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Elkészült a parkoló!

Balatonkenese Város Önkormányzata beruházásában a napokban fejeződtek be a Vak Bottyán Strand
előtti „Strand tér” út- és parkoló-építési munkálatai.
A Rajki Tamás közlekedéstervező által készített és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége által engedélyezett tervek alapján a kivitelezési munkálatokat közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, Képviselő-testületi döntés alapján a veszprémi székhelyű VIA VOMITO Mélyépítő és
Szolgáltató Kft. nyerte meg.
A beruházás műszaki ellenőri feladatait ugyancsak pályázat alapján kiválasztva Révfalusi László Béla
végezte.
A munkálatok még 2014. szeptember 30-án megkezdődtek, de az annak során tapasztalt talajszerkezeti
problémák miatt csak az idén május 14-én, a tényleges üdülési szezon megkezdése előtt fejeződtek be.
A kültéri infrastruktúra bővítése és fejlesztése céljából az érintett területen megépült létesítmény mintegy
1500 m2, egyirányú közlekedést biztosító BARABÁS-KŐ kiselemes térkőből megépített burkolt út mentén 49 db hagyományos parkolóhely, valamint további 3 mozgássérült parkoló kialakítása valósult meg.
Ezen túlmenően a Strand területe mentén a gyalogos- és kerékpárút kiépítése is megtörtént, aszfaltozott
felülettel.
A kiemelt szegélyekkel védett útfelület mentén az előírásoknak megfelelően tucatnyi lombos fa került
telepítésre, melyet a Városgondnokság által ültetett, virágosított zöldfelület egészít ki.
A terület korkövetelményeknek megfelelő rendezését új közvilágítás egyidejű kiépítése teszi teljessé.
A közbiztonságra a területet lefedő térfigyelő kamerarendszer ügyel.
A létesítmény bekerülési költsége meghaladta a bruttó 52 MFt-ot.
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A primicia szó az
ősi latin világból származó kifejezés, amely
a korai tavasz első
zsenge termését jelenti. Ezek nem olyanok, mint az alaposan megérett őszi
gyümölcsök, mert nem halmozódhatott
föl bennük annyi tápérték, íz, energia és
zamat, mint azokban, de frissek és kívánatosan üdék, vitamindúsak és nagyon kellemesek. Van bennük valami
olyan, ami csak a fiatalság sajátossága:
a varázslatos jövő reménye.
Primicia minden gyermek és fiatal
is...!, akik zsenge életük első termésével érkeznek haza, befejezve az általános iskolát, leérettségizve, vagy diplomásan. Most ők – tanult dolgaikból –
többet tudnak mindenki másnál. A megszerzett friss energia működőképes
bennük. Értékes eredményeket hozhat
létre a külvilág számára, és gazdagon
kiművelhetik általuk saját személyiségük lelki világát is. Ezért most a családokban valódi ünnep van, az első termés és a jól megalapozott jövő ígéretének ünnepe; és ugyanakkor a köszönet
és hála ünnepe is, melynek címzettjei a
szülők és nagyszülők, a tanárok, nevelők és mindazok, akik áldozatot hoztak
a fiatalokért, és rajtuk keresztül mindannyiunk boldogabb jövőjéért.
Van a primicia szónak egy egészen
sajátos értelme, mely sok mindenben hasonlít a fentiekhez, de lényegesen különbözik is azoktól. Primiciának hívják
ugyanis a felszentelt pap első szentmiséjét.
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tetten érhetők mindenki számára. Tulajdonképpen nem is
a mélyen hívő emberek magatartása az
igazán érdekes, hiszen ők a már megélt hitükben vesznek
részt a szakrális cselekményben. Sokkal
figyelemreméltóbb a lelki értelemben
távolról jött osztálytársak, ismerősök,
hajdani munkatársak viselkedése. A
primicián megsejtenek valamit Isten
jelenlétéből, és a szoros értelemben vett
hit nélkül is legalább ideig-óráig jóérzésű hatással van rájuk, amit egy áhítatos csend jelez.
Végezetül egy rövid történettel egészítjük ki a fentiekben leírtakat. Miután
elhallgattak a II. világháború fegyverei,
és Európa testi, lelki és fizikai romokban hevert, Illyés Gyula az egyik író
barátjával útra kelt, hogy a világégés
után Európa jövője felől tájékozódjék.
A két magyar író eljutott Párizsba, ahol
találkoztak a híres francia íróval, François Mauriac-kal. Beszélgetésük során
a szellem erejével kutatták a jövőt.
Egyszer csak Mauriac azt találta mondani: Uraim, Európa jövője és lelki
egészsége azon múlik, hogy lesznek-e
papjai. Mit akart ezzel mondani Mauriac? Nem kevesebbet, mint hogy a
gonoszság lelkének pusztításait csak a
lélek újjászületésével lehet legyőzni.
Nem elegendő a fizikai újjáépítés, mert
attól még a lélek meghalhat...! – Júniusi zsenge áldozatok, újítsátok meg a
világot !
Dr. Balázs Pál

Június: Primiciák hava
Hogy mi a hasonlóság...? – Szinte
minden, ami emberi világunkhoz tartozik: a munka, a törődés, az emberi segítség és támogatás, a tanulás, a kudarcok és a sikerek, és ennek a hosszú útnak kézzel fogható eredménye, a megszerzett diploma. – Hát akkor mi a
különbözőség...? – Egy olyan szellemi
valóság, amelyet szimbólumok jelein és
tanúvallomások sokaságán keresztül
képes érzékelni minden ember. Nevezetesen: ez a hivatás eredetében különbözik minden más hivatástól, mert valamennyi viselője Isten meghívására
hivatkozik, és egyedül őt akarja szolgálni; célja pedig túl van az evilági
kereteken. Működése során használ
ugyan materiális eszközöket, melyek
kulturális remekművekké válnak kezei
között az emberiség javára, de valódi
szerszáma inkább a szellem, a lélek és
az igazság, vagyis Isten ereje, amely
minden eszköz nélkül is működik bennük, általuk, sőt nélkülük is. Mert ez a
hivatás valójában nem emberi hivatás,
hanem az embernek adott jel, amely
mögött az a Valaki áll, akit elfogadva
Istennek, megsejtve pedig titokzatos
szellemi valóságnak neveznek az emberek.
Júniusban – bárki megteheti –, hogy
részt vesz frissen szentelt pap első
szentmiséjén. Ilyenkor a fent leírtak

Akik hófehérbe öltözködnek
Megérintett a fehérség lélegzetelállítóan finom eleganciája, s éreztem,
hogy egy pillanatra szinte engem is
feltartóztat az érintetlenségnek ez a
sugárzóan ragyogó tisztasága. Valahogy más volt ez, mint a szintén nagyon ünnepélyes és fenségesen elegáns
sötét öltözet, mely a gazdagságot és
fényűzést közvetíti környezete számára.
Az inkább kihívó, lekezelő, büszkén
rátarti és esetleg irigylésre sarkalló, de

semmi esetre sem hamvasan tiszta,
örömre, boldogságra utaló, vagy értékre
figyelmeztető, mint ez a fehérség.
A fenti, szinte álomszerű élményem
után keresni kezdtem a fehér ruhás
személyeket, hogy hátha megragadhatom és megérthetem titkukat, de bizony
nem jártam sikerrel, mert sem az utcákon, sem a járműveken, sem az iskolákban, sem a boltokban vagy a munkahelyeken nem találkoztam velük. Az

emberek színes, tarka ruhákban járnak,
gyakran topisan és néha sötétben vagy
feketében, de fehérben sose. Az arcuk
is hasonlít ruhájukhoz. Erre sohase
gondoltam, de most véletlenül észrevettem.
Délután látogatóba kellett mennem
a városi kórházba. Amint beléptem a
kapun, egy fehér ruhás ápolónővér jött
velem szemben. Egy pillanatra megtorpantam, majd indultam felfelé a lép-
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csőn. Két doktor ereszkedett alá
hófehér öltözetben, komolyan,
szakmai félszavakkal értekezve
egymással. Este a híradó laboratóriumi riportot közvetített, ahol
még az operatőrt is tetőtől talpig
fehérbe öltöztették, hogy a legkisebb szennyeződést se terítse szét
a steril környezetben.
Lekapcsoltam a TV-t, s szinte
rögtön elém idéződött a legutóbbi
családi esemény, a legkisebb
jövevény keresztelőjének képe.
Hófehér kelengye, örömtől sugárzó boldog arcok, s nemcsak a
hölgyek, az anyuka és a mamák tekintete mutatta ezt, hanem bizony az ifjú
apukáé, meg a papáké is. Bár ők ezt
próbálták titkolni, férfiasabb ábrázatot
erőltetve magukra, de ez most sehogy
sem akart sikerülni nekik. E miatt kamaszosan huncutul, s kenyérre kenhetően aranyosan néztek ki, bár ezt nekik
a világért sem szabad megmondani. –
Elmosolyodok az emlékek ilyetén megelevenedése kapcsán, s máris két újabb
kép jelenik meg előttem: két menyaszszonyé, egy kicsi elsőáldozóé és a vőlegénye karjaiba simuló igazi menyaszszonyé, akik ezúttal a szűzi tisztaság és
a szakrális ragyogás képeit jelenítik
meg.
El-eltűnődöm...! – Amikor kerestem
a fehér ruha titkát, akkor egyet sem
találtam. Elrejtőzött előlem. Amikor

Balatonkenesei Hírlap

nem kerestem, akkor azok kerestek meg
engem. Hirtelen feltűntek sok-sok különböző alakban, s valamennyi anélkül
vonult el előttem, hogy megérinthettem
volna..., de mindegyik nyomot hagyott
a lelkemben. S míg ezen tűnődök, újabb
kép lép elő emlékezetemből. Egyszerre
hallom és látom a jelenetet: „...Jézus
maga mellé vette Pétert, Jakabot és
testvérét, Jánost, s fölment külön velük
egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája
pedig olyan fehér lett, hogy vakított,
mint a fény. ...Péter erre így szólt:
’Uram, jó itt nekünk!’...” (Mt 17,1-4) –
S röviddel ez után egy újabb ragyogás
ejt ámulatba, amely ív-fényként hidat
képez az összeveretés, keresztre feszítés és temetés mélysége és sötétsége
felett, mert húsvét este a Föltámadott
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„...megjelent közöttük és
köszöntötte őket: ’Békesség
nektek!’ ” (Lk 24,36)
Állj! – mondom magamnak. Túl sok a fénylő ragyogás. Rendet kell teremteni az
agyamban és a szívemben,
hogy megértsem és felfogjam
jelentésüket. Úgy vélem, két
dimenzióban, vagy úgy is
mondhatom, hogy kétféle relációban találkoztam a hófehér tisztasággal: az egyik a
természetes higiéniai egészséget és biológiai fertőzésmentességet, valamint a fizikai-kémiai
vegytisztaságot jelezte és védelmezte, a
másik pedig az erkölcsi, szellemi tisztaságot, a természetfeletti dimenziót,
vagyis a szentséget jelenítette meg.
Bármely ok is öltöztetett valakit fehérbe, a vele való találkozás eleinte különös érzést, most pedig már tudatos
reflexiót indít el bennem. Egy biztos,
hogy nem hagyott, és ezután pláne nem
hagy érintetlenül, bárhol is találkozzam
vele, a profán élet sűrűjében, vagy
szakrálisan emelkedett időben vagy
eseményen. Úgy látszik, nemcsak a
szavak és az események, hanem a jelek
is képesek hatalmas átalakító erővel
üzenni...!
Dr. Balázs Pál

Miserend
június hónap folyamán
BALATONKENESÉN
A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN szombaton: 18 órakor, vasárnap: 10 órakor.
A FILIÁLISOKBAN
BALATONAKARATTYÁN vasárnap: 8 órakor
BALATONVILÁGOSON az iskolában, vasárnap: 18 órakor.


