadik legnagyobb ex-
portáló ország lett, ehhez piacokat kellett 
szerezni és megtartani. A szocialista 
termelési viszonyok ezekre már nem 
tudtak hatékony iránymutatást és felele-
tet adni. Sajnos a tulajdoni viszonyok is 

nehézkessé tették a tőke mozgását és 
hatékonyságát, a közös és az állami 
tulajdon a fejlődés akadályává vált.  

Az új kihívások, új válaszra vártak. 
A válaszadók egyike, a szőlészet-borá-
szat, próbált mintát adni a továbbfejlő-
déshez. A Bajai Állami Gazdaság véd-
nöksége alatt, 1976-ban létrejött a Pax 
Corporis (A Test Békéje) nevű Borlo-
vagrend. Nem véletlenül, hiszen ebben 
az időben a bajai homokon – a Duna-
Tisza közi homokhátságon – termelt és 
exportált bor a nemzetközi kapcsolatok-
ban és kereskedelemben élenjáró volt. 
Ennek egyik megjelenési formája a meg-
alakuló Borrendek lettek. A mezőgaz-
daság más módon is motorja lett a meg-
újulás folyamatának, az IKR, a BKR, a 
KITE új, modern technológiát hozott be 
és honosított meg az országban. Ezek 
létrejötte mind-mind feszegette a már 
kialakult termelési és értékesítési vi-
szonyokat. 

1977-ben Magyarország belépett a 
Bacchusi Borrendek Nemzetközi Szö-
vetségébe, a FICB-be, melynek központ-
ja Párizsban van.  

A Bajai Borrenden kívül még két 
Borlovagrend alakult 1984-ig. A nyolc-
vanas évek közepétől az útkeresések ú-
jult erővel indultak meg, ebből már szű-
kebb hazánk, Veszprém megye sem ma-
radhatott ki. 

A Nemesvámos-Csopak tája tsz gesz-
torságával, harmadikként, 1984-ben Gu-
bicza Ferenc tsz elnök alapító nagymes-
ter irányításával (az elnök az MSZMP 
KB tagja, TOT elnökségi tag, valamint 
a Veszprém Megyei Tsz-Szövetség el-
nöke) megalakult a Balatonvin Borlo-
vagrend, központja Csopak község, s 
zászlós bora a Csopaki Olaszrizling lett.  

Majd 1988. november 16-án mega-
lakult a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetsége, 13 borrenddel. 

Feltételezhető, hogy az új idők új sze-
lét a legfelsőbb politikai vezetés is tá-
mogatta, hiszen egyetértésük volt a zá-
loga és lehetősége egy új fejlődési i-
rányzat létrehozásának. A Borrendek 
megalakulását a közvélemény nem fo-
gadta egyhangú elismeréssel, azt néha 
elnéző, gúnyos mosoly kíséretében so-
kan az „urizálás visszatértének” tekin-
tették, és hangoztatták: „mintha nem len-
ne más, fontosabb dolgunk is”. Ezzel a 

fogadtatással találkoztunk mi is, Bala-
tonkenesén, ahol hosszas előkészítő 
munka után alapító nagymesterünk 
Győrfi Károly kezdeményezésére 2009 
szeptemberében megalakult a Kelet-
Balatoni Borrend, Balatonkenese vá-
ros központtal, zászlós bora a Bala-
toni Kékfrankos. Az ünnepélyes cere-
mónián a borrendek elnöke, Dr. Terts 
András is részt vett, a református temp-
lomban nagy érdeklődés mellett meg-
tartott lovaggá avatáson. 

A Borrendet alapítók, tagok és lova-
gok célja, az Alapító fogadalomban le-
írtak alapján, hogy „új viszonyok, új fel-
tételek mellett segítse a Kelet-Balatoni 
Borvidék, kiemelten Balatonkenese tele-
pülés szőlő- és bortermelési hagyomá-
nyainak ápolását, a helyi borok propa-
gálásával és azok értékeinek széleskörű 
ismertetésével”. 

Ez rendkívüli elhivatottsággal, is-
mert és ismeretlen, sokrétű dologgal já-
ró hivatás, és a benne részt vevő tagok 
fogadalomtétellel vállalták azok hirde-
tését, megvalósítását; és ezt az elmúlt 
hat év tettei és eredményei bizonyítják. 

A rendkívüli szót használjuk a balaton-
kenesei székhelyű Kelet-Balatoni Borrend 
bemutatásánál, ami ténylegesen igaz, hi-
szen Balatonkenese területe „TERRA 
AKARATIA” (fordításban, és annak ér-
telmezésében: közös föld) a mai Kenese 
város és a különváló Akarattya község 
területe, évszázadokon keresztül jól me-
nő, biztos jövedelmet hozó szőlő és bor-
termő hely volt. „A szép fekvésű Kenesét, 
szőlőhegyek övezték!” – Vér Lászlóné 
helytörténészt idézve. A terület tulajdo-
nosai 600 évig a veszprémvölgyi apá-
cák voltak, majd a győri jezsuiták. Is-
mételten Vér Lászlónét idézve: „A sző-
lőművelés virágkorát az 1800-évek má-
sodik felében élte e vidék. Kenesén, Csit-
tényben, Mámán 896 holdon 377 szőlő-
birtokos volt. A környék a legnagyobb 
szőlőterülettel rendelkezett.” 

A térség fejlődését az 1800-as évek 
végén megjelent filoxéra nevű, Észak-
Amerikából idekerült, szőlőt károsító 
rovarkártevő állította meg, illetve tette 
tönkre. Az 1893. évi XXIII. törvény-
cikk előírásai alapján megindult a sző-
lőoltványok előállításával és használa-
tával „az új szőlőfajták telepítése, és a 
gondos lelkiismeretes munka meghozta 
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az eredményt” (Vér Lászlóné). A siker-
hez hozzájárultak az új bérlők és gaz-
dák, valamint a megépült vasútvonal is 
(1909), mely megteremtette a borok szál-
lításának lehetőségét és jobb értékesíté-
sét. A Kenesén termett borok ismertek 
lettek, több borversenyen kiváló helye-
zést értek el. Mindkét egyház – katoli-
kus és református – rendelkezett szőlő-
ültetvénnyel és borospincével. A refor-
mátus egyház lelkésze, Kóczán Lajos 
által készített pecsét, Balatonkenese vá-
ros címerével megújult, és használatban 

van, borrendünk jelképének is fő motí-
vumát képezi. Ezt Jákfalvi József tanár 
úr adaptálta a borlovagrendünk számára. 

A terület „második filoxéra vésze” 
az 1940-es évek végén és az ’50-es 
évek elején kezdődött, a „vas és acél” 
országának építése közben, ahol „erős 
bástya lettünk” az új „kizsákmányolás 
mentes” rend felépítésében. Az ország-
ban erőszakos iparosítás kezdődött, en-
nek egyik anyagi alapját a parasztságra 
kivetett magas beszolgáltatási terhek 
képezték, a falusi kizsákmányolás meg-
szüntetése címén kuláklisták készültek. 
Ezzel egy időben megindult az egysze-
rű termelőszövetkezeti csoportok szer-
vezése is, a belépő tagok nem bért, 
hanem munkaegységet kaptak munká-
jukért. Aki csak tehette, menekült a 
földjétől, birtokától, bevitte azt a terme-
lőszövetkezetbe, munkaerejét pedig 
biztos megélhetési forrásba, azaz az 
újonnan létrehozott „szocialista iparba” 
menekítette. A fiatalok otthagyták szü-
leik foglalkozását, szakmát szereztek, 
vagy tudásuk és lehetőségeik szerint 
tovább tanultak. És ők lettek az alapja 
Magyarország új értelmiségének. Nem 
volt divat „parasztnak” maradni, a 
paraszt szó pejoratív értelmet kapott. A 
gazdálkodás szó, mint fogalom, szinte 
teljesen kiesett a közgondolkozásból, 
helyette bejött a tervfeladatok és a 
tervteljesítés fogalma. A megtermelt 
áru állami felvásárlási áron értékesült, a 

piac értékelő szerepe szinte teljesen 
megszűnt a tervek alapján működtetett, 
úgynevezett népgazdaságban. A kiala-
kult szocialista tervgazdaságban nem 
gazdálkodtak, hanem a kitűzött tervcé-
lok elérése érdekében inkább garázdál-
kodtak.  

A termelőszövetkezetek szervezésé-
vel a földek tagosítása, nagyüzemi táb-
lák kialakítása teljesen átszabta a vidék, 
így Balatonkenese arculatát is. A tör-
vény szerencsére lehetőséget biztosított 
a zártkertek kialakítására, a háztáji gaz-
dálkodásra, de mindkét dolog csak szé-
píteni tudta a régi gazdálkodási forma 
szétverését. A volt kisbirtokok, gyü-
mölcsösök, borospincék gazdátlanul ma-
radtak, annak ellenére is, hogy a tör-
vény magántulajdonban hagyta, pl. a 
borospincéket, egy kocsiforduló nagy-
ságú földterülettel. Az igáslovak tartása 
viszont tilos volt.  

A szövetkezetek megerősödésével, a 
paraszti mentalitás és gondolkodásmód 
– élni, túlélni, termelni és gyarapodni – 
megmaradásával, felhasználásával a kol-
lektív gazdálkodás igyekezett átvenni 
és továbbfejleszteni a múltból azokat a 
termesztési módozatokat, amelyeknek a 
környéken hagyományai voltak. Bala-
tonkenesén a tsz az évszádos hagyomá-
nyoknak megfelelően szőlőt és gyümöl-
csöst (diót) telepített, nagyüzemi, gépi 
művelésre alkalmas módon. A szőlészet 
hosszú időn át jó eredményeket hozott, 
munkaalkalmat teremtett, azonban az 
1970-es évek kedvezőtlen időjárása, az 
erős téli fagyok a kordonművelésű cse-
megeszőlők törzsét szétfagyasztotta. Új-
ratelepítésükre, felújításukra már nem 
volt lehetőség, hiszen a környező gyá-
rak által kibocsátott légszennyezés a 
szőlő értékesítését szinte lehetetlenné 
tette. A környező iparvidék légszeny-
nyezése közül a Fűzfői Nitrokémia I-
partelepek növényvédőszer gyártásának 
fenolszármazékai voltak a legérzékel-
hetőbbek, a kibocsátott íz és szag anya-
ga miatt. A Peremartoni Vegyi-ipari Vál-
lalat fluór, a Péti Nitrogén Művek nitrát 
és nitrit szennyezése íz és szag alapján 
nem volt érzékelhető.  

A termelőszövetkezet a felmerült gon-
dok ellenére a hagyományok, és a tag-
ság jövedelemének biztosítása miatt, 
továbbra sem mondott le a szőlőter-
mesztés folytatásáról és új utakat kere-
sett. Szőlőoltvány előállítása céljából 
kiváló minőségű vadszőlővessző anya-
telepet létesített. Az Öreghegy észak-

keleti részén szőlő és gyümölcstelepítés 
céljából, tagjainak „oszthatatlan-közös 
tulajdonú” földterületet alakított ki. Új 
borospincék épültek. Nagyüzemi bor-
szőlő újratermeszthetőségére állami fe-
lülvizsgálatot kért. A hatósági felül-
vizsgálat kimondta, hogy „Balatonke-
nese jó bortermő hely”, ami most is él 
– ezt a hatóság azóta sem vonta vissza. 
A termelőszövetkezetet a minősítés fel-
jogosította ismételt borszőlőtelepítésre, 
és azt állami támogatással megvalósí-
totta, a romos, volt Bakó pince környé-
kén. Kiváló minőségű olaszrizling kló-
nok kerültek telepítésre, tagi művelésre. 
Sajnos a Nitrokémia Ipartelepek Rt. új-
raindította a növényvédőszerek gyártá-
sát – állítólag kiváló exportlehetőség 
miatt – ezért a termőre fordult (1992-
1993), mintegy 8 hektáros terület ter-
méséből készült bor, légfertőzött és ér-
tékesíthetetlen lett. A jelenlegi helyzet: 
a még megmaradt Nike gyár megszün-
tette a növényvédőszer gyártását. A te-
lepített szőlő most kiváló alapanyagot 
terem. 

