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Beszámoló a 2015. május 28-i és június 11-i
testületi ülésekről
Ülést tartott a balatonkenesei képviselő testület 2015. május 28-án. A huszonkilenc napirendi pont között több
rendeletet is megalkottak a képviselők.
Módosult a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet. A változások a költségvetés tervezésekor nem
ismert okok, illetve az előre nem tervezhető állami támogatások miatt történtek. Így Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont főösszege 1.562.250.000 forintról
1.594.585.000 forintra változott.
Sor került a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására. Balatonkenesén főleg a nyári időszakban jelentős számú zenés rendezvényt tartanak, ezért szükséges a zaj- és
rezgésvédelem kibocsátásának szabályait külön rendeletben meghatározni.
Az engedélyezés jelenleg egyedi elbírálás alapján történik, de egy irányt mutató, egységes rendelet megalkotása is
indokolttá vált.
A város belterületi magánterületein,
a jogszabályban előírt határérték megtartásával, zajkibocsátással járó rendezvények hétfőtől szombatig 9.00 és
22.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon 10.00 és 22.00 óra
között tarthatók. Szabadban történő zajkeltő rendezvényre, élőzene szolgáltatására, hangerősítő berendezés működtetésére 00.00 óra és 9.00 óra között
nem adható engedély. A kerti összejövetelek, családi rendezvények megtartásakor a szomszédok nyugalmára fokozott figyelemmel kell lenni.
Vendéglátó egység épületén belül (a
jogszabály által előírt határértékek
betartása mellett) hangosító berendezések használata június 1-től szeptember
15-ig minden nap 8.00 és 23.00. óra
között, más időszakban 8.00 és 20.00
óra között lehetséges. A vendéglátó
egység épületén kívül, tehát kerthelyiségében, teraszon, nyitott ablakok és
ajtók mellett hangosító berendezést
június 1-től szeptember 15-ig 8.00 és

23.00 között lehet üzemeltetni. A közterületi rendezvények megtartásához szükséges engedélyt a Jegyző adja ki, melyet a tervezett esemény előtt legalább
15 nappal be kell nyújtani.
A rendelet hatálya nem terjed ki Balatonkenese Város Önkormányzata és
szervezetei által megrendezett közterületi rendezvényeken, városi ünnepségeken, egyházi rendezvényeken, illetve a
gyülekezési jogról és a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó
rendezvényeken történő zajkibocsátására, valamint egészségügyi mentési tevékenység, tűzoltási feladatok, műszaki
mentés és bűnüldözési tevékenység által
keltett zajra.
Rendelet született a közterületi térfigyelő kamerarendszerről is. Célja a
jogellenes magatartások megelőzése, a
közbiztonság növelése, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a
lakosság biztonságérzetének növelése.
A térfigyelő rendszert az önkormányzati hivatalban működő közterületfelügyelet kezeli. A kamerák által rögzített
adatok hozzáférése öt munkanapon belül biztosított, ám ha e határidőn belül
szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésére utaló adat merül fel, az adatkezelés határideje harminc napig meghoszszabbítható.
Elkészült a Balatonkenese város településképi védelméről szóló rendelet
is. A képviselők a rendelet megalkotása
során a település képének védelmét, a
településképi értékek megőrzését és az
az építési tevékenységekkel összefüggő
helyi eljárási szabályok rögzítését tűzték ki elsődleges célul. A polgármester
településképi véleményezési eljárást folytat le a település főépítészének szakmai
közreműködésével, az építésügyi hatóság engedélyezéséhez kötött építési munkák esetében. Véleménye az építkezések építési-műszaki terveire vonatkozóan, a főépítész szakmai állásfoglalásán
alapul. A testület állásfoglalásában úgy
fogalmazott: általánosan követendő irány-

vonalnak a településkép egységességét
tekintik, s hogy az építkezésekben a falusias, Balaton-felvidéki építészeti stílus
érvényesüljön.
Egyhangúlag elfogadta a testület a
Tátorján Játékvár Nonprofit Kft. 2014.
évi közhasznúsági jelentését. Ugyancsak elfogadták a Balatonkenese város
egészségügyi helyzetéről és a csecsemővédelemről szóló beszámolókat is.
Tájékoztató készült a Polgárőrség
2014. évben elvégzett feladatairól és a
Balatonkenese Városért Közalapítvány
működéséről. A Polgárőrség munkájával kapcsolatban elhangzott, hogy Balatonkenesén kifejezetten alacsony a bűnözés – nem utolsósorban polgárőreink
munkájának köszönhetően. A beszámolókat a testület szintén egyhangúlag elfogadta.
Napirendre kerültek városunk civil
szervezeteinek 2014. évi működéséről
szóló beszámolói és a 2015. évre odaítélt támogatások is. A képviselők hangsúlyozták: a civil szervezetek tevékenységüket a település érdekében, magas
színvonalon művelik. A támogatások az
alábbi módon alakulnak:
Pályázatot nyújt be a város az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ezen belül az
egészségügyi alapellátást szolgáló, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat épülete vagy helyiségének fejlesztése, felújítása a cél. A maximálisan igényelhető támogatás összege: bruttó 30.000.000,- forint, melynek
maximális mértéke a fejlesztési költség
95%-a.
Bruttó 14.000.000,- forintos támogatásra pályázik a település a Balatoni
Kapunyitó rendezvénysorozat lebonyolításának támogatásához kapcsolódóan.
További pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők a Balatonkenesei Hírlap
2015. évi megjelentetésének támogatására
is. A megpályázni kívánt összeg bruttó
2.627.010,- forint, amelyből az önerő
mértéke 15%, azaz bruttó 463.590,- forint.
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Szervezet/Kérelmező neve
Balatonkenesei Állatvédő Egyesület

2015. július

Kérelem tárgya/célja
telefon- és üzemanyagköltség, évforduló ünneplése, oltás, chip

Összeg /Ft
100.000.-

Sipos Csaba, Balatonkenesei Református
templomi zenés alkalmak, koncertek
Egyházközség kántora

200.000.-

Supra-Balaton Tv

települési bemutatkozó film készítése, sugárzása

260.000.-

Balatoni Futár Bt.

nyomdai költségek

Tátorján Nyugdíjas Klub

kirándulás, sátorvásárlás, előadók díjazása

Balatonkenesei Karitasz Szervezet

rászoruló családok támogatása , vendéglátása, segélycsomagok osztása

Balatonkenesei Kézimunka Szakkör

kirándulás, sátorvásárlás, kiállítás rendezése

Balatonkenese Sport Club

2015 TAO pályázathoz önrész, működési költségek, utánpótlás, képzés 2.250.000.-

Balatonkenese Sport Club

egyéni sportolóknak (5 fő)

600.000.-

Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület

környezetvédelmi pályázat, évforduló ünneplése, irodaszer, útiköltség

210.000.-

Szivárvány Népdalkör

működési költségek, fellépési költségek, útiköltség

500.000.-

Városvédő Klub

emlékmű felújítások, évforduló ünneplése

200.000.-

Iskolai DÖK

gyermeknapi rendezvény, vetélkedők, múzeumi belépőjegyek

Polgárőr Egyesület

formaruha, évforduló ünneplése, hatékony munkavégzés

Rády Diáksport Egyesület

versenyeztetés, versenyek rendezése, sport- és egészségnap

Rákóczi Szövetség

magyar iskolaválasztást szolgáló program

50.000.-

Magyar Nordic Walking Akadémia

élménytúrák szervezése, település bemutatása és népszerűsítése

50.000.-

Öböl Tv

utólagos elszámolásra

Pályázik az Önkormányzat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására is. Az óvodai étterem
felújítására 24.000.000.- forint, eszközbeszerzésre további 5.000.000.- forint támogatást céloznak meg.
Tervezi az Önkormányzat a közvilágítás korszerűsítését. A tervezett projekt elemeit jelenleg energetikai szakemberek és ügyvéd vizsgálják.
A Képviselő-testület 2015. március
26-án döntött arról, hogy egyes önkormányzati vagyontárgyakat Balatonakarattya Község Önkormányzata részére
kizárólagos használatba ad. Mivel a megküldött határozatra a május 28-i testületi ülés időpontjáig válasz nem érkezett,
a használatba adásról szóló szerződés
tervezetét a testület visszavonta.
30 km/h–s sebességkorlátozó közlekedési táblák kerültek kihelyezésre a Bajcsy-Zsilinszky utca, Béri Balogh Ádám

tér és Soós Lajos utca, illetve a Bakó
József utca Batthyány utca közötti szakaszára. Helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a legtöbben a BajcsyZsilinszky utca ezen szakaszain közelítik meg az iskolát.
Június végén rendezik meg az Everness Fesztivált, melyhez a képviselőtestület a Bezerédj strand területét bérbe adta.
Új pályázatot írt ki a testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetői tisztségére.
Döntés született arról, hogy a Györgydeák György grafikusművész életének
és munkásságának emléket állító szobrot az Önkormányzat a Széchenyi Parkban, a nyúlványon kívánja elhelyezni.
A június 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésen és az azt megelőző
bizottsági megbeszélésen vita alakult ki
arról, hogy a Pilinszky János Általános

50.000.160.000.65.000.100.000.-

50.000.1.000.000.1.00.000.-

1.250.000.Iskola működtetését is átadja-e a település a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. Mint Tömör István
polgármester emlékeztetett rá, az iskola
oktatással kapcsolatos ügyeit két és fél
éve már a KLIK intézi. Mindemellett az
Önkormányzat Jurcsó János képviselő
úr javaslatára kötelezettséget vállal,
hogy a működtetési költségek átadásával felszabaduló összeget az iskola további finanszírozására fordítja. Az ügygyel kapcsolatos személyes véleményeket, a képviselő-testület tagjainak állásfoglalását lapunk következő oldalain
olvashatják.
További anyagokat, információkat a
www.balatonkenese.hu weboldal „Önkormányzat” címszó „Képviselő-testületi ülés” fejezetében találhatnak.
– nk –
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Kié az iskola?
A legutóbbi bizottsági majd testületi
ülésen hosszan vitázott arról a testület,
átadja-e a város a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola teljes
kezelését, működtetési költségeit is a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. Az alábbiakban a képviselőtestület egyes tagjainak véleményét olvashatják.
Tömör István, polgármester
A történet nem most kezdődött. A
2013. január 1-jétől életbe lépő köznevelési törvény szerint a köznevelés biztosítása állami feladat, ezért a rendszer átalakult. Létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mely az iskolák működtetését hivatott irányítani. Ezzel az
önkormányzatok kezéből az oktatás szervezése, mint feladat kikerült, s állami
szabályozás alá vonták. Ám az iskoláknak, az ott tanuló gyerekek szüleinek így
is volt választási lehetősége. Dönthettek
úgy, hogy az állam helyett valamelyik
egyházat bízzák meg oktatási intézményük vezetésével. Így volt ez a mi esetünkben is: iskolánk tanárai és a szülők
két évvel ezelőtt úgy határoztak, a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetése alá kerüljön.
Választhatták volna fenntartóként a református vagy a katolikus egyházat is, de
nálunk az államé lett az iskola. Harmadik
lehetőség nem volt, az állami vagy az
egyházi vezetés között kellett választani.
A mostani döntéssel tehát nem az iskolát adjuk át a KLIK-nek, hiszen az már
két évvel ezelőtt megtörtént. Most a működtetési költségek átadásáról, vagyis a
közüzemi számlák fizetéséről, az épület
fenntartási költségeinek finanszírozásáról
határoztunk. Ezeket és az egyéb, a működtetéshez szükséges kiadásokat eddig
ugyanis az önkormányzat fizette úgy,
hogy az oktatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányította. A háromezer főnél kevesebb lélekszámú települések iskoláinak működtetése automatikusan
az állam feladata lett, de ha az önkormányzat úgy döntött, hogy az iskoláját a
jövőben is maga akarja működtetni, erre
lehetősége volt. Balatonakarattya leválásával Balatonkenese állandó lakóinak száma 2618 főre csökkent, s kisebb lett a
költségvetésünk is.
Az üzemeltetés átadásával éves szinten mintegy 40 millió forintnyi összeg
szabadul fel a költségvetésből, melynek

egy részét természetesen az iskolára tudjuk fordítani. S feladatból bizony van
ezerféle: fel kell újítanunk az elavult fűtésrendszert, meg kell újítanunk az iskola
épületének mára korszerűtlenné vált szigetelését. Egy új tető is elkelne az épületnek, melyet jelenleg terveztetünk.
Kocsis Jenő, alpolgármester
Mivel itt születtem, itt élek, természetesen én sem tudok érzelmek nélkül tekinteni a kérdésre.
Meglepett a felháborodás, amely ezt a
témát övezte. Aki nem ért egyet azzal,
hogy a működtetési terheket adjuk át a
KLIK-nek, az arra szavaz, hogy az eljövendő években ne legyenek az iskolában
fejlesztések. Az elkövetkező években a
településnek a 40 milliós fenntartási költségeken kívül más anyagi lehetősége nem
igazán adódna az iskola korszerűsítésére,
fejlesztésére. Jelen pillanatban úgy néz ki
a helyzet, hogy az átadott működési költségek megtakarítása a jövőben lehetőséget biztosít valamilyen szintű fejlesztésre
– ennek tervezésére, végrehajtására, megvalósítására. Ezért számomra érthetetlen
az a fajta ellenállás illetve „hangulatkeltés”, ami a településen elindult. Úgy gondolom, a jövő minket fog igazolni, és bízom benne, hogy a sértő, bántó megjegyzések háttérbe szorulnak. A most működő
képviselő-testület, bizton hiszem, hogy a
lehetőségekhez képest az eddigi döntéseivel is, és a jövőben is kiemelten tekint a
településünkön működő iskolára, az oktatásra. Gondolom, ezt cáfolni senki nem
akarja, mert nem lehet. Az, hogy elköteleztük magunkat bizonyos anyagi forrás
minden évben való felhasználására, véleményem szerint kissé felelőtlen döntés
volt. Nekünk, mint képviselőknek, bár a
település hosszú távú fejlesztése a feladatunk, az elkötelezettség szintjén csak a
ciklus lejártáig szabad gondolkodnunk.
Úgy gondolom, a fejlesztéseket mindig az
adott év költségvetéséhez kell igazítani.
Nem hiszem, hogy valaki tíz-tizenöt éves
ciklusban tud gondolkodni és helyesen
dönteni. Akarattya leválása most még bizonytalan jövőt vetít elénk. Természetesen optimistán állunk a leválási folyamatokhoz, és úgy gondolom, eddig is komoly eredményeket értünk el, de a végeredményt még senki nem láthatja. Néha
látszólag nem népszerű döntéseket is meg
kell hoznunk – de ez mindig a továbblépés érdekében történik.