Felhívjuk a Kedves Hívek figyelmét, hogy minden ügyintézés
a balatonkenesei plébánián történik:
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10., Pf. 42.  Tel.: 88/481-146
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„A sikereket akkor lehet igazán átérezni, ha vannak
mellettünk, akikkel együtt örülhetünk”
Ezt a mondatot egy olyan ember
mondta nekem, aki egész életpályáját a
balatonkenesei gyerekeknek szentelte.
Ő Vági Károlyné, a Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola felső tagozatos, magyar szakos
tanára, akinek munkája elismeréseként
városunk 2015. január 22-én a Balatonkenese Kultúrájáért Díjat adományozta.
Talán kevesen vannak a településünkön, akiknek be kellene őt mutatni, de
úgy érzem, eddigi életútja és kitüntetése
okán megérdemli, hogy pályafutását és
sikereit minél szélesebb réteg ismerje.
Díjazottunk 1975-ben végzett a
Soproni Óvónőképző Intézetben, ezt
követően pedig tanári diplomát szerzett
a Pécsi Tanárképző Főiskolán.
Karrierjét a Péti Nitrogénművek
Napköziotthonos Óvodájában kezdte,
óvodavezető helyettesként.
Majd megismerkedett leendő férjével, akivel 1978-ban össze is házasodtak. Károly, aki tősgyökeres balatonkenesei, akkor kezdte Gödöllőn az egyetemi tanulmányait, így az idő alatt Pest
megyében éltek.
Ott a II. számú Napköziotthonos
Gyakorló Óvodában, gyakorlatvezető
óvónőként egyengette az apróságok
mindennapjait.
1983-ban költöztek vissza Balatonkenesére, azóta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola oszlopos tagja. Több mint három
évtizedes pályája során végigjárta a
ranglétrát, egészen a napközis nevelőtől
az igazgatóhelyettes munkakörig.
Oroszlánrészt vállalt abban, hogy az
1991-ben újonnan létrejövő diákönkormányzat megalakulhasson, és mind
a mai napig sikeresen működjön. Kezdetektől fogva vezetője.
Mindig szeretetből tanított és tett a
közösség érdekében, a gyerekek ügyét
tartotta szem előtt. Ezt a pályát hivatásszeretetből választotta; meggyőződése,
hogy csak így érdemes tanítani és sosem jutott eszébe más irányba váltani.
Az iskolában nagy szeretettel tanította a
magyar nyelvtant és az irodalmat. Szá-

mára az volt az elsődleges szempont,
hogy élményszerű irodalmi szemléletet
adjon át, a diákok pedig saját maguk
alakítsák ki véleményüket.
A verstanításra és a magyar nyelv
ápolására nagy hangsúlyt fektetett. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
egy diákja az Országos Kazinczy versenyen bronz fokozatot nyert. A megyei
szépkiejtési versenyekről hosszú évek
óta első helyezésekkel térnek haza
tanulóink. Elmondása szerint ezek az
eredmények nagyrészt a szülők sikerei
is, mivel az ő hozzáállásuk és támogatásuk döntő fontosságú.
A megmérettetések sokfélék voltak:
szépkiejtési, magyar nyelvművelő és
versmondó versenyek. Beszélgetésünk
során kiemelte, hogy a felkészítő tanárok áldozatos munkája és a diákok
szorgalma mellett fontos volt, hogy az
alsó tagozatból milyen tudással és mentalitással kerültek a gyerekek a felsőbb
osztályokba. Szerencsének érzi magát,
hogy jól felkészült és odaadó kollégáinak köszönhetően a tanulók ismereteinek szélesítése mindig biztos alapokra
épülhetett.
Megtiszteltetés volt számára, hogy
szakmai törekvéseinek elismeréseként
2007-ben iskolájától átvehette a Pilinszky-díjat, amely az intézmény névadójának, Pilinszky János szellemiségének ápolását és továbbadását hivatott
jutalmazni.
Sikeres pályafutásában nagy szerepe
volt annak is, hogy folyamatosan képezte magát, akár iskolai keretek között, akár egyénileg. Az új ismeretek
tanulását, illetve a régiek elmélyítését
mindig kulcsfontosságúnak tartotta. Így
2010-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és
Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető diplomát szerzett. A mai
napig figyelemmel kíséri az újdonságokat, ahogy elmondta, haladni kell a korral.
Beszélt arról is, ha valamit az ember
éveken át egyedül csinál, akkor a gondolatai korlátok közé szorulhatnak. Kell
az új szemlélet, egy másik nézőpont,

ami frissíti az elképzeléseket. Az irodalmi műsorok összeállítását Csősziné
Molnár Katalinnal osztotta meg, akivel
a folyamatos tapasztalatcsere miatt kölcsönösen jó hatással voltak egymásra.

A tanárnő elmondta, hogy az itt eltöltött évek nagyon sok más irányú
emlékezetes pillanattal ajándékozták
meg. Mindig szeretettel gondol vissza
arra az időszakra, amikor kollégáinak
szervezhette szabadidős tevékenységét,
melynek jóvoltából többször jártak külföldön: Erdélyben, Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, Csehországban, Velencében és Padovában.
Hatalmas élmény volt számára az is,
amikor az egész település összefogott,
az Önkormányzat, a vállalkozók és a
szülők, egy emberként álltak a diákönkormányzat és az iskola mellé, és közel
50 tanulót, 5 napra jutalomból Franciaországba utaztattak. Az ott töltött napok
alatt Versailles-t, Disneylandet és Párizs lenyűgöző látványát egy életre a
szívükbe zárták.
A színházlátogatásokat is nagy lelkesedéssel szervezték mind a munkatársak, mind a diákok számára. Így
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jutottak el a Nemzeti Színházba, a József Attila Színházba, a Vígszínházba,
a Madách Színházba. Az Operaházban
még a kulisszák mögé is bemehettek,
láthatták a fénytechnikát, a színpad
technikai elemeit. A veszprémi Petőfi
Színházba pedig évek óta bérletük van.
De nemcsak az iskolához köthető
tevékenységeknek volt aktív résztvevője és szervezője, hanem a városi kulturális tevékenységekből is kivette a
részét. Ma is tagja a Városvédő Klub
vezetőségének, valamint tizenöt évig a

Kulturális Bizottság kültagjaként munkálkodott.
Egy igen hosszú, mozgalmas és
munkával teli élet után elérkezett számára a „pihenés” ideje. Június 24-től
ugyanis nyugdíjba vonul. Nagyon szeretné, ha az általa alapított és vezetett
diákönkormányzat élére olyan ember
kerülne, aki a hagyományok tiszteletben tartása mellett, új lendülettel és
tartalommal megtöltve irányítaná azt.
Ahogy szavaiból kivettem, mindenekelőtt a szabadságot, a kötetlen na-
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pokat szeretné élvezni. Itt van számára
a családja, felnőtt jogász lánya és két
unokája, a 7 éves Hanna és a 4 éves
Levente, akik biztosítják számára az
aktív pihenést. Remélhetőleg a nagy
baráti társasággal is több időt tud majd
együtt tölteni.
Pályája végén nagyon nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a hosszú
évek munkáját a város is elismerte. Úgy
érzi, érdemes volt küzdenie, hagyott
maga után nyomot. Meglepetés volt
számára, hogy sokan köszöntötték,
megszólították, vele együtt örültek. Éppen ezért azt vallja, hogy „a sikereket
akkor lehet igazán átérezni, ha vannak
mellettünk, akikkel együtt örülhetünk”.
Elmondhatom, hogy ő egy pozitív
és optimista ember. Aki sok mindent
átélt. Kudarc, ha érte, nem csüggedt,
nem adta fel; azt nézte, mit hoz a holnap.
A diákok, a kollégák és a tanítás szeretete éltette a pályáján.
Sokáig fülemben fognak csengeni
búcsúzó sorai, melyeket Váci Mihálytól
idézett, s melyek legjobban jellemzik
életfelfogását.
„Ma sem volt könnyű élni.
Nem lesz könnyű sosem.
De érdemes volt! Mindig
érdemes lesz, hiszem!”