A balatonkenesei szőlőtermesztés és 
borkészítés rövid bemutatásán keresztül 
látható, hogy amire a Kelet-Balatoni 
Borrend vállalkozott – a hagyományok 
megújítása és folytatása – ténylegesen 
rendkívüli tett, akár elhatározás, akár 
végrehajtás tekintetében is. Alapító tag-
jaink között vannak azok a szőlőbirtok-
kal rendelkező vállalkozók és termelők, 
akik boraikkal a területi és az országos 
borversenyekről aranyéremmel meg-
gazdagodva jönnek haza, hirdetve a Ke-
let-Balatoni Borrend környékén termelt 
borok kiváló íz és zamatanyagát. 

A kitűzött céljaink elérése érdeké-
ben, minden évben megrendezésre ke-
rül az ún. kézműves helyi borverseny, 
melynek sikere nem várt kiváló ered-
ményeket hozott. A résztvevők létszá-
mát általában 100 fő kistermelő repre-
zentálja. 

Borrendünk Alapító Fogadalmában 
szerepel „borvidékünk értékeinek kép-
viselete, hogy a tudásom legjavával a 
termőterület jó hírét a világban hir-
detem”. E cél érdekében együttműkö-
dési megállapodást kötöttünk az enyin-
gi, a lepsényi, az aligai, a sólyi, a vár-
palotai, Berhidai, Kert és Borbarátok 
Körével, mely ünnepélyes körülmények 
között aláírásra került a 2014-es Vince 
napi borbálon.  

Az anyatelepülés, Balatonkenese vá-
ros polgármesterének, Tömör István úr-
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nak a támogatásával – az önkormányzat 
méltó helyet biztosított a szőlészet és 
borászat védőszentjének, Szent Orbán 

szobrának felállítására. Mely jelképe a 
múltnak, de jelképe lehet a jövőnek is. 

Ezúton is tisztelettel megköszönjük 
az egyházak gyülekezeteinek támogatá-
sát a szoborállításban, valamint részvé-
telüket a felavatásában és a felszentelé-
sében, kiemelten Dr. Balázs Pál címze-
tes apát plébános úr, Némethné Sz. Tóth 
Ildikó lelkésznő és Németh Péter lel-
kész úr szolgálatait. 

A borrend fogadalmához híven, to-
vábbra is aktív résztvevője akar lenni 
Balatonkenese város, valamint a kör-
nyék és a borrendhez tartozó települé-
sek rendezvényeinek.  

A János-napi borszentelőt az elmúlt 
évekhez hasonlóan a katolikus temp-
lomban szeretnénk megtartani. Az új-
borlovagok avatását a református temp-
lomban, szintén az elmúlt évekhez ha-
sonlóan. Azt szeretnénk elérni, hogy 
mindkét rendezvényünk hagyományte-
remtő legyen. 

A lovagrendi tagok szakmai fejlődé-
sét, a szőlészettel, borászattal foglalko-
zó lakosságot továbbra is segíteni akar-
juk, illetve rendezvényeket szervezünk. 
Tanulságos élményt nyújtott a Szlové-
niában látott szőlőművelési kultúra, va-
lamint a borkészítés és borértékesítés 
kiváló megszervezése. A szlovákiai lá-
togatásunk megmutatta, hogy megfelelő 
technológia alkalmazásával a gyengébb 
minőségű szőlőkből is lehet megfelelő 
minőségű bort készíteni és exportálni. 
Mindkét helyen találkoztunk az ott élő 
és dolgozó magyarokkal, akiktől tanul-
hatnánk és elleshetnénk, hogyan kell, és 
hogyan tudták megtartani magyarságu-
kat. Borrendünk rendezvényfogadó he-

lyiséggel gyarapodott, bérbevettük és 
saját költségünkön helyreállítottuk, a re-
formátus egyház tulajdonát képező pin-
cét. Kulturált körülményeket biztosít meg-
beszéléseinknek, és Balatonkenese és a 
környék kézműves borversenyeinek. 

Borrendünk közhasznú egyesület. Kia-
dásait tagdíjakból és a rendezvényeink 
bevételeiből fedezzük. Természetesen é-
lünk az anyagi támogatások elfogadá-
sának a lehetőségével és pályázunk is. 

Ruházatunk elkészítésének költsége-
it mindenki maga vállalja, kialakításá-
ban a régi, hagyományos magyaros jel-
leg dominál. És ennek is egyik szeré-
nyebb változatát képviseljük. Az ország 
borrendjeinek rendezvényein meghívás 
alapján részt veszünk valamint részt ve-
szünk a Kelet-Balatoni Borrendhez tar-
tozó települések rendezvényein is. 

Minden év elején a balatonkenesei 
Telecom üdülőben rendeztük meg nagy 
sikerrel, a vendégek elismerésével, a Vin-
ce napi Borbált, vendégmarasztaló han-
gulattal. 

Úgy gondoljuk, hogy megfelelő kap-
csolatot tartunk a város civil szervező-
déseivel is. Kiemelt kapcsolat van a ha-
lászokkal, vadászokkal. Szeretnénk el-
mélyíteni az együttműködést az egyik 
legrégebbi és legsikeresebb népdalkör-
rel, a balatonkenesei Szivárvány Nép-
dalkörrel; a Nyugdíjasklubbal, az Ipar-
testülettel; folytatni szeretnénk és akar-
juk a meglévő együttműködést a Kultú-
ra Házával, és az azt működtető Önkor-
mányzattal. Szeretnénk első kézből meg-
kapni azokat az információkat, mellyel 
egymást kölcsönösen támogatva sikerre 
tudnánk vinni közös dolgainkat. 

A borrendünk eddig sem „elefánt-
csonttoronyban” működött, hogy célja-
inkat, hagyományaink megújítását még 
jobban tudjuk terjeszteni, tovább kell 
folytatni a már megkezdett munkát, még 
több kistermelőt, még több lakost kell 
megszólítanunk és még több meglévő, 
de nem működő szervezetet kell megke-
resni és munkára, együttműködésre ösz-
tönözni.  

Az elmúlt mindegy 6 éves munka 
sok sikert hozott, de legalább annyi 
nehézséget is. Működésünk országosan 
elismert lett, Mihalovics Dóra szemé-
lyében két éven át adtunk borkirálynőt 
az országnak. A legutóbbi Magyaror-
szági Borrendek Országos Szövetségé-
nek (2015 tavasza) tisztújító közgyűlé-
sén alapító nagymesterünket, Győrfi 
Károlyt a szövetség alelnökének válasz-

tották meg, amihez gratulálunk. Egyben 
drukkolunk is, hogy eddigi ambícióját 
megtartva, de inkább megerősítve vigye 
tovább sikerrel a kezdeményezésére a-
lapított és általa irányított Kelet-Bala-

toni Borrend célkitűzéseit. „A Rend ki-
fejezés megtartsa azt a nemes értelmét 
és elismerést, melyet a régiek teremtet-
tek meg, és ezáltal is erősítse a hagyo-
mányokat.” – idézet dr. Terts András 
MBOSZ elnöktől, melyet a magyaror-
szági borrendek bemutatásában, mint 
célt jelölt meg. 

A Rend kifejezésben az is benne van, 
hogy védjük meg a megélhetésünket 
biztosító értékeinket. A Rend szó köte-
lezzen mindenkit annak megvédésére a 
tehetségével és rendelkezésére álló esz-
közzel. Ha a Kelet Balatoni Borrend 
egy kicsit is hozzájárul Balatonkene-
se város és a kelet-balatoni borvidék 
szőlész-borász újjászületéséhez, már 
akkor megérte annak létrehozása, segít-
ve ezzel a nagy múltú szőlő és gyü-
mölcskultúra feltámasztását. 

A borrend reméli, hogy célkitűzései-
vel, működésével, ezen gondolatok és 
tények közreadásával elősegíti a Rend 
tevékenységének a megismerését. Ala-
pító tagok és tiszteletbeli borlovagok 
Kenese város és a keleti borvidék lakóit 
az alábbi idézettel köszönti és további 
sikeres együttműködést kíván: 

  
 „Adjon Isten egészséget 
Magyarok közt békességet 
Bort, pecsenyét, nagy bőséget 
Szép, jó feleséget.”  

 (Vér Lászlóné: 
„Szőlőművelés a Balaton keleti részén”) 

 
Megjegyzés: Vér Lászlóné tanárnő 

és Jákfalvi József művész-tanár úr bor-
rendünk tiszteletbeli alapító tagjai. 

 
                                                                          

Gyurica István főpohárnok 
a Kelet-Balatoni Borrend alapító tagja 
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Egy újabb sikeres szezonkezdés 
 

Ez évi eredményeiről és a közeljövőben megrendezendő olimpiáról beszélgettem 
Gulyás Gergővel, városunk olimpiai bajnok úszójával 

                                                                                                                            
Sportolónk az idei szezont februárban, Eger-

ben kezdte, ahol a Magyar Speciális Olimpiai 
Szövetség által megrendezett országos versenyen 
máris három aranyéremmel indított. Ezen a ver-
senyen rajtkőre állt 100 méter gyorsban, 50 és 
100 méter pillangóban. 

Nem sok ideje maradt a pihenésre, ugyanis 
márciusban ugyancsak egy országos versenyen 
szerepelt, Győrben. Itt ismét háromszor állhatott 
a dobogó legfelső fokára: 100 méter gyorsban, 
100 méter pillangóban és 50 méter hátúszásban 
ugyancsak nem talált legyőzőre. 

Áprilisban Gergő Budapestre utazott, ahol 
újabb négy arannyal gazdagította éremgyűjte-
ményét. Ezen a versenyen 100 méter gyorsban, 
100 méter háton, 50 méter pillangóban ismét 
maga mögé utasított mindenkit, 4x50 méter 
vegyes váltóban pedig a legjobb időt úszva újabb 
elsőséget szerzett csapatának. 

A május a felkészülésről szólt számára, mivel 
június 7-én Budapesten újabb országos bajnok-
ságot hirdetett meg a Magyar Speciális Olimpiai 
Szövetség, melynek a MOM Sportuszoda és 
Sportközpont adott otthont. Az ország több tájáról 150 ver-
senyző vett részt a megmérettetésen, ahol Gergő újabb kiváló 
eredményekkel büszkélkedhetett. 100 és 200 méter gyorsban 
és 50 méter pillangóban aranyérmet, 4x50 méteres vegyes 
váltóban pedig bronzérmet vehetett át a Szövetség elnökétől, 
Lengyel Lajostól. Ennek a versenynek az érdekessége az volt, 
hogy eredményhirdetés után hirdették ki a Los Angelesben 
megrendezésre kerülő olimpiára utazó úszókeret tagjainak 
névsorát. Az elnök kiemelte, hogy az Amerikai Egyesült 
Államokbeli megmérettetésre a szűkös keret miatt sajnos 
csak két fiú és két lány utazhat. Hangsúlyozta továbbá, hogy 
bár Gergő az egyik legsikeresebb és legfelkészültebb úszó, 
most mégis olyan fiataloknak szeretnének lehetőséget adni, 
akik eddig nem szerepelhettek világversenyeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gergő nagyon sajnálja, hogy nem utazhat a kerettel. 
– Kicsit szomorú vagyok miatta, de nagyon örülök annak, 

hogy most mások részesülhetnek azokban az élményekben, 
amikben eddig nekem volt részem. 