Gyenge Katalin, képviselő
Az iskola működtetési költségeinek
átadása mellett foglaltam állást, és arra
szavaztam. Kérdésem, miben változik
meg oktatásunk színvonala azzal, ha az
állam fizeti a működtetési költségeket?
A 2012. évi CXXIV. törvény értelmében a 2013. január 1-jétől a köznevelési intézménynek kétféle típusa van:
1.) Egyházi és magánintézmények
esetén: a feltartótól elkülönült, önálló
költségvetéssel rendelkező jogi személy;
2.) Az állami fenntartásba került (mint
Balatonkenese is, 2013-tól) iskolák a
KLIK szervezeti egységeként működő,
ön-álló költségvetéssel nem rendelkező, a
fenntartójától el nem különült jogi személy (tehát nem költségvetési szerv).
Balatonkenese esetében az állam feladata az intézmény szakmai irányítása, a
szakmai feladatok ellátása, a pedagógusok foglalkoztatása. Minden, az iskolával
kapcsolatos érdemi döntés letéteményese
az állam.
A Köznevelési törvény 74§ (4)-(6)
bekezdése szerint:
3000 fő feletti településeken a települési önkormányzat a működtető (de átadhatja az államnak).
3000 fő alatti településeken az állam a
működtető.
A Testületünk a működtetési költségek átadását szavazta meg, valamint azt,
hogy a megtakarításból évente mintegy
20 millió forintot elsődlegesen az iskolánk,
sportcsarnokunk felújítására, valamint
egyéb költségek fedezésére fordítja.
Mit jelentenek a működtetési költségek – víz, villany, gáz, különböző szolgáltatók rezsiköltségei, takarítók, gondnokok, irodaszer stb. – kiadásai? A működtetés nem jár azzal a joggal, hogy az
önkormányzatnak érdemi beleszólása legyen a szakmai ügyekben.
Való igaz, hogy a köznevelési törvénynek van olyan kitétele is, hogy a
3000 fő alatti település vállalhatja a működtetést, az ahhoz szükséges gazdasági
és jövedelemtermelő képesség megléte
esetén. Balatonkenese jelenlegi költségvetése nem tudja ezt biztosítani. A szétválásnak vannak olyan feladatai, hogy a
túlméretezett intézményeket a kevesebb
lélekszámú Balatonkenesére kell szabni,
mert azok a nagyobb lélekszámú településre vannak berendezkedve (létszám,
épületek nagysága, stb.), tehát egy nagyfokú átrendeződésnek-átszervezésnek kell
bekövetkeznie, és ezt nem lehet az egyik
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napról a másikra megvalósítani – de ezek
mind ismert okok.
Úgy gondolom, hogy a határozatunkkal nem ártunk iskolánknak, hanem a
plusz forráshoz jutás eredményeképpen,
köznevelési intézményünk fizikális körülményeinek javításán gondolkodhatunk.
Pl. ebben az évben megterveztetjük az iskolaépület tetőfelújítását, és megvizsgáltatjuk a belső átalakítások lehetőségeit,
mivel az iskolaépület és a sportcsarnok
továbbra is önkormányzati tulajdon.
A település megválasztott képviselőtestülete a működési költségek átadásának
megszavazásával – mivel iskolánk oktatási színvonalára ráhatása nincs, nem lehet,
mert nincs jogalapja –, egyet tehet, hogy
a plusz forrást az iskolára és a sportcsarnokra hasznosan fordítsa.
Puskás Róbert, képviselő
2015. június 11-én a képviselő-testületnek döntést kellett hoznia a Pilinszky
János Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola vagyonkezelői jogának átadásáról
a Klebensberg Intézményfenntartó Központ részére. A döntés törvényi hátterére
nem térek ki, más ezt már megtette. Határozatunkkal kifejeztük szándékunkat,
hogy a jelenlegi helyzetében a település
fenn tudja és fenn akarja-e tartani az
iskolát. Személy szerint – és nyilvánvalóan a többi képviselőtársam is így vélekedik – úgy gondolom, hogy maga az akarat
nem kérdéses, hiszen ezidáig is teljesítettük és támogattuk az iskolával kapcsolatos kéréseket!
Az, hogy a település fenn tudja-e tartani az iskolát, illetve tud-e még több
forrást biztosítani (felújítások, korszerűsítések, fejlesztések) már más kérdés. A
költségvetésünk jelen állása szerint nehezen, vagy egyáltalán nem. 2015-ben Balatonakarattya leválásával olyan mértékben
csökkentek a település bevételei (a kiadási oldal csökkenésénél nagyobb mértékben), hogy létkérdéssé vált a források elosztásának átgondolása rövid és hosszú
távon egyaránt. Az idei költségvetésünk a
tavalyi áthozatnak köszönhetően még
rendben van, viszont jövőre nagyon szűkös lesz a keret, amivel gazdálkodhatunk.
Ennek a ténynek az ismeretében kellett
döntenünk.
Nagyon sok érvet lehet felsorolni az
átadás mellett és ellen. Én igyekeztem az
érintettekkel (szülők, tanárok, képviselők)
átbeszélni a lehetőségeket és sokáig az
átadás mellett voltam. Mint már az előzőekben elmondam, így nemcsak megtakarítást érhetünk el, hanem talán ez az
egyetlen módja annak, hogy a jelenleg
biztosított forrásokon túl további beruhá-

zásokat, fejlesztéseket tudjunk végrehajtani az iskolában. Ez iránti szándékát és
akaratát a testület ki is nyilvánította az
SZMSZ módosításával.
Mindezen anyagi előnyön túl azonban
hiányoltam egy „szakmai” kerekasztal
egyeztetést a KLIK vezetője, az iskola
vezetője, a képviselőtestület, a jegyző és
akár egy ügyvéd részvételével, ahogy azt
a döntés súlya megkívánta volna. Számomra több kérdés maradt megválaszolatlanul a KLIK-kel kötendő megállapodásban is: a városi sportcsarnok (a település rendezvényein kívül) használata, nyári
táboroztatás, általunk kért módosítások
jóváhagyása, illetve hogy a megállapodás
felbontása esetlegesen milyen következményekkel járna a településünk tekintetében. Sajnos bebizonyosodott már, hogy a
rövid távon (anyagi) előnyökkel járó,
elhamarkodott döntések hosszú távon előre nem látott és látható (szakmai és anyagi) problémákkal járhatnak. Ezen bizonytalansági gondolatok miatt végül nemmel
szavaztam az iskola vagyonkezelői jogának átadására, de bízom abban, hogy az
idő a többségi akaratot fogja igazolni és
továbbra is olyan sikeresen működik az
iskolánk, mint eddig!
dr. Tábori György, képviselő
Keveset szeretnék ismételni az elhangzottakból, de megerősíteni illetve
hozzátennivalóm lenne:
Korábban valóban a szülők választották az állami működtetést, melynek következtében az igazgató és a tanári kar
munkáltatói jogköre, a tantárgyak és azok
tematikája, tehát az iskola egészének
szellemisége már korábban az egységes
állami irányítás részévé vált.
A most felajánlott lehetőséggel, különösen az egyre nehezülő költségvetésre
tekintettel, célszerű élni. Az iskola tulajdonjoga természetesen marad Balatonkenese Városának Önkormányzatáé, és arra
is kötelezettséget vállaltunk, hogy a szükséges és indokolt, valamint lehetséges
mértékben minden évben segítjük a zavartalan működést, a megfelelő ellátottságot. Ami pedig kétségtelenül a legfontosabb, hogy a mi, a keneseiek gyerekei
járnak, tanulhatnak és fejlődhetnek az
iskolánkban, építhetik a jövőjüket. Lehet,
hogy bizonyos érdekek és elvárások
háttérbe szorulnak, de az iskola továbbra
is a mi közösségünké marad.

2015. július
Varga Zsuzsanna, képviselő
Az iskola KLIK-nek történő átadása
mellett foglaltam állást.
Iskolánk soha, semmiben nem szenvedett hiányt, az oktatás színvonala a
mindenkori képviselő-testületnek fontos
szempontja volt. Most mindössze arról
van szó, hogy a közüzemi számlákat is az
állam fogja fizetni. A gyerekek, a szülők
ebből semmit sem fognak érezni, mert
napi szinten ez nem lesz hatással az életükre, hacsak a feltétlen előnyeit nem
számítjuk: több fog jutni az iskolának,
hiszen a költségvetésből felszabaduló
összeg egy részét az iskolára tudjuk fordítani.
Véleményem szerint jó döntést hoztunk.
Jurcsó János, képviselő
Döntésem alapja, hogy az iskola maradjon az Önkormányzat kezelésében,
nem pénzügyi, hanem elvi kérdés volt.
Három szemszögből néztem a dolgot,
egyrészt mint szülő, másrészt mint pedagógus, harmadrészt pedig mint e település
képviselője. A cél szerintem az lenne,
hogy a közösség, a helyi érdek minél
nagyobb befolyással bírjon az iskola
tekintetében. Megértem az átadás pénzügyi indokait, de így is elhamarkodottnak
és kapkodónak érzem a tempót, ahogy a
testület ezt a döntést meghozta. A jelenlegi év vízválasztó, egyfajta próba: hogyan, mi módon, milyen formában tudjuk
vinni közös ügyeinket. Ezért én megpróbáltam volna még egy évig üzemeltetni az
iskolát, esélyt adva annak, hogy a település maga tartsa fenn az oktatási intézményét. És ha a dolog úgy nem működött
volna, még mindig ráérünk gondolkodni a
folytatáson. Mindezt úgy mondom, hogy
tudom, a költségvetés szűkösebb lett.
Nem szeretem a megosztottságot, de
mindig, mindenben egyetérteni sem tudok. Viszont a demokrácia a szavazattöbbségen alapul, így a megszületett
döntést kötelező elfogadni. Ez esetben
akkor járunk jól, ha nem nekem volt
igazam.
Nagyon örülök, hogy a testület erőteljes és komoly nyilatkozatot tett arra nézve, hogy a költségvetésből felszabaduló
összeg egy részét az iskolára fordítja. E
mögött pozitív szándékot látok, ez hatalmas tett, amit az ellenzőknek is látniuk
kell, hiszen ezzel elfogadható alku született. Általa biztosítottnak látszik, hogy a
gyerekek jó körülmények között tanulhatnak tovább, nem fognak elmenni az
iskolából. A település fejlődésének egyik
záloga, hány gyerek tanul az iskolánkban.
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Pünkösdi és gyermeknapi hétvége
Balatonkenesén
Május utolsó hétvégéjén rendeztük meg a Pünkösdi Tátorján Fesztivált és a Gyermeknapot. Május 22-én, pénteken este
17 órakor kezdtük meg hétvégi programsorozatunkat a
Győrffy József festményeiből rendezett kiállítással, melyet
fiatal kollégánk, Riskó Annamária nyitott meg. Kellemes
hangulatú tárlatunk június 29-ig, munkanapokon 8-20 óráig
várja érdeklődő közönségét.
Májusban sajnos bebizonyosodott, hogy az időjárást tekintve az idei év is eléggé kiszámíthatatlannak ígérkezik. Így
a szombati pünkösdi programokat át kellett szerveznünk.
Elmaradt a hagyományos akadályverseny és a Tátorján túra.
A délutáni programokat a Sportcsarnokban tudtuk lebonyolítani, így nyugodtan élvezhette a közönség a fellépők műsorát.
A KippKopp óvodások kezdték a színpadi produkciókat:
kedves pünkösdölőt adtak elő – ezúton is köszönöm Kerti
Terike és ovis csoportjának a közreműködését! Utána a Meskete Együttes adott interaktív gyermekműsort. Nagyon jó volt
látni a sok pici gyereket a színpad előtt táncolni és énekelni.
A Meskete együttes vezetője és énekese Torma Emese, városunk lakója. Jónás Gyuri következett a Tiéd a színpad című
műsorszámban, aki már második alkalommal varázsolta el a
közönséget gyönyörű hangjával. Ezután látványos, táncos
produkciók következtek a KID Rock and Roll Se csapat előadásában. Gyönyörű koreográfiákat, csodaszép ruhákban
táncoló ügyes lányokat és fiúkat láthattunk. Az este további
részében a Sógorok együttes szórakoztatta a közönséget, jó
hangulatot varázsolva a Sportcsarnokba.
Másnapra, vasárnapra terveztük a gyermeknapot, egy héttel a valódi gyermeknap előtt. Úgy gondoltuk, legyen egy
teljes szórakoztató hétvége kicsik és nagyok számára. Reggel
9 órára vártuk városunk legifjabb lakóit a Tátorján Bölcsődébe, ahol az újszülöttek köszöntése történt. Örömteli, hogy
2014 májusa és 2015 májusa között 25 baba született Balatonkenesén. Polgármester Úr büszkén köszöntötte a kis
gyermekeket és szüleiket. Ettől az évtől kezdve egy közös
emléktáblára kerül fel az abban az esztendőben született