Szabó Tamás

BEIRATKOZÁS
A MŰVÉSZETI ISKOLÁBA A 2015-16-OS TANÉVRE
•
•
•
•
•

Választható tanszakok:
Képzőművészet (grafika-festészet)
Zongora
Furulya
Szintetizátor (könnyűzene)
Szolfézs (zenei előképző)

Beiratkozás időpontja:
2015. június 1-2. (hétfő, kedd), 8.00 – 17.00 óráig.
Helye: Pilinszky János Általános Iskola, zsibongó
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Az idei évben is megrendeztük május 1-én a szokásos majálisi programunkat. Már reggel 9 órától benépesült
a Béri Balogh Ádám tér, szorgoskodott
a sok előkészítő, szervező ember, akiknek köszönhetően gyorsan kialakult a
tér berendezése, kijelölésre kerültek a
főzőcsapatok helyei, elrendezhettük az
új sörpad garnitúrákat a versenyzők és a
nézők kényelmére, a színpadi technika
is szépen felépült, tehát minden adott
volt, hogy egy kellemes, jó hangulatú
napunk legyen.
14 órától megjöttek a bográccsal,
gázpalackkal felszerelkezett versenyző
csapatok, előkerültek a finom házi ételek és italok, a csapatok megkapták az
előre összekészített csomagokat, majd
15 órakor, gongszóra elindult a főzőverseny. Mindenki jó hangulatban pucolta
a zöldségeket, majd a konyhakész hússal együtt elkezdtek rotyogni a finom
ételek. Közben megindult az élet a színpadon: 16 órakor Pintácsi Viki szórakoztatta a gyerekeket interaktív műsorával, majd 17 órától L. L. Junior lépett
fel, és okozott kellemes perceket a közönségnek. Az estét 18 órától 22 óráig
Dervalics Róbert és a Búgócsigák zenekar tette felejthetetlenné számunkra. A
Tátorján Kft. és Kerti Terike gondoskodott a gyerekek egész délutáni játékáról, köszönet érte!
A koncert szünetében megtörtént a
főzőverseny értékelése: a zsűriben Kocsis Bálint mesterszakács, séf, a Csíkos
lekvárcsalád atyja, dr. Tábori György, a
Kulturális- Oktatási- és Sportbizottság elnöke és Puskás Róbert képviselő kóstolta és értékelte az ételeket, majd meghozta az eredményt. Összesen 11 csapat
indult a versenyen, ebből három csapat
az utolsó pillanatban visszalépett, így a
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nyolc versenyben levő csapat közül első helyezett lett a Kenesei Gobelin kézimunkaszakkör csapata. Övék lett az Aranyfakanál-vándordíj, oklevél, egy finom
csokitorta és aprósütemények. A második helyezett a Polgárőrség csapata lett,
a harmadik helyet pedig a „Nyerő trió”
szerezte meg. Minden csapat Kocsis
Bálint Csíkos lekvárjával és aprósüteménnyel lett megjutalmazva, a finom ételek után jól eső desszertként. Gratulálok
mindenkinek a szép eredményhez!
Erre az alkalomra az F&B Kft. felajánlott egy, az Aquaworld Resort Budapest Hotel- és Élményfürdőbe 2 fő részére, egy éjszakára szóló ajándékutalványt, amelyet egy győri nyaralóvendégünk nyert meg.
Az este további részében a Búgócsigák zenekar húzta a jó hangulatú, pergő ritmusú talpalávalót, és mivel eléggé
lehűlt a levegő estére, sokan táncra is
perdültek!
Nagyon szépen köszönöm a Kocsis
Kenese Kft-nek a felkockázott, konyhakész, csomagokba rendezett húsokat,
az Eleven Cukrászatnak a tortát és a
finom aprósüteményeket, a Balcsi Csemegének a friss és gyönyörű zöldségeket,
Kocsis Bálintnak a finom lekvárokat,
Gyenge Katalin és a Katica Pékség felajánlását! Köszönöm a Városgondnokság vezetőjének és dolgozóinak a sok
segítséget, amit az este folyamán kaptunk, a Rendőrség és a Polgárőrség tagjainak a helyszín biztosítását, a fellépők
színes műsorát, a profi hangosítást és kollégáim lelkes és fáradhatatlan munkáját!
Következő hétvégén, május 8-9-10én került sor a Veteránautók találkozójára Balatonvilágoson, mely programhoz Balatonkenese is csatlakozott a 9-i,
szombati időponttal. Bognár Gyula im-
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máron többedik alkalommal szervezi a
nemzetközi találkozót, és a tavalyi siker
után idén is fogadtuk a felvonulókat. 10
órakor gördült be a Béri Balogh Ádám
térre a negyvenöt csillogó-villogó veterán autó, majd a Polgárőrség és a Rendőrség segítségével sikerült őket a téren
elhelyezni. Volt köztük háború előtti
Chevrolet, Chrysler és Cadillac, 1930ban gyártott Renault Mona is, mindegyiket nagy ámulattal járta körbe a
nagyszámú érdeklődő. A tavalyi évben
még nem kapcsolódott színpadi program a felvonuláshoz, idén viszont amíg
az autók nálunk tartózkodtak, kicsiknek
és nagyoknak egyaránt tetsző színpadi
produkciókat állítottunk össze. A megérkezés után Tömör István, városunk
polgármestere köszöntötte a találkozó
résztvevőit, tájékoztatta őket a számukra szervezett programokról. Először
meglátogatták a Tájházunkat, majd ezután vitorlázni mentek. Az óvodában egy
finom ebéd zárta a programjukat. Közben a színpadon Olly bűvész, a Conestoga Country Linedance táncegyüttes
műsorát élvezhette a kö-zönség, majd
12 órától a Maggie’s Crew zenekar hozta el számunkra a táncdalfesztiválok hangulatát.
Egy nagyon jó hangulatú, kellemes
napot töltöttünk el a sok-sok látogatóval, és jövőre is szeretnénk csatlakozni
ehhez a színvonalas, közkedvelt programhoz.
Köszönöm szépen azok munkáját,
akik hozzájárultak ennek a szép napnak
a sikeréhez, és az F&B Kft. által ismét
felajánlott üdülési lehetőséget, melyet
városunk egyik lakója nyert meg.
Ritterné Pajor Csilla
megbízott intézményvezető
Közművelődési Intézmény és Könyvtár

(A rendezvényekről készült színes fotók lapunk második oldalán találhatók.)
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Egy okos indiángondolat lehetne a Conestoga mottója is:

Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek!
A Tánc Világnapja alkalmából rendezett Táncgálán, a balatonfűzfői Művelődési Központban vastapsot kapott a Nagy
Conestoga Család western kosztümös countrytánc bemutatója. A balatonkenesei tánccsoport és a balatonfűzfői táncház csapata először lépett fel együtt.
ruárban indult Balatonfűzfői Country
Táncházba pedig a kezdőket várják sok
szeretettel, melynek helyszíne a fűzfői
Művelődési Központ.
A linedance sikerének titka, hogy
bármelyik korosztály, különösebb táncos előképzés nélkül űzheti ezen mozgásformát; nem adódik gond abból,
hogy nincs meg a férfiak és nők teljes
létszámú egyensúlya, hiszen nem páros
tánc, hanem vonalakban, sorokban felállva táncol együtt a csoport, amely a
rendszeres heti több órás táncpróba során összekovácsolódik egyfajta nagyobb családdá, ezért a táncnak egyértelműen közösségépítő ereje van.
Sokaknak jár köszönet azért, hogy a
„kenesei countrysok” idén is telis de
teli turnékalendáriummal büszkélkedhetnek, és nagyon sokaknak tartozunk
hálával azért, hogy a kezdetektől fogva
hittek bennünk, támogattak, segítettek
és biztattak, és kedves dicsérő szavakA Conestoga Country Linedance tánccsoport megalakulá- kal tovább motiválták a táncos csizmák csapatát. Egy év telt
sának célja eredetileg az volt, hogy színesítse a balatoni nyári el a debütálás óta és örömmel mondhatjuk, hogy nagyon jó
rendezvényeket, hiszen a country stílust sokan kedvelik. érzés, amikor a táncosokat civilben is felismerik az utcán,
Többek között az amerikai autósok, motorosok és kamiono- vagy éppen bolti köpenyben, hivatali íróasztal mögött, cuksok is, így egy szélesebb közönségrétegnek tetszhet prezentá- rász kötényben, vagy éppen a polgárőri, rendőri szolgálat sociója. Mára azonban már szép számú, nemcsak helyi, hanem rán és nagy mosollyal üdvözölnek, hogy „hát tudom, te vagy
a környező településeken is tartott színpadi- és báli fellépé- az indián, a cowboy, a cowgirl”, és gratulálnak a csapathoz, a
sekre lehet büszke a csapat.
sikeres fellépésekhez! Ezek a nagyon fontos, mindennapi,
A cowgirl, cowboy és indián jelmezes megjelenés a fran- szívet melengető pillanatok segítenek hozzá, hogy érezzük, a
cia gyökerek emlékére és tiszteletére történik, hiszen a tánc- városlakók kedvelnek bennünket, amitől tovább repdeső
csoportot vezető francia-magyar házaspár egyben a francia szívvel és lélekkel fog össze a teljes csapat, hogy hatalmas
Conestoga Country Club alelnöke és tagja volt, mely nagy szorgalommal tanuljon tovább újabb és újabb táncokat. Szelétszámú klub western játékokkal és linedance bemutatóval retnénk ezt az utolsó erőbedobással is tovább vinni. A
szórakoztatta a francia Doller Kisvasút nagyérdemű turista countrytánc életstílussá és nemes feladattá vált mindannyiunk
közönségét.
számára. Erőfeszítéseinket elismerik, és a csoport iránti szimMagyarországon tavaly januárban alakult meg a 22 táncos pátiáért és támogatásért ezúton is szeretnénk hatalmas köszökedvű amatőrből álló kedvtelési célú tánccsoport – a generá- netünket kifejezni a Város és a Közművelődési Intézmény
ciók harmóniáját tükrözve –, mely haladó csapat Balatonke- vezetőinek!
nesén, a Kultúra Házában tartja a táncpróbákat. Az idén febKuttler Anita

