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Újévi köszöntõ!
Kedves Balatonkeneseiek!

2014 küzdelmes, nehéz esztendején vagyunk túl. Jo-

gos a reményünk, hogy a következõ szebb, nyugodtabb

és termékenyebb lesz.

Az elmúlt évre sajnos, rányomta bélyegét a testületi

megosztottság és ellenségeskedés. Fájó és nehezen vi-

selhetõ volt ez személy szerint a számomra is, de tudom,

hogy súlyosan terhelte településünk életét, a kenesei em-

berek hangulatát is.

Az utolsó hónapok azonban

végre jelentõs és kedvezõ válto-

zást hoztak: az októberi helyható-

sági választásokon bizalmat kap-

tam ismét polgármesterként, de az

emberek bizalommal és reménnyel

fordultak az általam választott

képviselõjelöltek felé is. Átütõ

erejû gyõzelem volt, utólag is kö-

szönet érte!

A jólesõ bizalom méltó párja a

megfelelõ felelõsségérzet. Szent-

írási idézet szerint:... aki sokat ka-

pott, attól sokat is várnak. Nyil-

vánvalóan igaz ez a tehetségre, a

talentumra, de igaz a bizalomért

cserében járó felelõsségre is. Pol-

gármester és a Képviselõ Testület

valamennyi tagja együtt, érezzük

és átéljük a kenesei emberek igé-

nyét, érdeklõdését és elvárásait.

Mindez túlmutat a saját lelkiismeretünkön is.

Ennek megfelelõen fogtunk munkához: megalakult a

pénzügyi, szociális, településfejlesztési és kulturális bi-

zottság, haladéktalanul munkához láttunk.

2015 nem csak új esztendõt jelent, hanem új fejezetet

is nyit Balatonkenese életében. A tudásában, hozzáállá-

sában megfelelõ összetételû vezetés élni fog a felhatal-

mazással, odaadással szolgálja településünk és lakóinak

érdekeit, törekvéseit.

Meghatározóan fontos és sorrendben is egyik elsõ fel-

adatunk az akarattyai leválás méltányos, Kenese érdeke-

it szem elõtt tartó lebonyolítása. Irreális igényeink nin-

csenek, de jogos érdekeinket a határvonalra és a vagyon-

megosztásra vonatkozóan egyaránt képviselni fogjuk.

Együttmûködõ partnerek leszünk a most már társtelepü-

lés önálló közigazgatási életének megkezdésében, de ra-

gaszkodunk a közös intézmények, illetve szolgáltatások

költségeinek méltányos, a lakosságszám arányában tör-

ténõ viseléséhez.

Az eljövendõ esztendõben is megõrizzük Önkor-

mányzatunk költségvetési egyensúlyát, rendben, a lehe-

tõseinkhez mért igényességgel mûködtetjük intézmé-

nyeinket, biztosítjuk a szociális juttatásokat.

A programunkban foglaltak szerint, hozzálátunk egy

hosszú távú településfejlesztési terv kidolgozásához, ér-

tõ, szakszerû városfejlesztõk be-

vonásával. Közben pedig tesszük a

rövid-távon is, kisebb költség-

igénnyel megvalósítható teendõ-

ket: a közterületek eddiginél igé-

nyesebb rendben tartását, a rendõr-

séggel együttmûködve parkolóhe-

lyek kijelölését, gyalogátkelõ he-

lyek terveztetését, kialakítását. A

mindenkor és mindenütt véges le-

hetõségek mellett, módot találunk

a nemrég felújított Bocskai utcai

járdához hasonlóan, további útsze-

gélyek felújítására.

Várjuk lakótársainkat a terve-

zett kulturális programokra: szín-

vonalas történelmi filmek vetítése,

ismert, kedvelt vendégek meghí-

vása, melyeken szívesen látunk is-

kolást, közép- és idõsebb korút

egyaránt.

2015 számottevõ és érzékelhetõ változást, elõrelépést

jelent majd a testületi együttmûködésben, az Önkor-

mányzat egészének munkájában és nagyon remélem,

mindnyájunk közérzetében is. Bízzunk, tervezzünk és

tegyünk, összefogva minden kedves kenesei lakótárssal!

Reményeink szerint, nyugodtabb, tartalmasabb, szebb

lesz a következõ évünk. Pár napja volt Karácsony ünne-

pe, melynek alapvetõ üzenete: Emmanuel. Velünk az Is-

ten!

Békés, boldog Új Esztendõt, további jó egészséget,

derût és jókedvet kívánok Kedves Mindnyájuknak!

Tömör István
polgármester
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Összefoglaló
a 2014. november 27-i testületi ülésrõl

2014. november 27-én testületi ülést tartottak a balatonke-
nesei képviselõk a szokott helyen, a Polgármesteri Hivatal ta-
nácstermében. A nyilvános összejövetelt a bizottságok két
nappal korábban tartott együttes ülése elõzte meg, melyen a
testületi ülés 30 pontjának részletekbe menõ, érdemi megbe-
szélése már lezajlott. A konzultáció jó hangulatban folyt, a
döntések egyhangúan születtek.

Az elõre meghirdetett napirendi pontok az ülés elején rész-
ben módosultak: néhány téma lekerült a tárgyalás menetrend-
jérõl, míg másokat most beszélt meg a testület. A
Balatonakarattyát, illetve a leválásával kapcsolatban felmerü-
lõ kérdéseket Balatonkenese képviselõtestülete mindaddig
nem tûzi üléseinek napirendjére, amíg a problémás témakört
meg nem konzultálta egy jogi hozzáértéssel rendelkezõ szak-
emberrel. Ez a jogban jártas személy Dr. Bõsze Ferenc ügy-
véd, akinek közremûködése és állásfoglalása után a testület
programjára tûzi a jelen értekezlet napirendjébõl kihagyott té-
teleket: a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok át-
adásáról szóló határozatot, a közutak fenntartásának feladatát,
a közvilágítás biztosításának feltételeit, a strandok üzemelte-
tésének és birtokba adásának kérdését, a köztemetõ fenntartá-
sának feladatait, valamint az oktatási intézmények alapdoku-
mentumait.

Az Akarattyával kapcsolatos terület- és vagyonmegosztást
Balatonkenese Önkormányzata csak a lakosságszámarány fi-
gyelembevételével tartja kivitelezhetõnek, s felkéri Akarattyát,
nyilatkozzon arról, hogy ezt elfogadja-e tárgyalási alapnak.

A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás tekin-
tetében Balatonakarattya eddig is külön körzetnek számított.
A leválással kapcsolatos változás e területen így mindössze
annyi lesz, hogy innentõl a két település az alapellátásra kü-
lön-külön szerzõdik az orvosait biztosító vállalkozásokkal. –
Módosult továbbá a központi háziorvosi ügyelet ellátásáról
szóló keretmegállapodás: 2014. december 1-tõl Balaton-
akarattya önállóan csatlakozik az ügyelet szervezéséhez.

Az ülésen tájékoztatót hallhattunk az Önkormányzat 2014.
évi költségvetésérõl, a III. negyedévig. A költségvetés a testü-
leti döntések szellemében, az intézmények részére biztosított
elõirányzatokon belül, néhol az elõirányzatok idõarányos fel-
használásán túl történt, de az Önkormányzat és intézményei
2014. III. félévi gazdálkodása megfelelõnek értékelhetõ.

A 2015-re elõirányzott ellenõrzési terv kiemelten vizsgálja
majd Balatonkenese Város Önkormányzatát, a Polgármesteri
Hivatal, valamint a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár
mûködését. Az ellenõrzés célja annak megállapítása, hogy a
befektetett eszközökkel való gazdálkodás miképpen alakult.
Az ellenõrzést külsõ szolgáltató hajtja végre. A jelentés 2015.
december 20-ig készül el.

A testület elfogadta a 2015. évi munkatervét is. Ennek ha-
vi lebontását az érdeklõdõk a Polgármesteri Hivatalban, vagy
a www.balatonkenese.hu oldalon megtekinthetik. A közmeg-
hallgatás 2015. decemberében lesz.

Döntöttek a képviselõk a TSZSZI (Területi Szociális Szol-
gáltató Intézmény) létszámbõvítésérõl: a házi segítségnyújtás
feladatainak ellátásához így 2 fõ állandó alkalmazása valósul-
hatott meg. – A Szociális Szolgáltató Intézményhez kapcsoló-
dó további hír, hogy Balatonakarattya község önálló tagként
csatlakozott a TSZSZI önkormányzati Szociális Társulásához.

A társulási tanácsban az önkormányzatok a lakosságszám ará-
nyában rendelkeznek szavazati joggal. Balatonakarattya levá-
lása elõtt Balatonkenese 46 %-os szavazati aránnyal bírt, mely
a leválás következtében 34 %-ra módosult, s így az újonnan
csatlakozó Balatonakarattyának 12 %-os szavazati joga lett.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a kötelezõen megszabott óvodai nevelési feladatait a
2014-2015-ös tanév végéig úgy kívánja ellátni, hogy tagóvo-
daként mûködteti tovább a balatonakarattyai óvodát. Ezzel
csatlakozni kíván a Balatonkenese – Küngös Közoktatási In-
tézményi Társuláshoz. Képviselõ-testületünk a kérésnek meg-
felelõen hozzájárult a csatlakozáshoz.

Képviselõink megtárgyalták és jóváhagyták a Pilinszky Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatának és pedagógiai programjának
módosításait is. Az iskolai alapdokumentumok felülvizsgálat-
ára törvényi változások miatt kellett sort keríteni.

A gyerekek iskolába és óvodába járásának biztosítása érde-
kében Balatonakarattya továbbra is igénybe veszi a Balaton-
kenese Önkormányzata által biztosított iskolabuszt, s egyben
hozzájárulnak az iskolabusz fenntartásához.

Megtörtént a „csapadékvizes” pályázat közbeszerzési ta-
nácsadójának kiválasztása: a képviselõk Dr. Fülöp Zoltán net-
tó 500.000.- Ft-os ajánlatát fogadták el. A kivitelezéshez váro-
sunk konzorciumi megállapodást köt Balatonakarattyával.

Megalkotta a testület a polgármester és a képviselõk va-
gyonnyilatkozat-tételi szabályzatát. A vagyonnyilatkozat-téte-
li kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárási szabályok a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 39. §-ában foglaltak szerint ala-
kulnak. A Képviselõtestület tagjainak vagyonnyilatkozatát a
szervezeti és mûködési szabályzatban erre kijelölt bizottság
tartja nyilván és ellenõrzi, mely városunk esetében a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság. A betekintési jog gyakorlását szintén
ez a bizottság biztosítja.