– Milyen volt, amikor Te utazhattad körül a világot? 
– Görögországban nagyon tetszett a tenger, és nagyon íz-

lett a gyros a sok-sok tzazikivel. Angliában óriási élmény 
volt, amikor bejárhattam az Old Trafford Stadiont, és még 
nagyobb meglepetésemre a Manchester United játékosainak 
öltözőjébe is bemehettem. Rómában, a Szent Péter téren 
leginkább a galambok etetése töltött el örömmel. Shanghai-
ban pedig a családias légkör fogott meg leginkább. Egy befo-
gadó családnál laktam, akik szeretettel gondoskodtak rólam 
és mutatták meg a hatalmas városukat. 

– Huszonkét évi pályafutásod után vannak-e még példa-
képeid? 

– Gyurta Dániel és Cseh László egyértelműen az. Gyurta 
Dániellel több ízben volt szerencsém találkozni a Balaton 
Uszodában. Cseh Lászlóval pedig a görögországi nyári olim-
piáról aranyérmesként hazaérkezve egy gálán találkozhattam 
és beszélgethettem. Féltve őrzött kincsem a vele készült kö-
zös kép, ugyanúgy, mint az érmeim és a serlegek a polcokon. 

Kenyeres Tibor úszóedző is fantasztikus dolognak tartja, 
hogy Gergő immár huszonkét éve versenyszerűen úszik. 
Bízom benne, hogy kitartása még sokáig megmarad. 

Egy ilyen hosszú sportkarrier során nehézségek és bukta-
tók ugyanúgy vannak, mint sikerek és örömök. Érzelmileg és 
fizikálisan mindkettőt fel kell tudni dolgozni. Oliver Kahn 
volt futballkapus gondolatai remélhetőleg Gergőt is inspirálni 
fogják, és még sokáig örülhetünk sikereinek. 

„Voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy ele-
gem van (...), de mindig sikerült új célokat kitűznöm magam 
elé, és ez elég volt ahhoz, hogy tovább koncentráljak. Ha az 
ember egyszer megérzi a siker ízét, és látja, hogy a befektetett 
munkának megvan az eredménye, akkor tovább tud küzdeni.” 

Szabó Tamás 

 
       Olimpiai bajnokok egymás közt: Cseh László és Gulyás Gergő 
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Július 25.: Jakab napja 
– Jakab és öccse János egy Zebedeus nevű ember fiai vol-

tak. Halászok, mint András és Péter. Az elsők között szegőd-
tek Jézushoz, aki a „mennydörgés fiai”nevet adta nekik.  

– Ekkor áll meg a szőlő növekedése és kezd édesedni. A 
megfigyelések szerint zivatarhozó, de ha derűs, akkor jó 
gyümölcstermés várható. 

– Ezen a napon egy másik szentet is ünnepelt az egyház. 
Kristófot, aki éppúgy az utasemberek, legújabban az autósok 
védőszentje, mint apostoli társa, Jakab volt. 

– A szentgáliak Jakab napján már a télre következtettek. 
„Jakab napján virágzik a hó” – mondták, azaz borús, felhős 
idő sok téli havat jelzett. A Balaton-felvidéken a borús Jakab 
napján a birkák téli takarmányáról gondoskodtak már, mert a 
megfigyelések szerint ilyenkor nagy hidegek következtek. 

Július 26.: Szent Anna napja 
– A Bakony és a Balaton-felvidék falvait is beleértve 

Szent Anna az egész magyar nyelvterületen nagy tiszteletnek 
örvendett, már a XII. század óta. 

– Ez a nap a magyar néphagyományban Kedd asszonya 
napja. Első helyen tisztelték a szövők, csipkeverők, seprőkö-
tők, szabók. Ünnepe nálunk egykor az asszonyi kendermun-
kára, a nyűvésre adott jelt. 

Augusztus 7.: Donát napja 
– A szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. Ókeresztény 

vértanú. A szőlőkben szobrot, kápolnát állítottak neki. A 
villámcsapás, jégeső távoltartásáért imádkoztak hozzá. 

Augusztus 10.: Lőrinc napja 
– E napból jósolt a nép a szüretre vonatkozóan. Ünnepe a 

földműves  nép körében határnapnak számított. Lőrinc nap  
 

 
után a fa már nem fejlődik tovább. E naptól nem tanácsos 
már a folyókban fürödni. 

Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napja 
– A hiedelem szerint Jézus nem engedte át édesanyja tes-

tét a földi enyészetnek, hanem három nappal halála után 
föltámasztotta és angyalokkal a mennybe vitette. A Mária-
ünnepek az aratási időszakot fogják közre: Sarlós Boldogasz-
szony a nyitó ünnep, a Nagyboldogasszony pedig az aratást 
záró. 

Augusztus 20.: Szent István napja 
– Az első magyar szent király, Boldogasszony után az or-

szág legfőbb patrónusa. Ez a nap István király napja és az új 
kenyér ünnepe. Ekkor már búcsúznak a gólyák, s legtöbb 
helyen a tarlószántást is befejezték, hogy „Szentkirálykor” 
vetni lehessen. Ezen a napon sütötték Kemenesszentpéteren 
minden gazdaságban új lisztből az első kenyeret, amit a ke-
mencéből kivéve, fehér abrosszal leterített asztalra tettek. A 
családfő keresztet rajzolt rá, megszegte, majd a család min-
den tagjának vágott belőle egy szeletet, amit elfogyasztás 
előtt megcsókoltak. Szentelményként kezelték, az asztal fölé 
hajolva ették meg, nehogy lehulljon a morzsája. Berhidán 
ekkorra túl voltak már a cséplésen, s a munka befejezését 
„Szent István”-i bállal ünnepelték meg. 
Forrásmunkák: S. Lackovits Emőke: Az egyházi esztendő 
jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton-felvidéki 
falvakban. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Veszprém, 2000; Napról napra. Pedellus Bt., Debrecen, 1992 

Pulai Istvánné 

 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
TANÉVNYITÓ ünnepségét  

2015. augusztus 31-én, hétfőn 1700 órakor tartjuk, a sportcsarnokban. 
A tankönyvosztás időpontja: 

2015. szeptember 1. (első tanítási nap) 
Az 1., 2. és 3. évfolyamok térítésmentesen kapják a tankönyveket. 
A fizetős diákok a tankönyv átvételekor kapják meg a KELLO által kiállított számlát.  
Befizetési határidő: 2015. szeptember 15.  
A befizetés módja:  
– KELLO-Infopont-on (Veszprém, Óváros tér 1.): készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával. 
– Postahivatalban: készpénzzel, illetve bankkártyával. 
Ingyenes tanulók a tankönyvcsomag átvételekor kérjük, hozzák magukkal az ingyenességre jogosító ha-
tározatot vagy igazolást (vagy ezek másolatát). Ellenkező esetben nem áll módunkban átadni a diákoknak 
a tankönyvcsomagot. 

Kissné Pethő Ildikó 
tankönyvfelelős 
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Élő  kapcsolat a kenesei közönséggel  
 

Beszélgetés Sipos Csabával, a református templombeli koncertek szervezőjével 
 

– Nagy sikere volt a református templomban tartott nyá-
ri koncertsorozat első hangversenyének, a Fiatalok koncert-
jének. Honnan jött az ötlet? Hogyan alakult ki a 
fellépőgárda? 

– 2003-ban volt az első ilyen jellegű koncert, amikor még 
a legtöbben zeneművészeti szakközépiskolások voltunk. 
Nagyon érdekes, hogy viszonylag sokan mentünk zenei pá-
lyára innen Keneséről és Akarattyáról, és szinte tálcán kínálta 
magát a lehetőség, hogy nyár közepén akár koncertet is tart-
hatnánk. Helyszín után keresgélve azért gondoltunk a refor-
mátus templomra, mert akkor már viszonylag sokszor orgo-
náltam az istentiszteleteken, és Németh Péter lelkész úrral 
együtt jó ötletnek tartottuk a templomi koncert gondolatát. 
Azóta szinte folyamatos a hangversenysorozat, mondhatjuk, 
hogy hagyomány lett 
belőle. Újra és újra 
megbizonyosodunk 
róla, hogy az igényes 
zenének, igényes elő-
adásban mindig meg-
van a közönsége. Ma 
már közel 150 ember 
jön be a Fiatalok kon-
certjére. Sokszor ta-
lálkozom olyan isme-
rősökkel, akik eljön-
nek a nagy magyar 
„én ehhez nem értek” 
jegyében, és kimen-
nek sugárzó arccal, 
zenei élményekkel tel-
ve. Az ilyet az ember 
észreveszi. 
 

– A csapat tagjai ugyanazok, akikkel a programok an-
nak idején elkezdődtek? 

– Természetesen nem mindig ugyanazok. Ezen a pályán 
az ember folyamatosan ismeretségeket köt, de igyekszem a 
kenesei és akarattyai, már művésszé vagy tanárrá érett társa-
kat visszahívni. Mivel Veszprémben most már a zeneművé-
szeti szakközépiskolában is tanítok, nagyon sok olyan tehet-
séges tizenévessel találkozom, akiket aztán elhívok erre az 
alkalomra is. Számukra koncertezni fontos gyakorlati lehető-
ség, ami hozzátartozik a tanulmányokhoz. 

– Hogy alakul ki az egyes koncertek programja? 
– Amíg iskolások voltunk, addig mindig az adott év végi 

vizsgaanyagból játszottunk. Ma már mindegyikünknek, külö-
nösen akik koncertező szólisták lettek, kialakult egy saját 
repertoárja. Ezekből minden évben úgy válogatjuk össze a 
műsort, hogy a zenetörténet sokféle műfaja és stílusa szerepet 
kapjon. Erre remek lehetőséget ad, hogy énekes, klarinétos, 
zongorista, ütőhangszeres, hegedűs, fagottos is van köztünk, 
tehát van bőven irodalom, amiből válogathatunk. Fontos 
szempont, hogy a komolyabb művek mellett megszólaljanak 

könnyedebb darabok is, legutóbb például részlet a My fair 
lady-ből.  

– Miért tartod fontosnak, hogy Kenesén legyenek klasz-
szikus zenei koncertek? 

– Nem egyszerű a kérdés. Mondhatnám azt is, hogy nem 
fontos, mert a buszok anélkül is járnak és a tíz kifli anélkül is 
az asztalra kerül. Ebből a szakmából a mindennapi életre 
vonatkozóan is annyi mindent tanultam, hogy ezt szeretném 
megosztani másokkal is. Ez minden igazi zenésznél így mű-
ködik. Sokszor figyelem, hogy az emberek kis füldugókon 
keresztül mi mindent hallgatnak, amire később azt mondják: 
„zenét hallgatok”. Nekem ezt látni olyan, mintha egy mes-
terszakácsnak egyfolytában zacskós leveseket kellene főzni a 
növendékeinek, és arra is kellene tanítania őket. Túl sok 

szépség van, ami mel-
lett kár lenne elmen-
nünk és nem igaz, hogy 
a klasszikus zene csak 
egy úgynevezett zene-
értő réteghez szól. A 
zenét az fogja érteni, 
aki hajlandó meghall-
gatni. 

– Látsz-e lehetősé-
get arra, hogy klasszi-
kus zenei hangverse-
nyek a teljes naptári 
évben legyenek, ne 
csak nyáron? 