Június 27-én a Szezonnyitón is fergeteges programokkal várunk mindenkit!
A délután folyamán családi ügyességi játékok, közben a Napvirág együttes interaktív gyermekműsora.
Este retro disco Budai Rolanddal!
A részletes műsortervet keresse a plakátokon!
Várjuk! Ne maradjon otthon!
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A múlt héten, amisát, amikor ébren volt,
kor egyik reggel elvitakkor a többiekkel játtem a gyermekünket a
szott (illetve eleinte
Tátorján Játékvárba, megcsak nézte őket), ha
Egy anyuka szemével
ütötte a fülemet egy hír,
elálmosodott, kerestek
hogy ősztől valószínűneki egy csendes zugot,
leg bezárják, mert az önkormányzat nem akarja tovább finan- álomba ringatták és vigyáztak rá.
szírozni. Ahogy kifelé sétáltam az épületből, eszembe jutott,
Ha valamikor valamiért nem vittem, reklamáltak, ha újra
hogy hogy is kerültem én ide…
vittem, a gyerekek odaszaladtak hozzánk, megsimogatták és
Kár lenne tagadni, nem így terveztem. Amikor még csak mondták, hogy „újra itt a Miki”.
ábrándoztunk a fiamról, úgy gondoltam, hogy az első két évet
Háromnegyed év elteltével kisfiam ma már teljes jogú
itthon, együtt töltjük, de az élet mást hozott. Egy szomorú tagja a csapatnak, minden szempontból. Velük játszik, velük
családi helyzet miatt kénytelen voltam már féléves korában alszik és velük eszik. A farsangot sajnos ki kellett hagynunk,
keresni egy helyet, ahol hetente kétszer-háromszor nyugodt de a felkészülés minden pillanatában ott volt. Szó sincs olyan
szívvel otthagyhatom néhány órára, amíg én édesanyám szívszorító zokogós búcsúkról, mint amikről hall az ember,
ügyeit intézem, vagy őt látogatom a kórházban.
ha megérkezünk és átvesszük a benti cipőt, ő onnantól otthon
Ismerőseim ajánlották Balatonkenesén a Tátorján Játékvá- érzi magát.
rat. A bölcsőde szóra összeszorult a gyomrom, rossz levegőjű
Én pedig nyugodt vagyok. Akkor is, amikor reggel bevisötét szobák emléke derengett fel, sok ordító gyerek és arcta- szem, és szertartásosan üdvözöljük Tátut, a kabalamajmócát,
lan dadusok. A családi napközi is biztos valami ilyesmi… aki a kapuban vár mindenkit, illetve citromsárga gyerekét.
De, kényszerhelyzetben lévén fogtuk magunkat és elmentünk Akkor is, amikor otthagyom. Fiam int egyet dundi kis kezémegnézni.
vel, majd elindul a játékpolc felé. Akkor is, amikor megérkeNapfényes, jó levegőjű házat láttam, hívogató játszótérrel. zem, hogy elhozzam, és elmesélik, hogy hányszor tömte tele
Mikor beléptünk, kedves gyerekzsongás és finom ebédillat a pocakját a finom bölcsődei koszttal. És akkor is, amikor
fogadott. A folyosó végén pedig benyitottunk a csodák biro- itthon fél kiló homokot szedek ki a cipőjéből (gyakran a
dalmába – legalábbis fiam arckifejezéséből ítélve. A családi pelusból is), mert ez annak jele, hogy a jó levegőn volt és
napköziben két gyerek a gumizsiráfokon, vagy miken ugrált, játszott…
kettő a kiskonyhában főzött, kettőnek pedig mesét olvasott
Jó volt ez a nyugalom az elmúlt időszakban, még egy
egy kedves dadus. Mint kiderült, egy pöttöm híján teljes volt egyetemet is elkezdhettem, hála a családom támogatásának és
a létszám, így kénytelen voltam búcsút mondani annak az a Tátorján meglétének. De mostanában újra nyugtalan vaelőítéletemnek, hogy senki sem figyel majd az én kisfiamra.
gyok, mert nem tudom, hogy magyarázzam majd el a kisfiPersze még mindig aggódtam, mert ők már nagyok vol- amnak, hogy a barátait, a dadusokat és legjobb cimboráját,
tak, másfél-két évesek, napi rutinnal, mi pedig még ott tartot- Tátut szeptembertől nem láthatja majd, mert bezárják a csalátunk, hogy evés, alvás és egy kis ébrenlét váltja egymást. di napközit…
Hogy is lesz ez? Prímán. Fiunk megtarthatta a saját kis ritmuSzalai Eszter, anyuka, a Bartók Rádió szerkesztője

Mi újság a Tátorján Játékvárban?

A hír

igaz, sajnos igaza van az anyukának. A 2015. március 17-én megtartott Balatonkenese Város Önkormányzat
rendkívüli testületi ülésen a képviselő testület ötmillió-

kilencszázezer forint támogatást szavazott meg a Tátorján
Játékvár 2015. évi működéséhez, így előre láthatóan költségvetésünkből így 2.100.000 Ft hiányzik. A pontos összeg ez év
szeptemberében lesz tudható, ha a nyári játszóházak és szolgáltatások bevételei ismertté válnak. A Kft. taggyűlés állásfoglalása alapján a bevételek növelése érdekében 2015. szeptembertől a Tátorján Bölcsőde Gyvt. 147§ alapján számított
szolgáltatási önköltségét (1700,- Ft/nap) az igénybevevő
családok fizessék meg. A fizetési kötelezettséget vállalni nem
tudó vagy nem akaró családok gyermekei a Kippkopp Bölcsődében kerülnek elhelyezésre.
A Tátorján Bölcsőde és Családi napközi az 1997. évi
XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 35.§- a alapján érdekképviseleti fórumot
tartott. A jelenlévő érdekképviseleti fórum tagjai az alábbi
felvetéseket, javaslatokat tették a Tátorján Játékvár szeptembertől történő működtetésére:
– A Tátorján Bölcsődébe járó gyermekek szülei által
megválasztott Érdekképviseleti fórum szülő tagjai
kérjük, hogy az intézményben már ellátási jogviszony-
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ban álló (megállapodást kötött) gyermekek gondozásanevelése 2015. szeptemberétől továbbra is ingyenes maradhasson.
A gondozási-térítési díj fokozatosan, az új jelentkezők
tekintetében kerüljön bevezetésre.
Az esélyegyenlőség, szabad intézményválasztás biztosítására azon gyermekeknek, akik a Gyvt. szerint mentesülnek a gondozási-térítési díj fizetése alól (gyermekvédelmi kedvezményezettek, 3 gyermekes család, tartósan beteg gyermek), az önkormányzat vállalja át a díj
megfizetését.
Tájékoztatást kérünk arról, hogy a Kippkopp Óvoda
bölcsődei csoportjában minden fizetni nem tudó, eddig a
Tátorjánba járó gyermek elhelyezhető lesz-e szeptembertől.
A Kippkopp bölcsődei csoportban vállalják-e és megvannak-e a 6 hónapos kortól bölcsődei gondozást igénylők ellátásához szükséges feltételek, csecsemőétkeztetés
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stb. (Két 11 hónapos és egy 14 hónapos gyermek is érintett.)
Javaslatok, amellyel a szülők által fizetendő gondozásitérítési díj csökkenthető vagy kiváltható:
– a Játékvárat a református (vagy valamely más) egyház
működtesse tovább;
– a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde telephelyeként, önkormányzati fenntartásban működjön;
– magánintézményként működjön tovább, ebben az esetben a térítési díjra szükség lehet.
Optimista emberként remélem, hogy sikerül megoldást találni a hozzánk beíratott 19 gyermek, család, a szolgáltatásainkat igénybevevő több száz nyaraló és 7 balatonkenesei dolgozónk problémájának megoldására. Balatonkenese Város
Önkormányzatának egymilliárdot meghaladó költségvetéséből évi nyolc millió forint támogatás erre a célra nem jut?
Novák Éva ügyvezető

Tisztelt Újságolvasók!
Az elmúlt időszakban történt: a képviselő-testület egyhangú döntésével kinyilvánította, hogy az elkövetkezendő
nevelési esztendőtől fogva nincs módja anyagilag támogatni a
balatonkenesei Tátorján Bölcsőde és Játékvárat.
Miért is került erre sor?
Az Játékvár működését több mint 6 éve kezdte meg, egy
elnyert pályázat eredményeképpen. Az akkori elképzelés
szerint sokkal szélesebb tevékenységi körrel, 1-2 év után
anyagilag önfenntartóvá vált volna az intézmény.
Sajnos az elnyert pályázatból több elem nem valósulhatott
meg, így a bevételt hozó tevékenységek hiányoznak a rentábilis működéshez. Az elmúlt években az Önkormányzat
évente kb. 10 millió forinttal járult hozzá üzemeltetéséhez. A
tevékenységi kör azonban nem bővült, a bevételek nem nőttek jelentősebben. A családi napközit működtető kft. az önkormányzati támogatáson túl utóbb több esetben már a törzstőkét kezdte felélni. Ezt több millió forint értékben városunk
pénzéből kellett visszapótolni.
Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a kft. fenntartása, bölcsőde és játszóház e formában történő üzemeltetése az Önkormányzat gazdálkodása számára veszélyes és
kiszámíthatatlan.
Az elmúlt esztendőben Balatonakarattya leválása okán
költségvetésünkből az ezt megelőző évekhez képest több
százmillió forint hiányzik. A működőképesség megőrzése, a
racionális működés érdekében a város vezetésének több nehéz és népszerűtlen döntést kellett meghoznia. Álláshelyeket
szüntettünk meg, dolgozóknak szűnt meg a munkahelye, és
egyéb átszervezéseket kellett végrehajtanunk, hogy településünket adó emelése nélkül, változatlan színvonalon tudjuk
tovább üzemeltetni. Az érintettek természetesen más színezetet adnak minden történetnek, de a Tátorján Bölcsőde és
Játékvárat nem kívánjuk bezárni, anyagilag támogatni viszont
tovább nem tudjuk. Több lehetőség ismert a további működtetés érdekében, de ebben az intézményvezető asszony teszi
meg a szükséges lépéseket, melyhez a város vezetésétől minden segítséget meg fog kapni. Ismereteim szerint a vezetőasz-

szony az intézmény egyházi fenntartásba adása ügyében tett
lépéseket. További lehetséges variáció a fizetővé tétel, amely
ellen ismét nincs kifogásunk. Felmerült a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde telephelyeként történő működtetés, önkormányzati
fenntartásban. Ez részünkről azért nem elfogadható, mert
akkor az önkormányzati fenntartású intézményt hozzuk nehéz
helyzetbe azzal, hogy fizetett versenytársat támogatunk.
Balatonkenesén ezen kívül is van bölcsőde és óvoda, önkormányzati fenntartásban. A Tátorjánból esetlegesen kiszoruló gyermekek ott nyerhetnek elhelyezést, ha arra jogosultak
(tehát mind két szülő dolgozik és balatonkenesei lakos). Városunktól nem elvárható, hogy más településről származó
gyermekek ellátására költsön, s nem elfogadható, hogy a
szülő GYES-en, GYED-en van odahaza, mellette pedig a
közösség pénzén nevelik gyermekét, és ezért még külön
intézményt is tartsunk fenn. Ha pedig megvizsgáljuk a Tátorján dolgozói, szülői és ellátotti névsorát, érdekes összefüggésekre ébredhetünk.
Először legyen annyi gyermekünk, hogy teljen meg a
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, legyen teljes a kihasználtság,
majd utána nyithatunk telephelyet, tagintézményt. Annak
semmi értelmét nem látom, hogy két intézményt finanszírozzunk úgy, hogy egyik működése, feltöltöttsége sem optimális.
Addig, amíg a kenesei gyermekeket egy intézményben el
tudjuk látni, addig másikat működtetni nem ésszerű.
A bölcsődei ellátás városunk számára nem kötelező, nálunk sokkal nagyobb városokban sem mindenhol létezik.
Ennek ellenére, az itt élők akaratának megfelelően, a
gyermekek egészséges fejlődése érdekében továbbra is megőrizzük az önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvoda
nevelési színvonalát, azt anyagilag támogatjuk.
Ehhez kérem a leírtak és elhangzottak tudomásulvételét és
mindannyiuk támogatását.