gyermekek neve, s nekik egy közös emlékfát ültet a város a
Tátorján Játékvár előtti ligetben. Visszamenőleg is elkészült
az összes eddigi, 2008-tól született gyermek emléktáblája;
kiváltottuk ezzel a letöredezett, megsérült kis babaképeket.
Hét közös fa áll a gyerekek tiszteletére, az eddigi cserjéket
pedig a város tereinek díszítésére használjuk fel.
Mivel gyermeknap volt, az egész nap róluk, a legkisebbekről és nagyobbakról szólt! 11 órától kisvonat szállította a
családokat városunk területén, olyan nagy tetszést aratva,
hogy volt, aki egész nap többször is felült és élvezte a vonatozást! Délután folytatódtak a programok a Sportcsarnokban:
először Frici bohóc mulattatta a nagyérdeműt, aztán a
Conestoga Country Linedance mutatta be színes és látványos
műsorát. Durrogtak a pisztolyok, pörgött a lasszó – nemcsak
a közönség, a táncosok is élvezték a műsort. És most sem
maradt el a nézőkkel közös kamionstoppolós produkció! Ezután a Bergengóc Zenegóc együttes Zenebona vásár című interaktív műsora következett, majd a Bóbita együttes szórakoztatta az apróságokat.
A nap folyamán Némethné Jucika és a nyugdíjasklub tagjai által sütött sok száz palacsintát majszolhatták a gyerekek,
fényképezkedhettek Plutó kutyával, ingyen ugrálhattak a
többféle ugrálóváron, szumó-birkózáson mérhették össze erejüket, és játszhattak a Tátorján Játékvár játékain. A Kultúra
Háza előtti területen pedig a Rendőrség, a Tűzoltóság, a Mentők és a Polgárőrség eszközeit és autóit és nézhették meg az
érdeklődők.
Tartalmas és sikeres hétvégénk volt, jó volt látni a sok
elégedett gyereket és felnőttet önfeledt szórakozás közben.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult
ehhez a felejthetetlen, csodálatos hétvégéhez, és vagy a produkciójával, vagy a segítségével részt vett a közös sikeres
rendezvényen!
Ritterné Pajor Csilla
a Közművelődési Intézmény és Könyvtár megbízott vezetője
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„Minden közösségnek vannak értékei”
– A Helyi Értéktár Bizottság munkájáról
Dr. Horváth Zsolt, a Pannon Térség Fejlődéséért
Alapítvány kuratóriumi elnöke és munkatársai adták ezt a
címet kiadványuknak.
Beszámolnak az Országgyűlés 2012. évi XXX. törvény
kihirdetésétől eltelt időszakban végzett munkájukról Veszprém megyében.
A törvény előírja a települési értéktárak létrehozását. Kissé
késésben adta meg a zöld utat a képviselő-testület, de már
működik a bizottság.
Mi kerülhet a helyi értéktárba?
– Épített örökség;
– természeti érték;
– helyi jellegzetességek, étel, ital;
– hagyományőrző közösség több évtizedes tevékenysége;
– híres ember életútja;
– minden, amiről a közösség úgy dönt.
Azt hiszem, e sorok írójától természetes, hogy a tájházat
ajánlotta az értéktárba való felvételhez. Sok-sok fiatal és
felnőtt évtizedes gyűjtőmunkáját dicsérik a Kossuth Lajos
utca 6-os számú házban őrzött kincsek. A ház, mint épített
örökség és mint helytörténeti gyűjtemény, még a megyei
értéktárba való felvételre is jogosult.
Csak egyet emelek ki, ami figyelmeztető jelként is felfogható: a Kossuth téren álló öreg akácfát. Az idén ilyen csodálatos módon mutatta meg élni akarását. – Ne bántsatok, én
még élni akarok! – sugallja. A gyűjteményben őrizzük Öcsi
József (Balatonkenesén él és született 1924-ben) feljegyzéseit,
verseit. Az öreg akác történetét az ő elbeszéléséből ismerhetjük meg.
Vér Lászlóné

Vér László felvétele

Kenesei Öcsi József: A vén akác
A Kossuth-szobor helyének vitája eldöntötte a faluközpont kialakításának kérdését.
Lehet, hogy az akácos pártiak (a mai Csutora kocsma
és a Bank közötti terület) jobban a jövőbe láttak, de az
akkori helyzet a Jónás János vezette közösségnek adott
igazat.
A szobor felállítása azt is jelentette, hogy itt kell kialakítani a falu központját.
A Kossuth-bizottság felhívta a fiatalokat, hogy tegyenek is ennek érdekében valamit.
A felszólítás azt sugallta részükre, hogy a területen kell
központosítani, a 48-as hősöket megtisztelő, vagy rájuk
emlékeztető realitásokat.
Az ifjúság úgy határozott, hogy a szobor környékére 13
akácfát ültet, az aradi vértanúk emlékére.
Végül is a tervezett faluközpontot ültették körbe, (Ez
volt akkor a mélyárok.)
Közben megindult a központ kialakítása.
Először felépült a Hangya kereskedelmi üzlete, majd a
régen óhajtott patika. Itt volt a Veszprém felé haladó forgalom egyik állomása, a beszálló vendéglőnél. Itt tartották a
búcsúkat, és itt szerepeltek a rendszeresen visszatérő cirkuszok. Ide épült a pékség, a trafik, majd a húszas évek végén a nagy vendéglő.
Ekkor készítették el a Nagykúti utcával szemben az átjárót, mely a felső utcákat kötötte össze a Fő utcával. (Addig a szobor előtt, a vendéglőnél vezetett ki az út.)
Ez sajnos több emlékakác kivágását eredményezte…
További központosítást jelentett az Iparoskör építése,
majd az óvoda és az artézi kút megoldása.
A húszas évek elején a partokat szederfával telepítették
be, mert ekkor a selyemhernyó-tenyésztésnek nagy volt a
propagandája. (Később eredményei is lettek.)
A második világháború, és egyes rosszakaratú személyek munkája nyomán az akácok egy kivételével elpusztultak. Ez a fa a szoborral szemben, jó ideig az árokban élt, de
a későbbi feltöltések után nagyon megerősödött. A helyiek
megfigyelése alapján elmondható, hogy több évben kétszer
is virágzott.
Egyedül maradt tehát a hősök emlékeként, a század eleji fiatalok magasztos tisztelete okán.
A második világháború és a Balaton felé haladó építkezések megmásították elődeink elképzeléseit. Ehhez adott
feltételt a falu új központjának kialakítása, mely már rövidebb idő alatt valósult meg, és azóta is folyamatosan fejlődést mutat. (A Rosenthal-féle telek helyén.)
További jól megtervezett fejlesztéssel ez a terület alkalmas lehet Balatonkenese város kiépítéséhez.
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Majoros Árpád:
Ihletem Keneséről

Kenesei Öcsi József: A vén akác
A századfordulón született
szorgos ifjak akarata nyomán.
13 hős vértanú emlékeként,
a hazaszeretet nemes okán.
Tizenkettő lassan kipusztult
háborúk, s emberek rosszakaratán,
de Ő nagyon sok vihart átélt,
s délcegen áll ma is a szobor oldalán.
Kossuthnak szelleme ide települt
a múlt század utolsó napjain,
példával szolgál az ifjúságnak
hogy becsülje a haza hőseit.
Faluközepének szánták őseink
a teret, mely hét utcát ölel,
összefogva, bátran építették,
de a tervet a háború temette el.
Testőrként áll a szép emlékműnél,
körötte épül, s változik a táj,
március idusának szent ünnepénél
forradalmárokat éltető dala száll.
Mélán hallgatta a csengő harangszót,
hallott remegő gyászéneket,
értelmetlen háborús halottként
sok tiszta lelket temetett.
Látta a nehéz molnárkocsikat,
fülébe zeng csengőjük szava,
utálta a német, s orosz tankokat,
csonka fiait sírva fogadta.

Ringatóznak a Nap sugarai a víz felszínén,
Balatonkenesét látom, állok a domb tetején.
Gyönyörködöm, megcsodálom,
Olyan, mint egy édes álom.
A kikötőben pihennek a vitorlák és a csónakok
A horgászok türelemmel várják a nagy pillanatot.
Egy kidőlt fa törzsén írom versem,
A Balaton szépségétől fátyolos lesz a szemem.
Nyugalom öleli át e szépséges táj képét,
A természet megmutatja becses drágakövét.
Este a Soós-hegyről nézem a lemenő napot,
S búcsúzóul Kenese vizébe egy érmét dobok.


Majoros Árpád költő, de több is ennél. Ahogy magát nevezi:
gondolatszobrász. Önvallomásában így fogalmaz: „38 éves korom óta komolyabban figyelem az élet minden rezdülését”. S
hogy mi az, ami ebből ránk tartozik? Néhány aforizma-szerű,
frappáns mondat, mely lehet bár akármilyen rövid, mégis továbbgondolásra késztethet, új elképzelést adhat.
Felhívást teszek, hogy Majoros Árpád idézett verse sokak által olvashatóvá váljék. Márványtáblára vésve szeretném megörökíteni, a támogatók nevével együtt. Elhelyezni pedig valamelyik
forgalmas közterületre szánnám, mint amilyen a strandnyúlvány,
a Széchenyi park, vagy a Városháza előtti tér.
Kérek mindenkit, akinek tetszik a vers és az ötlet, anyagilag is
támogassa megvalósítását, ezzel is szebbé, jellegzetesebbé téve
szeretett településünket.
A felajánlást tevők a Balatonkenesei Hírlap vagy a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein keresztül jelentkezhetnek.
„Mindig annyit élünk, amennyi megadatik. S mindig csak arra
fogunk emlékezni, amiért tettünk.” (Majoros Árpád)
Tömör István polgármester

Előfordult hosszú életében
mikor forradalmak szele fújt,
kétszer is virágzott egy évben,
mert testében méreg volt a múlt.
Emlékeztess és mutass előre,
taníts meg minden fiatalt,
hőseink vére, nemzetünk jövője,
s érettük zengjen mindig a dal.
A vén akác előtt ha elmentek
emlékezzetek apánk szép tettére,
kik a jövőnek ültettek emléket,
tisztelegjetek előtte kalaplevéve.
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„Úgy érezzük,
Balatonkenesén végre itthon vagyunk,
hazaérkeztünk”

A Magyarországon egyedüliként klasszikus zenét többszólamú játéktechnikával játszó Pannónia Citerazenekar
vezetőjével, Bollók Attilával beszélgettem a kezdetekről,
sikerekről és terveikről.
1982-ben iskolai szakkörös diákokból alakult a zenekar,
Károlyi László vezetésével, Palánta néven. Laci bácsinak
köszönhetően tanulták meg az alapokat, a zene szeretetét.
Ezzel vette kezdetét az életre szóló elkötelezettség a citera
iránt. Az első többszólamú játékot is Károlyi László tanította nekik, ez Brahms 5. magyar tánca volt. Többször jártak
rádió- és tv-felvételen, valamint versenyeken, ahonnan
mindig arany vagy ezüst fokozattal tértek haza.
Végleges nevüket azon az 1989-es veszprémi koncerten
kapták, ahol Pribojszky Mátyás citeraművész és Kölcseydíjas író Pannónia néven konferálta fel őket. Ezen a két órás
zenei esten népzenei és komolyzenei blokkal léptek fel. Itt
búcsúztak el Károlyi Lászlótól és indultak önálló útjukra.
Első nagy sikerük az 1993-as Ki mit tud? vetélkedőn
volt, ahol az országos kategóriát megnyerve emlékplakettet
kaptak.

A sikeres szereplésnek köszönhetően meghívást kaptak
egy dél-franciaországi húros-pengetős fesztiválra, ahol jóval
nagyobb létszámú gitár- és mandolinzenekarokat maguk
mögé utasítva, nyolc ország közül az első helyen végeztek.
Óriási élményt jelentett számukra, hogy a Radetzkyindulónál és a Monti Csárdásnál több mint 5000 néző állva
tapsolta meg őket. Hazaérkezésük után olyan felkéréseknek
tettek eleget, melyeknek köszönhetően Barcelonába és Párizsba is eljutottak. A lyoni invitálásnak anyagi korlátaik
miatt nem tudtak eleget tenni, de később többször jártak
Németországban, Erdélyben, Szlovéniában, Szlovákiában,
Spanyolországban is.
2009-ben alakult ki az együttes végleges formációja:
Bagi Barnabás, Cservék József, Nagy István, Bódi György
és Bollók Attila. A vonósnégyes hangzáshoz prím, tenor,
basszus, bőgő és pikoló hangszerfajtákon játszanak, így
tökéletesítették a klasszikus darabok hangzatos és hiteles
előadását.
Balatonkenesével való kapcsolatuk egy Kapunyitó fesztiválos fellépéssel kezdődött, ahol játékukkal megnyerték a