– Hogyne! Tudok o-
lyan településről, ahol 
az önkormányzat meg-
szavazott egy bizonyos 
pénzösszeget arra, hogy 

legyen zongora a kultúrházukban. És ez egy saját, belső igény 
volt, nem unszolta őket senki erre. Itt, Kenesén többnyire 
nyaralóvendégeket látok a koncerteken, mégis megérint 
azoknak a kenesei embereknek a hűsége, akik évről évre 
„hagyományosan” eljönnek a fellépéseinkre. Ezeknek az 
embereknek eleve volt, vagy már kialakult egy bizonyos 
zenei igényük, anélkül, hogy észrevették volna. Elhívják a 
szomszédot, barátot, mondván: itt múltkor is olyan jól érez-
tük magunkat. Ez Mozart korában se volt másképp. Persze 
sok minden nem hasonlítható ahhoz a korhoz, de a dolog így 
működik, a zene szeretete észrevétlenül belopódzik az embe-
rek közé. 

– Májusban volt egy koncert, amelyen kenesei gyerekek 
és tanáraik szerepeltek. Látsz-e lehetőséget arra, hogy ezek 
a gyerekek idővel továbbvigyék a hagyományt? 

– A gyerekek mindig tele vannak ötletekkel. Sajnos a mai 
ének-zenei oktatást olyan szinten leépítették, hogy nagyon 
nehéz a zenetanárok dolga. Azokat az ismereteket is zeneis-
kolában kell megtanítani, ami valójában az általános iskola 
ének-zeneórájára  tartozna. Egyre  több cikk  lát  napvilágot,  
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ahol a zenetanulás jótékony hatását elemzik a többi oktatott 
területtel összefüggésben. De erről Kodály már a harmincas 
években beszélt nekünk, csak jól elfelejtettük. Olyan emberek 
ostorozzák a Kodály-módszert, akik azt se tudják, hogy mi 
az. Egy kisebb közösségben a gyerekeket egyenként meg 
lehet szólítani. Megfogjuk a hangszert, megtanulunk egy 
darabot és eljátsszuk karácsonykor. Ilyenkor az a szülő, aki 
egyébként nem hallgat klasszikus zenét, de gyermeke által 
hallja azt, máris közelebb került az egészhez. Nagyon fontos 
lenne, hogy a gyerekek minél több élményt kapjanak a zené-
vel kapcsolatban. 

– Mennyire fontos a zenetanítás a közönséggel kapcso-
latban? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Minden mindennel összefügg. A művek akkor érik el 
igazán a céljukat, ha lesz közönség, aki meghallgatja. És a 
tanítás: nem igaz, hogy csak a könnyűzenével lehet közelíte-
ni. Láttam már óvodás csoportot, akiknek kora barokk műve-
ket játszottak le; a gyerekek ültek, tátott szájjal hallgatták, 
majd némelyek közülük elkezdtek táncolni is rá. Persze egy 
pici gyerek mindenféle zenére megmozdul, és épp itt lehet 
megfogni a lényeget. Ha én egy egész nemzedékkel elhite-
tem, hogy a zacskós leves a gasztronómia csúcsa, akkor egy 
idő után el fogják hinni, mert senki nem mondta nekik, hogy 
van más is. Ha a zenéről csak annyit fognak tudni, hogy vala-
ki ugrál a színpadon, meg füstfelhőket ereget, akkor nagyon 
nehéz dolgunk lesz. 

– Mit tervezel a jövőre nézve? 
– Természetesen tovább dolgozom. Jelenleg Veszprém-

ben egyaránt tanítok alap- és középfokon, rendszeres közre-
működője vagyok a veszprémi zenei életnek ütőhangszeres-
ként és a Liszt Ferenc kórus tagjaként egyaránt. Itthon, 
Kenesén református kántorként az istentiszteleteken orgoná-
lok, és szervezem továbbra is a templomi koncerteket, ame-
lyekre egyre nagyobb az érdeklődés. Itt szeretném megkö-
szönni a képviselő-testület támogatását, és szeretettel invitá-
lok mindenkit az alkalmakra. Nagyon örülök, hogy a kenesei 
iskolával is egyre szorosabb az együttműködés, az Igazgató-
nővel és a zenetanárokkal úgyszintén. A művészeti iskola 
hiánypótló, felbecsülhetetlen értékű munkát végez, aminek 
igazi gyümölcsét évek, évtizedek múlva érezzük igazán. Ha 
ezek a gyerekek később felnőttként szép zenére, igazi érté-
kekre nevelik majdani saját gyermekeiket, és visszajárnak a 
koncertekre, akkor beszélhetünk majd arról, hogy igen, ez itt 
a kultúra része, a mindennapok része. Mert Bach kantátával 
jobban ízlik a pirítós reggel, Mahler-szimfónia közben sokkal 
jobban megy a kádpucolás, és ha Balázs Fecó áll a színpadon, 
akkor még az esti sör is jobban csúszik. És tényleg. 

– nk – 

Mozogjunk önmagunkért 
Jó néhány nőtársammal már több mint egy éve járunk a 

GALAKO mozgásprogramra. Beszélgetéseink alkalmával – amit 
az aerobik előtt vagy után ejtünk meg pár percben – tudható meg, 
hogy ki miért is jár a keddi napokon Galambos Laci és Bettike 
óráira. Legtöbben természetesen az alakformálás, a zsírégetés és 
végül de nem utolsósorban fittségünk megőrzése érdekében jö-
vünk, valamint a közös zenés torna és a kikapcsolódás miatt ked-
veljük és járunk el heti rendszerességgel ezekre az alkalmakra. 

Az idén is meghívást kaptunk Lacitól és Bettikétől saját ottho-
nukba. Ez alkalommal a foglalkozás Nordic Walking-gal kezdő-
dött, egy hosszú távú és elég gyors tempójú, erős emelkedőkkel 
megtűzdelt terepen. A cél a Kisfaludy sétányra való feljutás volt. 
Fent pár perces torna, majd egy új technika kipróbálása követke-
zett a sétabotokkal. Utána gyönyörködtünk az elénk táruló pano-
rámában. A visszaútra Laci egy másik lejárót választott, ami egy 
idő után abba az útba torkollott, amin felfelé is jöttünk. 

Alaposan elfáradtunk és megizzadtunk, mire Bettikéék házához 
visszaértünk. Mindenki a vizeskancsókhoz, palackokhoz sietett, ám 
a közös falatozás előtt még hátra volt a stepp-pados torna. Az egész 
programot Laciék meghívott „emberei” kamerával kísérték végig. A 
sportolás után a házigazda és gazdasszony közösen készített finom-
ságainak elfogyasztása következett, jókedvű beszélgetés és különféle 
receptek egymásközti cseréjének közepette. Akik nem tudtak eljön-
ni, bizony sajnálhatják! Mert így azt sem tudhatták meg, hogy a 
„kemencemanók” bizony a legjobb szándékú embereket is megtréfál-
hatják néhanapján! 

Az aerobik órák végén, a levezető gyakorlatok közben Laci ál-
talában mindig tájékoztat bennünket azokról a dolgokról, amikről 
tudnunk kell. Például arról is, hogy az EFI talán megint sikeresen 
pályázik, így az ősszel induló GALAKO mozgásprogram valószí-
nűleg újra ingyenesen lesz látogatható, hónapokon át.  

Korhatár nincs. Van közöttünk 70 éves hölgy is, akinek rugal-
massága fittsége irigylésre méltó. Rajta hát, kedves olvasó! „Egy 
kicsi mozgás mindenkinek kell…” 

Pulai Istvánné 
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Tájházi pillanatok júliusban 
 

Bár egy üdülőtelepülés életében a nyár mindig igen válto-
zatos, mégis izgalmas időszakot élünk a balatonkenesei Táj-
házban. Szerdánként délután kézműves foglalkozásokra vár-
juk a vállalkozó kedvűeket: nagy népszerűségnek örvend az 
agyagozás, a gyöngyfűzés és a hímzés, de működött már az 
udvari kemencénk is, amikor linzert és egyéb finomságokat 
gyúrtunk és nyújtottunk a diófa lombjai alatt.  

Itt kell szólnunk mestereinkről: házunk táján az elmúlt he-
tekben Tulith Edit a gyöngyékszerek elsőszámú készítője. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Némethné Jucika a legtürelmesebb tanár, aki a tűforgatás 

rejtelmeibe avatja a kezdőket és haladókat. Útmutatása nyo-
mán szépen alakulnak a keresztszemes kézimunkák, és még a 
hímzőfonal sem csomósodik annyira, ha tőle kérnek segítsé-
get az öltéseket számlálók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tűz mestere Nyikos János, aki készséggel áll őrt ke-
mencénk mellett, legyen akárhány fok meleg, és folyamato-
san cserélgeti a megrakott tepsiket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igyekszünk, hogy minden szerda programja más és más 

legyen. Hogy aznap éppen mivel várjuk a betérőket, megle-
petés, melynek megfejtéséhez a város hirdetőtábláin kiragasz-
tott színes plakátjaink nyújtanak segítséget. Ezekről tájéko-
zódhatnak az adott szerdai tevékenységekről. 

Táborozó gyerekeket is több alkalommal volt szerencsénk 
fogadni a gyűjteményben. A gyűjtemény megtekintése köz-
ben sokat beszélgetünk a letűnt világ régi hétköznapjairól, 
melyet néha kézműveskedés követ az udvaron. 

Folytatódott a régi életet az újjal összekapcsolni szándé-
kozó, népi kultúráról szóló előadássorozatunk is. Június vé-
gén Ivanics Ferencet és feleségét, Ivanics-Rieger Klaudiát, 
valamint profi távcsöveiket köszönthettük a Tájház hátsó 
kertjében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A nagyon felkészült, remek előadó amatőr csillagász pá-

ros az égbolt világának ritkán látható részeit is megmutatta 
nekünk. És hogy mi köze ennek a népi élethez? Több is, mint 
gondolnánk. Se szeri, se száma a csillagokkal, az égitestekkel 
kapcsolatos népi megfigyeléseknek, melyekből eleink az 
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időjárás változására vagy éppen állandóságára próbáltak kö-
vetkeztetni; és hasonlóan sok azon népdalok, népköltések 
száma, melyekben a csillagokról van szó. Ezekből néhányat – 
ugyan csak az említés szintjén – fel is elevenítettünk. Az 
éneklésre ezen az estén nem vállalkoztunk, de egy következő 
csillagvizsgálós alkonyon akár dalra is fakadhatunk. 

Az amatőr csillagászok bemutatójához hasonlóan nagy 
érdeklődés kísérte Vér Lászlóné Irénke néni népi táplálkozás-
ról, paraszti konyháról szóló előadását. Megtelt a Tájház 
udvara hallgatókkal, akiket ez alkalommal nemcsak pusztán 
szavakkal vártunk. Az elbeszélésben felbukkanó ételek közül 
néhányat a jelenlevők meg is kóstolhattak. Míg Irénke néni 
az ételek készítésének fortélyairól, az ünnepi és hétköznapi 
étkezés eltéréseiről mesélt, a konyhában nem állt meg az élet. 
Sipőczné Piroska, Gerner Jánosné Ica és Zongorné Mátray 
Piroska közreműködésével kenyérlángos, kukoricaprósza, 
hókifli, tócsni és krumplis pogácsa készült. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A rendezvény sikerét jelzi, hogy a vendégek távozása után 

minden tányér üresen maradt. Reméljük, a több érzékszervet is 
igénybe vevő előadás mindenkinek kedvére szolgált. 

 

A Tájház augusztusi programjai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a júniusi tájházi eseményekről szólva sajnálatos kevere-
dés történt. Mühlbacher Ildikó holdfázisokról tartott előadását 

idézve sikerült felcserélnem a fogyó és a dagadó hold szere-
pét. Helyesen: a fogyó Hold az, amelyik kifelé, a dagadó 
pedig befelé irányítja az energiát. Az előadótól ezúton is 

elnézést kérek! Mint látszik, a téma olyan, hogy nem lehet 
eleget beszélni róla. Reméljük, lesz még alkalmunk tanulni 

Ildikótól. 