Tömör István
polgármester

Balatonkenesei Hírlap
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Élő emlékezet
További adalékok a megszállástól megszállásig-időszakhoz
Őszintén örültem Gyurica István úr,
a Baráti Kör alapítója elmúlt lapszámban megjelent sorainak. A történelmünk iránti érdeklődés önmagában becsülendő, a tárgyalt időszak meg különösen fontos, hiszen jórészt meghatározta a ma élő generációk sorsát is. A
cikk szerzője számos fontos tényre irányítja a figyelmet, a „szilánkok” többnyire jól jellemzik a Horthy-korszak és
a Magyar Királyság második világháborúba lépésének körülményeit, mozzanatait. Néhány általam ismert, olvasott részlet felidézésével szeretnék hozzájárulni a téma teljesebb feldolgozásához.
Kiindulópont nyilvánvalóan csak
Trianon lehet: az emberiség eddigi történetének alighanem leginkább aljas és
igazságtalan „békeszerződésének” traumáját a magyarság mindmáig nem tudta
teljesen kiheverni. Minden általam ismert forrás szerint, a Horthy-korszak
elsőrendű célja a belpolitikai stabilizáció, a gazdasági fejlődés beindítása,
majd pedig külpolitikai téren a trianoni
határrevízió volt. A bethleni konszolidáció számos eredményt hozott: a pengő Európa egyik legerősebb valutája
lett, az iparfejlődés szárnyakat kapott,
hatalmas előrelépés történt az oktatáspolitikában, egyúttal lassan-lassan Magyarország elszigeteltsége is oldódott,
külpolitikai mozgásterünk némileg bővült. Erősödött a nemzeti érzés, a politikai vezetés tudatosította az emberekben Trianon elfogadhatatlanságát. Csak
megerősíteni tudom Gyurica Istvánt,
mert Anyámtól többször hallottam az
iskolában szavalt idézetet: „Csonka
Magyarország nem ország, egész
Magyarország mennyország.”.
Az 1929-33-as világválság a Magyar Királyság gazdasági-társadalmi
fejlődését is visszavetette. Továbbra
sem volt egészséges a nagybirtokrendszer, de a harmincas évek második felére az erősödő ország már időszerűnek
látta a szükséges határrevíziót. Lehető-

leg békés úton, tárgyalások révén, de ha
ez nem sikerül, akkor fegyveres erővel,
külső támogatással. Az antanthatalmakhoz nem fordulhattunk, hiszen ők voltak Trianon szerzői, és továbbra is a
bennünket fojtogató kisantant országokat – főként Csehszlovákiát és Romániát – támogatták. Elsőként Olaszország
mutatkozott megértőnek a magyar tragédia legalább részleges orvoslásában,
majd egyre inkább a Közép-Európában
újra domináns szerepet betöltő Német
Birodalom. A két bécsi döntés, a Felvidék és Észak-Erdély visszatérése óriási
sikernek számított, de később súlyos
árat kellett ezért fizetnünk.
Hozzászólásom és e cikk írásának
fő motívuma az, hogy több ellentmondás, szorító tényező mellett, meggyőződésem szerint a magyar vezetésnek
nem volt igazán választása. Ennek oka
kettős: a határrevízió elsődleges célja,
valamint Magyarország geopolitikai
helyzete. Utaltam az előbb arra, hogy a
részleges határrevízió ügyében csak
Németország és Olaszország támogatására számíthatott. Horthy Miklós maga
sem volt kifejezetten németbarát, de
egyértelműen az angol kapcsolatot preferálta Bethlen István, KeresztesFischer belügyminiszter és a későbbi
két miniszterelnök, Teleki Pál és Kállay
Miklós. Próbálkoztunk angolszász kapcsolatkereséssel Isztambulban is, SzentGyörgyi Albert révén.
Kevesebbet hangoztatott tény, hogy
1940-ben a magyar kormányzat ötmillió pengőt helyezett letétbe egy londoni
emigráns kormány megalakítására,
melynek Bethlen István lett volna a
vezetője, hasonlóan a Beneš vezette
csehszlovák és a Mikolajczik vezette
lengyel emigráns kormányhoz. A megvalósításra sajnos nem került sor, miként a későbbi, 1944 októberi kiugrási
kísérlet sem járt sikerrel. Felismerésünk, törekvésünk volt, de a megvalósítás kudarcba fulladt. Ennek fő okát én –
a kivitelezés esetleges szervezetlensége,

tétovasága mellett – döntően az ország
geopolitikai adottságaiban vélem megtalálni. Az USA és Anglia messze volt,
és van ma is, Németország meg nagyon
közel. Ma sem más a helyzet… Hiába
voltak, akik kétkedtek a Német Birodalom lehetséges katonai győzelmében, a
történelmi-gazdasági-geopolitikai viszonyok alapvetően ezt az erőteret
jelölték ki számunkra. Talán lehetett
volna még valamelyest időt nyerni, lavírozni a hadba lépéssel, de kockán volt
a határrevízió tarthatósága – a románok
és szlovákok már harcoltak –, és Magyarország előbb-utóbb mindenképpen
hadszíntérré vált volna. Alighanem a
rossz és még rosszabb megoldás között
választhattunk, ha választhattunk egyáltalán…
1941 nyarán a korszerű német haditechnika és színvonalas hadvezetés
gyors, látványos sikereket hozott a
szovjet fronton is. Hetek alatt gyors
előnyomulás, milliós szovjet hadifogoly
ejtése; novemberre a csapatok már
Moszkva előtt álltak, úgy tűnt, a villámháborúnak sikere lehet. Újabb források szerint (Szuvorov tábornok) a
szovjetek támadó háborúra készültek
Németország ellen, éppen felvonulóban. Részben ezért voltak aránytalanul
hatalmasak az első hetek veszteségei.
Hamarosan jött viszont a fordulat: a
rendkívüli hidegben az addig precízen
működő német technika csődöt mondott. 1941 decemberében hadat üzent az
Egyesült Államok, Moszkvát nem sikerült elfoglalni és a szovjet fő erőket
megverni. A front rendkívül kiszélesedett, az utánpótlási vonalak nagyon
megnyúltak, megindultak az amerikai
hadianyagszállítások. Nyilvánvalóvá vált
a szövetséges hatalmak emberi erőforrásban, hadianyagban megnyilvánuló
óriási túlereje, amelyet a német minőség nem tudott ellensúlyozni. Énekelte
ugyan a rádió, hogy „minden december
új májust ígér”, de a második nekifutásra, 1942-ben sem sikerült a döntő győ-
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zelmet kicsikarni. A villámháború esélye szertefoszlott, ettől kezdve a stratégiai kezdeményezés a szövetséges koalíció kezébe került, és fokozatosan érvényesült az egyértelmű mennyiségi
fölény. Döntő katonai fordulatok:
kurszki tankcsata, Sztálingrád, Afrikában El-Alamein, majd 1944 júniusában
az angolszász csapatok normandiai
partraszállása. Meggyőződésem szerint,
a háború kimenetele már jóval előbb
eldőlt, de ekkorra vált nyilvánvalóvá.
Itt jutunk el a két megszálláshoz.
1944 tavaszára a német hadvezetés számára két lehetőség adódott: fegyverletétel mégpedig feltétel nélkül; vagy
harcolni és pusztulni az utolsó töltényig. Hitler az utóbbit választotta. A
német tisztikar egy része által megkísérelt, Hitler-ellenes sikertelen merénylet
1944 júliusában (Stauffenberg gróf)
sem hozott fordulatot. Mindebből adódott, bármennyire fájó nekünk, hogy a
katonai végjátékban Magyarország német megszállása elkerülhetetlenné vált.
Még jelentős harcok voltak például a
Balaton körül vagy Budapest ostrománál, a nyugati fronton pedig az 1944
novemberében az Ardennekben (Belgium) megkísérelt Rundstedt-offenzíva
hozott súlyos áldozatokat. Itt a németek
még 49 hadosztályt vontak össze, de a
páncélosok üzemanyaga kifogyott…

Balatonkenesei Hírlap
Mintegy nyolcvanezer amerikai katona
halt meg két hét alatt, holott a teljes
világháborús veszteség amerikai részről
kétszázötvenezer fő volt! Megrázó és
nagyszerű az erről szóló „A halál 50
órája” című film. A német megszállás
tehát 1944 márciusában egyértelműen
katonai célú, kényszerű akció volt,
amely néhány hónap alatt is rendkívül
súlyos veszteséget okozott: a zsidóság
jelentős részének deportálása, nyilas
rémuralom, Budapest pusztulása.
Hamarosan jött azonban a második,
a szovjet megszállás. Itt sem volt reális
esélyünk ennek elkerülésére. Horthyék
egészen 1944 nyaráig bíztak abban,
hogy a szövetséges csapatok a Balkánon – is – partra szállnak, remélték,
hogy legalább a Dunántúl angolszász
kézre kerül. Nem így történt, mert mint
később több forrásból kiderült, Churchill és Sztálin már 1943-ban Teheránban megállapodott abban, hogy KözépEurópa a szovjet érdekszférához tartozik majd. Külön érdekesség, hogy papírfecnire írták az egyes országok sorsának alakításában a befolyásuk százalékos megoszlását: Románia 90% szovjet, 10% angolszász, Magyarország 5050%, Görögország 90% angolszász,
10% szovjet. Az 50%-ból mint tudjuk
és tapasztaltuk, 100% lett. Churchill
számára fontosabb volt a Földközi-
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tenger, mint Közép-Európa… Kétségbeesett, utolsó kísérlet volt a magyar
vezetéstől a háborúból való kiugrásra a
moszkvai fegyverszüneti tárgyalás
1944 októberében. Október 11-én az
előzetes megállapodást is a felek aláírták, október 15-én pedig Horthy erről
szóló proklamációja a rádióban elhangzott. A szükséges parancsok viszont
nem jutottak el a magyar csapatokhoz,
a kiugrási kísérlet összeomlott. Katonailag meghódított terület lettünk, kifosztott családokkal, megerőszakolt nőkkelasszonyokkal. Leigázott ország mintegy
hétszázezer elhurcolt férfival, ránk
kényszerített kommunista rendszerrel,
45 évig „ideiglenesen” állomásozó
szovjet csapatokkal. Mindez már a világháború után, békeidőben!
Ez a megszállás máig ható, főként a
tudatban, a valós értékek tagadásában,
negligálásában, de a gazdasági elmaradottságban, az általános viszonylagos
szegénységben egyaránt.
Örüljünk viszont annak, hogy az a
rendszer megszűnt, szabadságban
élünk, dolgozhatunk, írhatunk és véleményt formálhatunk.
Szívesen várom és olvasom mások
véleményét is!

2015. június 4.: a trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulója

dr. Tábori György
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„Két teljes életet éltem”
Baky Péter egyedülálló életpályát tudhat maga mögött, mint magánember és mint
festőművész egyaránt. Beszélgetésünk során világossá vált előttem, hogy, alkotói
vénája kiapadhatatlan, hiszen sok terv és ötlet van a fejében.