2015. július

Balatonkenesei Hírlap

város támogatását. Azóta hivatalosan is Balatonkenese zenekarává váltak. Büszkék arra, hogy akárhol is lépnek fel
országhatárainkon belül és azon túl, mint balatonkenesei
Pannónia Citerazenekar mutatják be őket.
Attila elmondta, hogy a város támogatásával minden elképzelésüket, tervüket meg tudják valósítani. Egy évenkénti
rendezvénysorozat megtartására is van lehetőségük, mely az
együttes szívügye lett. 2013-ban tartották az első Citerahétvégét, mely akkora sikerrel zárult, hogy a következő évben
már országos táborként rendezték meg.
2014-ben népdalkörök és citerások is érkeztek a több
napos rendezvényre. A Pilinszky János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Intézmény, a Rády Sportcsarnok, a
Kultúra Háza, a Tájház és a Katica Pékség is helyet adott
nekik. Nyolcvan főt láttak vendégül a táborban, ahol a résztvevők kézműves és zenei oktatásban is részesültek. A programokat fellépések és bemutatók színesítették. A Pannónia
Citerazenekar számára felemelő érzés volt, hogy továbbképzéseiken mozgássérülteket oktató tanárok is részt vettek.
Az esemény lezárásaként egy minden résztvevőt felsorakoztató fantasztikus gálaelőadással örvendeztették meg a nézőközönséget.
Idén márciusban minitábort szerveztek, felmérve a későbbi érdeklődők létszámát. Csak ezen a kisebb rendezvényen ötvenen vettek részt.
A tavalyi országos rendezvény magas színvonalának és
a hatalmas sikerének köszönhetően az ideit már Nemzetközi
Citeratáborként hirdették meg, mely július 19 és 25 között
várja a résztvevőket. Sokan jelezték részvételi szándékukat
nemcsak Magyarországról, hanem a Felvidékről, Szlovákiából, sőt az ukrán határról is. A számítások szerint száz fő is
érkezhet. Citeraoktatástól a kézműves képzésig, hangszerkészítéstől a húrozás rejtelmeiig minden lesz, amit a táborozók csak elképzelhetnek. Egyik vendégtanáruk a balatonkenesei Bucz Júlia lesz, de a népzeneoktatás más jeles képviselőit is hallhatják, láthatják. A táncházban esténként Rácz
Vili és bandája húzza a talpalávalót és táncot is tanulhatnak.
Az idei tábor is több helyszínen zajlik majd. Terveik szerint
ismét két és fél órás gálaműsorral zárul az eseménysorozat,
melyen mindenki szerephez jut.
Rendszeres fellépői a balatonkenesei nemzeti ünnepeknek is. A Himnusz átirata után most a Szózat citeraváltozatán dolgoznak. Nem tudnak minden felkérésnek eleget tenni, de így is évente 30-40 fellépésük van. Éppen ezért kevés
idejük marad a próbákra, mindössze havonta egyszer tudnak
összejönni a balatonkenesei Kultúra Házában.
Zenei játékuk sokszínűségének bizonyítéka, hogy óriási
sikert arattak mind Budapesten, mind Sopronban a Budapest
Ragtime Band-del való közös koncertjükön. Attilát hallgatva eszembe jutott, hogy a jazz és a citera mennyire más
világot tükröz. Mégis, amikor felvételen hallottam a két
zenekar együttes játékát, nagyon is egybehangzó, mégis
egyedülálló hangzást alkotott a két eltérő stílus. Bódi
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György, a Pannónia művészeti vezetője tökéletesen írta át
citerára Scott Joplin The Entertainer-jét és az Original Raget. A Monti Csárdás pedig citeraváltozatban is utánozhatatlan dallammal csengett a fülembe. Nagy megtiszteltetésnek
veszik a Ragtime Band-del közös munkát, mely egyben
óriási lehetőség, hogy nemzetközileg is ismertté váljanak.
Külön örömük, hogy a különleges fúziót idén Balatonkenesén is bemutathatják.
Jövőbeni terveikről Attila elmondta: idén ősszel fennállása 33. évfordulóját nagy műsorral szeretné ünnepelni a
zenekar. A 30. jubileumot sajnos nem tudták megünnepelni,
így ezzel örvendeztetnék meg a közönséget.
Elgondolkodtató, hogy a több mint három évtizedes kitartó munka után még mindig ennyire egységes az együttműködésük. A zenekar motorja Attila – az ő elhivatottsága
adja a lendületet. S a siker titka a néhány évtizedes barátság: a zenekari tagok tisztelik és kiegészítik egymást. Büszkék arra, hogy egy magyar paraszti hangszeren ilyen színvonalon tudnak játszani.
„Egy élet munkáját fektettük a zenekarba, és ennek a
munkának a legnagyobb elismerése a közönségtől felénk
áradó szeretet. Úgy érezzük, Balatonkenesén végre itthon
vagyunk, hazaérkeztünk. Ezért is óriási megtiszteltetés
számunkra, hogy idén januárban a város elismerte munkásságunkat és átvehettük a Balatonkenese Kultúrájáért Díjat.”

Bizton állíthatom, hogy a Pannónia Citerazenekar hűen
tükrözi Magyarország legnagyobb citeraművészének,
Pribojszky Mátyásnak a fogadalmát:
„Szavamat adtam:
igyekszem a citera »Rácz Aladárja« lenni, s minden erőmmel, tudásommal azon leszek, hogy a magyar citerát pódiumra vigyem, itthon és határainkon túl.”
(Pribojszky Mátyás: Az út… idáig)
Szabó Tamás
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A Pannónia Citeraegyesület 2015. július 19-25. között megrendezi
II. Nemzetközi Pannónia Citera és Néptánc táborát!
Örömmel tudatjuk minden kedves barátunkkal, citerással, néptáncossal, népdalkörök, népi énekessel, és minden népi kultúrát
kedvelővel, hogy a PANNÓNIA CITERAZENEKAR meghirdeti II. Nemzetközi Pannónia Citera és Néptánc táborát!
A már megszokott helyen és környezetben, csendes, barátságos közegben várunk Benneteket – sok szeretettel!
A tábor helye: 8174 Balatonkenese, Kultúra Háza, Táncsics M. u. 24.
A tábor ideje: 2015. július 19-25. (7 éjszaka)
Elhelyezés: Pilinszky János Általános Iskola Balatonkenese (10 ágyas szobákban), Postás Üdülő
Részvételi díj: 14 éves korig: 31,000,- Ft/fő
14 év felett: 32.500,- Ft/fő
Napi díj:
5,500,- Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza a szállás, napi háromszori étkezés és az oktatás mellett a strandbelépőt és az esti foglalkozások,
előadások költségét!
Ami Balatonkenesén várja:
– Kezdő és haladó szintű hangszereseknek továbbfejlődés, szóló- és többszólamú zenét játszó citerásoknak magas színvonalú
képzés, bőséges dallamkészlet, színpadi produkció.
– A tábor zárónapján fergeteges gálaműsor a Széchényi Parkban!
– A hét minden napján szabadidős programok: kézművesség, táncház, sport, kirándulás, strand.
– Családias hangulat.
– Balatoni Kapunyitó – fesztiválhangulat!
Oktatók: Bódi György, Bollók Attila, Balogh Éva, Bucz Júlia, Csernák József, Csíder István, Koncz Mária, Morvai Katalin,
Mónus Ferenc, Nemcsics Kinga, Takács Éva, Urbán Bernadett.
Néptáncoktatás a Virtus Kamara Táncegyüttessel, Besze Zsófia, Albunovics Milán vezetésével!
Az esti táncházról a Virtus Kamara Táncegyüttes gondoskodik a Szechenyi Parkban!
Csütörtöktől a talpalávalót Rácz Vili és Bandája húzza!
Jelentkezési határidő elektronikusan: 2015. július 10-ig.
Fontos, hogy csak az elektronikus jelentkezést tudjuk elfogadni,
mivel ez alapján kell a szállásfoglalást illetve az étkezési igényeket leadnunk!
További fontos tudnivalók:
1. A jelentkezéseket a pannónia.citerazenekar@gmail.com e-mail címre várjuk. Az elektronikus úton beérkező
jelentkezéseket jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
2. Kérjük, a tábor részvételi díjának előlegét átutalással fizessék be – Pannónia Citeraegyesület 8174 Balatonkenese, Táncsics
M. u. 24. (Számlaszám: 10401220-50526688-90801006 ). A jelentkezéseket csak az előleg befizetése után tudjuk regisztrálni!
3. A részvételi díj előlege: 15.000,- Ft személyenként! A fennmaradó összeget a tábor kezdésekor, a helyszínen kell befizetni.
4. Ágyneműt mindenki hozzon magával!
5. Ha valaki jelentős és igazolható ok miatt nem vehet részt a táborban, de a részvételi díj-előlegét befizette, pénzét 2015.
július 10 -ig visszakérheti. A jelzett időpont után a pénz visszautalására már nincs lehetőségünk.
További részletes információ:
Bollók Attila táborvezető
8171 Balatonvilágos, Körte u. 6.
Tel: 30/402-3133
Bódi György művészeti vezető
Tel: 20/344-4917.
E-mail: pannonia.citerazenekar@gmail.com

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 2015 NYARÁN, BALATONKENESÉN!
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A Zöld Bakancs Természetvédelmi és Természetjáró Klub bemutatja…

Mount Everest túrasorozat – Balatonkenese, 2015. július 4.
Kedves Természetkedvelők!
Ha van kedvetek túrázni, szeretitek a természetet és kellő kitartással rendelkeztek, akkor
szeretettel invitálunk Benneteket egy hétvégi aktuális rendezvényünkre!
Megnevezés: Mount Everest túrasorozat Balatonkenese
Útvonal: Kikötő – Soós-hegy – Tájház – Balaton-part – Kikötő
Rajt: 9.00-10.00
Táv: 8.848 m
Szintemelkedés: 150 m
Szintidő: 3,5 óra
Nevezési díj: 800.- Ft
Kedvezmény: helyi lakosoknak, diákoknak, TTT,
MTSZ, MSZTSZ tagoknak, Magyar Turista előfizetőknek
Díjazás: emléklap és kitűző
Kedves Teljesítménytúrázók!
Szeretettel köszöntünk Benneteket ezen a nem túl nehéz napon!
A Rajt és a Cél a kenesei hajókikötőnél – a nevezést követően sétáljatok ki a mólóra, barátkozzatok a Balatonnal, majd
arccal a vasút felé haladva és keresztezve azt, óvatosan keljetek át a 71-es úton. A Bakó-parkon áthaladva – milyen véletlen – a Bakó József utcán északi irányban haladva eléritek az első kereszteződést, amelyen balra fordulva secperc a református templomhoz értek. Ez a Táncsics utca. Bátran menjetek nyugatnak, és a Partalja utcán hamarosan megtaláljátok a
hegynek vezető ösvényt (1,61km). Bandukoljatok saját tempóban a temető déli végéig és forduljatok ismét nyugatnak! Óvatosan haladva – kizárólag az ösvényen! – feljuttok a Soós Lajos-emlékműhöz (2,66 km). Itt, az első ellenőrző ponton, ha
máshoz nem is, de egy igazoláshoz juthattok: itt jártatok ma. Innen látható a kilátó! Érdemes felmenni és körülnézni!
Hajrá tovább a Tátorján sétányon lefelé, érintitek a Gyurgyalagot is, majd éles kanyar vissza a központ felé – majdnem
falut írtam (2,90 km) – a Bajcsy-Zsilinszky utcán keletnek, vagy dél-keletnek.
Hirtelen előttünk terem a Soós Lajos utca, forduljatok rá balra, és kihasználva teljes hosszát, érjétek el a Fő utcát. Jobbra
tarts! A Kossuth utcán balra megtaláljátok a második ellenőrző pontot, a falumúzeumot (Tájház 4,68 km). Pecsételést
követően irány vissza a Fő utcára, azon balra haladva eléritek a katolikus templomot. Kerüljétek meg! Ha a Táncsics utcán
lejutottatok a Széchenyi utcára, azon jobbra fordulva egy hosszabb szakaszt teljesítve újra találkozhattok a 71-essel (6,43 km).
Át a zebrán, jön az Alteleki utca, 350 m után rátaláltok a Nyárfa sorra, s forduljatok jobbra!
Valaha ez a sor valóban nyárfákkal szegélyezett volt. Eléritek a Matáv üdülőt (7,13 km) és a Parti sétányon jobbra,
észak-nyugatnak haladva hamarosan a Balaton partján találjátok magatokat.
Balról víz, jobbról mindenféle vendéglátóipari egység. Hipp-hopp, már itt is van a strandbejárat, s hamarosan a Széchenyi
park, ahonnan indultatok, s végre érkezhettek.
Egészségetekre!
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! Vigyázzatok egymásra és magatokra!
Tájékozódhattok a neten is: a Vilmos-ház és a Teljesítménytúrázók Társasága honlapokon.
Molnár Péter – ZBK
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A diópálinka
Számomra a nyár a diópálinka készítésével kezdődik. A
diópálinka nem csak egy ital, hanem érzés, gondolat, filozófia. Nem csak apáról fiúra szálló titok, családi hagyomány,
kapocs a letűnt idők emléke és a jövő bizonyossága között,
nyári délutánok hangulata, a malomkő-asztalnál felolvasott
versek a lugasban, szivarvég a hamutartóban, hanem a természet örök körforgásának része, a tavasz, a nyár, de az ősz és a
tél is. Benne van a tiszta hajnalok színe, az eső utáni kert
illata, az őszi falevelek tánca a szélben, a februárban csöpögő
jégcsapon megcsillanó napfény. Benne van Matula bácsi meg
a Berek, a Balaton, a Malom Szentantalfán, de Jókai, Mikszáth és Krúdy Gyula, meg Borsos Miklós és Illyés Gyula is
– de mindenekelőtt Gyuszi Bátyó.

Nyáron a Malom volt a világ közepe, családtagok, rokonok, barátok, ismerősök és mindenki vagy jött, vagy ment,
vagy ott volt. Bográcsban főtt a slambuc, és a dörgedelmes
politikai eszmefuttatás, egy disznó vicc és Petrarca Szonettjei
között már a diópálinka is ott csillogott mindenki poharában.
Egyszer szemerkélő, szürke esőben érkeztünk egy álmos
délelőttön, ám ez senkit se zavart. Az Öreg esernyőt tartott a
tűz és a bogrács fölé, és mikor a tányérokba merte a gőzölgő
ebédet, már a nap is előbújt a felhők közül.
A diópálinka készítést nem szabad elkapkodni, rá kell
hangolódni. Szükséges a receptet gondosan áttanulmányozni,
összekészíteni a hozzávalókat, letörölgetni a kerti asztalt,
majd a megfelelő napon akkurátusan neki lehet látni. Közben,
természetesen, szabad tölteni az előző évjáratból, de csak
módjával, Gyuszi Bátyó szavai szerint:
„Ezt, ha elsokallod, eszed elmén;
De kellő mértékkel mindig csiszol az elmén!”
Több festményt is őrzünk az Öregtől – a Malomról készült kép az ággyal szemben függ a falon. Ébredés után ez az
első, amit megpillantok. Aztán eszembe jut, hogy az érlelődő
diópálinkát ki kell tennem a napra.
És akkor a recept:

Gyuszi Bátyó Réka (apám özvegye, most már az egyetlen
élő „nagymamánk”) nagybátyja volt, teljes nevén Magyar
Gyula, tőle örököltük a receptet. Kilencven éves elmúlt már,
mikor meghalt, de az utolsó két hónapot leszámítva élete
végéig több energia volt benne, mint bennem a jobb napokon.
Igazi reneszánsz polihisztorként képeket festett, verseket írt
és szobrokat faragott. Szikár, magas alakja volt, mindig hangosan beszélt, szívből nevetett és káromkodott. Hófehér szakállával Görgey Artúrra emlékeztetett. A nyarakat Szentantalfán töltötte, a Malomban. A Malom valaha igazi vízimalomként működött, a nagy fákkal szegélyezett patak még
mindig az épület előtt folyt, a malomkerék egy részét még
láttuk félig a földbe süllyedve, de a belső mechanikát már
csak néhány törött fogaskerék jelezte. A patakon túl, egy kis
hídon átkelve Ernő Rétjére értünk, amely egy szelíd, vadvirágos tisztás volt, aztán kezdődött a magas hegyekbe nyúló
erdő. A fák fölött keringő sólymok alatt még a távoli templomtorony is előderengett a reggeli párából. A Balaton néhány kilométerrel lejjebb búcsúzott utolsó vigyázó pillantásával a vándortól, de éreztük, hogy nem vagyunk messze tőle.