 

Helyreigazítás 
Múlt havi számunkban, a júniusi tájházi eseményekről szólva saj-

nálatos keveredés történt. Mühlbacher Ildikó holdfázisokról tartott 
előadását idézve sikerült felcserélnem a fogyó és a dagadó hold szere-
pét. Helyesen: a fogyó Hold az, amelyik kifelé, a dagadó pedig befelé 
irányítja az energiát. Az előadótól ezúton is elnézést kérek! Mint lát-
szik, a téma olyan, hogy nem lehet eleget beszélni róla. Reméljük, lesz 
még alkalmunk Ildikótól tanulni. 

Nagy Krisztina 

Augusztus 1. szombat, 14 óra 
Utazás a falu irodalmába 

A július 25-re beharangozott, de a kapunyitó rendezvénye-
ire való tekintettel elhalasztott előadásunk augusztus első 
napján és egyben első szombatján kerül sorra. Elsősorban 
Balatonkenese íróiról és költőiről lesz szó – ha hallottak róluk 
azért, ha nem, akkor pedig azért érdemes eljönni. 

 
Augusztus 15. szombat, 15 óra 
Gyenge Katalin: Mindennapi kenyerünk 

Augusztus 20-a államalapításunk mellett az új kenyér ün-
nepe is. Ki lenne hivatottabb, hogy az ünnep közeledtével a 
kenyérről beszéljen nekünk, ha nem valaki olyan, aki ezzel 
foglalkozik? A Katica Pékség neve fogalom, mely nagyban 
hozzájárul, hogy Balatonkenese nevét messze földön is ismer-
jék. Ezen az augusztusi délutánon, Nagyboldogasszony nap-
ján Gyenge Katalin, a Katica Pékség tulajdonosa lesz a ven-
dégünk, aki nemcsak beszél róla, de meg is mutatja, mitől lesz 
az általuk sütött kenyér olyan, hogy aki egyszer kóstolta, 
biztosan visszajár érte Kenesére. 

A kenyér – jóval több, mint táplálék. Hogy mi még, ezt a 
jelenlevőkkel közösen igyekszünk majd összegezni. 
 
Augusztus 29. szombat, 16 óra 
Keszegrágó keneseiek – A hal és a halászat a kenesei embe-
rek életében. Kiállításmegnyitó 

A népi élettel kapcsolatos e nyári előadássorozatunk záró-
akkordjaként beszéljünk arról, ami a balatoni emberek életé-
ben a legfontosabb: a vízről és a halakról, a halászatról. Pintér 
József évtizedek óta gyűjti azokat a tárgyakat, amelyek a 
halászat ősi mesterségével kapcsolatban e vidéken használat-
ban voltak. Sajátos kollekciója első ízben kerül a nagyközön-
ség elé. A kiállítás megnyitóján pedig miről is eshetne szó, 
mint e tárgyak funkciójáról: a halfogásról és a halfeldolgozás-
ról. 

És ha már keszegrágás… Ha kedvez a szerencse, ismét 
meglepetéssel várjuk önöket! 

Balatonkenesei Tájház 
Kossuth u. 6.  
Nyitva tartás: 

Kedd – szombat: 10.00 – 16.00 
Telefon: 30/837-18-53 

tajhazbalatonkenese@gmail.com 

 
Cicó is nagy szeretettel vár mindenkit! 
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Szezonnyitó Balatonkenesén, a Nagystrandon 
 
2015. június 27-én, szombaton tartottuk Szezonnyitónkat 

a balatonkenesei szépen rendben tartott, vendégcsalogató Vak 
Bottyán strandon. Az időjárás megint majdnem felülírta az 
erre a napra tervezett programjainkat, mert ismét szemerkélő 
esőben vártuk a programunkra érkezőket. Szomorú szemmel 
kémleltük az eget, vártuk a napsütést és a strandról hazamenő 
családokat bűvöltük, hogy mégiscsak inkább velünk töltsék a 
délutánt, ne otthon, a négy fal között. Felderült a kedvünk, 
amikor egy több mint 100 fős diákcsapat igyekezett felénk, 
akik kimondottan délutáni ügyességi versenyeinkre igyekez-
tek. A táborozók Szegedről érkeztek, és nagyon örültek prog-
ramjainknak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy lendülettel vetettük magunkat a játékokba, csak úgy 
zengett a strand a biztató szavaktól, egymás buzdításától. Sok 
érdekes feladattal készültünk: volt például lepényevő, pop-
corn szállító, lufi- és strandlabdafújó verseny, valamint ho-
mokvárépítés, strandröplabda- és strandfoci bajnokság. Az 
utóbbi két sporteseményen segítőnk Harsányi Zsolt és két 
lelkes önkéntes volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szinte minden gyerek szerepelt valamilyen versenyszám-
ban, és önfeledten, jókedvűen játszottak. A versenyek végén 
jutalmat kapott minden résztvevő. Az összesítés alapján első 
helyezett városunk gyermeke, Simon Kira lett. 

 
 

 
 

A kicsi gyerekek játékáról a Tátorján Játékvár, és 
Vollárné Eliza gondoskodott. A nehezen induló délutánból 
végül kellemes hangulatú időtöltés kerekedett. Menet közben 
még a nap is ránk mosolygott, örült a gyerekek jó kedvének. 

A játékos vetélkedők után, 18.00 órakor Tömör István 
polgármester úr Viszkey András egyik motoros hajóján érke-
zett a helyszínre, miközben a salgótarjáni Akkord fúvós kis-
együttes játszott a színpadon. A polgármester úr köszöntötte a 
vendégeket, és megnyitotta a nyári szezont Balatonkenesén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezután a Szivárvány Népdalkör adta elő műsorát, majd a 

Napvirág zenekar szórakoztatta a kisgyerekeket. 20.00 órától 
Budai Roland retro-discojával zártuk a Szezonnyitó progra-
munkat. A nap során ismét sorsolhattunk egy wellness hétvé-
gét az F&B Kft. jóvoltából, amit egyik balatonkenesei csalá-
dunk nyert meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönöm szépen mindazok munkáját, akik lehetővé tet-
ték, hogy egy jó hangulatú napot szervezhessünk vendége-
inknek! Köszönöm Gyenge Katalinnak és a Katica Pékségnek 
a lepényevő versenyhez felajánlott kenyérlángost s köszönöm 
a fellépők színvonalas műsorát! Köszönöm a Városgondnok-
ság embereinek a munkáját! 

Végül szeretném megköszönni kollégáim és a nálunk dol-
gozó önkéntesek munkáját, mert így együtt, mindenki segít-
ségével remek Szezonnyitót rendezhettünk. 

Még egy feladatom van, hogy megköszönjem a gyermek-
napi palacsintákat a kézimunka szakkör, Jucika és csapata 
tagjainak, mert a finomságok az ő felajánlásukkal és kezük 
munkájával készültek. 

Ritterné Pajor Csilla 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

 

 
 

A fotókat Sziráki Csilla készítette
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Az ORFK „Közlekedés gyerekszemmel!” országos rajzpályázatán I. helyezést ért el Lipták Dominik 7. osztályos tanulónk. 
A Vasúttörténeti parkban június 14-én nagyszabású rendezvényen adták át a jutalmat a díjazottaknak. Külön busszal utaztunk a 
helyszínre, ahol a közlekedéssel kapcsolatos játékos programok vártak. Kisvasúton utazhattunk, kipróbálhattuk a régi vasúti 
közlekedési eszközöket. Jogosítványt szerezhettek a kerékpáros közlekedéshez a gyerekek. Végül Dominik nagy örömmel 
vette át a jutalmát, egy teljesen felszerelt kerékpárt és hozzá ajándékcsomagot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipták Dominik és nyereménye 
 

Az ORFK által meghirdetett „Közlekedés gyerekszem-
mel!”városi fordulóján is szép eredménnyel szerepeltek tanulóink: 

I. helyezett: Jónás Bernadett 5. osztály 
II. helyezett: Turi Ferenc 6. osztály 
III. helyezett: Lipták Dominik 7. osztály 
IV. helyezett: Krizsó Katinka 5. osztály 
V. helyezett: Schauermann Liza 5. osztály 
Az Olvasás Népszerűsítése Program illusztrációs, KLIK 

által hirdetett rajzpályázatán kortárs vers, mese illusztrálása 
volt a feladat. Művészetis növendékeink ismét remekeltek: 

II. helyezett: Schauermann Liza 5. osztály 

 II. helyezett: Simon Kira 4. osztály 
III. helyezett: Ormai Hanga 4. osztály 
III. helyezett: Vörös Dominika 5. osztály 
Az iskola különdíjat is kapott. 
A  Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-

kormányzati Társulás által hirdetett Válogatni jó! elnevezésű 
rajzpályázatán 30.000 forint értékű táborozást, illetve könyv-
utalványt nyertek: 

I. helyezés: Biró Zétény 3. osztály 
I. helyezett: Obsitos Nándor 6. osztály 
III. helyezett: Krizsó Katinka 5. osztály 

 
E g y h á z m e g y e i  k á n t o r t a l á l k o z ó  é s  k u r z u s  K e n e s é n  

 

 
 
 
 
 
 
 

Június 20-án, szombaton a kenesei református gyülekezeti házban talál-
koztak első ízben a veszprémi református egyházmegye kántorai és karna-
gyai, de érkeztek vendégek Budapestről és Váchartyánból is. A megjelente-
ket Németh Péter lelkész köszöntötte a 92. zsoltár szavaival. A találkozót és a 
kurzust is Szabó Balázs zenetörténész, zenekritikus, a székesfehérvári Budai 
úti református templom kántora, a győri Széchenyi István Egyetem tanára 
vezette. A délelőtt folyamán meghallgattuk Szabó Balázs előadását az egy-
házzene mai helyzetéről, a kántorok 21. századi lehetőségeiről és feladatairól. 
Szó esett a zenei igényességről és igénytelenségről, az orgonák állapotáról, 
valamint az egyházi könnyűzene kérdéséről is. 

Délután pedig az orgona mellett, a gyakorlatban is kipróbálhattuk, mé-
lyíthettük a korábban szóban elhangzottakat. A nap záróakkordjaként 
egyetértettünk abban, hogy folytatjuk a közös munkát, hiszen gyülekezete-
ink zenei ízlése és műveltsége igenis alakítható, az éneklés szeretete pedig 
olyan összetartó erő, amelyre a körülöttünk egyre inkább szekularizálódó 
és ezzel együtt széteső világunkban nagy szükség lenne. 
„Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet, 
És a te nevedet Énekkel magasztalni. 
Hogy ember áldja reggel Te nagy jóvoltodat, 
És igazságodat dícsérje minden éjjel.” 
(Zsolt 92,1.)                                                             Sipos Csaba 
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A református hittanosok nyári táborozására idén több mint húsz gyermek jött velünk. A tábor helyszínéül egy gyönyörűen 

felújított erdei iskolát választottunk, mely a Vértesben található, mindössze pár kilométerre Mórtól. 
Köszönjük a gyermekeknek a részvételt, és szüleiknek, hogy ezt lehetővé tették nekik. Köszönünk minden segítséget, amit a 

tábor lebonyolításához kaptunk, és hálát adunk Istennek a hét minden testi és lelki áldásáért. 
A következő írás a hittantábor eseményeit mutatja be egy táborozó szemszögéből. 