Péter a kilencvenes évek végén vásárolt házat Balatonkenesén és már egy
évtizede él köztünk életvitelszerűen.
Szeretném a tisztelt olvasókat megismertetni egy olyan emberrel, aki nagyon sokat tett hazánk művészeti életének széles körű megismertetéséért, és
egyben a kortárs festőművészet egyik
kiemelkedő alakja. Ezt bizonyítja, hogy
számos elismerése és díja mellett, legutóbb 2014. augusztus 20-án Áder János a Magyar Köztársaság Elnöke „A
magyar művészeti életet és az egyetemes emberi értékeket gyarapító kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként” a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.
Régi ismeretségünk okán kezdeményeztem vele a találkozást, amire a
házában került sor, a jelenlegi „alkotóműhelyében”. Érdekes volt látni az
éppen elkészült pályázati rajzát, és a

kedvenc képeinek egy részét, melyek a
szobáit díszítik. Közvetlen és barátságos beszélgetés keretében mesélt nekem mind a civil, mind a művészeti
életútjáról.
Meglepődve hallgattam, hogy pályája elején még filmrendező, operatőrnek készült. A főiskolai szak előfeltételeként pedig 1972-78 között a Magyar
Képzőművészeti Főiskola, Egyetemi
festő szakára járt.
Itt az a Domanovszky Endre tanította, akit ő az 1950-es, 60-as évek egyik
legnagyobb festőjének tart. Aki magánemberként valamint művészként is
nagy hatással volt rá. Ekkor kezdett
komolyan foglalkozni a festői léttel.
1977-ben vették fel az akkori Magyar Művészeti Alapba, mely ma a
Magyar Alkotók Országos Egyesülete,
mely képzőművészeti tagozatának a
mai napig ő az elnöke.

1979-81 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola fotóműhelyét vezette és oktatta a restaurátorokat.
Az első önálló kiállítása 1980-ban a
Ferencvárosi Pincegalériában volt.
Majd 1985-92 között tanárként a
szekszárdi Illyés Gyula Pedagógia Főiskolán tanított.
A fordulatot életében és művészetében egy német házaspár jelentette. A
balatonkenesei strandon rajzolgatva találkozott velük. Annyira megtetszett
nekik a kész mű, hogy ajándékként
megkapták. Egy rövid idő múlva felkeresték, hogy Németországban kiállítást
szerveznének neki. Ezt a kiállítást több
is követte, Nienburgban, Bremenben,
Worpswerdeben. Az ottani pozitív élmények és emberi kapcsolatok, megnyilvánulások hatására döntötte el,
hogy a szekszárdi Művészetek Házának
vezetői posztját megpályázva ezt a
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mentalitást és vonalat szeretné képviselni. 1993-ban
ez a lehetőség meg is adatott neki, és egészen 2012es nyugdíjba vonulásáig igazgatta az intézményt.
Ezzel párhuzamban pedig
1995-2010 között a Ferencvárosi Pincegaléria művészeti vezetője is volt.
Szekszárdi pályafutása
olyannyira sikeres volt,
hogy egy vidéki kiállítóés koncertteremből egy országos hírű intézet került
ki a kezei közül.
Pályafutása során több
ösztöndíjat is nyert 1984ben Lengyelországba, Lomzaba, 1998-ban Németországba, Iserlohnba, és
2001-ben Párizsba, Franciaországba. Megkérdeztem, hogy konkrétan mit is
jelentenek ezek az ösztöndíjak. Elsősorban szakmai továbblépést, szemlélettágulást, új ismereteket,
emberi kapcsolatokat jelentett s világot láthatott
az ember. Az ösztöndíj
végén pedig egy kiállítás
keretében ismerheti meg a
szélesebb közönség az
alkotásokat, amelyek egy
része természetesen a meghívót illeti.
Itthon és külföldön számos önálló
kiállítása, tárlata volt, rendszeres résztvevője az országos tárlatoknak, pályázatoknak, valamint jó néhány művésztelepet vezetett a Magyar Művelődési
Intézet szervezésében. A mai napig is
több országos kiállításnak a szervezője,
rendezője és kurátora.
Megannyi hazai kiállítása mellett
olyan helyeken is megcsodálhatták képeit, mint Bécs, Brassó, Stuttgart és
Párizs.
Tagja még a következő művészeti
szervezeteknek, mint a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Grafikusművészek Szövetsége, a Magyar Festők Társasága, a
Veszprémi Művész Céh és a Kapos Art.
Arra a kérdésemre, hogy miért pont
a mi városunkat választotta, elmondta,
hogy felesége családjának Balatonakarattyán volt nyaralója, „ide nősültem”.

Balatonkenesei Hírlap

Baky Péter: Liszt-portré

A balatonkenesei városrész mellett azért
döntött, mert az itteni élet vonzotta, gyermekei már itt nőttek fel, unokái is itt látogatják. Ebben a döntésében az is megerősítette, hogy művészbarátjának, VargaAmár Lászlónak is itt van nyaralója.
A Balatont szereti, mindig is a víz
közelében élt. Gyerekként a Tisza mellett nőtt fel, Szekszárdon pedig a Dunához járt. Itt akar maradni, vidéken. Ez a
lét, ez a világ, amelyben itt él, erőteljesen, inspirálóan s jótékonyan hat rá.
Képeit elnézve, műveinek jelentős
része figurális, az emberi kapcsolatok
és érzelmek megjelenítése szürrealista
módon, néha expresszionizmussal ötvözve. Témai között a bibliai jelenteket, a tájszerű álomképeket és portrékat
is egyaránt megtaláljuk, mindezt egy
sajátos, Baky Péter-féle világba helyezve. Keresztút című 17 képből álló pannója a Szekszárdi Kolping Iskolában,
Szekszárd Története című pannója
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pedig a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalban látható.
Egy sokoldalú művész,
kinek munkái között megtalálhatók például verseskötetek illusztrációi, tusrajzokként, vagy akár szobortervek, melyek alapján a Szekszárdon található II. Világháborús Emlékmű és a Borkút is elkészült.
Eltűnődtem azon, hogy
ilyen sikerekkel a háta mögött mégis hogy volt energiája mindenre. Elmondta,
hogy szerencsésnek érzi
magát, mert két teljes életet
élt.
Magánemberként munkájában sikereket ért el. Két
lánya örökölte tehetségét,
Petra zseniálisan rajzolt,
Réka kivételes fotós. De ők
a civil életben találták meg
a boldogságot. Fia, Marcell
modellező, modellépítő.
Művészetét talán majd
unokái közül az egyik
viszi tovább.
Képzőművészként életpályáját még nem tekinti
teljesnek, mivel elmondása
szerint több száz kép ötlete
kavarog a fejében s reméli
ebből az évek során legalább 25-30 maradandó mű születhet.
Az emberek, a napfelkelte, a csillagok, a kikötői séták, a balatoni lét, sőt
még a tulipánok növekedése a kertben
is megihleti.
Péter egy szerény, közvetlen, érzelmekben gazdag, de mégis tudatosan
gondolkodó ember. Beszélgetésünk
során elhangzott egy olyan gondolata,
mely számomra és talán többeknek is
elgondolkodtató lehet.
„A művészet mindig tükörképe a civil társadalomnak. Folyik a III. világháború, vagy azt is mondhatnám még
tart a II. A világban az éhínség, a szenvedés és a folyamatos harc, háború a
jellemző. Ezekben az időkben kell a
nyugalom és a csend. Többek között ezt
kell, kellene megadnia a művészetnek!”
Szabó Tamás
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Köszönetnyilvánítás
Az újság adta nyilvánosságon keresztül szeretném köszönetemet kifejezni mindazon jóbarát, hűséges munkatárs, ismerős
számára, akik férjem halála miatti fájdalmukat, részvétüket akár élő szóban, akár írásban vagy segítő cselekedettel kifejezték
családunk irányában.
Köszönöm a Balatonkenesei Hírlapban megjelent megemlékezést.
Szeretném közölni továbbá a búcsúztatásán, barátjától elhangzott néhány mondatot.
Különös hitelét adja az a több évtizedes szakmai, érdekképviseleti munka, melyet egymás közelében végeztek. A nekrológban említett kitüntetést személyesen már nem vehette át, ezért megosztom Önökkel.
Bár férjemet legendásan nagy munkakedvvel, tetterővel áldotta meg a Teremtő, munkája jutalmát, a megérdemelt pihenést
már nem élvezhette, nem érhette meg. Azon kevesek egyike volt Ő, aki minden embertársában meglátni vélte a tartalmas élethez szükséges tulajdonságokat. Valamennyien példát vehetnénk emberségéből, hűségéből, a jövőbe vetett hitéből. Ezt fájdalmas veszteségek, csapások és csalódások megtapasztalása után is képes volt megőrizni.
Gyászoljuk: két gyermekünk, három kicsi unokánk és az egész összetartó, erős család. Hiánya fáj…
Sipőcz Istvánné

Sipőcz István nekrológja a Magyar Vadászlap 2015. áprilisi számában


Mélyen Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Közösség!
Ha most Pista barátunk az égi vadászmezőkről letekint –
ahova igazi nagy vadászként került – láthatja, hogy mennyi
barátot hozott össze az iránta érzett tisztelet, megbecsülés. A
gyászolók döntő többségét mégis a szeretet vezérelte, hiszen
olyan barátunk hamvai előtt állunk, akiről mindenkiben egy
közvetlen, kedves ember emléke maradt meg.
Balatonkenesén született 1952-ben, itt nevelkedett nagy
szeretetben. Paraszti gyermekkora egy olyan testet, lelket,
elmét erősítő, gyarapító időszak volt, tele munkával, amely
élete meghatározója lett.