Sor került a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
Társulási megállapodásának módosítására is. A Társulási Meg-
állapodásban a tagok képviselõi ugyanis név szerint szerepelnek,
Szentkirályszabadja településnek pedig újonnan megválasztott
polgármestere lett. Így Gyarmati Katalin neve bekerült a megál-
lapodásba. A módosítás másik eleme, hogy Balatonfûzfõ tájé-
koztatása szerint településük lakosságának száma a Társulási
Megállapodásban feltüntetett 5629 fõ helyett 4487 fõ.

Döntés született arról, hogy a Református Egyház kérése
nyomán a református templom, a Kultúra Háza és a Könyvtár
elõtti-közötti területet, mely a Táncsics utca része, de jellegénél
fogva attól jól elkülönül, ezentúl Kálvin térnek fogják hívni.
Ezen új elnevezéssel kapcsolatban a testület tervbe vette Bala-
tonkenese utcaneveinek felülvizsgálatát, melyet 2015. március
31-ig végrehajt, s felelõse Jurcsó János képviselõ úr lesz.

A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány és a
Moldovahon Csángó Kulturális Egyesület 2015. február 7-én
tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a budapesti Petõfi
Csarnokban a „Csángó Bált”. Az alapítvány a rendezvény tá-
mogatására kérte önkormányzatunkat, ám a Képviselõ-testület
a kérelmet elutasította. Indoklásukban arra hivatkoztak, hogy
az e rendezvényre fordítható összeget jobb inkább helyi kultu-
rális esemény támogatására fordítani.



2015. január Balatonkenesei Hírlap 5

A helyi sportklub december 6-án megrendezésre kerülõ
Mikulás-kupa rendezvényéhez viszont 50 %-os kedvezményt
biztosítottak a sportcsarnok bérlésére.

A balatonkenese.hu internetes tárhely és honlap üzemelte-
tése jelenleg havi nettó 50.000.- forintos költséget jelent az
önkormányzatnak. Mivel ez az összeg más honlapok fenntar-
tásához és üzemeltetési költségeihez mérve is igen magas, a
képviselõtestület a meglevõ szerzõdést 2014. december 31-i
hatállyal felmondja. Az új árajánlatok bekérésének felelõse
Puskás Róbert képviselõ úr.

Tájékoztatást hallhattunk a strandtéren folyó munkálatokról
is. Az Önkormányzat különbözõ hiányosságok miatt többször
módosíttatta a terveket. A tervezõ nem vette figyelembe a talaj

adottságait, nem készültek elõzetes talajmechanikai vizsgálatok.
A kivitelezés már megindult, ekkor derült fény a problémákra,
ezért jelenleg megoldást keresnek ezek megnyugtató mûszaki
megoldására. Mivel ehhez különbözõ hivatalokat és szakembe-
reket kell bevonni, a munka meglehetõsen lassan halad.

A Bocskai utcában elkészült a járda burkolata. A lakók ké-
réssel fordultak az Önkormányzathoz: a hivatal segítségével
szeretnének növényeket telepíteni az útszakasz mellé. A kép-
viselõk azt javasolták, tavasszal térjenek vissza a kérdésre, s
ha lehet, a növényzet egységes legyen.

Az összejövetel végén a testület az Arany János Tehetség-
gondozó programban való részvételt zárt ülésen tárgyalta.

– nk –

Tisztelt Balatonkeneseiek!
Puskás Róbert 38 éves balaton-

kenesei lakos vagyok. Gyermek-

korom óta élek településünkön. Itt

alapítottam családot és most há-

rom gyermekem közül kettõ a he-

lyi általános iskolába a legkisebb

pedig bölcsödébe jár.

2001-ben az ELTE-n végeztem

terület és településfejlesztés sza-

kon. Szüleim korai halála után 24

évesen vállalkozó lettem és meg-

próbáltam egyedül felépíteni az

akkoriban Veszprém megyében

újdonságnak számító munkahelyi

és lakossági étkeztetéssel foglal-

kozó cégemet. Három éven ke-

resztül vezettem a helyi Balaton

Éttermet, melynek üzemeltetését

tulajdon - és profilváltás miatt idén

decemberben befejeztem. Jelenleg a

balatonkenesei Pörc Delikát üzletben

dolgozom.

Megválasztott képviselõként és a

településfejlesztési és turisztikai bi-

zottság elnökeként fontosnak tartom,

hogy:

- Balatonakarattya leválása kap-

csán Balatonkenese érdekei a lehetõ

legkisebb mértékben sérüljenek

- településünk az eddigieknél di-

namikusabb, látványosabb fejlõdé-

sen menjen keresztül szemelött tart-

va és megõrizve értékeinket és múl-

tunkat.

- kellõ figyelmet és támogatást

kapjanak a fiatal helyi lakosok mind

pályakezdés, megélhetés, gyermek-

nevelés és kikapcsolódás terén.

Kedves Olvasóink 
és szívesen látott Társszerzõink!

A bõség zavarának mondják, de valóban sok
cikket, írást, képet kaptunk a szerkesztési ha-
táridõre. Köszönjük.
Sajnáljuk, ha esetleg a célszerû terjedelem
vagy az aktualitás hiánya miatt, ezúttal a meg-
jelentetni kívánt írás-kép kimarad vagy egy-
két számmal tolódik.
A megértést köszönjük, és kérjük a további ak-
tivitást! Az újság továbbra is rólunk, nekünk
szól.

Szerk.
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Sikerünk a Veszprémi Petõfi Színházban
Nyolc percig voltak heten sztárok iskolánkból-három ne-

gyedikes, két hetedikes és két nyolcadikos gyerek- a Weöres

Sándor gyerekszemmel címû elõadáson. A költõ centenáriumi

évének folytatásaként kilenc iskola dolgozta fel elsõsorban a

Bóbita ciklus verseit különbözõ megközelítésben.

Mi a modern változatot állítottuk színpadra több mûfajban.

A gyönyörû Galagonya címû költeményt dramatizálták, a Csi-

ribirire táncoltak, majd eljátszották a halandzsa verseket a

gyerekek. Végül rap feldolgozásban hangzott el a Majom-

ország. 

A gyerekek lelkesen készültek a nagy feladatra. A próbák

során megismerkedtek a színház eddig nem ismert titkaival,

mindazzal, ami a színfalak mögött van. Kemény és fárasztó

munka az önfegyelmet és türelmet igénylõ próbák, tapsrend-

hez felsorakozás, a várakozás, a kellékek elõkészítése.

Egymás próbáinak megtekintése, barátkozás más iskolák

tanulóival  enyhítette az izgalmakat. 

Nagy volt a kis sztárok sikere. Zúgó tapsot kaptak a zsúfo-

lásig megtelt színházban. Nagyszerûen, remekül szerepeltek,

szüleikkel, hozzátartozóikkal együtt örültünk, büszkék vol-

tunk rájuk. 

Az elõadást Kéri Kitty színmûvész, rendezõ állította szín-

padra. Köszönjük neki és minden színházi dolgozónak a fi-

gyelmet, kedvességet, biztatást, a feledhetetlen élményt.

Telefonos önarcképpel – amely megjelent óriás képként a

színpadon – zárult szereplõink elõadása.

Bicskei Zoltánné

Elsõ sor, balról: Várady Lilla, Farkas Olivér, Faragó Lilla(3. osztály)
Második sor, balról: Varga Viktória, Csõszi Janka, Zubor Panna,
Kuti Luca(7.-8. osztály)

Színházban jártunk
Iskolánkból több

mint 50 diák várta az

idei tanév elsõ szín-

házlátogatását. De-

cember 11-én (csü-

törtökön) a Pannon

Várszínház Toldi cí-

mû musicaljét néztük

meg.

Érdekes volt olyan

mû színpadi feldol-

gozását látni, amirõl

irodalom órán most

tanulunk. Az Arany

János mûbõl néhány

részletet hiányoltam,

de a rendezõnek való-

színûleg ezek a ré-

szek nem voltak fon-

tosak. Nagyon tetszett, hogy sok velünk egyidõs gyerek ját-

szott benne. A koreográfiák látványosak voltak. A jelmezek

egyszerûek, de igyekezték tükrözni az akkori kor viseletét. 

A kedvenc jelenetem az volt, amikor a táncosok álomként

tértek a színpadra.

Nagyon örültem ennek a lehetõségnek remélem a követke-

zõ két elõadás is ilyen színvonalas lesz!

Révfalusi Eszter

Puskás Panka rajza

Adni jó!
Adománycsomagot adtak át a Magyar Telekom és a T-

Systems Magyarország munkatársai kenesei és akarattyai rá-

szoruló családoknak december 11-én. Az adománypakkba

olyan ruhák, könyvek és játékok kerültek, amit a cégek munka-

társai gyûjtöttek össze. A legnagyobb értékû ajándék egy baba-

kocsi volt. A Családsegítõ Szolgálattal együttmûködésben ki-

választott nyolc családnak a cég húsz kollégája házhoz vitte az

adományt a karácsonyfára tehetõ szaloncukorral és az általuk

készített mézeskalács-süteménnyel együtt. Pozsonyi Mónika,

intézményvezetõ a kezdeményezés kapcsán elmondta: „a csalá-

dok nagyon meghatódtak. Öröm volt együttmunkálkodni.”

Kiss Adél – szervezõ
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Karácsonyi rejtvény
1. Jézus édesanyja

2. A csúnya ellentettje

3. A rosszkedvû, bús szinonimája

4. Egy sarkvidéki állat

5. A tengervízben van

6. Igluban lakik

7. Kezdõ valamiben

8. Piros gyümölcs

9. Étteremben fõz

10. A „rajt” párja

11. Ragadozó madár

Megfejtés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Készítette: Varga Verita

Karácsonyi vásár

Az évek múltán sok minden változik az iskolában… Más
programok, rendezvények, felmérések. Viszont a karácsonyi
vásárt minden évben megtartják! Idén is, karácsony felé köze-
ledve megrendezésre került. Hétfõ délután, az asztalokkal be-
rendezett sportcsarnokban, minden diákot szeretettel vártak.
Rengetek gyerek készült árukkal (megunt játékok, kézmûves
tárgyak, esetleg sütemény) és nagy lelkesedéssel pakolgatták
ki az asztalokra. Minden feleslegessé vált kacatot el lehet ad-
ni, és a vásárlásra is van lehetõség. Kitûnõ alkalom a karácso-
nyi ajándékok kiválasztására. Természetesen ez nem olyan,
mint egy nagyvárosi vásár. Itt mindent jelképes összegért ad-
nak el, és vásárolnak. Sok gyerkõc választotta, hogy ügyeske-
dik egy kicsit, és a kreatív munkáit adja el. Ilyenkor a sport-
csarnokban karácsonyi hangulat uralkodik. A diákok büszkén
mutogatják egymásnak a legújabb szerzeményüket, és arról
beszélnek, hogy mit kinek fognak karácsonyra adni. Bár elsõ-
sorban a program a gyerekeknek szól, a tanárok, és néhány
szülõ is elõszeretettel látogatja a karácsonyi vásárt. Az egyik
legjobb rendezvény egész évben!