10 szem zöld dió négybe vágva
20 dkg cukor
1 kávés kanál ánizsmag
késhegynyi köménymag
1 csapott kávés kanál szegfűszeg
1 bő kk darabos fahéj
1 nagy citrom héja
½ kk koriander
½ kk majoranna
csipetnyi fehér üröm
2 l tetszőleges (40 fok körüli) szeszesital
Ánizsmag minden Herbáriában, fehér üröm minden másodikban kapható; az összes többi egy átlag boltból beszerezhető.
Készítés: június közepén (amíg késsel vágható a dió).
A hozzávalókat kéretik ötliteres, zárható befőttesüvegbe
tenni, felönteni lehetőleg semleges ízű alkohollal (vodka, de
maradék pálinka is mehet bele).
Egy hétig napon érleljük, időnként megkeverve, majd
nyár végéig a kamra sarkában tároljuk. Üvegekbe szűrjük le,
és ha karácsonyig kibírjuk, akkor a vacsorához ünnepélyesen
felbonthatjuk.
Egészségetekre!
Sarkadi Péter
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Győrffy József festőművész kiállítása
Győrffy József szereti a vizet. Állót, folyót egyaránt. Nemhiába származik Paksról, a Duna mellől, s választotta második
otthonának a Balaton partját. Víz iránti szeretetéhez május 22-i kiállítás-megnyitóján sajnos a természet is hozzátette a magáét: egész nap esős idő volt. De hát Győrffy József szereti a vizet. Barátainak, képei kedvelőinek kis csapata így is megtisztelte a
rendezvényt a jelenlétével, s a balatonkeneseiek közül is eljöttek néhányan.
Részletek Riskó Annamária megnyitójából:
„Győrffy József Dávidon született, ahol a természet szépsége elvarázsolta és megihlette számos festményében. Gyermekkorában ennek inspirálására kezdett el rajzolni és festeni. A művészet
szeretete, a rajzolás és a
festés, egész életét végigkísérte. Korábban
műszaki területen dolgozott, utóbb a Paksi Atomerőműben vegyészeti jellegű technológiák írásával foglakozott. Több mint negyven éve fest, jelenleg csak a
festészettel foglalkozik. A tankönyvekből, az alkotótáborokban, és a folyamatos festés közben egyre jobban elsajátította
a különböző festészeti technikákat és ábrázolási módokat.
Ma elsősorban olajtechnikával dolgozik, de gyakran
használja az akvarell illetve a pasztellfestési technikákat is,
melyeket a mai kiállításon is megtekinthetünk. Néhány éve
tűzzománcozással is elkezdett kísérletezni, ezen belül a festett tűzzománccal, és azt kell mondanunk, igen nagy sikerrel,
tehetséggel használja a művész úr ezt az eljárási módot is –
sajnos ezt ma itt nem tekinthetjük meg.

Témaválasztása a természet szeretetéből adódóan legtöbbször nem is lehet más, mint a táj. Ez képeinek kimeríthetetlen forrása. Ritkábban próbálkozik meg alakos képek festésével. Bármerre jár, figyeli a természetet, és egy belső
kényszer hatására azonnal festeni kezd. Kedvelt témája az
erdő, a vízpart, különösen a Duna és a Balaton. Számára a
Balaton Akarattyáról a legszebb. Néhány évvel ezelőtt 3
nagyméretű olajképet készített innen, amely a Paksi Atom-

erőmű Balatonfüredi Rekreációs Központjának éttermében látható. Kedvelt
témája továbbá a kis falusi utcák és a hangulatos
régi városrészek, melyek
legfőbb forrása művész úr
lakóhelye, Paks. Ezek hangulatát igyekszik a képein
keresztül közérthető módon úgy visszaadni, hogy mások is örömüket leljék benne. És
ezt bizton állíthatjuk, sikerül is neki.
Alkotásai megtalálhatók közintézményekben, továbbá
Paks város erdélyi, szlovákiai és német testvérvárosaiban,
valamint magánlakásokban egyaránt. Több alkotása megjelent a „Magyar Kézművesség 2007”, és a „Négyszemközt a
természettel” című könyvekben.

Győrffy József tagja a Tolna Megyei ART ’999 elnevezésű Képző és Iparművészeti Egyesületnek, az Országos Képző
és Iparművészeti Társaságnak, valamint Pakson az Altern-Art
művészeti egyesületnek. Több csoportos és önálló kiállításon
vett részt. Ezek közül néhány igen említésre méltó, mint
például csoportos kiállításai 1993-ban Lauda-Königshofen,
2005-ben Budapesten, az Újpest Galériában, 2008-ban szintén Budapesten, a Duna Palotában. Önálló kiállítása volt
2001-ben a Környezetvédelmi Minisztériumban, 2007-ben és
2012-ben pedig Balatonakarattyán. Művei számos kiállításon
szerepeltek Pakson.
Kuo Sze: A tájkép tökéletessége című írásából származó
idézettel szeretném megköszönni Önöknek, hogy eljöttek,
valamint Győrffy Józsefnek, hogy elhozta nekünk remekműveit. „…Korunk legmegbízhatóbb vélekedése szerint a tájképek közt van olyan, amelyben utazni tudunk, van olyan, amely
messzi kilátást nyit, van olyan, amelyben sétálgatni tudunk, s
van olyan, amelyben szívesen ellakoznánk. Ha egy festmény
eléri e hatások valamelyikét, akkor már a kiváló művek osztályába tartozik.”
A kiállítás 2015. június 29-ig látható a Kultúra Házában,
munkanapokon 8 és 16 óra között.
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Egy a sok közül
Emlékszem még, hisz nem olyan régen voltak a helyi választások, sokunknak szerepelt tervei között a helyi fiatalok
segítése illetve helyben marasztalásuk azzal, hogy közművesített, kedvezményes árú lakótelkekhez juttatjuk őket. Természetesen ez időigényes folyamat, elsősorban pénz kérdése, de
véleményem szerint megoldható, mint bármi más, amit közösen szeretnénk megvalósítani. Mint ahogy az lenni szokott, a
választásokon voltak vesztesek és lettek győztesek. A győztesekre hárult az a feladat, hogy a terveket a mindenkori lehetőségekhez képest megvalósítsák, s ahol csak lehet, jól gazdálkodjanak az adózók pénzével. A veszteseknek viszont az a
feladatuk, hogy a közös tervek megvalósításában segédkezzenek. Ha annak idején úgy érezték, megvan az a képességük, hogy a település fejlesztéséből részt vállaljanak, akkor
most is aktívan segíthetik a testület munkáját, a közösség
érdekében. Mindannyian, akik városunk lakóitól szavazatokat
kaptunk, tartozunk választóinknak annyival, hogy érdekeiket
valamilyen formában képviseljük, s ha kell, védjük azokat.
Visszatérve az eredeti gondolataimhoz, városunk legfontosabb feladata a fiataljaink megtartása, a településünk érdekében. Ők képviselik a jövőt, a fejlődést, s rájuk hárul a helyi
munkahelyek megteremtése is. Településünknek szüksége
van a tanult, képzett helyi fiatalok értékteremtő munkájára.
Mindazok, akik helyben nőttek fel, jobban kötődnek városunkhoz, mint azok, akik csak dolgozni járnak Kenesére, megélhetésük érdekében. Jobban meg kellene becsülnünk tanult
fiataljainkat, s eloszlatni azon rossz helyi szokásainkat, hogy
kikezdjük mindazon családokat, akik gyermeke helyben kap
végzettségének megfelelő munkát. Balatonkenese azon szerencsés települések közé tartozik, ahol az általános iskola
kiemelkedő, elismerésre méltó munkát végez. Ennek köszönhetően biztos alapokkal s felkészítve bocsátja gyermekeinket,
unokáinkat a továbbtanulás útjára a környező középiskolák,
majd a felsőoktatás lehetőségei felé. Közülük sokan élnek is a
lehetőségekkel, és végzik tisztességesen tanulmányaikat. Jó

lenne, ha ráébrednénk: ők lesznek azok, akik Kenese fejlődését fellendíthetik, ha maguknak tekintik településünk sorsát.
Ők lehetnek a jövő helyi vállalkozói, a meglévő s leendő
vállalatok irányítói és munkaadói, városunk adózó polgárai.
Sokadmagammal szeretném, ha fiataljainknak, boldogulásuk
érdekében nem kellene elhagyni szülővárosukat. Ők a fejlődésünk és biztos jövőnk értékei, akiket meg illenék becsülni,
s kezdetben támogatni. A jövő nem a kirakatbábukról szól – a
jövő településünk fennmaradásáról, az értékeink megbecsüléséről s az utódaink iránti gondoskodásról szól. Velem nem
lehet elhitetni, sem meggyőzni arról, hogy Balatonkenesén
nincs a feladatok elvégzésére elegendő, képzett fiatal. Csak a
hozzájuk való viszonyuláson kellene változtatnunk. Megfontolt döntések, visszafogott költségvetések és a helyi lakossággal való jó kapcsolattartás szükségeltetik mindehhez.
Ismételten megjegyzem: véleményem szerint kevesebbet
kellene költeni a kirakatokra, és belülről jobban feltölteni
tartalommal a mindennapokat az itt élő polgárok számára.
Találjuk meg azokat a legszükségesebb feladatokat, amelyeket nekünk kell elvégezni a biztos jövőért. Tisztában vagyok
természetesen azzal is, hogy településünk egyik fő bevételi
forrása a turizmus; mindezek ellenére mégis úgy látom s
gondolom: a befektetett összegeken lehetne csökkenteni
anélkül, hogy a műsorok színvonala esne. Tartsuk szem előtt
ígéreteinket, s igyekezzünk – ha kis lépésekben is – megvalósítani terveinket gyermekeink és településünk létéért. Az
általunk lerakott alapokra már az ő feladatuk lesz a felépítmény elkészítése. Bízzunk saját gyermekeinkben, fiataljainkban! Ők jelentik számunkra a jövőt. Amiben még biztos vagyok, hogy a jelenlegi testületben megvan az a képesség, ami
ezen tervek megvalósításához a rengeteg nehézség ellenére is
szükségeltetik. Bízom Önökben, s ezúton kívánok mindezek
véghezviteléhez jó erőt s egészséget Mindnyájuknak! Önök
óriási bizalmat kaptak választóiktól, kérem, éljenek vele!
Id. Mészöly Sándor

Gyógynövény horoszkóp
Rák VI. 21 – VII. 22.
Az érzelmek embere
Habitus: Ha egy ügy mellett érzelmileg elkötelezed magad, képes vagy makacs kitartással küzdeni
céljaidért, nagy meglepetést keltve ezzel környezetedben.
Betegségre való hajlam: Nőgyógyászati vagy urológiai problémák, gyomor, tüdő, nyálkahártyák, vizesedésre való hajlam,
szívpanaszok.
Gyógynövény: Árvacsalán, zsálya.
Felhasználási ajánlat: Az illatos zsályatea különösen nőknek ajánlott, mert amellett, hogy serkenti a vérkeringést, enyhíti a
menstruáció idején az erős vérveszteséget. A csalántea vizelethajtó hatása mellett megszünteti a kellemetlen nyákelválasztást, ha
náthától szenvedsz. Most tavasszal kezdj négyhetes kúrába, amelyet ősszel ismételj meg: reggel éhgyomorra, kortyonként igyál
meg egy csésze teát, további két csészényit pedig részletekben a nap folyamán. (Csészénként egy púpozott teáskanál csalánt
leforrázunk, fél percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.)
+ 1 tipp: Különleges és egészséges levesbetétet kapsz, ha apróra vágott friss csalánt keversz a levestészta masszájába, majd a
kis galuskákat sós vízben kifőzöd.
Közzéteszi: Fazekas Andrásné
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Bankvelem Pénzokos Kupa
Az idei évben először nevezett iskolánk a BankVelem PénzOkos Kupára,
ami egy évente megrendezésre kerülő,
országos pénzügyi tudásverseny, általános iskolások számára. A versenyre háromfős csapatok jelentkezhettek, akik
két online fordulón bizonyíthatták ügyességüket, tudásukat. A 667 csapatból a
„Balatoni csajok” 462., az „Idő urai”
406., a „Pöttyös guruk” 225. helyezést
értek el. Gratulálunk!
„A pont csajok” csapata (Lénárt
Blanka, Komáromi Dezdemóna, Sötét
Laura) pedig bejutott a tíz legjobb közé,
ami egyben azt is jelentette, hogy a
csapattagok egy új mobiltelefonnal lettek gazdagabbak.
Az országos döntőt a Corvinus
Egyetemen tartották. Bemelegítésként
településüket, iskolájukat kellett bemutatniuk, illetve egy plakátot kellett készíteniük a Pénz7-hez kapcsolódóan. A döntő első fordulójában olyan kiválóan teljesítettek az ötödikes lányok, hogy továbbjutottak a legjobb öt közé. Itt hetedikes és nyolcadikos csapatokkal kellett megküzdeniük.
„A pont csajok” 135 pontot gyűjtöttek, így csak három ponttal maradtak le az első, egy ponttal pedig a harmadik helyezettől.
Kedves lányok! Gratulálunk ehhez a szép IV. helyezéshez!
Köszönjük a Lénárt család segítségét a felkészülésben és a szállításban, Sellei Abigél néninek a támogatást a matematikai
felkészülésben, Gárdonyi Anikó néninek és Schauermann Lizának az ötleteket, a segítséget a plakátkészítésben!
Révfalusiné Páczelt Gabriella
osztályfőnök


Kenesei díjazott a HOYA Pannon Egyetem Veszprémnél
A veszprémi kosarasok június elején évadzárót tartottak, ahol kiemelték az idényben legjobb teljesítményt nyújtókat.
Az U12-es csoportban Ármós Dánielt, iskolánk 5.a osztályos diákját választották a szezon legjobb játékosának.
Dani! Gratulálunk ehhez a szép eredményhez! További sok sikert kívánunk!
5.a osztály
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Programjaink a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében
Gyermeknap
2015. május 29-én 9 órakor vidám zenés gimnasztikával
kezdtük a gyermeknapot az udvaron. Ezután látványos buborék-bemutatót láthattunk, amit minden kisgyerek ki is próbálhatott önállóan. Íjászbemutató keretében megismerkedhettek
a korhű harci eszközökkel, majd nyíllal célba lőhettek. Erre a
délelőttre a meglepetés-finomságot a Katica pékségből kaptuk, és a fagylalt felajánlást minden gyerek részére az Eleven
cukrászatból. Ajándékba kapott lufit és pályázatból nyert
kifestőt minden gyerek vihetett haza. A bölcsődés és óvodás
gyerekeknek örömöt és felejthetetlen élményt nyújtott ez a
program!