Kiváló tanulóként a megye legjobb középiskolájába, a
Lovassy Gimnáziumba került, majd az erdész és gazdász
pályaválasztás között vívódva a mezőgazdaságot választotta.
A Keszthelyi Egyetem agrárkémikus-agrármérnöki szakán végzett 1977-ben. Visszatért szülővárosába, ahol másfél
év kivételével haláláig az Egyetértés tagja volt.
A szokásos létrát nagyon gyorsan megjárta, hiszen 1988
óta elnökként vezette a társaságot. Iszonyú energiával vezette
ki a gazdasági nehézségekből illetve a politikai döntések
útvesztőiből a szövetkezetet. Legjobban a növénytermesztést
szerette. Bárhol járt az országban, a világban, mindig az újat,
a jövőt kereste, s amit tudott, igyekezett a szövetkezetben
megvalósítani. A sikereket nem titkolta, számtalan bemutatót
tartottak Kenesén. Országos szakmai szervezetek meghatározó tagja volt. Egész életét a közösségi szemlélet jellemezte.
Önzetlenül, odaadóan vett részt több cikluson keresztül a
kenesei képviselő-testület munkájában.
Szakmájával kapcsolatban szinte mindenhol ott volt, ahol
a nagyüzemi mezőgazdaság érdekében tenni kellett. Tizenhét
éven át volt a Veszprém Megyei TESZÖV elnökségének
tagja, képviselte a megyét az országos választmányokban.
Kezdettől fogva elnökségi tagja volt a Veszprém Megyei
Agrárkamarának, amelynek végül elnöke is volt.
Ezek a feladatok számára nem státushalmozást jelentettek, hanem véresen komoly munkát. Nem riadt meg, ha tüntetést kellett szervezni, nem görcsölt, ha sok száz emberhez
kellett kiélezett helyzetben szólnia. A témák sokaságában adott véleményt a jó ügy érdekében. Nagyon sok emberen segített, legtöbbször önzetlenül.
Tevékenységéért számtalan kitüntetést kapott, a legutolsót
szerdán kellett volna átvennie, de helyette csak az egyperces,
néma gyász maradt.
A természet rajongója volt. A napkelte a határban érte,
mindenkinél előbb szemlélte, gyönyörködött a friss szántásban, a kibújt magban, a tengerként ringó gabonatáblákban.
Az esték, az éjszakák az erdőben érték.
Az erdő szerelmese volt, itt gyakorolta egyetlen hobbiját,
az igazi vadászatot. Tevékenyen részt vett a vadásztársaságok
szervezésében, a vadászati szabályok kialakításában.
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Mindezt nem tudta volna megvalósítani, ha nem egy szerető, biztonságot adó család áll mögötte. Amikor tehette, feleségével, családjával kirándult, utazott, számára ez jelentette a
feltöltődést a munkára.
Nem az a típus volt, aki fényképek mutogatásával, családi
események mesélésével bizonyította családszeretetét. Egyszerűen úgy élt, hogy mindez sugárzott róla. Mindössze egyszer
hallottam, amikor rajongással beszélt családtagjáról, ami számomra az egyik legszívszorítóbb élmény volt. A tragikusan
elhunyt fia temetésén e helyről elmondott búcsúztató a legkeményebb férfiak szemében is könnyeket fakasztott. A szépen
megfogalmazott, megrendítően előadott búcsúztatás mutatta
meg igazi családszeretetét, hihetetlen tartását.
Az éveket számolva igazságtalanul keveset kapott a földi
életből. Ehhez az utolsó két év eseményei bizonyára súlyozottan hozzájárultak. Élete így is egy hatalmas, gyönyörű
küzdelem volt, de nagyon sok elképzelést, tervet magával
vitt.
Nagyon sok barát, szervezet nevében búcsúzunk tőle.
Valamennyiük nevében ígérem, hogy emlékét megőrizzük,
emberségét mindenkinek elmondjuk.
Isten veled, nyugodj békében!
Bátor Árpád

A csend

Haza

A csend az én igazi társam, vele lázadó szívem is megpihen.
Olyankor nem vitázok a világgal, s lelkem újra békére lel.
Vágyón csodálhatom a kéklőn ragyogó Balatont,
S mindörökre kitáruló lelkembe fogadva e festői tájat.

Oly zavaros e világ, itt a bűn és az erkölcs egymásra nem talál.
A sok éjszakai fájó sóhaj a lágy szellővel tovaszáll.
Vaj mikor jönnek már a várva várt boldog napok,
Amikor a megfáradt emberek arcán a boldogság fénye ragyog?

Csak a csend szülheti meg a tiszta, őszinte gondolatot,
S megláttatni mily széppé tud válni e komor világ.
Az élettől kapott pillanatok jelentik számomra a holnapot,
Amiktől úgy érzem, jóval igazabb és bölcsebb vagyok.

Most, mikor sok dolgozni vágyó magyar a nagyvilágban bolyong,
Mert élni kell, s munkát, megélhetést nem nyújt e hon.
Félő, elfeledik ők, számukra merre van az ősi haza,
Hiába hangzik fel oly sokszor nemzetünk hívó szava.
Kérőn fordulok Hozzátok, ne feledjétek el, hol a Ti hazátok.

A csend, amelyre az ember oly sokszor hiába vágy,
Ritkán adatik, mint télen a csicsergőn daloló kismadár.
A földi élet szépsége s öröme is csak egy rövid múló pillanat,
Akár egy színes pillangó, amely jött, s már tova is haladt.
Id. Mészöly Sándor

Őrizzétek meg szívetekben e nemzet szeretetét,
Mert e rossz világ egyszer véget ér.
Nem lesztek más nemzet cselédje,
Velünk éltek együtt, ez egy igazabb világ reménye.
S majd ha győz az erkölcs és a hit, meglássátok, mily boldog lesz e nép,
Eltűnnek közülünk sok hitvány, telhetetlen s önző,
A világot magának tekintő, lelketlen faj,
Ki véreit megtagadván csak papíron magyar.
Ajkukról hiába hangzik el a sok ima s fohász,
A Jó Isten nékik soha meg nem bocsájt.
Már tisztulni látszik a kék Duna,
S kevesebb hordalékot hord a hátán a szőke Tisza,
S velük együtt tisztul a sok lélek, erősödik a hit,
S újra őszinte ajkakról csendül fel a templomi ima.
Így lesz újra erős nemzet, e büszke nép igazi otthona
Az Áldott Szent Magyar haza.
Id. Mészöly Sándor
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Május 1-jén kora délelőtt már jó kis társaság jött össze a Kenesei Horgászegyesület kikötőjének
területén, ugyanis készültünk az immár hagyományossá vált horgászmajálisra. Rövidesen hangos
kacagásoktól kísérve kellemes illatok terjengtek a tiszta balatoni levegőben: készült a különleges
pörkölt horgásztársaink és családtagjaik részére. A szokásos hozzávalók mellett vadhús, füstölt
csülök és köröm került az ízletes sertéslapocka mellé. Röpködtek a szakmai tanácsok: volt, aki szerint a füstölt hús és a vadhús
nem illik egymáshoz az ízek keveredése miatt, voltak, akik mindezt a szakácsra bízták. Vidám jókedvtől volt hangos az egész
kikötő, hisz sok nagyszülő és fiatal pár hozta el unokáit s gyermekeit ezen a napon. Az asztalokon is egyre szaporodtak a kedves horgászfeleségek által készített sütemények. Néha hangos ujjongással köszöntötték a rég nem látott horgásztársak egymást,
s tanúk voltak erre a jól hallható koccintások csengő hangjai. Kik beszélgetve, kik rövid horgászattal töltötték el a délelőtti
időszakot. Végre elkészült a különleges pörkölt is, amely kenyérszeletekkel és savanyúsággal lett tálalva. Mindenki jóízűen
falatozva állapította meg, hogy ismét jól sikerült az étel, s a vadhús is jó, ha megfelelő füstölt hússal van párosítva. A közös
ebéd elfogyasztása után a nagy létszámú társaság szórakoztatására felcsendült a zene, amely az átlag életkornak megfelelően
volt válogatva, s szólt, míg a vendégsereg bírta szusszal. Ismét bebizonyosodott: a közösség összetartozásának érzése nem
csökken, sőt, egyre erősödik. Én a magam részéről végtelenül sajnálom, hogy néhány horgásztársunk konokul továbbra is távol
tartja önmagát közösségünktől. Mindettől függetlenül sikeres, hangulatos napot tudhatunk magunk mögött.
Jelszavunk töretlen: „Adja a Jóisten, akkora halat foghassunk, hogy ne kelljen végre hazudnunk!”
Ezúton kívánok minden horgásztársunknak fogásokban gazdag, eredményes horgászszezont, jó egészséget, sok örömet közösségünkben!
A hullámzó Balaton kéklő vizén fehéren duzzadó vitorlák,
Körülöttük apró s fürge kis csónakok vígan cikáznak,
Horgászok Ők biz mindannyian, s a halakkal nem sokat vitáznak.
Azt tehetik, amit mindannyian szívből közösen imádnak,
S hátukat mutatván e zűrzavaros szárazföldi világnak.
Id. Mészöly Sándor
Egyesületi alelnök

Én így gondolom!
Tisztelt Olvasók, bizony néha furcsa játékot űz velünk az élet, olykor olyanoktól is kap kritikát s esetleg igaztalan vádakat
az ember, akiktől nem is várná. Ráadásul, akikkel gondolkodási módunk és nézeteink is szinte azonosak. Talán nem is lennénk
igaz magyarok, ha közös utat járó embertársainkat támogatnánk, s nem támadnánk. Én a magam részéről igyekszem nem elfelejteni, hogy kik közé és hova tartozom, mivel – véleményem szerint – akik nem így cselekednek, gyökértelen emberekké
válnak. Sokszor érzem úgy, hogy a rosszindulat mögött megkeseredett, csalódott emberek állnak, akik azzal kísérlik meg levezetni feszültségüket és csalódottságukat, hogy másokat igyekeznek lejáratni. Az ilyen embereket őszintén sajnálom, és bízom
abban, újra rátalálnak az általam is vélt helyes útra, s folytatni fogják azt az értékes tevékenységüket, amit már egyszer elkezdtek. A magunkfajta embereknek elég, ha céljaink közösek, s ha tiszteljük egymásban a tenni akaró embert, a szülővárosunk,
gyermekeink s unokáink jövője érdekében.
Tisztelettel:
Id. Mészöly Sándor