Sarkadi Anna

Adventi délután
Péntek és hétfõ délután minden osztálynak adventi bütykölde
volt. Minden osztályban felaggatták a karácsonyi díszeket.
Ebben az évben is mindenki állított karácsonyfát a teremben.
A rajzszakkörösök és a folyosón „lakó” diákok segítségével a
folyosók ablakaira is kerültek díszek. Az alsósok mikulásos
rajzaik a szekrényeket öltöztették díszbe. Az adventi délutá-
nokon sokan készítettek koszorút. Ezen a napon nem csak a
gyerekek, hanem a szülõk is kivehették részüket a közös mun-
kából. Így nagyobb volt az öröm. Mostanra a termek, a folyo-
sók és a tornacsarnok karácsonyi díszben pompázik.

Készítette: Varga Verita

Adventi díszítés
A péntek és a hétfõ délutánt díszítésre szánták az osztályfõnö-
kök, amit „Öltöztessük ünnepi díszbe iskolánkat” néven hirdet-
tek. A feladat könnyen ment, mivel mindenki segített, beleért-
ve a szülõket is. Minden osztályterem karácsonyi hangulatot
árasztott. De nemcsak az osztálytermek ragyogtak, hanem a fo-
lyosók, a tornacsarnok, az ablakok és késõbb az ajtókra is dísz
került. A fenyõ girlandokon gömbök és más csillogó apróságok

vagy mézeskalács-
ok lógtak. Remé-
lem, hogy minden
diák élvezte az
együttlétet és a dí-
szítés örömeit.
Készítette: Jurcsó

Janka Mária
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CSÍZIÓ
December 20 - Január 20. – Karácsony hava - Vízöntõ hava

December 21.: A csillagászati tél kezdete
- Ez az év legrövidebb napja.
- Ez a nap Tamás apostol névnapja. A népnyelv hitetlen Ta-

másnak nevezi, amiért az evangélium szerint kételkedett Jézus
feltámadásában.

December 24.: Ádám, Éva napja
- Szenteste. Ilyenkor díszítjük fel a karácsonyfát, megaján-

dékozzuk egymást.

December 25.: Karácsony elsõ napja
- I. (Szent) Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25

-ét a megváltó születésnapjává.
- A karácsonyfa állítása december 24-i gyertyagyújtás Né-

metországból indult.
- Az elsõ írásos beszámoló errõl 1605-bõl, egy Strasbourgi

polgár tollából ered. A legenda szerint Luther Márton ünnepel-
te elõször gyertyafényes karácsonyfával a karácsonyt, saját
gyermekeivel. Nálunk Brunszvik Teréz grófnõ állíttatott elõ-
ször karácsonyfát 1825-ben. A karácsonyi pásztorjáték és a
betlemehezés szokása, úgy mondják Assisi Szent Ferenctõl
ered.

December 25.: István napja, a karácsony második napja
- István az egyház elsõ dokumentált és név szerint ismert

vértanúja. Ezen a napon jártak házról - házra koledálva a regé-
lõk, hejgetõk, állatalakoskodók.

December 27.: János napja
- János apostol Zebedeus fia, Jakab apostol fivére. Halász õ

is. Az elsõk között követi Jézust. Régi szokás szerint falvak-
ban és városokban áldomásokat mondanak, bort szentelnek.

December 28.: Aprószentek napja
- Heródes király Betlehemben és környékén minden kisde-

det, aki Jézussal egyidõben született, meggyilkoltatott. Az e
napon szokásos vesszõzés, avató, termékenység varázsló, tisz-
tító és betegség távoltartó rítus volt egyszerre, amit az egyház

a betlehemi kisdedek szenvedéseire emlékeztetõ szokásként
alkalmazott.

December 31.: Szilveszter napja
- Az óév temetése.
- A bõ termést biztosító, gonoszûzõ szokások közé tartoz-

nak a lármás felvonulások, kántálások.
- Újévi szerencse jelképek: a kéményseprõ, a 4 levelû lóhe-

re, a malac, a patkó és a lencse.
Idõjóslások: „ Ha karácsony hava zöld,

Húsvét napján havas a föld.“
„ Sok hó, sok búza.“

- Szilveszter estéjére malacot és kakast kell sütni, egyik el-
túrja, másik elrúgja az óesztendõt.

Január 1.: Újév napja
- Jókívánságokkal köszöntik egymást az emberek.
- Azt tartja a néphit, hogy aki amit e napon csinál, ami ezen

a napon vele elsõként történik, az ismétlõdik meg vele egész
évben.

Idõjósló nap: „Ha újév napja világos, nem lesz a termés
hiányos.“

Január 6.: Vízkereszt napja
- Nyugaton a háromkirályok imádásának, keleten pedig

Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelkedésének az ün-
nepe lett.

- E napon bontjuk le a karácsonyfát.
Idõjósló nap: „ Ha vízkeresztkor az eresz megcseppen,

abban az évben jól ereszt a kereszt.“

Január 20.: Fábián és Sebestyén napja
- Tavaszébresztõ nap, megkezdõdik a fák nedvszívása, nö-

vekedése.

Forrásmunka.: Gyopáros I. Zsuzsa: Néphagyományaink

Pulai Istvánné

Õszi magány
Hûvös szellõ lengeti a fák ágait, s a még rajtuk lévõ aranysár-

gán ragyogó néhány levelet. A megkésett novemberi õsz is

lassan véget ér. Játékos bárányfelhõk gondtalanul szágulda-

nak a kéklõ égbolton, egy-egy pillanatra eltakarva a bágyad-

tan mosolygó nap fényeit. Céltalanul sétálva szinte ösztönö-

sen vittek lábaim az öreg tó partjára. A park teljesen kihalt

volt, csak a levelek zizegõ száguldása törte meg a csendet. A

kihelyezett padok csábítóan ajánlották fel magukat az arra sé-

táló és pihenni vágyó embereknek, de most õk is magányosak

voltak. Vajon hol vannak már azok az esztendõk, amikor fia-

tal szerelmesek taposták a park színes levelekbõl álló szõnye-

gét? Párjuk kezét fogva kipirult arccal, felhevülten fogadtak

hûséget egymásnak. Körülöttük apró gyermekek szórták egy-

másra a fákról hulló leveleket, miközben aggódó szülõk fi-

gyelték az önfeledten játszó csemetéiket. És hol vannak azok

a „szépkorúak”, akik napi sétáikat itt rótták le nap mint nap,

boldogan felidézve életük legszebb pillanatait? A Balaton vi-

zén kacérkodó kis hullámok szaladgáltak játékukkal felvidít-

va az éppen arra járók lelkét. Az élet is így múlik el, csende-

sen, mint ezek a buján csacsogó apró hullámok, amik a part-

ról elindulva vissza sosem térnek. Vajon e kor szokatlan kö-

rülményei változtatják meg az embereket, kiölve belõlük az

egymás iránti szeretetet és tiszteletet? Az elmúlt élet rideg si-

várságai, a mindennapi megélhetés keserû gondjai kiölnek

belõlünk mindent, amit érzelemnek nevezünk. Nehéz eszten-

dõket tudhatunk magunk mögött, de biztosan tudom: jobb vi-

lág vár ránk. S akkor elmúlik a közönyösség, és az emberek

újra tisztelni és szeretni fogják embertársaikat. Újból kaca-

gástól lesznek hangosak az öreg tó partjai, és szerelmes fiata-

lok forró suttogásait viszi a lágy szellõ tova. A „szépkorúak”

ismét kart karba öltve, mosollyal az arcukon sétálnak gyer-

mekzsivajtól kísérve az õszi avaron. Újból nékünk suttog a

Balaton, kívánván: legyetek újból boldog EMBEREK, MA-

GYAROK. id. Mészöly Sándor
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Türingiai emlékeim
/Németország egyesülésének 25. évfordulója alkalmából/

Türingia /Thüringen/ szövetségi tartomány fõvárosa Erfurt.
Területe 16.251 km2, lakossága 2.378.000 fõ. Legmagasabb pont-
ja 980,2 m magas. Erdeirõl közismert, és számos világörökségi
területe van. Leghíresebb az Erfurti Egyetem, amelyet 1392-ben
alapítottak, s egyik legközismertebb diákja Luther Márton volt.

Én igazán Türingiába még az NDK-s idõszakban szerettem be-
le. Tudtommal a második világháború után Berlin megosztásáért
adták a szövetségesek a szovjeteknek cserébe. Természetesen az
ott élõ emberek ezt soha nem tudták megbocsájtani. Röviden eny-
nyit Türingia történelmébõl.

Az NDK-s idõkben közel 1300 km-t kellett megtennem a
Türingiában lévõ kedvenc kis üdülõfalumig, Gelbergig. Köztudott,
csak Csehszlovákián keresztül lehetett õket megközelíteni. Gelberg
egy kedves hegyi üdülõfalu, 800 lakosú telep, óriás fenyõerdõkkel
körbezárt völgyben. Barátságos, szorgalmas emberek lakják. Meg-
jegyzem, az ottani mentalitás nem azonos a mi magyaros vendég-
szeretetünkkel. Erdeik tele vannak számtalan kis patakokkal, zú-
gókkal, a vizük kristálytiszta, fogyasztható. Az erdõk gondozottsá-
ga, tisztasága szinte hihetetlen magyar szemmel nézve. Emlékez-
tem rá, hogy az ott lakók sokszor figyelmeztettek: egy bizonyos út-
szakaszon soha ne álljak meg, mert gondjaim lehetnek belõle.