Németh Péter 
lelkész 

 
Június 22-én hétfőn a református parókia udvarán nagy 

volt a nyüzsgés. Ugyanis a táborra jelentkező gyerekek, Péter 
bácsi és Ildi néni kíséretében autóba szálltak, és meg sem 
álltak a Mór melletti erdőig. Mindenki izgatottan és tágra 
nyílt szemekkel szállt ki a kocsikból. A gyerekek ámulattal 
nézték a föléjük tornyosuló nagy fákat, az alattuk elterülő 
különös aljnövényzetet, a fahidat, a csorgadozó kis patakot, a 
régi falépcsőt és az őket körbeölelő végtelen természetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miután bepakolták csomagjaikat és mindannyian elfoglal-
ták a szobájukat, kezdődhetett a hittantábor. A felnőttek is-
mertették a programot, megbeszélték a részleteket, aztán 
engedték a gyerekeket felderíteni. Az összes gyerkőc ámulat-
tal bámulta az erdőben a titokzatos lábnyomokat; izgatottan 
füleltek, amikor valami érdekes hangot hallottak. Ilyenkor 
mindenféle történeteket kezdtek szövögetni arról, hogy mind-
járt előbukkan egy vaddisznó a bokor mögül és rájuk támad, 
vagy éppen egy őzike szalad át előttük az úton. A legjobban 
mégis annak örültek, amikor egy tóra bukkantak az erdőben. 
(Később azonban kiderült, hogy az igazából egy vízgyűjtő.) 

Az ebédet foglalkozás követte. A gyereksereg felözönlött 
az emeletre és érdeklődve lesték, mi fog történni. Péter bácsi 
és Ildikó néni elmondták mi lesz a téma ezen a héten. Ugyan-
is minden hittantábornak van egy témája. Az idei tábor pél-
dául Ézsau és Jákób kalandjaira épült. A felnőttek csoporto-
kat alakítottak ki a gyerekek között, aztán már neki is láttak a 
munkának. 

Először is volt angyalhúzás, ami annyit jelent, hogy a tá-
borban jelenlévők nevét felírták egy kis cetlire, a papírokat 
beletették egy kalapba, aztán körbevitték, és mindenki húzott 
egy nevet. A papírra firkantott embert kellett azon a héten 
„védelmezniük”, illetve kedveskedniük neki. A húzás után 

mindenki titokzatosan mosolyogva eltette a cetliket, aztán 
újra figyeltek a felnőttekre. 

Péter bácsi felolvasta Ézsau és Jákób születésének törté-
netét, majd elmondták a feladatot aznapra. Minden csapatnak 
le kellett rajzolnia az egyik szereplőt a történetből, és kitalál-
nia egy csapatnevet. Munka közben a gyerekek néha csönd-
ben dolgoztak (bár az ilyen ritka volt), vagy zajosan beszél-
gettek, nevettek, esetleg vitatkoztak. Végül mindenkinek 
sikerült teljesítenie a feladatát, és jó kis csapatnevek szület-
tek. Vacsora után még kaptak a táborozók egy kevéske sza-
bad időt, de utána el kellett menni lefeküdni. Este a gyerekek 
nem nagyon akartak aludni, de hát ez gyakori hiba a táborok-
ban. 

Minden nap reggelivel kezdődött, amit a délelőtti áhítat 
követett, ahol a gyerekek énekeltek, meghallgatták az újabb 
történetet Ézsau és Jákób kalandjairól, aztán feladatokat ol-
dottak meg. Ebéd után általában kirándulni mentek a táboro-
zók, kivéve persze, amikor esett az eső. A sok csapatmunká-
nak és a vicces hangulatú kirándulásoknak köszönhetően a 
gyerekek nagyon jól összebarátkoztak egymással. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahogy teltek a napok, egyre jobban látni lehetett, hogy a 
gyerekek megnyíltak egymással szemben, illetve hogy egé-
szen összeszokott a csapat. A gyerekek nagyon szerették a 
délelőtti áhítatok alkalmával az énekléseket és a csapatmun-
kákat. Bár néha előfordult, hogy a kísérőknek fel kellett 
emelniük a hangjukat, de összességében nagyon jól sikerült 
idén is a hittantábor. 

Szombat reggel a gyerekek becsomagoltak, kicuccoltak az 
udvarra, aztán nagy nehezen elbúcsúztak egymástól. Ha egy 
ember épp arra jár és odanéz, azt látja, hogy egy halom gye-
rek ácsorog kint az udvaron és mindenki egymást ölelgeti. 
Bizony, mint mindig, most is az utolsó nap volt a legnehe-
zebb. A búcsúzás. Végül a táborozók beszálltak az autókba, 
és elindultak hazafelé. A gyerekek fáradtan, viszont fülig érő 
szájjal, és rengeteg élménnyel tértek haza. 

Sarkadi Anna
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Interjú Flink Alexandrával 
 
Elöljáróban el kell mondanom, hogy jól ismertem Ale-

xandra szüleit. Édesanyja hosszabb ideig az önkormányzat 
hivatalában dolgozott, édesapja, Kornél pedig elvitathatatlan 
érdemeket szerzett a rendszerváltás során az önkormányzati-
ság, a helyi újság újraindítása (zöld újság), valamint a helyi 
hagyományok kialakítása és a kulturális élet újjászervezése 
terén. 

– Szandra! Az előbbiekben említettekkel egyetértesz-e? 
Van e hozzátennivalód szüleiddel kapcsolatban, vagy az ő 
közösségi életüket illetően? 

– Igen, egyetértek. Minden fontosat elmondtál. 
– Milyen nyomot hagyott benned szüleid közösségekhez 

való viszonya, miféle inspirációt jelentett ez számodra?  
– Erősen kötődöm Keneséhez, amit annak is köszönhetek, 

hogy részese voltam édesapám nyüzsgő közösségi életének. 
Bár már húsz éve nem Kenesén lakom, még mindig kene-
seinek érzem magam. Ide kötnek a barátaim és a munkám is. 

– Hogyan élted meg kisgyermekkorodat, ifjúkorodat itt 
Kenesén? Gondolok itt az iskolára, a barátokra, a Balaton 
közelségére, a lakótelepi közösségre… 

 – Kisgyerekként paradicsomi helynek láttam Kenesét, az 
új lakótelepet, ahol mi is laktunk, egy elvadult gyümölcsössel 
körbevett zsákutcában. Sok korombeli gyerekkel rengeteget 
játszottunk, csatangoltunk, nagyon jó közösségben éltünk. 
Szívesen gondolok vissza a Ticz Feri bácsi vezette TSz busz-
ra, amivel iskolába jártunk. Iskoláim közül itt éreztem ma-
gam a legjobban. Szeretettel gondolok osztályfőnökeimre: 
Kecskés Ildi nénire és Makai Éva nénire. Ma is emlékszem 
Kecskés Jutka néni élvezetes magyaróráira, verselemzéseire. 
Férjének, Kecskés Jóska bácsinak köszönhetem a versek sze-
retetét; Jákfalvi József tanár úrnak, hogy biztatott és hitt a 
kézügyességemben. Úgyszintén nagyon hálás vagyok Gál 
Pista bácsinak, aki nagy-nagy szeretettel hitte, hogy óriási 
sporttehetség vagyok.  

– Szakmaválasztásodban milyen tényezők játszottak sze-
repet? Hol végezted az ezzel kapcsolatos tanulmányaidat? 
Voltak-e példaképeid a szakmádat illetően? 

– Eleinte szülői hatásra tanár vagy újságíró akartam lenni. 
El is kezdtem mindkét iskolát, de hamar rájöttem, hogy ez 
nem én vagyok. Szerencsémre a sors összehozott egy nagy-
szerű emberrel, Éder Emőke kozmetikus mesterrel, akin 
keresztül megismertem és megszerettem a kozmetikus szak-
mát. Innentől már nem volt kétséges, hogy én is ezt a szakmát 
választom. Budapesten jártam iskolába és Tapolcán, Emőké-
nél voltam gyakorlaton. Első példaképem ő volt, szakmai 
tudása és embersége miatt. Tanulóként hallottam Kocsenda 
Katalinról, aki már akkor is nagy név volt a szakmában. 
Büszke vagyok rá, hogy nála tettem dicséretes szakmai vizs-
gát, majd néhány évvel ezelőtt az ő javaslatára vettek fel a 
Kozmetikus Mesterek Szakmai Klubjába, ami nagy megtisz-
teltetés, mert ez egy minőségi kontroll, mellyel üzletem meg-
kapta a magas színvonalú szakmai tevékenységért járó elis-
merést és védnökséget. 

– Mennyire tartod fontosnak a szép és ápolt külsőt, s 
szerinted ez szerepet játszhat-e kinek-kinek az életben való 
boldogulásában, a munkahelyi sikerekben? 

– Fontosnak tartom, hogy igényesek legyünk magunkkal 
szemben. Elsősorban önmagunk miatt, hogy jól érezzük ma-

gunkat a bőrünkben, mert ha jól vagyunk, ezt sugározzuk 
kifelé is, és így az élet minden területén könnyebb dolgunk 
lesz. Nem elég azonban a hatást csak a csodaszerektől vár-
nunk. Ha szépülni szeretnénk, a lelkünkkel és a szívünkkel kell 
kezdenünk, mert addig egyetlen kozmetikum sem fog hatni. 

– Mindig vannak új szerek, eljárások a kozmetika terüle-
tén is. Lehet ezekkel lépést tartani, s kell-e, lehet-e szelektál-
ni, hogy melyiket érdemes, lehet bevezetni, s melyiket nem? 

– A mi szakmánkban az az izgalmas, hogy folyamatosan 
fejlődik, sosem lehet megunni, életfogytig tartó tanulást biztosít. 
Én nagy élvezettel válogatok az újdonságok között. A válasz-
tásnál figyelembe veszem a vendégeim igényeit. Mindig min-
dent kipróbálok, és csak amit hasznosnak és eredményesnek 
találok, azt vezetem be az üzletemben. Vendégeimnek csak 
olyasmit ajánlok és használok, amiben szívvel-lélekkel hiszek. 

–  A szakmádban, úgy tudom, sikeres vagy. S a magán-
életben? 

– Hát, pillanatnyilag a szakmámban könnyebb dolgom 
van, ugyanis két kamasz fiú anyukája vagyok. Aki hasonló 
helyzetben van, tudja, miről beszélek. Levente fiunk 17, 
Domonkos 13 éves. Most az ellenkezés és a „minden égő” 
időszakát éljük.  

– Életfilozófiád? 
– Az életfilozófiámat Marcus Aurelius fogalmazta meg a 

legjobban: „Az élet szép és bármit is juttat Neked a sors, ne 
felejts el élni! Élni az egyik legritkább dolog a világon, mert 
az emberek többsége csak létezik.” 

– Mit szeretsz és mit nem a mai társadalomban? 
– Nem szeretem a bizonytalanságot, a felszínességet. Saj-

nálattal látom, hogy sokan kényszerülnek elhagyni az orszá-
got, mert nem tudnak megélni.  Örülök viszont annak, hogy 
egyre többen válunk tudatossá és vesszük észre, hogy a vál-
toztatást először saját magunkon kell elkezdenünk. 

– Hobbid, szabadidős elfoglaltságod – mármint ha van 
egy kis szabad időd? 

– A hobbym a munkám és a mozgás minden mennyiségben. 
– Szerinted melyek azok a vonzerők, amelyek miatt jó 

Balatonkenesén élni? S mit kellene tenni azért, hogy minél 
több fiatal itt akarja leélni az életét? 

– Számomra vonzó Kenesében, hogy békés, nyugodt, 
szép fekvésű település. Még jó a közbiztonság, nem kell fél-
teni a gyerekeinket, az emberek figyelnek egymásra. Ahhoz 
viszont, hogy a fiatalok itt maradjanak, munkalehetőséget 
kell teremteni, támogatni a kezdő és a régi vállalkozásokat, 
óvni és megbecsülni azt, amink már van. 

– Boldog embernek érzed magad? Ha igen, és ha nem is, 
miért? 

– Nem vagyok mindig boldog. Történnek velem rossz 
dolgok és vannak hullámvölgyeim, de szerencsés vagyok, 
mert úgy tudok az életemre nézni, hogy minden, ami velem 
történik – a rossz dolog is – értem van, a tanulásom és fejlő-
désem érdekében. 