„Évszakok és Ünnepek” – Évzáró rendezvényünk
2015. június 6-án szombaton 10 órakor ünneplőbe öltözve
gyülekeztek az óvodától búcsúzó gyerekek és szüleik. Összefoglalva az évszakok ünnepeit, a gyerekek az ünnepek jelképeivel díszítették az évszak-táblákat. Minden csoport a saját
évszakában levő ünnepekről készített rövid, átfogó bemutatót. A nyári ünnepeket kis aratótánccal közösen köszöntöttük.
Tapsvihar bizonyította gyerekeink ügyességét és bátorságát.
A műsor összeállítása Kerti Teréz, a felkészítés az óvodapedagógusok, a hagyományokhoz kapcsolódó felkészítés pedig
Vargáné Dobó Katalin munkája. Ezt követően a logopédus,
fejlesztőpedagógus, valamint az egész éven át aktívan segítő
szülők munkája került méltatásra. A búcsúzó részben minden
csoport egy búcsúverssel köszönt el óvodájától. A gyerekek a
szülőktől kapott virágokkal, közös búcsúverssel és énekkel
indultak életük következő állomása felé. Kívánunk jó tanulást
és vidám iskolás napokat!

Kedves színfoltja volt ünnepünknek, hogy köszönthettük
Pup Elemérné Marika nénit, aki augusztusban fogja átvenni
gyémánt diplomáját. Pup Elemérné Marika néni életútja az
óvónői pályán: 1955-ben végzett Sopronban, az Állami Óvónőképző Intézetben. Az iskola elvégzése után a balatonakarattyai óvodában kezdi pályáját, beosztott óvónőként.
Nagyszerű tanítója volt Must Istvánné vezető óvónő személyében.

1958-ban a szülőfalujába, Balatonkenesére kerül, az akkori vezetőség felkérésére. Félt a kínálkozó lehetőséget elfogadni, hiszen senki sem lehet próféta saját falujában. Kellemesen csalódott, hiszen szeretettel fogadták a dolgozók, a
szülők és a gyermekek is. Nem sok idő után, a vezető óvónő
távozását követően felkérést kapott az óvoda vezetésére is.
Nem volt könnyű, de nagyszerű, tenni akaró munkatársakkal,
s a szülők segítségével sikereket értek el. Megyei, járási szinten is elismerték munkáját, több elismerést, dicséretet vehetett át kiváló munkájáért. A jelenlegi óvodaépület elkészültében nagy része volt, sok szabadidejét töltötte az építkezésen.
Az akkori vezetőség úgy döntött, hogy rá bízza a négycsoportos óvoda vezetését. Nagy kihívás volt, Marika néni szívből
vállalta a feladatot. A 2 csoportos óvoda helyett immár 6
csoportot irányított, igazgatott. Később a balatonakarattyai
óvodát is az irányítása alá vonták. Sikereit, az akkori község
vezetőinek bizalmát, a munkatársak és a szülők támogatását,
a gyermekek mosolyát köszöni, azóta sem felejti el. A jelenleg óvodánkban dolgozók közül többen Marika néni óvodásai
voltunk, keze alatt cseperedtünk. És azt mondja, ha újra kezdené, ma is ezt az utat választaná. Pup Elemérné Marika néni
vezető óvónőt diplomája átvételének 60. évfordulója alkalmából köszöntöttük a balatonkenesei óvodában nagyon sok
szeretettel, jó egészséget, és családja körében sok örömet
kívánva számára! Gratulálunk a gyémánt diplomájához!
Somogyi Éva
intézményvezető
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Táborozás az óvodában
Újra itt a nyár! Elbúcsúztattuk a nagycsoportosokat. A bátrabbak
vállalkoztak arra, hogy részt vegyenek az óvodai táborozáson.
12-én délután fél hatra érkeztek vissza a gyerekek. A bepakolás után
a strandon játszottunk. Nagy örömünkre láttunk hattyú és tőkés réce
fiókákat.
Az óvoda udvarán vacsoráztunk. Közben megérkezett várva várt
vendégünk, Ivanics Ferenc és kedves felesége. Fantasztikus utazást
tehettünk a világűrben, ahol megismerkedtünk a különböző bolygókkal.
Az udvaron csillagászati távcsővel figyelhettük meg a Vénuszt. Amikor
már igazán besötétedett, csillagokat kerestek a gyerekek az udvaron
elemlámpával, majd következett a bátorságpróba: az épületet felnőtt
kísérete nélkül futhatták körbe.

Mosakodás után pizsamapartit csaptunk, majd esti mese és
alvás következett.
Reggel korán ébredtek a gyerekek. Már várta őket a friss
péksütemény. Utána felmentünk a Soós-hegyre. A Tájházban
Kriszti néni érdekes ismertetőjét hallgattuk meg a régi falusi
életről. A Református templomban, mint minden évben, Margit
néni várt bennünket.
A bőséges és finom ebédet az Elizabeth panzióban ettük meg.
Pihenő után megnéztük a Hősök kertjét és a Római Katolikus
templomot. Ezt követte a fagyizás és a pancsolás a Szökőkútnál.
Az óvodában vártuk a szülőket. Mindenki nagyon elfáradt, de
a gyerekek vidám élménybeszámolója azt bizonyította, hogy
mindenki nagyon jól érezte magát.
Köszönöm a támogatóink segítségét!
Katica pékség
Szegény Károly
Nagy Krisztina
Siposné Margit néni
Erzsébet nővér

Andrejkáné Dalman Szilvia
óvodapedagógus
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Június 24.: Szent Iván napja
– Keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal „virágos”
Szent Jánosának és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe.
A nyári napfordulótól csak 2-3 nap választja el. János és
napfordulat együtt ünneplése az V. századtól általános.
– A Szentivánéji tűzgyújtás és a hozzá kapcsolódó énekek
elsősorban az év leghosszabb napját ünnepelték. Örömtűz
volt tehát, fényt megtartó mágikus céllal, de gyógyító hatást
is tulajdonítottak neki. A máglyára illatos virágokat, gyógynövényeket is raktak. A tűz körül elfogyasztott cseresznye a
néphit szerint a gyermekáldást segítette elő. Az ünnep fénypontja a tűzugrás is analógiás mágia volt. Azt célozta, hogy a
Nap mindig olyan magasra „ugorjék”, mint e napon. A legismertebb „ugróének” a Magas a rutafa kezdetű népdal. (A
rutafa: a mesék, mítoszok „napútján” álló világfa, a Tejút
maga.) A tűzugrásnak tisztító és termékenységfokozó hatást
tulajdonítottak és az ugráló lányok férjhezmenetelére nézve is
jósoltak belőle. Például: kivel ugrik párban, ki előtt ér földet,
stb.
– Egész Európában tűz gyújtásával ünnepelték a nyári napfordulót, így került a nap szentelményei közé a virágon kívül
a tűz is. Magyar nyelvterületről a Szent Iván-napi tűzgyújtásra a XVI. századtól ismertek adatot. Szentgálon az elásott
aranypénz, aranyhintó mondája kapcsolódott e naphoz és az a
hiedelem,hogy Szent Iván éjszakáján a kincs helyén lángot
vet a föld, amire férfi ködmön vagy kalap dobandó. Ekkor
kialszik és a kincs felszedhető.
Június 29.: Péter és Pál napja
– Péter apostolfejedelem, Pál a népek térítő apostola. Ez a
nap volt az aratás kezdete „megszakadt a gabona töve”. A
hűvösebb bakonyi falvakban nem mindig érett be Péter-Pálra
a gabona. Szentgálon úgy tudták, hogy ekkor hallgat el a
kakukk. Pulán, ha még nem érett be ekkorra a gabona, a szőlőbe mentek ki dolgozni, a „Náci hegybe”. Jásdon sokan
elszegődtek részes aratónak, a munka végén aratókoszorút
készítettek, s azt ünnepélyesen adták át. Áldomás járt érte.
Úrkúton táncmulatsággal ért véget ez az ünnepi alkalom.
Bazsiban ezen a napon tartották az aratók miséjét, a Balatonfelvidéken pedig a halászbúcsút.
Időjóslás: „Péter-Pálra búza érik, / eljutunk az új kenyérig.” –
János napja előtt kérjünk esőt, utána már kéretlenül is jön.
Az állatok viselkedéséből tartós szép időt jósoltak, ha: „a
disznó sokáig heverész a sárban”, „a fecskék magasan repülnek”, „ha még késő este is szól a kakukk”.

2015. július

Július 2.: Sarlós Boldogasszony napja
– A kereszténység a XIII. századtól a „nehézkes” Máriának, a
Jézussal terhes szűznek, Erzsébetnél, Keresztelő Szent János
jövendő anyjánál tett látogatását ünnepelte. Népünk az aratást
e Boldogasszony-ünnep másnapján kezdte. Az ezen a napon
szedett fűszernövények és persze a gabonafélék szentnek
számítottak. Az aratást áhítattal kezdték, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdeltek és imát mondtak.
A munkát a föld szent keleti sarkában kezdték, az első két
kévét keresztbe rakták. Mindez az életet jelentő új kenyérnek
szólt.
Július 13.: Antiochiai Szent Margit napja
– A vértanú és szűz e napon halt mártírhalált. A vakbuzgó
pogány apja képtelen gyermekét a pogány hitére visszatéríteni. Maga jelenti fel a hatóságoknál. Margit a börtönben legyőzi a kísértőt, de hóhéraival szemben védtelen. A magyar
Árpád-kor kivételesen tisztelt szentje. A „Királyság Patrónája” címet viselte. IV. Béla Margitnak nevezte el a tatárjárás
borzalmaitól való szabadulásáért cserébe, Istennek ajánlott
leányát.
Július 20.: Illés próféta napja
– A zarándokok, vándorlók, búcsúsok védőszentjeként tisztelt
Szent Jakab napjával (július 25.) együtt eső- és viharhozó
napként tartották számon. Különösen az Illés-napi viharoktól
féltek, mert gyakran jégesővel jártak együtt. A dörgicseiek
szerint: „Illés napján esőt ne kérj, ha jön, ne szidd, tőle félj!”
Július 22.: Mária Magdolna napja
– A keresztény legendában és művészetben, a vallásos néphitben a bűnbánat megszemélyesítője, már a középkortól.
Magdalai Mária egy megszállott, beteg asszony volt, akiből
Jézus kiűzte az ördögöket, s aki ezután Jézus állandó kísérője
lett. Ott állt a kereszt alatt, tanúja lehetett feltámadásának.
Kibontott hosszú hajjal ábrázolják, mivel hajával törölte meg
Krisztus lábát. A fodrászok, kozmetikusok védőszentje.
– Időjóslás: „Az Illés-napi vihar felforgatja a kereszteket,
elhányja a vontatókat, mindent.” – „Július a legzivatarosabb
hónap.” Kaba vdékén úgy mondták: „Medvét fogtunk!”, ha
nyáron, a szérűn a nyomtatók esőt kaptak.
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
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2015. május 24-én tartottuk hagyományos egyesületi horgászversenyünket. Ezúttal egyéb elfoglaltságom miatt sajnos nem
tudtam jelen lenni, ezért az egyesület elnökétől, Tóth Csaba barátomtól kértem tájékoztatást a résztvevőkről s az elért eredményekről, helyezésekről.
A nevezők létszáma 35 fő volt: ebből 30 felnőtt és 5 gyermek horgász. A felnőttek közül húszan a partról, tízen csónakból
horgásztak. A parti horgászok versenyéből első helyezett Szabó Bence, második Hajdú István, a harmadik pedig Honti Béla
lett. A csónakos horgászok közül az első helyezést Babolcsai József, a másodikat Polgár Tibor László, harmadikat pedig Héder
Tibor érte el. A gyermekek eredménye: 1. Bánki Márton, 2. Madarász Bendegúz, 3. Bodó Máté. A kifogott halak összsúlya
21,7 kg. Babolcsai József (mindenki Marcija) – mivel harmadszor érte el az 1. helyezést –, véglegesen elnyerte a Vándorkupát,
amihez tiszta szívből gratulálunk Neki.
A horgászok méltó kiszolgálást kaptak: a délelőtti órákban Vajda Béla és Mezősi Szabina látták el Őket üdítővel és hagymás-zsíros kenyerekkel, természetesen a vízen lévőknek is helyszínre szállítva. Az ebédről Tóth Csaba és Polgár Tibor László
az előző napon készített halászlével gondoskodtak. A frissen készült gulyásleves pedig a szorgalmas horgászfeleségeknek volt
köszönhető: köztük Sebesi Sándorné, Tóth Csabáné, Cziráki Sándorné, Polgár Tibor Lászlóné és Sevinger Lászlóné ugyancsak
kitettek magukért. S miután mindenki elégedetten dőlt hátra a kiadós ebéd után, természetesen felcsendült a zene, amit Horváth
Attila DJ biztosított a vidám társaságnak.
Közösségetekhez tartozni őszinte tisztelet,
Főleg akkor, ha ekkora Bennetek az emberi szeretet.
Közös a cél, közös minden cselekedet,
Jó érzés együtt, egy csapatban lenni Véletek.
Ti igaz emberek vagytok az emberek között,
S Néktek mindezt tiszta szívemből megköszönöm.