1994 tavaszán újra Gelbergben tölthettem több napot. Természe-
tesen már nem a régi útvonalon haladtam, hanem Ausztrián keresz-
tül, így 300 km-es utat spórolhattam meg. Német barátaim örömmel
fogadtak, és másnapra egy érdekes kirándulást ígértek számomra.
Hiába kérdezgettem bármelyikõjüket, csak titokzatosan mosolyog-
va rázták meg fejüket. Kora reggel elsétáltam kedvenc zuhatago-
mig, s a világról is megfeledkezve csodáltam meg újra és újra az óri-
ás fenyõfákból álló erdõt és a gyönyörû tájat. Mire visszaértem, ba-
rátaim vígan koccintgattak a jó magyar pálinkával. Feldobott han-
gulatban, titokzatos arcokkal kezdtek az autókba berakodni. Lassan,
de végülis elindultunk a nekem szánt meglepetés útjára…

Mintegy tízperces utazás után barátom felém fordulva kérdez-
te tõlem: emlékszem-e még arra a bizonyos tiltó táblával ellátott
útszakaszra. Meglepett a kérdése, de azonnal igennel válaszoltam.
„Az ma már nem érvényes” – mondta, s már fordult is az elágazó-
ban az évtizedeken át tiltott terület mellékútjára. Elképedt arcomat
látván hangos, felszabadult nevetés tört fel belõlük. A meredek ka-
patón haladva szinte egyszerre és folyamatosan beszéltek hozzám,
hiába tiltakoztam, hogy így nehezen értem meg a rám árasztott
rengeteg információt. Annyit viszont kikövetkeztettem a szóözö-
nökbõl, hogy egy utolsó rakétabázis felé tartunk, amelyet még a
szovjetek katonái õriznek. Hirtelen kerozin és gázolaj keveredett
illatát éreztem meg a leeresztett ablakon keresztül. Néhány perc
után már láthatóvá vált a bázis hatalmas területe. Jó néhány civil
sétálgatott a magas, tüskés dróttal megerõsített kerítés mellett.
Mások a fûre terített takarókon fogyasztották elemózsiájukat. Gú-
nyos megjegyzésektõl és kacagásoktól volt hangos az amúgy
csendes táj. A bázis felõl áradó bûz a kiömlött üzemanyag és test-
nedvek kevert szaga volt, ami szinte elviselhetetlenné vált. Tar,
kopár táj vette körül õket, de már a messzebb lévõ óriásfenyõk is
a pusztulás jelét mutatták. Német barátaim hagyták, hadd nézelõd-
jek kedvemre, ugyanis õk beálltak a már érkezésünkkor nevetgélõ
és gúnyolódó embertársaink közé. Számomra szörnyû volt nézni a
lepusztított tájat, majd lassan én is odaballagtam hozzájuk. Olyan
kép fogadott, amit álmomban sem tudtam volna elképzelni. Elõ-
ször is, mikor megpillantottam a kerítésre ráerõsített dobozokat,
amelyek felett a következõ felirat volt olvasható: „Adakozzatok az
éhezõ szovjet katonáknak!” Majd lassan gúnyolódó barátaim felé
fordultam. Még egy elhanyagolt állatkert is különben nézhet ki,
mint az, amitõl a kerítés elválasztott minket. A kívül álló emberek
szálanként dobálták a bent lévõk felé a cigarettákat, s õk, mint a
majmok, egymást taposva kapkodták fel a földrõl azokat. Ez volt
hát a nagy hangzavar okozója.

Valami furcsa belsõ érzés járta át a lelkemet. A sajnálat és a
szégyen kevert érzése volt ez. Ezek a fiatal katonák semmirõl nem
tehettek. Õk is szívesen lettek volna odahaza családjuk körében.
Lassan és komótosan gyújtottam rá egy cigarettára, miközben
éreztem: bentrõl valaki figyel rám. Abban az idõben szûrõs
Symphoniát szívtam még, s a doboz pirosas színe elég feltûnõ
volt. Háborgó lelkem ellenére újra figyelni kezdtem a körülöttem
történõ eseményeket. De közben továbbra is éreztem az engem fi-
gyelemmel kísérõ pillantásokat. A fõépület egyik sarkánál egy tá-
maszkodó katonát pillantottam meg. Õ nézett rám, illetve inkább
a kezemben tartott doboz cigarettát figyelte. Nem ugrált a többiek-
kel a közéjük hulló bagóért, tekintete fásult és szomorú volt. Intet-
tem felé, jelezve, jöjjön közelebb hozzám. Arcán messzirõl is lát-
hattam, tétovázó bizonytalanság érzése járta át. Majd második jel-
zésemre lassan elindult felém. Félúton az arcán félszeg mosoly je-
lent meg, és továbbra is a kezemben tartott dobozt nézte. Nem
messze tõlem megállt, s halkan szólt hozzám: „Te magyar?” A
meglepetéstõl nehezen tudtam válaszolni, majd kinyögtem: „Igen,
én magyar vagyok.” Most már barátságos mosoly jelent meg az
arcán, és teljesen a közelembe jött, hogy jobban értsük egymást. 

/Folytatása következik/

Id. Mészöly Sándor

FOHÁSZ
Szent Karácsony ünnepén hallgasd meg fohászom, Uram!
A világon mindenütt hadd legyen boldog a sok magyar.

Kérlek, vesd reánk féltõn, szeretõn áldott tekinteted,
S minden éhezõ testvérünknek juttass egy szelet kenyeret.

A szegény magyar a szegényebben is segít,
S híg, forró levesébõl az idegen vándornak is merít.
Szegény a mi népünk, s mégis büszke, mert magyar,

Zord külsõ tiszta lelket s szeretõ szívet takar.

Tépett nemzetünket segítsd és óvd meg, Uram,
S minden kóborló magyarnak mutasd a hazavezetõ utat.
Fent az égbolton újra ragyoghasson nemzetünk csillaga,
Fennen hirdetve, él még e nép s az áldott magyar haza.

Kérlek, Uram, áldd meg a sok szegény gyermeket,
Taníts nékik erkölcsöt és hitet, 
s nyújts nékik némi szeretetet.

S tudd meg, Uram, e népnek sokszor üres az asztala,
De korgó gyomorral is számukra legfontosabb az ezeréves

SZENT MAGYAR HAZA.

Tisztelt Kenesei Polgárok!

Az Ünnepek alkalmával kívánok Önöknek
Istentõl áldott Karácsonyt és 

Boldog Új Esztendõt, 
melyet az egymás iránti tisztelet

és szeretet töltsön ki!

Id. Mészöly Sándor
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Péterffy Gizella festõmûvész kiállítása Balatonkenesén
A mûvésznõ ez év szeptember 20-án délután 600 órakor nyílt
kiállítását a balatonkenesei BIRKA-BÁRKA üzlet vezetõje,
Varga Krisztina nyitotta meg a Katica Pékség, Kávé és Teaház
emeletén.

Péterffy Gizella 1943-ban Marosvásárhelyen született. Di-
ákkorában Ózdon és Budapesten élt. Mintegy 20 éve lakik Ba-
latonkenesén. Itt tartózkodása idején elkészítette Pilinszky
pannóját a Pilinszky János általános Iskola aulájába, valamint
a Pilinszky-díjasok emlékérmét, a II. világháborús emlékmûvet
a református temetõben, Balatonakarattyán pedig a Rákóczi
parkban pedig a milleneumi emlékmûvet (a XXI. század kapu-
ja).

Most megnyílt kiállításának címe: Szülõföldemen.
A kiállítás megnyitóját a következõképpen vezette be Var-

ga Krisztina:
A kiállítás képeinek nagy része az elmúlt egy év során ke-

letkezett, tájképeket ábrázol, amelyen egy pillanatba sûrûsö-
dött az idõ.

Amelyet mindegyik kifejez erõs ragaszkodás a helyhez, an-
nak tárgyihoz, szereplõihez, jelenségeihez. Ha végignézünk
ezeken a képeken a szülõföld nem egyszerûen csak egy szó,
amellyel a születésünk helyét jelölték. Nem egy vidék, ahol
élünk, hanem a szénaboglyát, a házat, a hegyek vonulatát je-
lenti, ahogy rájuk süt a fény.

A szeretetnek és a ragaszkodásnak azokat a megnyilvánu-
lásait fejezik ki a képek, melyekkel a szülõföld fogalma úgy
tárgyiasul, hogy közben megmarad tiszta eszmei mondaniva-
lója is. Feladatot adnak a szemlélõnek, hogy nekem mi is a
szülõföld, honnan jöttünk, merre tartunk és hová tartozunk.

„Legtalálóbban Tamási Áron gondolatai fejezik ki ezt az
érzést:

Csak a föld, ahol ringott a bölcsõm…
„Nem öröm és nem fájdalom ez az érzés; nem szárnyalás és

nem is megenyhülés.
Kehely talán, amiben e földi élet levének kivonata van. Az

a titokzatos egyetlen ital, amelybe e kerek földnek minden fû-
szere egybe fõzetett. Ízében mind ott találom az édes és kese-
rû fûszereket, a mérgezõket és a gyógyítókat, nem különben a
kábítókat és a józanító fûszereket.”

/Tamásis Áron/
Eddig az idézet és most adjuk át a szót Péterffy Gizella

gondolatainak”
„Nagy csapást éltem meg ezen a nyáron. A szülõföldemet

elvette a Medve. Szeretném elmondani most ezt a történetet. 
10 éve minden nyaramat májustól kezdve kinn töltöm Er-

délyben. Nagyon szeretem az állatokat. Idén úgy alakult, hogy
eladtam egy képet Balatonkenesérõl, barátomtól, Berecz And-
rástól is kaptam pénzt, és elindultam Erdélybe. Két bárányt,
hat libát, tizenegy tyúkot, egy kakast és csirkéket vettem, hogy
Parajd mellett a hegyen, bátyám bekerített, szép füves terüle-
tén neveljem az állataimat. az éjszakai szállás fából volt, be-
zárható. Két és fél hónapig neveltem az állatokat, mind felnõt-
tek és már együtt aludtak. Reggel 6-kor kiengedtem õket a
szabadba, szépen fejlõdtek.

Nagyon szerettem õket, vártam, hogy jöjjenek a gyermeke-
im és unokáim. Hogy fognak majd örülni nekik.

Erdélyben földet is mûveltem, sok hagymát, petrezselymet,
répát, zellert, csombordot és tárkonyt, még krumplit is tettem,
úgy, hogy ez most érik be. Naponta öntöztem.

Teljesen egyedül éltem ott, heti egyszer lementem a piacra,
hogy élelmet vegyek az állatoknak. A terület 8 km-re van a fa-
lutól – odafelé gyalog mentem, visszafelé stoppal, majd a ház-
hoz egy kiskocsival vittem fel az eleséget.