– Köszönöm az interjút, az őszinte megnyilvánulásokat! 
Kinek dobod tovább a labdát? Ki legyen a következő inter-
júalany? 

– Somogyi Gyulának adnám tovább a labdát. 
 

Sörédi Györgyné 
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Színház a Kultúra Házában 
 

Nagyon örültem a meghívónak, hogy előadást láthatok a 
Kultúra Házában. Ritka lehetőség, hogy itt helyben, különösebb 
készülődés nélkül színházi darabot nézhessünk meg. S egy kis 
szellemi frissítés is mindig jót tesz. 

A darab címe: BLÁM, első ránézésre nem sokat mondott. 
Kiderült, a francia forradalom a téma, vígjátéki megfogalma-
zásban. Az író, Lénárd Róbert az eseményeket két szélhámos 
kalandozásain s alkudozásain keresztül eleveníti fel. Ez hatalmas 
történelmi anyag, rengeteg irodalmi művet írtak róla, s talán nincs 
is az emberiségnek olyan népe, amely ne álmodott volna a 
tökéletes forradalom megvalósításáról.  A „Szabadság, Egyenlő-
ség, Testvériség” eszméjét azonban soha, sehol nem sikerült ma-
radéktalanul megvalósítani, így megmaradt örök álomnak. Gon-
doljuk csak el, milyen tökéletes világban élhetnénk, ha csak a Tíz-
parancsolatot mindenki betartaná, s e szerint élne. 

A darab friss, gördülékeny volt, bár a filozofikus beszólások 
helyenként kissé nehezen érthetővé tették. A történelem e meglehetősen borzalmas fejezetéről nehéz vígjátékot írni, s különö-
sen nehéz a helyzet, ha a nézők nem ismerik a szereplőket, ezért nem értik a célzásokat, utalásokat. De a mű nagyszerűen meg-
oldotta ezt a problémát, leporelló-szerűen villantva fel a történelem alakjait. 

Ügyes és profi megoldás volt a két fiatal színész részéről a korántsem könnyű szöveg humorossá tétele, vígjátéki előadás-
módja. Hibátlanul játszottak, igazi hangulatot teremtve. Hadzsy János Jean-Pierre, Gargya Balázs Noel szerepében nyújtottak 
jó szórakozást a nézőknek. Köszönjük a Szegedi Miniszínház művészeinek lelkes előadását! 

 
Debrecenyi István 

Táncos siker 
Sarkadi Eszter, a pápai Türr István Gimnázium első 

éves tanulója a Pécsett megrendezett Országos Arany 
János Tehetséggondozó Program Osztályainak XV. 
Jubileumi Művészeti Fesztiválján, egyéni tánc kategó-
riában, arany minősítést kapott az „Impossible” című, 
saját koreográfiájú,  klasszikus balett előadásáért . A 
szakmai zsűri értékelése szerint: „csodálatos produk-
ciót láttunk.” 

Sok szeretettel gratulálunk! 

Szeretettel gratulálunk! 
2015.  június  27-én balatonkenesei  nyaralójukban kötöt t  

házasságot  Hamar-Szelényi  Éva  és  Hamar László .  Külön 
öröm vol t  számukra,  hogy városunkban fogadhat tak egy-
másnak örök hűséget ,  mert  Éva a  családjával  születése óta  
nyaral  Kenesén – ahogy ő  fogalmaz,  szinte  a  fé l  é le té t  i t t  
é l te  le .  Pár jának is  nagyon könnyen és  gyorsan a  szívéhez 
nő t t  a  hely,  így nem vol t  kérdés ,  hogy é letük egyik legfon-
tosabb eseményét  i t t  tar tot ták meg.  

E hír t  egyik kedvenc esküvő i  képüket  e lküldve osztot ták 
meg velünk.  

A Balatonkenesei  Hír lap készí tő i  és  valamennyi  olvasója  
nevében kívánunk minden jót  az  i f jú  párnak!  
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Erdei Gabriella 
fodrász-pedikűrös 

és 
Ticz Mária fodrászmester 
várja kedves vendégeit! 

 
Erdei Gabriella 

Hétfő:  13.00 – 18.00 
Kedd:  13.00 – 18.00 
Szerda:    8.00 – 13.00 

 

Telefon: +36-30/592-35-10 
 
 

 
Ticz Mária 

Csütörtök:  14.30 – 18.00 
Péntek:  13.00 – 18.00 
Szombat:    8.00 – 12.00 

 

Telefon: +36-30/957-07-10 
Cím: Balatonkenese, Széchenyi u. 3. 

Lakatos munkák, kapuk, 

kerítések, korlátok, 

fémszerkezetek. 

Vajda Attila 
06 30/737-46-56 

  attila.vajda@avametal.hu 
www.avametal.hu 

 

Legyen az Ön fotója 
a Balatonkenesei Hírlap borítóján! 
Várjuk balatonkenesei témájú képeit! 

balatonkenesehirlap@gmail.com 

 

A n t i k v á r i u m  B a l a t o n k e n e s e  –  S z é c h e n y i  u .  1 6 .  
w w w . b i r k a b a r k a . h u    3 0 / 3 2 2 - 7 8 - 6 9    i n f o @ b i r k a b a r k a . h u  
K ö n y v e k  –  H a n g l e m e z e k  –  A j á n d é k t á r g y a k  –  Műs z a k i  c i k k e k  

–  E g y e d i  k é s z í t é sű  é k s z e r e k  
V i d e o -  é s  h a n g f e l v é t e l e k  d i g i t a l i z á l á s a  –  N y o m t a t á s ,  s z k e n n e l é s  
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Bőr-, szőrme- és szövetáruk tisztítása, 

javítása, átalakítása 
 

Normál: 1100,- Ft / m2 
Segi: 1300,- Ft / m2 

Gyapjú: 1500,- Ft / m2 
 

Egyszeri kiszállási díj: 500,- Ft 
Átfutási idő: 1 hét 

Tihanytól Balatonakarattyáig, 
a 8-as útig bezárólag 

 

Fehér Imre 
Telefon: +36 20/3166-971 

balatoniszonyegtisztitas@gmail.com 
www.fehertisztito.hu 

 
Fülep István 

távközlési üzemmérnök 

Televízió javítás 

20/419-30-23 

 

Fizioterápiás kezelések, 
Izom és ízületi fájdalmakra 

Masszázs, Gyógymasszázs, 
Stressz és mozgásszegény életmód okozta fájdalmakra és azok megelőzésére 

KiroMed, Gravitációs gerincnyújtó pad 
Gerincsérv, derékfájás és egyéb gerincbetegségek kezelésére, megelőzésére 

 
Érdeklődés, időpont-egyeztetés 

a 06 70 379 0429 vagy 06 20 973 4804-es telefonszámon. 
Balatonkenesei állandó lakosoknak 10% kedvezmény a listaárból. 

 
BOMEDIC ’99 Szakápolási szolgálat – Balatonkenese, Táncsics M. u. 16/a 
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 Hosszú haj pár óra alatt! 
Hajhosszabbítás kristálykeratinnal, 

szilikonos gyűrűvel! 
Körmendi Andrea, 30/974-76-66 

 
 

TÁTORJÁN JÁTÉKTÁBOR 
A TÁTORJÁN JÁTÉKVÁRBAN 

Szenzációs időtöltés színvonalas játékeszközökkel 
 társasjátékokkal, alkotó foglalkozásokkal, mesével...! 

 
5 napos turnusokban, június 15-től augusztus 21-ig: 

hétfőtől péntekig 8-16.30 óráig, 
napi négyszeri étkezéssel, 
lehetőség a déli pihenésre! 

 
A tábor ára: 25.000,- Ft/hét étkezéssel! 

 
A TÁBOR FÉL NAPRA, TÍZÓRAIVAL: 12.000,- FT/HÉT 
HOSSZABB IDEJŰ IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN KEDVEZ-

MÉNYT ADUNK. 
 

2-7 éves korig várjuk a gyermekeket! 
 

Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon,  
legkésőbb a turnus megkezdése előtti héten: 

TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR 
Balatonkenese, Dózsa György tér 1. 

06/88-482-472 
tatorjan.jatekvar@invitel.hu 

www.tatorjan.hu 

 
A TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR 
munkatársai egész évben várják  

   BALATONKENESÉN, A DÓZSA GY. TÉR 1. 
szám alatt a gyermekes családokat 

 

Bölcsőde és Családi napközi (beíratás folyamatosan) 
Családi játszóház 

Szülő és gyermek játéklehetősége 1000,- Ft/óra, 
illetve bérletes megoldások 

Gyermekfelügyelet 
Időszakos – néhány órára szóló – gyermekfelügyelet 

nyitvatartási időben, 
és nyitvatartási időn túl, bérletes megoldások 

Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint 
Születésnapi zsúrok 

Jelmezkölcsönzés, koszorúslányka ruhák 
Nyári egy hetes játéktábor egész vagy fél napra 

A balatonkenesei lakosok számára 
állandó kedvezmények 

Nyitva tartás: 
Hétköznap: 8 – 12-ig és 14.30 – 17-ig 

     www.tatorjan.hu 
     88/482-472 

     tatorjan.jatekvar@invitel.hu 
www.tatorjan.hu 
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ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL: 
 

 Nyugdíjas gondozó, ápoló végzettséggel 
gondozást, ápolást vállal! 
Tel.: 20/211-66-52 

 
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ, 

TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ: 
 

 Eladó ház! Balatonkenese központjában. 
Strand, üzlet, vasútállomás 10-15 percre. 
Csendes, nyugodt utcában. Összközműves, 
telekáron, 7.500.000.- Ft 
Tel.: 70/396-54-71 

 Balatonkenesén mini garzon csendes, 
szép környezetben kiadó. 

    Tel.: 06 20/213-96-30 
 Üzlet eladó! 80 négyzetméter. 
    Tel.: 06 30/310-37-39 
 Akarattyán 2 szobás, összkomfortos iker-

házrész ELADÓ! Teljes közmű, garázs, ásott 
kút, műhely, ipari áram. 260 négyszögöles 
telek. Irányár: 6,3 M Ft. 

    Tel.: 06 20/573-53-15 
 Éves kiadó albérletet keresek Balaton-

akarattyán, Balatonkenesén, 2 fő részére. 
Tel.: 06 30/310-54-52 

 ELADÓ a Bocskai utca végén, 1800 négy-
zetméteres bekerített területen levő szőlő. 
Gyümölcsfák, tetőtérbe-építésű téglaépület, 
alatta pince. Víz, villany van. Ára: 9,5 M Ft. 
Érdeklődni: 06 88/22-00-39;  

    06 70/251-08-17. 
 ELADÓ családi ház Balatonkenesén. 5+2 

szoba, 2 fürdő; fűtés vegyes tüzelésű kazán, 
gázkazán; garázs, műhely, fúrt kút, nagy ud-
var + kert, melléképületek. Irányár: 22 millió 
forint. Tel.: 06 70/301-85-17 

 
ADÁS / VÉTEL: 

 
 ELADÓ! Olcsón 2 db heverő jó minőség-

ben, 1 db 4000 Ft, 1 db szekrény 3000 Ft, 1 
db konyhaasztal 3000 Ft, 4 db fa szék 1 db 
1500 Ft, 4 db szivacspárna 1 db 1000 Ft, 4 
db kispárna. 

    Érdeklődni: 06 20/237-21-37. 
 BENZINMOTOROS láncfűrész 8000 Ft-ért 

ELADÓ! Tel.: 06 20/419-30-23 
 Helyhiány miatt eladó egy teljesen új (éger) 

komód. Mérete: 90 cm magas, 120 cm szé-

les, 43 cm mély. Ára: 23 000 Ft. Érdeklődni a 
06 88/482-437-es telefonon lehet. 