Id. Mészöly Sándor
H.E. alelnök

Már készülünk a nyárra!
Lassan vége a tanévnek, és egyre több
gyermekkel, fiatallal találkozunk a közterületeken. A megnőtt szabadidő hasznos
eltöltésére valójában sok lehetősége van
az ifjúságnak, de ezek nagy része anyagi
feltételekhez kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, fesztiválokon csellengő
fiatalokra sok veszély leselkedik.
A közlekedési veszélyek mellett ki
kell emelni a „hangulatjavító” szerek fogyasztását, hiszen a nyaralni, pihenni érkező, gyakran unatkozó fiatalok könnyen
nyúlnak hozzá. Az utóbbi időben a már
jól ismert tudatmódosító szerek mellett –
és ide tartozik az alkohol is – egyre inkább az úgynevezett „dizájner”, „disco”, „party” drogok kerültek előtérbe.
Ennek oka részben, hogy olcsóbban szerezhetők be, másrészt az internetes vásárlás nehezebben nyomon követhető. A
veszélye viszont óriási, mivel nem bevizsgált, tudományosan kikísérletezett
gyógyszerekről van szó! A ’régi drogokkal’ kapcsolatban az orvosok, az egészségügyben dolgozók már szereztek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogyan hat
az emberi szervezetre, és hogyan lehet,

kell kezelni a magatehetetlen vagy önveszélyes állapotban kórházba kerülő embereket. Az „új szerek” szervezetre gyakorolt hatása viszont teljesen ismeretlen!
Arról nem is beszélve, hogy már százas nagyságrendű a szám, ahányféle anyag a „piacon”
található. A fogyasztó sohasem tudhatja, milyen szert/szereket, milyen mennyiségben összekeverve kapott a pénzéért, abból
mennyit vegyen be a hatásért, és az hogyan
fog hatni rá. Az illegális szerekre jellemző,
hogy az ugyanabból a forrásból származó
agyag összetétele is mindig más, a hatóanyag tartalma, így a hatása is változó.
A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése, törődése a gyerekekkel, fiatalokkal,
a beszélgetés velük, a figyelműk felhívása
a veszélyekre nem egyszeri dolog, arra
rendszeresen és folyamatosan szükség
van, ha eredményt akarunk elérni. Már a
„csak egy élet” megmentése is eredmény!
Nem illegális, de a nagyobb mennyiségben elfogyasztott energiaitalok ugyanúgy
felpörgethetik a szervezetet, mint a drogok vagy az alkohol, és a vezetőre kifejtett,
szokatlan hatása lehet közlekedési baleset
oka.

A pihenésre vágyó vendégek mellett
az idegenforgalmi idényben megnő az idegenek, az ismeretlen gépkocsival közlekedők száma is. Akad köztük olyan, aki a
nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók
óvatlanságát kihasználva bűncselekményelkövetési szándékkal érkezik. Közülük
kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik
feltörői, „elkötői”.
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy segítség,
ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető,
nézelődő emberek jelenlétére a rendőrség
értesítésével hívják fel a figyelmet. A
Rendőrkapitányság minden elérhetősége
és ügyfélfogadási rendje a www.police.hu
oldalon megtalálható!
Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
E-mail cím:
ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920
Kellemetlen eseményektől mentes pihenést kíván Önöknek a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság állománya!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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A Tájházban történt…
Júniusi tájházi előadásainkon többféle téma szóba került.
Legelső alkalmunkon kis összefoglalót és gyakorlati tanácsokat kaphattunk a holdfázisok életünkre tett befolyásáról,
Mühlbacher Ildikótól. A téma nem jóslás, és nem misztikum,
hanem nagyon is logikus rendszer, melyet megismerve magunkról is sokat megtudhatunk. A fogyó Hold befelé irányítja
az energiát; erőt gyűjt és megnyugtat. Ezzel szemben a dagadó Hold energiáinkat kifelé tereli, s aktivitásra serkent. Gondolták volna például, hogy az újhold ideje kedvez a tervezgetésnek és jót tehet még akár emberi kapcsolataink kiépítésében is, mert nyitottabbak lehetünk a változásokra?

Egy hétre rá a gyógynövényeké és Némethné Jucié volt a
főszerep. Bár aznap a hőség igencsak próbára tett mindenkit,
aki nem a strandot választotta, így is kis, de lelkes csapat

vette körül a növényekkel megrakott asztalt a diófa körül.
Sok érdekes és hasznos információt hallhattunk a növények
gyűjtésével, felhasználásával kapcsolatban. Mivel a gyógynövényekkel szinte mindenkinek volt már valamilyen tapasztalata, komoly eszmecsere bontakozott ki teakészítés közben,
s felmerült egy gyógynövénygyűjtő túra lehetősége is. A túrát
itt, Balatonkenesén tennénk, hiszen mint az előadáson is
elhangzott, jó minőségű gyógynövényeket a természetben
bárhol találhatunk – csak éppen tudnunk kell, mi mire való.
Tervezett sétánk időpontjáról e lap hasábjain, szórólapjainkon
és a plakátokon adunk majd hírt, figyeljék értesítéseinket!

Várakozás előzte meg Tamaskovics György gombaszakértő bemutatóját is. A jó hangulatú összejövetelen a közönség
is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Aki eljött az alkalomra,
egészen biztos, hogy hasznos ismeretekkel gyarapodott a
gombák érdekes világáról.

Ám a tájházi előadásoknak ezzel még koránt sincsen vége! Júliusban folytatódnak összejöveteleink, hasonlóan érdekes, többnyire a népi kultúrához kötődő témákkal. Jöjjenek
el, hogy együtt gondolkodjunk: mi az, amit elődeink, a régiek
tudásából mai életünkben fel tudunk használni?
Várunk mindenkit szeretettel!
Nagy Krisztina
Előadásunk – ahogy az egyik résztvevő látta
Sorsunk a csillagokban van megírva…?
Kellemes esti beszélgetésre jöttünk össze a Tájházban,
Mühlbacher Ildikó: Holdfázisok a mindennapjainkban című
előadásának meghallgatására és saját tapasztalataink, érzéseink
megbeszélésére. A hétköznapok rohanó világában nem mindig
gondolunk arra, mi is az, ami életünket, sorsunkat befolyásolja.
Már évezredekkel ezelőtt foglalkoztatták az emberiséget a lét
és sors problémáinak nagy kérdései. Az egymástól távoli földrészeken hasonló eredményekre jutottak – az istenek a csillagokon élnek és onnan irányítják az emberiség és az egyének
sorsát. Legismertebb égi tüneményeink a Nap és a Hold. Vajon
milyen hatással vannak az életünkre?
A Napról tudja mindenki: meleget és fényt ad. De mi van a
Holddal? Szép gömbölyű, nyári éjszakákon gyönyörűen világít, majd fogyásnak indul és eltűnik… Aztán megint hízni
kezd, lassan kikerekedik és fényesen ragyog. Tudós elődeink
meghatározták a csillagjegyeket és megfigyelték a Hold járásának és a zodiákusnak egymásra gyakorolt hatásait. Rájöttek,
hogy ez befolyásolja az emberi életet is. Ildikó előadása éppen
ezekre az összefüggésekre mutatott rá: hogyan reagál szervezetünk a változásokra, mikor ajánlatos különböző tevékenységeket folytatnunk? A Hold, tömegvonzásának óriási erejével
óceánokat mozgat, az ár-apály jelenséget befolyásolja. Biztos,
hogy az emberi szervezetre is hatással van.
Amikor nyári éjszakán a Balaton partján sétálunk és felnézünk az égre, elgondolkodhatunk: mi végre vagyunk a világon?
És a sorsunk? Talán a csillagokban van megírva?
Debrecenyi István
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Tájházi el ő adások
Folytatódik előadássorozatunk!
Júliusban az alábbi alkalmakra várjuk!
Július 11. szombat, 14 óra
Vér Lászlóné: Népi táplálkozás
Mit ettek elődeink? Milyen volt egy heti étrend a paraszti
társadalomban? És ehhez kapcsolódóan vajon könnyebb vagy
nehezebb helyzete volt egy gyakorló háziasszonynak százszázötven évvel ezelőtt, vagy akár csak nagyszüleink idején?
Különbséget tettek a tipikusan téli és nyári étkezés között?
Mit, hogyan és milyen formában dolgoztak fel a konyhában, és
hogyan került az étel a család elé, az asztalra? – Megannyi
téma, melyre ma, a makrobiotikus étrendek korában sem árt
néhány szót vesztegetnünk. Az egészséges életmód előtérbe
kerülésével nem kerülhetjük meg a kérdést: egészségesebbek –
és boldogabbak – voltak-e az előttünk élt nemzedékek, s ha
igen, mennyiben járult hozzá ehhez a táplálkozás?
Alkalmunkon a témához illő meglepetéssel várjuk Önöket!
Július 18. szombat, 11 óra
Mesetarisznya játszóház
Nem előadás, de legalább olyan jó. Ezen a délelőttön igazi
népijáték-kavalkáddal várjuk a Tájházba betérőket. Régi és új
keveredik játékaink között: az eredeti népi játékokon kívül
arcfestést is kérhetnek a vállalkozó kicsinyek. Elsősorban a
gyerekekre számítunk, de valószínű, hogy szüleik sem fognak
unatkozni – míg a gyerekek kipróbálják, milyen lehetett nagyszüleik és dédszüleik szórakozása, a felnőttek a Tájház gyűjteményének segítségével időutazást tehetnek a régi hétköznapokba.
Július 25. szombat, 13 óra
Utazás a falu irodalmába
Míg a Balaton partján, válogatottan jó programokkal dübörög a Kapunyitó második hétvégéje, e délutánon csendes olvasgatásra hívjuk Önöket a Tájház árnyas diófája alá. Balatonkenesének írói és költői is voltak (és vannak): a régiek közül
ismerkedünk meg néhánnyal.
Kézműves foglalkozások szerdánként, 14 órakor: hímzünk,
gyöngyöt fűzünk, agyagozunk, kosarat fonunk. Sőt, hogy a
régit az újjal összekössük, még ékszereket is készítünk, újrafelhasznált anyagokból. Hogy mikor mit csinálunk, legyen
meglepetés, amiért már önmagában is érdemes eljönni egy-egy
alkalomra! De a bővebb információkért keressék plakátjainkat
és szórólapjainkat!
Nagy Krisztina
Balatonkenesei Tájház
Kossuth u. 6.
Nyitva tartás:
Kedd – szombat: 10.00 – 16.00
Telefon: 30/837-18-53
tajhazbalatonkenese@gmail.com

Cicó biztos ott lesz!
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Bácskai Konrád: Emlék
Emléket szült ma a hajnal,
Virradatkor tárta ki rubin kapuit az ég,
Reggel és este is őgyeleg most az ének,
Minden sor ma lényedről mesél.
Felhők karéja mögül bukkant fel gyermek szíved,
Ám csiszolta s érlelte elmémben a szót,
Tűnt évek fehér fátylán tündöklő mosolyod,
S e nyári emlék oly messze, messze már…
Mégis e kósza éjben, hol Holdnak telt arcán,
Mosolyod ébreszti a bennem áradó tavaszt,
Talán meglelném lényedben mindazt mi egykor,
Lángra lobbantott bennem apró rőzse dalokat.


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.
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– Pap Zsuzsanna képes beszámolója –
2015. június 20-án évzárót tartottak a Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Remélhetőleg
mindenki sikeres tanévet zárhatott.

2015. július
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„A holnapoknak minden kulcsa két kezedben van!”
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2015. június 19-én Hegyi Barbara volt a vendégünk. Alkalomadtán című könyvének írásáról mesélt
az érdeklődőknek, akiknek utána alkalmuk nyílt dedikáltatni is köteteiket a szerzővel.

2015. július
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POLGÁRŐR HÍREK
Képek a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tevékenységéről az elmúlt időszakban

A veterán járművek őrzői

Május 9-én az immár harmadszor Balatonkenesét is felkereső Veterán Járművek Nemzetközi Találkozójának lebonyolítását, és a felvonulását biztosítottuk, gyalogos és gépjárműves szolgálattal.

A TeSzedd csapat egy része

Május 16-án harmadszor csatlakoztunk a TeSzedd „Tiszta
Magyarországért” mozgalomhoz. A számos civil érdeklődővel – Víg Andris és csapata, alsóréti önkéntesek – és
családtaggal 74 szemetes zsákot töltöttünk meg, melyeket
a Városgondnokság munkatársainak segítségével a kijelölt helyre depóztuk.