Július 15-én éjjel nagy zajra ébredtem. Egy lámpával és a
kiskutyámmal elõjöttem, hogy megnézzem, mi ez a mozgás.
Hátramentem az ólhoz, ott még be is néztem az ablakon. Ek-
kor újabb nagy rohanásra lettem figyelmes. Azt hittem, talán
valami idegen kutyák jöttek oda. Egyszer csak az egyik bá-
rány a „Cukri” a bejáratnál elkezdett bégetni. Nem értettem,
hogy került ki a bezárt ólból. A zaj csak fokozódott, amitõl
megijedtem és nem mertem újra kimenni.

Mikor világos lett mégiscsak kimentem. Riasztó gyilok-
drámát találtam. Hiányzott a fehér bárány, három liba és tíz
csirke. A kakas szétszedve, véresen, tollai szétszórva. Az ól
két oldalról szétszedve, az oszlopok kidöntve, a faborítás
darabokra szedve. Láttam a medve ürülékét, amit már hosz-
szú évek óta ismertem. Egy medveanya jött le a fiaival, sze-
rencsére nem találkoztam velük, mert még engem is megtá-
madtak volna. Akkor borultam ki igazán, amikor az erdõ-
ben megláttam a szétszedett fehér bárányomat: belei szét-
szórva, bundája széttépve. Pedig nagyon kedves bárányom
volt!

Megzavart ez a támadás. Késõbb azt mondták, itt nem ma-
radhat semmilyen állat, mert a hegyrõl minden nap lejön a
Medve. Így is lett!

Sajnos már nem tarthatok semmilyen állatot, hiába csinál-
tatnám meg az ólat, mert a Medve a tetõt is rögtön szétszedné.

Nagyon jó volt ott kinn a saját házamban, mindig láthattam
a gyönyörû hegyeket és a nagy messzeséget. Itt Kenesén is jó
lenni, szeretem a régi házamat, a Balatont, és a fiatalkoromat,
amit itt tölthettem.

Milyen fontos a Szülõföld, ahol sok évszázaddal ezelõtt él-
tek a nagyszüleim és dédszüleim a Küküllõ mentén.

Mindenkinek megvan a szülõföldje, amihez ragaszkodik.
Az állattartás mellett minden nap sokat festettem ott.

Enyém már a táj. Fejbõl ismerem a felhõket és itt minden az
enyém. Ez a legszebb nekem.

Jövõ évben azt hiszem nem is megyek ki: Itt fogok élni és
itt dolgozom majd.

Szeretném megcsinálni Balatonakarattyán, a Rákóczi park-
ban, az ott élõ mûvészeknek az emlékét: szeretnék emléket ál-
lítani Rákóczitól Kodolányi Jánoson keresztül mindenkinek,
aki ott járt, élt, vagy ott nyaralt: mint Veres Péter, Rajz János,
Fischer Annie, aki most lenne 100 éves. 

A kép, amit az elején leírtam, hogy, a Medve elvette a szü-
lõföldemet, nem lehet igaz, nekem alkalmazkodnom kell, a
szülõföld mindig az enyém marad.

Kenesére visszatérve, a szüleimnek volt egy földjük Part-
alján és egy házuk. Egyetem után szüleim itt nyaraltak és el-
látták az egész családot. Mindent Õk csináltak. A földben
volt kukorica, padlizsán, hagyma, leveszöldség, és sok gyü-
mölcs.

Nyúltenyésztés is folyt, 50 nyulat ettünk meg nyaranta.
Volt csirke, s így tojás is, bárányt is tartottak. Apám pap és ta-
nár volt, anyám tanítónõ. Egész nap dolgoztak ellátták a csa-
ládot. Ma is meglehetne ezt oldani. 

Sajnos ma már Erdélyben is úgy van, hogy nincsenek tehe-
nek, bárányok, csirkék.

Jó lenne, ha fiatalok újra megszeretnék ezt az életet, a föld-
mûvelést.

Szerintem így is lehetne élni, mert még ennyi munka után
is tudtam festeni, és jó volt ott az élet.”

A kiállítás-megnyitón szép számmal vettek részt helyi és
vidékrõl érkezett mûkedvelõk, s a mûvésznõ barátai.

Sörédi Györgyné
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Interjú Till Dórával
– Dóri! Mit kell tudniuk az újságolvasóknak a családodról?
– Édesanyám született kenesei, édesapám Enyingrõl szár-

mazik. Húgom velem együtt a szépségiparban dolgozik, õ
kozmetikus. Van egy 16 éves lányom, aki a Balatonfüredi Két
tannyelvû Idegenforgalmi Szakközépiskolába jár.

– Iskolák?
– A kenesei általános iskolás évek után a veszprémi Tán-

csics Mihály Szakmunkásképzõben szereztem meg a fodrász
szakmát, majd a balatonfûzfõi Öveges Szakközépiskolában
érettségiztem és 1989-ben mestervizsgát tettem.

– Mi vonzott a szakma felé?
– Az elsõ idõkben igazán nem éreztem óriási vonzódást. Én

akkoriban fogtechnikus szerettem volna lenni. Azonban, mi-
vel édesanyám fodrász volt, szüleim kézenfekvõnek találták,
hogy én folytassam a szakmát. Menet közben megtapasztal-
tam azt, hogy milyen jó dolog nap mint nap különbözõ embe-
rekkel találkozni, kreatív módon a nekik tetszõ frizurákat el-
készíteni, ami nemcsak nekik, nekem is örömet okoz.  Mára
már igen boldog vagyok, és szívvel köszönöm a szüleimnek,
hogy efelé irányítottak, mert azt hiszem kevés ember mond-
hatja el magáról, hogy a munkája egyben a hobbyja is.

– Hogyan történik a vendégek frizuraválasztása?
– Vannak, akik határozott elképzeléssel jönnek, amihez én

maximálisan alkalmazkodom, és õk így elégedettek. De sok
olyan vendégem is van, aki szabad kezet ad nekem és ilyenkor
kiélhetem a kreativitási vágyaimat, mindkettõnk megelégedé-
sére.

– Lehet-e megújulni ebben a szakmában?
– Nemcsak lehet, de kell is, hiszen folyamatosan változik a

frizura divat, mindig új eljárástechnikák, amelyekhez új, más-
fajta anyagok szükségesek. Természetes, hogy járok szakmai
bemutatókra Veszprémbe, Budapestre, hogy lépést tudjak tar-
tani, megismerjem az újdonságokat. Ezeken természetesen té-
rítés ellenében lehet részt venni, de úgy érzem, hogy ez egy

olyan befektetés ami megéri, hisz kamatostul visszatérül, és itt
nemcsak anyagiakra gondolok.

– Milyen a vendégköröd, s annak szezonális változása?
– Többségében fiatalok és középkorúak a vendégeim, de

nagyon szeretem az idõseket is, akik huzamosabb ideje járnak
hozzám, és végigkísérték a tanuló éveimet is. Vendégköröm a
nyári idõszakban megsokszorozódik. Az is vonzza a vendége-
ket, hogy a fodrászüzlet szomszédságában dolgozik kozmeti-
kus húgom.

– Kedvenc idõtöltésed, amikor éppen nem fodrászkodsz?
– A sport már életformámmá vált. Hetente négy alkalom-

mal járok esténként Balatonalmádiba a Siluettbe, HOT-IRON
edzésre, illetve INERWALLRA, valamint STEPPRE.

– Az utóbbiról már halhattak többen, de mit takar az elsõ
kettõ?

– A HOT-IRON egy edzõvezetésével zenére történõ súly-
zós edzés. Az INTERWALL pedig egy Cardio mozgásforma,
amely a tempó lassítása, gyorsítása révén megfelelõen edzi a
testet és javítja az állóképességet. Egyébként többen járunk
oda Kenesérõl.

– A sporton kívül mi érdekel még?
– Szerencsére rendelkezem egy nagyon stabil baráti körrel,

akikkel együtt gyakran járunk színházba, moziba, kirándulni,
fesztiválokra. Nagyon összetartó kis csapatunk van. Ezt igen
nagyra értékelem és sokat jelent az életemben.

– Elégedett embernek érzed magad?
– Igen, nagyon jól érzem magam a bõrömben.
– Hogy látod, van-e összetartás a kenesei fiatalság körében?
– Én úgy , hogy sajnos nincsen, pontosabban: nemigen van.

Ennek egyik oka lehet talán ez a virtuális világ, amely a sze-
mélyes kapcsolatokat erõsen leredukálja. Részemrõl viszont,
ahogy már a fentiekben utaltam rá, sokkal nagyobb élmény a
barátainkkal személyesen beszélgetni egy jót, találkozni ve-
lük, élményeket gyûjteni, mint a számítógép által kommuni-
kálni. Sajnálom azokat, akik megfosztják magukat a szemé-
lyes kontaktusoktól.

– Van e tipped arra, hogyan lehetne ezen segíteni?
– Baráti beszélgetéseinkkor is sokszor szóba kerül ez a té-

ma. Úgy gondoljuk valamennyien, hogy jó lenne, ha különbö-
zõklubok mûködnének, pl. film-klub, zenei klub, könyv-klub,
stb., ahol érdeklõdési köröknek megfelelõen együtt lehetnénk.
Mindez mûködhetne akár egy ifjúsági klub keretén belül is.

– Szívembõl szóltál. Képviselõként többször felvetettem a
korábbi ciklusokban, hogy szükség van ifjúsági klubra és klub-
vezetõre, de nem igazán talált meghallgatásra. A válasz az
volt, hogy nem kell szervezett vezetés, mert a fiatalok majd ön-
maguktól szervezõdnek.

Ettõl függetlenül… szeretsz Kenesén élni? S szerinted mi
az, ami még szebbé, jobbá tehetné az ittlétet?

– Nagyon szeretek itt élni. Imádom a Balatont és Kenese
környékét, a Bakonyt, a Káli-medencét. Úgy érzem, hogy egy
ékszerdoboz közepén élek. Jó lenne, ha nemcsak a Balaton ka-
puja lennénk, amin sokan csak átmennek, hanem sokkal töb-
ben meg is állnának és idõznének nálunk. Ehhez egy haté-
kony, s legfõképpen egységes városvezetésre van szükség.

– Dóri! Köszönöm az interjút, és gondolatébresztõ monda-
taidat. Az interjú készítésekor még a választások elõtt álltunk.
Megtörtént a választás, gratulálhatunk közösen a gyõztesek-
nek, remélve, hogy meglesz az egység, s meghallgatásra talál-
nak a választók gondolata, köztük a tiéd és barátaidéi is.