 ELADÓ! Fenyőkomód 18.000 Ft, rattan 
tükrös fésülködő asztal székkel 15.000 Ft, 
160X2méteres ágyneműtartós franciaágy 
12.000 Ft, fehér konyhaszekrények 6000-
8000 Ft. Tel.: 06 70/578-81-92 

 2 égőfejes camping gázfőző gázpalackkal 
kompletten 5000.- forintért, 2 db 23 kg-s 
nagy PB gázpalack, Karancs 4P gáztűzhely 
kis hibával, 5000.- forintért eladó! Érdeklőd-
ni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A. 

 HP P4 768 MB, 20 GB HDD számítógép 
konfiguráció, 2 db hangszóróval és Panaso-
nic S 110i és 21” monitorral, megkímélt állapot-
ban eladó. Ár: 15.000 Ft 
Tel.: 06 20/223-15-75 

 Eladó fekete sertésbőr ülőke 3-as 1 db, 1-
es 2 db! Irányár: 6.000 Ft Tel.: 06 20/928-63-
30 

 Eladó rádiók az 1950-60 években gyártott 
készülékekből. Supraphon hordozható le-
mezjátszók. Gyűjtők részére kedvezmények. 
A készülékek hibásak, javításra szorulnak. 

   Érdeklődés a 06 30/273-56-92 telefonon. 
 ELADÓ! 50 köbcentis piros robogó, 65.000 

forint. Tel.: 06 70/301-85-17 
 ELADÓ! „Ónémet” fali ingaóra, „Muster-

slutz. 341” felirat a hátán és zsidó szimbó-
lummal. Tel.: 70/301-85-17 

 3 db kültéri fehér gömb falilámpa, 1000 Ft / 
db eladó. Tel.: 06 20/213-96-30 

 Flymo-400-as és Makita fűnyírók eladók! 
Tel.: 20/419-30-23 

 Két egyszemélyes egyforma ágy eladó! 
4.000 Ft / db. 

    Érdeklődni a bauge.julie@gmail.com e-mail      
    címen lehet. 
 ELADÓ! 20 DB betongerenda (pl. kerítés-

nek). Méret: 2,8 mX15 cmX9 cm. Ara: 500 Ft 
/db. Tel.: 06 20/448-75-53 

 Régi antik szekrények, íróasztal, dohány-
zóasztal felújítva, 4 db rusztikus bükk szék új 
állapotban, jó állapotú, 70 literes üst eladó. 
Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A. 

 Vásárolnék férfi vagy női kerékpárt. Mini-
mum 5 fokazatos váltóval és kerékpárkosár-
ral. Az ajánlatokat a bauge.julie@gmail.com 
e-mail címre kérem. 
 

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS: 
 
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás, 

zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese, 
Mikes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.00-
18.00, Sz: 8.00-16.00. Tel.: 06-88/491-153; 
0630/323-10-74. 

 MATEMATIKÁBÓL 1-13. osztályig kor-
repetálást, középiskolai, érettségire, javító-
vizsgára való felkészítést vállalok.  Pappné, 
tel.: 06 70/234-69-59 

 NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT, bio 
hajvágás, manikűr-pedikűr, géllakkozás. Ho-
tel Marina Port, Balatonkenese, Kikötő u. 2-
4. Igény esetén házhoz megyek! Tel.: 06 
20/363-57-80, Zimmermann Szilvia. 

 Adóbevallások készítését vállalom. Pércsi 
Valéria, 063 0/392-09-52; 06-88/482-608. 

 Takarítást vállalok! Tel.: 06 30/310-37-39 
 Családi házak, nyaralók takarítását válla-

lom. 06 30/683-91-85. 
 HACCP minőségszabályozási rendszerek 

kiépítését, éves felülvizsgálatát, ISO tanúsí-
tást, termék- és anyaghányad-nyilvántartás 
elkészítését vállalom. 

    Tel.: 06 30/55-666-55; 
    E-mail: phatteamkft@gmail.com 
 Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kisebb asztalos-

munkákat, gipszkartonozást, térburkolat ké-
szítését vállalom. Tel.: 06 30/293-67-93; 

    E-mail: flamaxinfo@gmail.com. 
 Lehet német nyelvterületen dolgozni nyelv-

tudás nélkül? – Igen. Teljes kiszolgáltatott-
ságban, az önállóság hiányával. Nem köny-
nyű. Ne kockáztasson! Tanulja meg a leg-
szükségesebbeket kényelmesen, otthonában 
online és folytassa tanulmányait, amikor már 
megtalálta a megfelelő munkát külföldön. A 
nyelvtanulás kiváló befektetés. 

    Hívjon most: 0036302164554 
    Skype: gm.propersolution   
 Gondja van az angol nyelvtannal? Rájött 

már, hogy a szabályok ismerete nélkül nem 
képes a helyes mondatalkotásra? Ha fontos 
Önnek, hogy angol nyelven is tárgyalóképes 
legyen, vegye igénybe a segítségemet. 

    Hívjon most: 0036302164554 
    Skype: gm.propersolution 

 

1 0 0  f o r i n t o s  h i r d e t é s e k  

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban! 
 

Teljes oldal (A/4-es méret):  20.000.- Ft 

Fél oldal:  10.000.- Ft 

Negyed oldal:  5000.- Ft 

Névjegy méret:  2000.- Ft 

Apróhirdetés:  100.- Ft 

Boltja, vállalkozása van? 
Szeretné, 

ha városszerte ismernék szolgáltatásait? 
Megválna régi, de még jó bútoraitól, 

használati tárgyaitól? 
A hírt kidobolni nem tudjuk, 

de segítünk, hogy megtalálja vevőjét, 
megbízóját. 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK 
TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY 

BALATONKENESE 
TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA 
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN 
TEHETIK MEG: 
GAJDOS BÉLA 

TELEFON: 06 30/849-07-92 
8.00 – 18.00 ÓRÁIG 

E-MAIL: gajdos.bela@balatonkenese.hu 
FÉNYFORRÁS KFT. 

TELEFON: 06 70/408-69-08 
INTERNET: https://kozvilhiba.hu/ 
E-MAIL: fenyforraskft@gmail.com 

ORVOSI ÜGYELET 
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4. 

TELEFON: 88/412-104 

Református Lelkészi Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13. 

88/481-348 
Római Katolikus Plébánia Hivatal 
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10. 

88/481-146

Fogorvosi körzet 
Előzetes bejelentkezés alapján 

Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Gyűrűs Ervin 
Rendelő száma: 88/491-683 
Rendelési idő: 
Hétfő, csütörtök: 13.00 – 18.00 
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00 

Háziorvosi ellátás 
Balatonkenese, Táncsics u. 3. 

1. sz körzet 
Dr. Németi Sándor 
06 30/432-16-55 
Rendelő száma: 88/481-340 
Rendelési idő: 
Hétfő, kedd: 12.30 – 16.00 
Szerda, csütörtök: 8.00 – 12.00 
Péntek: 8.00 – 11.00 

2. sz körzet 
Dr. Détár Bianka 
06 30/989-43-02 
Rendelő száma: 88/769-155 
Rendelési idő: 
Hétfő: 10.30 – 12.00 
Kedd: 8.00 – 10.30 
Szerda: 14.00 – 16.00 
Csütörtök: 12.00 – 14.00 
Péntek: 10.30 – 12.00 

Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u.8. 

Dr. Meláth Viola 
06 70/315-79-65 
Hétfő: 10.00 – 12.00 
Kedd: 13.00 – 15.00 
Szerda: 10.00 – 12.00 
Csütörtök: 13.00 – 15.00 
Péntek: 10.00 – 12.00 
Tanácsadás: 
Kedd: 12.00 – 13.00 
Csütörtök: 12.00 – 13.00 

Állatorvos 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 

Dr. Zoltán Levente 
06 70/436-50-79 
Rendelési idő: 
Hétfő – péntek: 17.00 – 19.00 

Tátorján Gyógyszertár 
Balatonkenese, Fő u. 23. 

88/481-283 
Nyitva tartás: 

június 1 – augusztus 31. között: 
Hétfő – vasárnap: 8.00 –19.00 
szeptember 1 – május 31. között: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 

POLGÁRŐRSÉG 
06 30/621-58-71 

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK  

hétvégén is hívhatók: 
06 30/225-94-45 

RENDŐRSÉG 
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 

88/584-970; 584-971 
VÍZIRENDŐRSÉG 
Siófok, 84/310-712 

A Polgármesteri Hivatal címe: 
8174 Balatonkenese, 

Béri Balogh Ádám tér 1. 
www.balatonkenese.hu 

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 
Tel.: 88/481-088, 88/481-087 

Fax: 88/481-741 
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport 

ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, szerda: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 

A Pénzügyi csoport 
pénztári óráinak időpontja: 

Hétfő, szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00 
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő, péntek: 8.00 – 12.00 
Szerda: 8.00 – 15.30 

A Polgármester 
ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 

Kedd: 8.00 – 12.00 
A Jegyző 

ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel): 
Szerda: 8.00 – 12.00 

Városgondnokság 
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. 

88/481-650 és 06 30/320-51-02 

Posta 
Balatonkenese, 
Balatoni út 65. 

88/481-300 

EON 
Veszprém, Kossuth u. 1-2. 

06 40/444-000 
Általános hibabejelentés, 
Észak-dunántúli régió: 

06 80/533-533 

DRV Zrt. 
Ügyfélszolgálat 

 
Siófok, Tanácsház u. 7. 

84/501-000 
06 40/240-240 

        BALATONKENESEI HÍRLAP 
             Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja 

Polgármester: Tömör István 
Alapító szerkesztők: 
1913 – Czakó Gyula 
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél 
Szerkesztőség: Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
                           8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24. 
Telefon/fax: 88/594-000 
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com 
www.balatonkenese.hu 
Felelős szerkesztő: Dr. Nánássy Elek 
Szerkesztő: Nagy Krisztina 
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: AUGUSZTUS 14. 

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

balatonkenese@tourinform.hu 
Nyitva tartás: 

Hétfő – péntek: 
9.00 – 16.00

Tájház 
Balatonkenese, 
Kossuth u. 6. 

06 30/837-18-53 
tajhazbalatonkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Kedd – szombat: 

10.00 – 16.00

Kultúra Háza 
Balatonkenese, Táncsics u. 24. 

88/594-500 
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com 

Könyvtár 
Balatonkenese, Táncsics u. 22. 

88/574-980 
konyvtarbalatonkenese@gmail.com 

Nyitva tartás: 
Hétfő: 10.00 – 16.00 

Kedd, csütörtök, péntek: 10.00 – 18.00 
Szerda: zárva 

Ebédidő: 12.00 – 12.30
Pilinszky János Általános 

Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10. 
88/481-844 

www.pilinszkyiskola.hu 
E-mail:  

titkar@kenisk.sulinet.hu 
Sportcsarnok 

06 30/275-93-59 

Tátorján Játékvár 
Balatonkenese, 
Dózsa Gy. tér 1. 
06/88-482-472 

tatorjan.jatekvar@invitel.hu 

Szakápolói Szolgálat 
Balatonkenese, 
Táncsics u. 16. 

06 20/950-88-05 
06 70/379-04-29 

Területi Szociális Szolgáltató 
Balatonkenese, Táncsics u. 20. 

88/482-943 
Idősek Klubja (ugyanitt): 

Nyitva tartás: 
Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00 

 

Kippkopp Óvoda és 
Bölcsőde 

Balatonkenese, 
Balatoni út 63. 

88/574-802 
Vasútállomás 

(akarattyai 
vonatközlekedésről is 

információ): 
88/481-017 

Hajóállomás 
Balatonkenese, 

Kikötő 
88/482-100 
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