Május 23-24-én a városi rendezvények biztosítását végeztük.
Május 30-án az „Ultrabalaton” futóverseny résztvevőinek átkelését biztosítottuk a vasúti átjárókban és a 71-es főúton.
Június 2-án részt vettünk a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idénynyitó rendezvényén, Velencén, ahol a
BKKB és az OPSZ a Balaton és a Velencei-tó polgárőr egyesületeivel kapcsolatos elvárásokat fogalmazta meg a nyári szezonra vonatkozóan.

A megyei polgárőrnap résztvevői

Továbbra is várjuk a helyi lakosok, vállalkozók, nyaralótulajdonosok, üdülővendégek segítő észrevételeit, javaslatait, információit és támogatását!
Adószám: 18930744-1-19
Postai cím: 8174 Balatonkenese, Vörösmarty tér 8.
Mobil telefonszám: 06 30/621-58-71
E-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com
„Vigyázzunk együtt, egymásra!”

Ritter József átveszi a Sárkányölő Szent György emlékplakettet

Június 6-án. Sümegen részt vettünk a Veszprém Megyei
Polgárőr Napon, ahol Dr. Töreki Sándor r. dandártábornok
Veszprém megye rendőrfőkapitánya „Sárkányölő Szent
György emlékplakettet” adományozott Ritter József elnök
úrnak, a rendőrséggel való kiemelkedő együttműködéséért.
Polgárőr Egyesület
elnöksége
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Elment a Jóska…
Folyó év június 14-én, vasárnap délután, 81. életévében eltávozott közülünk
Mühlbacher József. A férj, az apa és nagyapa, a szeretett családtag, a becsült szomszéd
és barát.
Kitűnő szabász volt, korábban fővárosi és dorogi ruhagyárban üzemvezető. Itt,
Kenesén is sokaknak szabott, varrt, javított és jobbított. A hetvenes éveiben is szorgalmasan dolgozott, szívesen segített bárkinek.
Egyenes járású és tartású, gerinces jellemű emberként szerettük, aki mindig adott
magára, elegánsan járt. Zárkózottabb természete miatt a közéletet kerülte, de mindig volt
véleménye, erős kötelesség- és felelősségtudattal. Józanul, reálisan gondolkodott.
Testi megpróbáltatásai megszűntek. Akinek pedig megadatik a hit ajándéka, bízik abban, hogy lelke az irgalmas Istennél talál örök életet.
Nyugodj békében, Jóska! Emlékedet szeretettel őrizzük.
tgy



Balatonkenesei Hírlap

2015. július

29

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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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.

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

Hirdetésfelvétel a Kultúra Házában.

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 KEDVEZMÉNYT 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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Hosszú haj pár óra alatt!
Hajhosszabbítás kristálykeratinnal,
szilikonos gyűrűvel!
Körmendi Andrea, 30/974-76-66

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

H irdessen n álunk!

Balatonkenesei Hírlap
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100 forintos hirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL:
 A SOROMPÓ kisvendéglő Balatonkenesén
szezonmunkára pultost, kezdő szakácsot és
hétvégi kisegítőt keres.
Tel.: 06 30/393-35-48
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ:
 Balatonkenesén mini garzon csendes,
szép környezetben kiadó. Tel.: 06 20/21396-30
 Akarattyán 2 szobás, összkomfortos ikerházrész ELADÓ! Teljes közmű, garázs, ásott
kút, műhely, ipari áram. 260 négyszögöles
telek. Irányár: 6,3 M Ft.
Tel.: 06 20/573-53-15
 Üzlet eladó! 80 négyzetméter.
Tel.: 06 30/310-37-39
 Éves
kiadó
albérletet
keresek
Balatonakarattyán, Balatonkenesén, 2 fő részére.
Tel.: 06 30/310-54-52
 ELADÓ a Bocskai utca végén, 1800 négyzetméteres bekerített területen levő szőlő.
Gyümölcsfák, tetőtérbe-építésű téglaépület,
alatta pince. Víz, villany van. Ára: 10 millió
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 udvar + kert, melléképületek. Irányár: 22 millió
forint. Tel.: 06 70/301-85-17
ADÁS / VÉTEL:
 ELADÓ! Olcsón 2 db heverő jó minőségben, 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.
 Helyhiány miatt eladó egy teljesen új (éger)
komód. Mérete: 90 cm magas, 120 cm széles, 43 cm mély. Ára: 23 000 Ft. Érdeklődni a
06 88/482-437-es telefonon lehet.
 Hagyatékból, újszerű állapotban, nagyon
olcsón eladó egy 4 db-ból álló világos szekrénysor, dohányzó asztal, fotelok, kanapé és
dísztárgyak, konyhai felszerelések, új étkészlet, edények, evőeszközök. Érdeklődni:
Balatonkenese, József Attila u. 4., 11-14 és
15-17 óra között. Tel.: 06 88/481-390.

 Eladó: Zanussi-Lehel hűtőgép, 144 l + 18
literes mélyhűtővel, 105 cm magas, jó állapotú, tökéletesen üzemel. – Ikea kihúzható
étkezőasztal, 150 x 90 cm, mely 40 + 40 cmrel bővíthető, szép, stabil. – Sarok étkező,
kárpitozott garnitúra: kinyitható asztal, 2
szék, + egy- és kétszemélyes támlás pad +
sarokelemmel. Szép állapotú, stabil, német
termék. – 4 darabos lábas szett rozsdamentes, továbbá Casa Royale zománcozott lábas szett, üvegfedővel, újszerű állapotúak. –
Vízforraló, 2000 watt. – Vasaló, 1800 watt.
Érdeklődni lehet: 06 30/541-30-72.
 BENZINMOTOROS láncfűrész 8000 Ft-ért
ELADÓ! Tel.: 06 20/419-30-23
 ELADÓ! Fenyőkomód 18.000 Ft, rattan
tükrös fésülködő asztal székkel 15.000 Ft,
160X2méteres ágyneműtartós franciaágy
12.000 Ft, fehér konyhaszekrények 60008000 Ft. Tel.: 06 70/578-81-92
 3 db PB gázpalack ELADÓ!
Tel.: 06 30/900-57-98
 HP P4 768 MB, 20 GB HDD számítógép
konfiguráció, 2 db hangszóróval és Panasonic S 110i és 21” monitorral, megkímélt állapotban eladó. Ár: 15.000 Ft
Tel.: 06 20/223-15-75
 Eladó fekete sertésbőr ülőke 3-as 1 db, 1es 2 db! Irányár: 6.000 Ft Tel.: 06 20/928-6330
 Eladó rádiók az 1950-60 években gyártott
készülékekből. Supraphon hordozható lemezjátszók. 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,
„Musterslutz. 341” felirat a hátán és zsidó
szimbólummal. 06 70/301-85-17
 Két egyszemélyes egyforma ágy eladó!
4.000 Ft / db.
Érdeklődni a bauge.julie@gmail.com e-mail
címen lehet.
 ELADÓ! 20 DB betongerenda (pl. kerítésnek). Méret: 2,8 mX15 cmX9 cm. Ara: 500 Ft
/db. Tel.: 06 20/448-75-53
 3 db kültéri fehér gömb falilámpa, 1000 Ft /
db eladó. Tel.: 06 20/213-96-30
 Régi antik szekrények, íróasztal, dohányzóasztal 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. Minimum 5 fokazatos váltóval és kerékpárkosár-

ral. Az ajánlatokat a bauge.julie@gmail.com
e-mail címre kérem.
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS:
 MATEMATIKÁBÓL 1-13. osztályig korrepetálást, középiskolai, érettségire, javítóvizsgára való felkészítést vállalok. Pappné,
tel.: 06 70/234-69-59
 NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT, bio
hajvágás, manikűr-pedikűr, géllakkozás. Hotel Marina Port, Balatonkenese, Kikötő u. 24. Igény esetén házhoz megyek! Tel.: 06
20/363-57-80, Zimmermann Szilvia.
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás,
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese,
Mikes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.0018.00, Sz: 8.00-16.00. Tel.: 06-88/491-153;
0630/323-10-74.
 Takarítást vállalok! Tel.: 06 30/310-37-39
 Adóbevallások készítését vállalom. Pércsi
Valéria, 063 0/392-09-52; 06-88/482-608.
 Családi házak, nyaralók takarítását vállalom. 06 30/683-91-85.
 Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kisebb asztalosmunkákat, gipszkartonozást, térburkolat készítését vállalom. Tel.: 06 30/293-67-93;
E-mail: flamaxinfo@gmail.com.
 HACCP minőségszabályozási rendszerek
kiépítését, éves felülvizsgálatát, ISO tanúsítást, termék- és anyaghányad-nyilvántartás
elkészítését vállalom.
Tel.: 06 30/55-666-55;
E-mail: phatteamkft@gmail.com
 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
 Lehet német nyelvterületen dolgozni nyelvtudás nélkül? – Igen. Teljes kiszolgáltatottságban, az önállóság hiányával. Nem könynyű. Ne kockáztasson! Tanulja meg a legszükségesebbeket kényelmesen, otthonában
online és folytassa tanulmányait, amikor már
megtalálta a megfelelő munkát külföldön. A
nyelvtanulás kiváló befektetés.
Hívjon most: 0036302164554
Skype: gm.propersolution

Az Elvira autósiskola KRESZ-tanfolyamot hirdet Balatonkenesén, július 6-ai kezdéssel!
Időpont, helyszín: 2015. július 6. hétfő, 16.00 óra, Balatonkenese, Kultúra Háza.
Lehetőség van B, C, D, E kategóriájú jogosítvány megszerzésére!
Érdeklődni Artner Tamásnál, az iskola vezetőjénél lehet a 0630/609-41-09-es telefonszámon.
E-learning oktatás!
Tanuld a KRESZ-t otthon,
hozzánk csak vezetni gyere!
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Programnaptár 2015. július
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Június 29.

Június 30.

Július 1.

Július 2.

Július 3.

Július 5.

14.00
Kézműveskedés
– Tájház

19.00
Bábszínház –
Kultúra Háza

Július 8.

Július 9.

14.00
Kézműveskedés
– Tájház

19.00
Bábszínház –
Kultúra Háza

Július 15.

Július 16.

14.00
Kézműveskedés
– Tájház

19.00
Bábszínház –
Kultúra Háza

Július 22.

Július 23.

14.00
Kézműveskedés
– Tájház

19.00
Bábszínház –
Kultúra Háza

Július 29.

Július 30.

Július 4.
9.00
Mount Everest
túra – Kikötő
18.00
BLÁM, a
Szegedi
Miniszínház
előadásában –
Kultúra Háza
Lux ’73 együttes
– Pavilonsor
Július 11.
14.00
Tájházi előadás
– Népi
táplálkozás –
Tájház
Lux ’73 együttes
– Pavilonsor
Július 18.
Kapunyitó
Széchenyi Park
11.00
– Népi játékok,
játszóház –
Tájház
20.00
Az Irigy
Hónaljmirigy
műsora
Július 25.
Kapunyitó
Széchenyi Park
II. Pogácsa és
citeranap
Citeragála, a
Budapest
Ragtime Band és
a Pannónia
Citerazenekar
koncertje
FIFA Fairplay
Roadshow
Augusztus 1.

14.00
Kézműveskedés
– Tájház

19.00
Bábszínház –
Kultúra Háza

Július 6.

Július 7.

Július 13.

Július 20.

Július 27.
Kenesei
Labdarúgó
Gála és
Sportnap

Július 14.

Július 21.

Július 28.

17.00
Gál István
kiállításmegnyitó
18.00
Géczi János
könyvbemutató –
Könyvtár

Július 10.
17.00
Keresztrejtvényfejtő
verseny – Könyvtár
19.00
Fiatalok koncertje –
Református templom
Július 17.
Kapunyitó
Széchenyi Park
17.00
Ünnepélyes
kapunyitás
20.00
Tóth Vera és Tóth
Gabi koncertje

Július 24.
Kapunyitó
Széchenyi Park

20.00
Rakonczai Imre
műsora

Július 31.
16.00
Olvassunk együtt –
Könyvtár
20.00
Százgyökerű szív.
Sík Sándor emlékest –
Katolikus templom

Július 12.

Július 19.
Kapunyitó
Széchenyi Park
19.00
Teleki Miklós
orgonaestje –
Református
templom
19.30
Kasza Tibi
műsora
Július 26.
Kapunyitó
Széchenyi Park
18.00
100 Folk
Celsius
19.00
By The Way

Augusztus 2.

Kultúrakenese – bővebb és aktuális információkért keressen minket a Facebook-on,
valamint figyelje plakátjainkat, szórólapjainkat!
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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
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
Siófok, 84/310-712
POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK
hétvégén is hívhatók:
06 30/225-94-45
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

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
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
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
Református Lelkészi Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13.
88/481-348
Római Katolikus Plébánia Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
Posta
Balatonkenese, Balatoni út 65.
88/481-300

Területi Szociális Szolgáltató
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Idősek Klubja (ugyanitt):
Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00
Tátorján Játékvár
Szakápolói Szolgálat
Balatonkenese,
Balatonkenese,
Dózsa Gy. tér 1.
Táncsics u. 16.
06/88-482-472
06 20/950-88-05
tatorjan.jatekvar@invitel.hu
06 70/379-04-29
www.tatorjan.hu
Kippkopp
Pilinszky János Általános Iskola
Óvoda és
és Alapfokú Művészeti Iskola
Bölcsőde
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
Balatonkenese,
www.pilinszkyiskola.hu
Balatoni út 63. E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
88/574-802
Sportcsarnok
06 30/275-93-59
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, kedd, csütörtök: 10.00 – 16.00
Péntek: 10.00 – 18.00
Szombat: 9.00 – 11.00
Szerda: zárva
Ebédidő: 12.00 – 12.30
Tourinform Iroda
Balatonkenese,
Táncsics u. 24.
88/594-645

Tájház
Balatonkenese,
Kossuth u. 6.
06 30/837-18-53

balatonkenese@tourinform.hu tajhazbalatonkenese@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek:
9.00 – 16.00

Nyitva tartás:
Kedd – szombat:
10.00 – 16.00

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

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: JÚLIUS 15.

Borítófotó: Horváth Zsolt
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