Ki legyen a következõ riportalany, kinek dobod tovább a
labdát?

– Ferik Andreára gondoltam.
Sörédi Györgyné

MEGHÍVÓ
2015. január 11-én, vasárnap,

11.30 órakor
a doni hõsökre emlékezünk.

Koszorúzás a Református templomtorony melletti

márvány-táblánál.

Utána

az „ Elfelejtett parancsnok” címû dokumentumfilm

vetítése a Református Gyülekezeti házban.

Beszédet mond: Vér László

Információ:

Református Egyházközség

06 88 481 348
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Karácsonyvárás ünnepi mûsorral
Mindig reménykedünk, hogy majd jövõ karácsonykor

békésebb lesz a világ, és honi tájainkra nagyobb nyugalom

száll. A Pilinszky János Irodalmi Színpadnak november

29-én este a Kultúra Házában tartott szokásos év végi mû-

sorát, az egyes számok tartalma, és a repertoár miatt hono-

rálta õszinte vastaps. A közönség jól ismerte a körvezetõ

Kerti Teréz vagy Kúl Bernadett, Varga Enikõ, Tóth Péter

és Tóth Zoltán elõadói kvalitását, hisz szinte gyermekkoruk

óta szavalnak különbözõ rendezvényeken. Most még  hír-

bõl ismert harangegyüttes is „ fölhangosította” az irodalmi

csoport közlési szándékát.

Ady Endrén és József Attilán kívül úgynevezett második

vonalbeli alkotók, Márai Sándor, Reményik Sándor, Mécs

László, Endrõdi Sándor, Pákolitz István, illetõleg J. Simon

Aranka egy-egy nagyszerû mûve is elhangzott. Elismerés

illesse a programválasztást amiatt, hogy nem csak az elkö-

vetkezendõ ünnepkör eszmeiségét taglalták, hanem olyan

gondolatokat és érzelmeket ébresztettek, amelyek általában

az emberi értékek teljességét szolgálják. Az ismétlések leg-

többször nemcsak fölöslegesek, hanem bosszantóak is, ez-

úttal azonban Kúl Bernadettõl jó volt újra hallani Pál apos-

tolnak „ A szeretet himnusza „ címû írását. A megragadó

szövegmondás és szinte éteri himnusz a tavaly szabad téren

megtartott karácsonyi ünnepségre és Mészöly Sándor nagy

elismeréssel honorált szereplésére emlékeztetett.

A versmondók felkészültségét hangsúlyozva óhatatlanul

felidézõdnek Kecskés József tanár úr érdemei, aki munkás-

sága során a legkisebbektõl a korosabbakig igen sok sze-

replõt segített hozzá a sikerhez. A visszafogott hang, a be-

szédes szünetek, a gondos ajakkerekítés, a hangsúlyok ér-

zékeltetése stb. mind- mind az õ szakmai intelmeire emlé-

keztettek. A versmondás folyamatossága, az elmélyülés fo-

kozása, a lokálpatriótai hûség, a munkahelyi távolság és a

munkaköri kötelezettséggel járó nehézségek leküzdése a

kör tagjainak áldozatvállalásáról tanúskodnak.

Szólnunk kell még a Szilágyi Keresztény Iskola

Harangegyüttesének az ünnepi mûsorban történt részvéte-

lérõl. Lassan tíz éve lesz már, hogy Albertné Balogh Már-

ta tanárnõt

meghatotta egy finn gyermekcsoport  csengõk által

produkált muzsikája. Elhatározta: ha törik, ha szakad…

A nyelvrokon nép csoportjához hasonló zenekart alakí-

tott. Ehhez jó hallású, zeneileg képzett, vállalkozókedvû

és az önzetlenség jegyével megáldott tanulókon kívül je-

lentõs anyagi támogatásra volt szükség. Szerencsének

tartják, hogy a tiszta, szinte mennyeinek nevezhetõ hang-

zás, illetve hatás miatt a veszprémi érsekség is felkarolta

õket. A 12 fõs együttes hazánk helységein túl már Európa

több országában szerepelt. Rómában például közremû-

ködtek Mindszenty bíborosunk emlékmiséjén. Sipos Csa-

ba ének-zenetanár ugyancsak tagja a Pilinszky színpad-

nak, de egyéb elfoglaltsága miatt most muzsikával nem

színesíthette az estet. Örömmel nyilatkozta azonban, hogy

a harangegyüttes szólamaiban való részvétel, a kamara-

muzsika alapjainak megismerése és mind magasabb szín-

vonalon történõ prezentálása gazdag élményt nyújt. A

publikum elismerésének különbözõ formái pedig mindkét

mûvészeti ágban tovább növelik a  hûséget és felkészült-

séget.

Márkus Zoltán

A közeljövõ kulturális programjaiból
2015 új esztendõ, amely új lehetõségekkel és változatos

kultúrprogramokkal köszönt ránk.

Az elsõ ilyen a Kultúra Napja, melyet országosan is janu-

ár 22-én ünnepelünk. Ez alkalommal az iskolások szereplését

Dr. Meskó Bánk lakótársunk elõadói estje követi. Nagyszerû

ember, régi kenesei kötõdéssel, aki a mûvészetekben is sokol-

dalú.

Még január hónapban életközeli, hasznos órát tölthetünk

együtt. Téma: a KRESZ-módosítások, a közlekedésbizton-

ság és településünk egészének, lakóinak biztonsága, közér-

zete.

Februártól új kezdeményezésként, havi egy alkalommal

filmvetítésekre kerül sor a Kultúra Házában. Színvonalas, ér-

tékes, fõként történelmi témájú filmek vetítését tervezzük. El-

sõként a Honfoglalás címû kétrészes alkotást.

Meghívjuk Nyilasi Tibort, õ futballkarrierjérõl, a mai ma-

gyar labdarúgásról tart beszámolót, remélhetõen nagy érdek-

lõdés mellett. Lehet majd kérdezni, régi emlékeket idézni, szót

váltani a futballunk jelenérõl és jövõjérõl.

Még február hónapban kirándulást szervezünk a nyolcadi-

kos diákoknak: meglátogatjuk a Parlamentet, majd egy kis bu-

dapesti városnézésre kerül sor.

Önkormányzatunk Kulturális Bizottsága nem törekszik a

programok zsúfolására. Hozzávetõleg kéthetente számítunk a

közélet iránt érdeklõdõ barátaink figyelmére egy-egy filmve-

títés vagy vendégek, mûvészek meghívása során. Úgy gondol-

juk, különösen a téli hónapokban jólesõ elfoglaltságot és szó-

rakozást tudunk ezzel nyújtani.

Szeretettel várunk minden korosztályt, fiatalokat, közép-és

idõsebb korúakat egyaránt. Legyen szívesen látogatott a Kul-

túra Háza, szánjunk örömmel mintegy másfél órát egy-egy

ilyen programra! Valamennyien gazdagabbak leszünk él-

ményben és ismeretben.

Hírlapunk E-mail-címén szívesen várunk javaslatokat: kit

milyen téma érdekel, kit látna-hallana különös érdeklõdéssel.

E tekintetben is figyelni akarunk és fogunk a kenesei emberek

igényére.

dr. Tábori György
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

elnöke
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Ifjú polgárõrök segítették a rendõrség munkáját!
A Balatonkenese Rendõrõrs személyi állománya 2014. de-

cember 8-án és december 9-én közlekedésbiztonsági ellenõr-

zést hajtott végre a 71-es fõút több pontján.

A rendõrök munkáját a Balatonkenesei Pilinszky János Ál-

talános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, 7. osztályos di-

ákjai „segítették“.

A „Látni és látszani!”, kampány keretében szervezett fo-

kozott ellenõrzés során azon gépjármûvek vezetõinek, akiknél

a rendõrök mindent rendben találtak, a csoki mikulásokat, és

egy-két esetben ahol hiányosságot tártak fel, a virgácsokat a

diákok adták át.

Az általános iskolások bevonása a látványos ellenõrzésbe a

gyermekek baleset-megelõzési oktatása terén tanulságos és

hatékony eszköznek bizonyult.

Köszönet
A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde gyermek és felnõtt közössége

nevében ezúton mondunk köszönetet a 2014. november 22-én

megrendezett Katalin napi bálon nyújtott támogatásáért az

alábbi szervezeteknek és magán személyeknek:

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõtestülete

Tömör István polgármester

Kocsis Jenõ alpolgármester

Varga Zsuzsanna képviselõasszony

Gyenge Katalin képviselõasszony

Dr. Tábori György képviselõ

Jurcsó János képviselõ

Puskás Róbert képviselõ

Revuczky Karion 

Zubor Zoltán 

Katica Pékség

Kocsis Kenese Kft

Degesz Étterem

Eleven Cukrászat

Coop Üzletház

Wilker Kft

Vegyeske

Továbbá minden kedves támogató segítségét köszönjük,külön

köszönet illeti az intézmény Szülõi Szervezetét!

Köszönet a járdáért!
A Bocskai utca lakói hálásan köszönik a felújított szép járdát.
Biztonságos, kényelmes minden itt lakó és erre járó ember-
nek. Köszönet a Polgármester úrnak, a Városgondnokságnak
és mindenkinek, akinek része volt benne. Mi meg ígérjük,
hogy megbecsülni és rendben tartani fogjuk.
Kívánjuk, hogy Balatonkenesén másutt is hasonlóan tudjanak
örülni a rendezett környezetnek, a szép járdának.

Bocskai utcai lakók

MEGHÍVÓ
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk

2015. január 30-án, pénteken
18 órakor a Kultúra Háza termébe

elõadást tart

A Balatonalmádi Rendõrkapitányság
Közlekedési Alosztályának vezetõje 

Papp Csongor r. alezredes
a közlekedés és közbiztonság helyzetérõl

utána

Stanka Mária r. õrnagy
a drogfogyasztás veszélyeirõl

valamint

Pongrácz György oktató a közúti rendelkezések

egységes szabályainak (KRESZ) változásairól

Ezt követõen az elõadók szívesen válaszolnak 

a feltett kérdésekre

Bõvebb információ:

Pongrácz György - 06-30/476-01-26

Szabó Tamás - 06-30/216-94-06
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Megint vége van egy évnek…
Az elmúlt év sok változást hozott a Balatonalmádi Rendõr-

kapitányság állományának életében. Az új épület birtokbavé-

tele, a „belakás” mellett is zökkenõmentes volt a munkavég-

zés. A július 1-vel, az egész ország területére kiterjesztett köz-

biztonságot erõsítõ program végrehajtása folyamatos volt, a

fokozottabb, rendszeres rendõri jelenlétnek minden települé-

sen pozitív visszhangja volt. Hangsúlyt kapott az évvégi ünne-

pekkel és az egyre hidegebb idõjárással kapcsolatos feladatok

végrehajtása is a program keretein belül.

Mindig is azt mondtam, a jó közbiztonság nem kizárólag a
Rendõrség munkájának eredménye, az csak társadalmi össze-
fogással jöhet létre!

Mindenkinek van és lehet beleszólása, tennivalója a közös-
ség nyugodt életének érdekében, úgy a települések vezetõinek,
mind az ott élõknek, vendégségbe érkezõknek.

Az év végi ünnepek felszabadult hangulatában, gyakran al-
kohol hatása alatt gyakoribbak a közhangulatot rontó garáz-

daságok, rongálások, hangoskodások. Nemcsak a környeze-

tünkben élõk, a barátaink hangulatát, hanem a saját kedvünket

is elronthatja a rendõri intézkedést igénylõ, kihívó magatartá-

sunk. Az egymásra figyelés szórakozás közben is elengedhe-

tetlen! Megelõzhetjük vele, hogy ismerõseink, barátaink sza-

bálysértést, bûncselekményt kövessenek el, vagy váljanak an-

nak áldozatává. A közelgõ Szilveszter éppen egy ilyen alka-

lom!

Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata ti-
los! Csak a kereskedelemben legálisan beszerezhetõ kis tûzi-

játéknak számító eszközöket vegyék igénybe az évvégi prog-

ramok színesítéséhez. A médiában ezek használatának szabá-

lyozásáról elhangzó információkat vegyék komolyan, mert sa-

ját testi épségükért, mások, akár gyermekeik sérülésével járó

balesetéért csak magukat okolhatják.

Ha már az ünnepek hangulatáról beszélünk! Az alkohol
sajnos a közlekedésben is nagyobb szerepet játszott ebben az

évben. A tavalyi 3-mal szemben ebben az évben már 9 eset-

ben játszott szerepet a gépjármû vezetõjének ittassága a sze-

mélyi sérüléssel járó baleset okozásában. Arról, hogy a közúti

ellenõrzések során is megnõtt a kiszûrt az ittas vezetõk száma,

nem is beszélve. És itt vannak az évvégi ünnepek, bulik! 

Folyamatos lesz a közúti ellenõrzés, a sebességmérés, a
kül- és belterületek napi szintû ellenõrzése az év végén is!

Segítsék munkánkat azzal, hogy – a saját érdekükben – be-

tartják az együttélés társadalmi szabályait, beleértve a közle-

kedési szabályokat is, jelzik, ha gyanús idegeneket látnak a

környéken, ha segítségre szoruló emberekkel találkoznak, hi-

szen ezzel járulhatnak hozzá, hogy településükön a közbizton-

ság jó legyen.

A Kapitányság vezetése és állománya nevében köszönöm a
nekünk nyújtott önkormányzati támogatásokat, az állampol-
gárok együttmûködését, munkánk segítését!

2015. évre is kívánok Önöknek, kollégáim nevében is
békés, szeretetteljes új esztendõt!

Stanka Mária r. õrnagy
Balatonalmádi Rendõrkapitányság

Szeressük az állatokat!

December 12-én tartotta éves záró összejövetelét a Balatonke-
nesei Állatvédõ Egyesület. Településünkön mintegy harminc
civil szervezet alakult, de kevesek munkája olyan értékes,
hasznos és humánus, mint az állatvédõké. Kerényi Dánielné,
Ildikó elnök asszony adott számot a 2014. évi egyesületi tevé-
kenységrõl, és jólesõ tudni, hogy a tagok száma 44 fõre emel-
kedett. Aktivitásuk, tenni akarásuk példaértékû.

Szomorú valóság viszont, hogy a jó, a nemes mellett to-
vábbra is jelen van a gonosz: megszaporodtak az elmúlt idõ-
szakban az állatirtások. Lelketlen, aljas emberek patkánymé-
reggel és egyéb módon kínozzák-irtják a sokak által szeretett
kutyákat és macskákat. Nem könnyû azonosítani ezeket az
„embereket“, különösen nem, bizonyítani a bûncselekményt.
Méltó büntetésük elnyeréséig, illesse õket minden jóérzésû
kenesei ember figyelõ szeme és megvetése!

Titkos gyilkos
Háziállataink, kedvenceink valaha fontos feladatot láttak el az

otthonok körül. A kutyák pórázon tartva, „õrzõ-védõ“ szolgá-

latot végeztek, odaadó hûséggel. Szükséges volt védeni a be-

tolakodóktól a sok nehéz munkával megtermelt és elõállított

javakat, a Család élõhelyét.

A macskák

viszont, az ap-

róbb „támadók-

tól”, a rágcsá-

lóktól tisztítot-

ták meg a csalá-

di gazdaságot.

Gondoskodást,

szeretet kaptak

viszonzásul.

Háziállataink

ma még részben „munkanélküliek“, de már kezd lassan újra

„begyûrûzni“ az önellátó gazdálkodás.

Bármit hoz is a jövõ, a gyilkosokat, állatkínzókat megveti

és elítéli a jóérzésû EMBER!

Gellértfi Béláné
Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület
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Gulyás Gergõ: kitartás és siker
Gulyás Gergõvel való találkozásom apropója, hogy december

elején töltötte be 27-dik életévét. Városunk több Olimpiát, Eu-

rópa-, és Világbajnokságot is megjárt Down-kóros versenyzõ-

je immár 20 éve versenyszerûen sportol. Függetlenül a két év-

tizedes sportolói múltjától kitartása és akaratereje még most is

példaértékû az egészséges társai körében. Ezt mi sem bizo-

nyítja jobban, hogy hatalmas érem és serleg gyûjteménye va-

lamint számos kitüntetése már nem fér el a neki kiszemelt fa-

lon.

Gergõ életében a legemlékezetesebb pillanatok azok vol-

tak, amikor külföldön képviselhette hazánkat és Balatonkene-

sét. Óriási motivációt jelent számára a településünk lakosságá-

tól felé áradó szeretet és megbecsülés.

A vízbe csapott többek között Belgiumban, Athénban, Ró-

mában és Sanghaiban.

2006-ban a dunaújvárosi országos bajnokságon 5 aranyér-

met zsebelt be 50, 100, 200 m háton, 4x50 m gyors és vegyes

váltóban. Ezzel a kiváló eredménnyel meghívást kapott a

2006-os római speciális olimpiai ifjúsági játékokra utazó ma-

gyar küldöttségbe. 4x50 m gyorsváltóban harmadik lett, itt a

váltó leggyorsabb tagjaként szerepelt, 50 m háton negyedik

helyezett, 50m gyorsban egyéni csúcsát megjavítva hetedik

helyen végzett. Ezeknek az eredményeknek köszönhetõen

újabb meghívót kapott a 2007-es Sanghaiban megrendezésre

kerülõ Nyári Speciális Világjátékokra.

Gergõ itt ismét bizonyította elszántságát és kiváló eredmé-

nyekkel hálálta meg a neki szavazott bizalmat. A 4x50 m ve-

gyes váltóval a dobogó második, a 25m háton a harmadik fo-

kára állhatott fel, 50m gyorson pedig ötödik helyezést ért el.

Hazaérkezése után kimagasló teljesítményéért Miniszteri

elismerõ oklevélben részesítették, valamint elnyerte Veszp-

rém Megye Legjobb Sportolója címet speciális sport kategóri-

ában.

Úszónk a továbbiakban is keményen edzett és több orszá-

gos bajnokságban is magasan verte a mezõnyt, így 2009-ben

is megválasztották Veszprém Megye Legjobb Sportolójának.

Városunk kiválóságának 2011-ben újabb meghívója érke-

zett az Athéni speciális olimpiai keretbe. A 100 m gyors vala-

mint a 4x50 m gyorsváltóban ismét a legértékesebb éremmel

a nyakában hallgathatta a magyar himnuszt a dobogó legfelsõ

fokán állva. 50 m pillangóban meg kellett elégednie egy

bronzéremmel, 100 m pillangóúszásban pedig a negyedik

hellyel.

2011-ben a Veszprém Sport Arénában megrendezésre ke-

rülõ évadzáró gálán a Veszprém Város Legjobb Férfi Sporto-

lója elismeréseként a Bronz serleget, kategóriájában az Arany

serleget vehette át. Ezt követõen ugyanebben az évben Tapol-

cán Veszprém Megye Év Sportolójának választották.

A 2011-es év nagy választóvonal volt Gergõ életében. Bár

továbbra is a Szivárvány SE igazolt úszója, de körülményei

nem tették lehetõvé, hogy Veszprémben a Sport Egyesület

szervezett keretein belül, szakemberek segítségével készül-

hessen fel megmérettetéseire, így a továbbiakban édesanyja

lett a személyi edzõje. Versenyeire a közeli Balaton Uszodá-

ban készül.

A továbbiakban is sikert sikerre halmoz, legutóbb a Hód-

mezõvásárhelyen megrendezett Országos Speciális Olimpián,

ahol több száz versenyzõvel mérte össze tudását. Érkeztek

csapatok Szegedrõl, Orosházáról, Gyuláról, Kiskunfélegyhá-

záról, Tiszakécskérõl, Kiskunhalasról, Veszprémbõl, Gyõrbõl

és Budapestrõl. Itt a 200 m gyorsban, 50 m pillangóban arany,

100 m gyorsban és 100 m háton ezüstérmet nyert, 4x50 m

gyorsváltóban pedig negyedik helyezést ért el.

Látva Gergõ sport iránti elhivatottságát, bízom abban, hogy

itt nem áll meg, hanem minden nehézséget áthidalva továbbra

is öregbíti településünk hírnevét országosan, hazánkét pedig

nemzetközi szinten. Remélem, hogy a 2015-ös világjátékok

után újabb sikereirõl tudósíthatok. Ehhez Gergõnek sok sikert

édesanyjának pedig kitartást kívánok!

Szabó Tamás
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100 forintos hirdetések
CSALÁDI HÁZ/NYARALÓ/TELEK, ELADÓ-KIADÓ

Akarattyán 2 szobás összkomfortos ikerházrész ELADÓ! Teljes közmû,
garázs, ásott kút, mûhely, ipari áram. 260 négyszögöles telek.
Irányár: 6,3 M 

ADÁS-VÉTEL

Bontott hullámpala ingyen elvihetõ! Tel: 06 20 573 53 15 

3 db diófa 5-6 méter torzsmagasság eladó. Tel: 06 20 573 53 15 

165/70/R14 téligumi 2 db eladó 10.000 Ft Tel: 06 70 330 53 83

ELADÓ! „Ó” német ingaóra zsidó kereszttel a hátulján eladó. Tel: 06
70 301 85 17

50 köbcentis MBK nevû piros robogó eladó. Tel: 06 70 301 85 17 

SZOLGÁLTATÁS/VÁLLALKOZÁS

Ékszerjavítást vállalok! Tel: 06 20 570 74 74 

Autóalkatrészek, japán , koreai és európai típusokhoz. Motorolajok,
fék és kuplung alkatrészek, lengéscsillapítók, kipufogók 6-12 órán
belül. Vass Károly 06 20/962 06 15
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Kenesei olvasóinkat is érdekelheti:

Még 60 millió Ft támogatás hûtõ- és fagyasztócserére
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén szeptemberben

hirdette meg a háztartási nagygépek energiamegtakarítást
eredményezõ cseréjét támogató pályázatát. A tárca a visszajel-
zéseket mérlegelve több mint 60 millió forinttal növeli meg az
Otthon Melege Program keretében megnyitott konstrukció ke-
retösszegét. A minisztérium egyidejûleg módosítja a pályáza-
tok benyújtásának határidejét is, hogy minél többen élhesse-
nek az új lehetõségekkel.

A módosításnak megfelelõen a pályázatok 2015. február
15-ig vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtha-
tók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon ke-
resztül.

Ehhez a pályázóknak ügyfélkapus regisztrációval kell ren-
delkezniük a www.magyarorszag.hu oldalon, állandó lakcí-
müket vagy tartózkodási helyüket a pályázathoz elektroniku-
san csatolt lakcímkártya-másolattal szükséges igazolniuk.

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati honla-
pon és az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szerv honlapján
(www.emi.hu) érhetõ el.

A háztartásigép-csere program célja, hogy a pályázók visz-
sza nem térítendõ, állami támogatással, csökkentett vételáron
szerezhessék be új, magas energiahatékonyságú hûtõ- vagy fa-
gyasztó-berendezéseiket. A program forráskeretének megnö-
velésével rendelkezésre álló összesen közel 690 millió forint-
ból egy háztartás 25-35 ezer forintot nyerhet el.

A hûtõ- és fagyasztócsere alprogramra a mai napig össze-
sen 17.540 pályázat érkezett, közel 535 millió forintnyi támo-
gatási igénnyel, amely az eredetileg meghatározott keretösz-
szeg több mint 85 százalékát fedi le.

Budapest, 2014. december 15.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Fõosztály
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BALATONKENESEI HÍRLAP

Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István

Alapító szerkesztõk: 1913 - Czakó Gyula
1990 - Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél

Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár
8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.

Tel./fax: 88 594 500; e-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Nánássy Elek
Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep

A Polgármesteri Hivatal címe: 
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
e-mail: hivatal@balatonkenese.hu
web: www.balatonkenese.hu 
(88) 481-088, (88) 481-087
Fax: (88) 481-741
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi
Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ, szerda: 8–15.30
Péntek: 8–12
A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ, péntek: 8–12
Szerda: 8–15.30
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
Kedd: 8–12
A jegyzõ ügyfélfogadási ideje:
Szerda: 8–12
A Pénzügyi Csoportnál a pénztári
órák idõpontja:
Hétfõ: 9.30–12 és 13–15
Szerda: 9.30–12 és 13–15 

Településrészi Önkormányzat 
Balatonakarattya, Iskola u. 6.
Képviselõi fogadóóra: 
minden pénteken 16-17 óra között

Háziorvosi ellátás:
Balatonkenese, Táncsics u. 3. 
1. sz. körzet:
Dr. Németi Sándor (30) 432-16-55
Rendelõ tel.: (88) 481-340
Rendelési idõ:
Hétfõ-kedd: 12.30–16
Szerda, csütörtök: 8–12
Péntek: 8–11
2.sz. körzet: Táncsics u. 3.
Dr. Détár Bianka (30) 98-94-302 
Rendelõ tel.: (88) 769-155
Rendelési idõ:
Hétfõ: 10.30–12
Kedd: 8–10.30
Szerda: 14–16
Csütörtök: 12–14
Péntek: 10.30–12 
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka (30) 98-94-302 
Rendelõ tel.: (88) 769-155
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8–10
Kedd: 13.30–15.30
Szerda: 12–13.30
Csütörtök: 8–10
Péntek: 8.30–10

A rendelõben fiókgyógyszertár mûködik!
Nyitva tartása:
Hétfõ: 8.30- 9.30 óra
Kedd: 14- 15 óra
Szerda: 12- 13 óra
Csütörtök: -------------
Péntek: 8. 30-10 óra
Gyermekorvosi körzet: 
Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
 70/ 315-7965
Dr Meláth Viola
H:   10 - 12 h-ig
K:   13 - 15 h-ig
Sze: 10 - 12 h-ig
Cs:  13 - 15 h-ig
P:    10 - 12 h-ig
Tanácsadás:
K:   12 - 13 h-ig
Cs:  12 - 13 h-ig
Balatonakarattya, Szent I. u. 1.
 70/315-7965
Dr Meláth Viola
H-K-Sze-Cs-P: 8-9 h-ig

Fogorvosi körzet: 
Elõzetes bejelentkezés alapján 
Balatonkenese, Óvoda u. 8. 
Dr. Thury Vivien (88) 491-683 
Rendelési idõ:
Hétfõ, csütörtök: 13–18
Szerda, péntek: 8–12 
Változott rendelési idõ: Kedd, 8-13
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fõ u. 23.
(88) 481-283
Hétfõ-péntek: 8–17 
Állatorvos: 
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. 
Dr. Zoltán Levente (70) 436-5079
Hétfõ-péntek: 17–19 
Területi Szociális Szolgáltató: 
Balatonkenese, Táncsics Mihály 20.. 
(88) 482-943 
Szakápolói szolgálat 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16. 
(06-20) 9508-805, (06-70) 379-0429 
Városgondnokság 
Balatonkenese, Fõ u. 43. 
(88) 481-650 
Óvoda 
Balatonkenese, Balatoni u. 63. 
(88) 574-802 
Balatonakarattya, Bakony u. 7. 
(06-30) 330-9992 
Iskola 
Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. 
(88) 481-844 
honlap: www.pilinszkyiskola.hu 
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu 
Kultúra Háza: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
(88) 594-500 
e-mail: kulturabalatonkenese@gmail.com
Tourinform Iroda: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. 
(88) 594-645 
Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 9–15 
e-mail: balatonkenese@tourinform.hu 
Könyvtár: 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. 
(88) 574-980 
e-mail: konyvtarbalatonkenese@gmail.com
Nyitva tartás: H: 10-18 óra között
K-Cs-P: 10-16 óra között
Sz: Zárva   Ebédszünet: 12-13 óráig
Tájház: 
Balatonkenese, Kossuth u. 6. 
(06-30) 8371-853
e-mail: tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10–12; 14–16.
Könyvtár, Közösségi Ház: 
Balatonakarattya, Iskola u. 6. 
(06-30) 571-1947 
e-mail: konyvtarbalatonakarattya@gmail.com
Nyitva tartás: Hétfõ-szerda-péntek: 10-14;
Idõsek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. 
Nyitva tartás: Hétfõtõl–péntekig 7.30–16 
Sportcsarnok: 
(88) 06-30-275-9359
Rendõrség: 
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4. 
(88) 584-970, 584-971 
Vízirendõrség: 
Siófok, (84) 310-712
Vasútállomás: (88) 481-017
(akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt)
EON: 
Veszprém, Kossuth L u. 1-2.. (40) 444-000
Mûszaki hibabejelentés: 

(36-80) 301-301
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok 
 06 40 240-240 
Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. 
(88) 423-278
POSTA: (88) 481- 300
Református Lelkészi Hivatal:
Táncsics u. 13.  (88) 481 348
Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Táncsics M. u. 10.  (88) 481- 146

Közérdekû információk

ORVOSI ÜGYELET:
BALATONALMÁDI, PETÕFI SÁNDOR U. 2-4. TEL.: 88/412-104

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
A Polgárõrség telefonszáma: 06 30 621 5871

Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a közterület-felügyelõk
a következõ számon hívhatóak hétvégén is: 06 30 225 94 45.

Városgondnokság elérhetõsége: 06 88 481 650, mobil: 06 30 320 51 02

LAPZÁRTA: JANUÁR 15.

Vá
lt

oz
ás

!

Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út végén.
A HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE:

2015. MÁRCIUS 31-IG
HÉTFÕTÕL–CSÜTÖRTÖKIG: 07-15 ÓRÁIG
PÉNTEKEN: 07-13 ÓRÁIG
SZOMBAT, VASÁRNAP: ZÁRVA
Csak zöldhulladékot illetve kommunális hulladékot lehet beszállítani.

Átvételi díja: 3175 Ft/m3

TÁJÉKOZTATJUK 

A TISZTELT LAKOSSÁGOT,

HOGY 

BALATONKENESE 

ÉS BALATONAKARATTYA

TERÜLETÉN 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA
BEJELENTÉSÉT 

AZ ALÁBBI ELÉRHETÕSÉGEKEN

TEHETIK MEG:

SZAKASZ HIBA
(3-NÁL TÖBB LÁMPA NEM VILÁGÍT):

EON HIBABEJELENTÕ 06-80-533-533

MAX. 1–3 LÁMPA
NEM VILÁGÍT AZ UTCÁN: 

TELEFON: 06-70-408-6908

INTERNET: https://kozvilhiba.hu/

e-mail: fenyforraskft@gmail.com





MEGHÍVÓ
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT

KÖSZÖNTÕ ÜNNEPI MÛSORRA

HELYSZÍN: KULTÚRA HÁZA
2015. JANUÁR 22. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA

MÛSORON:

„HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL…”

KÖSZÖNTÕT MOND:

TÖMÖR ISTVÁN POLGÁRMESTER

MÓK MIHÁLY KULTÚRTÖRTÉNÉSZ
„AKARSZ-E JÁTSZANI?”

MEGEMLÉKEZÉS A KULTÚRA NAGY
KÖZVETÍTÕIRÕL

A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETI ISKOLA 

VERSES, ZENÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

MESKÓ BÁNK MÛSORA

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

KÖZMÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR
06 88 594 500
06 88 594 645
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