Gyógynövény horoszkóp
Ikrek V. 22 – VI. 21.
A gyorsan élő ember
Habitus: Kíváncsi vagy, kicsit szétszórt, mindenhez hozzá tudsz szólni. Ki nem állhatod az unalmat, a
tanulást soha nem hagyod abba.
Betegségre való hajlam: Légúti betegségek, váll-, karpanaszok, idegi zavarok, beszédproblémák.
Gyógynövény: Levendula, borsikafű, citromfű.
Felhasználási ajánlat: A levendula meg fog nyugtatni: a legkellemesebb gyógymód este elnyújtózni egy kád illatos levendulahabfürdős vagy -fürdőolajos vízben.
Napi egy csésze citromfűteától könnyebben visszatér a kedved. Különösen jót tesz, ha hajlamos vagy herpeszre. Köhögés, torokgyulladás esetén gőzölj ezzel a keverékkel: 1-1 evőkanál szurokfű és kakukkfű, 2 evőkanál kamillavirág. Ezt leforrázod, fölé
hajolsz és fejed letakarod fürdőlepedővel.
+ 1 tipp: Savanykás, tejfölös ételekhez mindig tégy borsikafüvet (csombort), mert segíti az emésztést. Ha orvosod nem javasolja a túlzott fűszerezést, akkor is jót tesz bors helyett használva.
Közzéteszi: Fazekas Andrásné
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Tájházi előadások
Elfelejtett tudás…
…amit a nagyszüleink, s az ő szüleik még tudtak, ismertek, mindennapi életükben használtak. Most induló tájházi
előadássorozatunkban olyan ismereteket szeretnénk feleleveníteni, amelyeket az előttünk több emberöltővel élt generációk
még gyakorlati módon, a mindennapokban használtak. Ezek az ismeretek a világ törvényszerűségeiről mélyen beépültek az
emberek gondolkodásába, szokásaiba, hiszen a gazdálkodástól, földműveléstől és állattartástól a táplálkozáson át az ünnepek
rendjéig az élet szoros kapcsolatban állt a természettel. A régi ember rendszerben gondolkodott, melyben mindennek jutott
hely és szerep, s melynek minden a része volt, a Nap járásától a gyógynövényekkel való gyógyításig. Ezt a tudást szeretnénk új
életre hívni, hogy ha átalakult világunkhoz és modern hétköznapjainkhoz alakítva is, de újra velünk legyen, megmutassa
jótékony hatását, s belőle új ötleteket meríthessünk.
Heti rendszerességgel tervezett alkalmainkon nemcsak hasznos ismereteket szerezhetnek, de az előadást követő kötetlen
beszélgetésen lehetőségük lesz az előadóval való tapasztalatcserére, együtt gondolkodásra is.
Június 5. péntek, 18 óra
Mühlbacher Ildikó: Holdfázisok a mindennapjainkban
Kíváncsi rá, hogyan hat Önre, ha a Hold a Kos jegyében
jár? Miként gondozzuk kertünket fogyó illetve dagadó
Holdnál? Mi történik, ha az Oroszlán idején nyírunk füvet,
netán vágunk hajat? Miben segít avagy gátol minket, ha a
Hold a különböző állatövi jegyekben jár? – Átfogó ismertető
a holdfázisokról és a Hold hatásáról a zodiákus jegyekre.
Június 13. szombat, 13 óra
Némethné Juci: Gyógynövények hatalmában
A gyógynövények itt vannak körülöttünk és velünk:
számtalan fajtájukkal találkozhatunk úton-útfélen, vagy akár
a kertünkben is. Sokat hallhatunk, olvashatunk jótékony
hatásukról, mégis kevesen fordulunk értük, ha egészségünk
megkívánja. Csak itt, Balatonkenesén és környékén is rengeteg fajta növényt azonosíthatunk, gyűjthetünk. Egészségünk
fenntartása, bajaink orvoslása érdekében fontos volna, hogy
ismerjük, tudatosan és ésszel alkalmazzuk e növényeket, akár
teáról, akár kenőcsről, akár tinktúráról van szó. Ebben igyekszünk segíteni ezen a délutánon, eligazítást adva közvetlen
környezetünk gyógynövényei között. Tekintve a kora délutáni időpontot, ebéd utáni, emésztést segítő teával várjuk
Önöket!
Június 20. szombat, 13 óra
Tamaskovics György: Étkezés-kiegészítőnk: a gomba
Hány gombafaj van a világon? És hány ehető belőlük? Ha
gasztronómiáról van szó, valóban jobbak a vadon termő
gombák, mint a termesztettek? Csomó kérdés, melyekre választ kaphatunk az előadásból. És amiről még biztosan szó
esik: a gombák osztályozása különböző szempontok szerint, a
gombák gyógyhatásai; néhány szó a gombagyűjtésről. – Ha el
akar igazodni a gombák világában, ki ne hagyja ezt a
délutánt!
Június 26. péntek, 20.30 óra
Ivanics Ferenc és Ivanics-Rieger Klaudia:
Könnyed nyáresti bolygótúra
Júniusi utolsó összejövetelünk kicsit rendhagyó, s ehhez
mérten rendhagyó időpontban is kerül rá sor. A legelső,
holdfázisokról szóló előadáshoz kapcsolódóan, de attól
teljesen függetlenül megnézhetjük az égen mindazt, amiről

néhány héttel korábban beszélgettünk. Ivanics Ferenc amatőr
csillagász így invitál minket: „E rövid júniusi estén kalandozásra indulunk bolygórendszerünk égitestjeihez. „Járműveink”: egy Newton rendszerű 200 mm-es tükrös, és egy 120
mm-es lencsés távcső. Láthatjuk majd a Hold meglepően
részletes felszíni alakzatait, hegyláncait és óriási krátereit.
Elénk tárul a Szaturnusz csodálatos gyűrűrendszere és jó
néhány holdja. A Vénusz tündöklő félholdként fedi fel magát… és az igazán jó szeműek még a felhőzete egy-egy
részletét is felfedezhetik. A pimaszul csillogó Vénusz mellett
még naprendszerűnk igazi óriását, a Jupitert is felkeressük. A
horizonthoz közeli elhelyezkedése ellenére négy nagy holdja
is feltűnik majd a távcsövekben, s csodálatos felhősávjait is
elcsíphetjük. A teljes sötétség beköszöntével az igazán kitartóakkal tovább indulunk a csillagközi tér mélyég objektumai
felé, hogy ámulattal vizsgáljuk a galaxis csodáit. Ha érdekli a
légkörön túli világ, és elég bátornak érzi magát, akkor várjuk
nagy szeretettel!”
Amennyiben ezen a napon az időjárás miatt nem lennének
megfelelőek a feltételek egy távcsöves megfigyeléshez, a bemutatót és az előadást a rákövetkező héten, július 3-án, szintén 20.30 órai kezdettel tartjuk.
Az előadásokon kívül júniusban további programokkal is
várjuk a Tájházunkba látogatókat. Szerdánként a kézműves
tevékenységeké lesz a főszerep, így például gyöngyfűzést
tanulhatnak Tulit Edith-től és más ügyes kezű alkotóktól. 24én délután 14 órától pedig nagy munkába vágjuk a fejszénket… illetve jelen esetben sokkal inkább az ollónkat. Várjuk
azokat a 10-12 éves és idősebb lányokat, akik szeretnék elsajátítani a hímzőtű forgatásának fortélyait. Régen a lányok
már idejekorán jó barátságot kötöttek tűvel-ollóval, és
mire férjhez mentek, megvarrták a kelengyéjüket. Ha egy
egész háztartás valamennyi textilneműjével nem is végzünk
augusztusra, de néhány szép lakásdísz azért valószínűleg elkészül a nyár végére. S reméljük, kezdő hímzőszakkörünkbe
már csak a hangulat kedvéért is érdemes lesz járni.
A nyári hónapok további kézműves foglalkozásainak
menetrendjét keressék plakátjainkon és szórólapjainkon! A
Tájház hirdetőtábláján naprakész tájékoztatást adunk.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a balatonkenesei Tájházban, a Kossuth utca 6. szám alatt!
Nagy Krisztina
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Május 24, 25: Pünkösd vasárnap, pünkösd hétfő
– A húsvéti időszak koronája a Pünkösd. Neve a görög pentekoszte (ötvened) szóból származik. Húsvét mellett a második
legrégebbi, a kereszténységgel egyidős ünnep, a vigasztaló Szentlélek eljövetelének, kitöltésének napja. A frissen konfirmált
református ifjak első úrvacsoravételének ideje a mai napig.
– Az ünnep természetes jelképei zöldág és a rózsa.
– A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások:
– ügyességpróbával egybekötött pünkösdi királyválasztás;
– kislányok,legények falujáró köszöntése (pünkösdölés);
– és a kislányok agrármágiával egybekötött pünkösdi köszöntése (pünkösdi királynéjárás).
Május 25.: Orbán napja
– I. Urbanus pápa 220-230 között uralkodott. Állítólag ő rendelte el, hogy a misekelyhet nemesfémből készítsék. Orbánt a
szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok választották védőszentjüknek. Szobrot, kápolnát emeltek a szőlőhegyen tiszteletére. Ha
neve napján szép idő járja, szobrát felvirágozzák, ha fagyot hoz, kővel dobálják, megpálcázzák, leköpdösik.
– A méhek, az új méhcsaládok rajzásának ideje, ezért nevezik Orbán bogarainak a méheket. Sok helyen azt tartják, hogy ez a
„fagyosszentek” utolsó napja, tehát utána nagyon hideg már nem lesz.
– A Balaton-felvidéken nem volt számottevő kultusza Orbánnak sem. Időjárási regula fűződött a „fagyosszentekhez”. Sok
helyen, amíg ezek a napok el nem múltak, nem rakták el a palántákat. Egyébként Zsófia után (május 15.) már a tartós, jó időben bíztak. A Káli-medencében és Szentgálon csak a fagyosszentek után ültették ki a paprika- és paradicsompalántákat.
Mindszentkállán azt mondták, hogy ma „Orbán leszállt a kemencéről”, már nem fagy le a krumpli szára, azaz nem kell félni a
hidegtől. Általános vélekedés volt, hogy Orbán után fel lehetett venni a nyári vászongatyát.
Május 30.: A Szent Jobb megtalálásának emléknapja
– Államalapító és törvényalkotó szent királyunk kézereklyéje a magyar államság jelképe lett. Országos tisztelete ezen alapul.
Június 8.: Medárd napja
– Szent Medárd püspök (+545) a legenda szerint egy „ünneprontó” társaságot, mely a táncolást a püspök intésére sem hagyta
abba, úgy kergetett szét, hogy 40 napos esőt imádkozott a nyakukba. Ennek köszönhetően lett a gazdák, kertészek patrónusa. A
Medárd-napi esőzés a tengeri eredetű légtömegek beáramlásával magyarázható.
– Európában és szerte a magyar nyelvterületen időjárási regulák fűződnek Medárdhoz mind a mai napig. Ha nem esik az eső,
40 napos szárazságra lehet számítani. Tehát vagy a szőlő és a gyümölcs vagy a széna és a búza sínyli meg. Csopakon Medárd,
Eszter (május 24.) és Margit (június 10.) napjait „mérges napoknak” mondták, mert valami kedvezőtlen időjárási esemény
veszélyeztethette a termést.
Június 10.: Margit napja
– Népiesen azt mondták „retkes”, mert nagyon jó ez a nap a retek, a káposzta vetésére, különösen, ha esős. Városlődön úgy
tudták, hogy a Margit-napi esőtől megkukacosodik a dió.
Június 11.: Barnabás napja
– A szénakaszálás első napja, gyógyfüvet is szedtek ezen a napon pl: kamillát.
Június 13.: Páduai Szent Antal napja
– A legnépszerűbb ferences szent, aki a XII–XIII. században élt. Az elveszett ügyek és elveszett tárgyak, a reménytelen esetek
patrónusának tartják. A gyermek Jézust karján tartó ábrázolása, amelynek látomása szolgált alapul, képként vagy szoborként
még ma is nagyon sok helyen megtalálható. Tisztelete a XVII. században lett általánossá, nemcsak Európában, hanem a magyar nyelvterületen is.
Június 15.: Vida napja
– A nyarat jelenti, a szántóföldi növények befejezik növekedésüket, az érés időszaka következik.
Június 22.: A nyári napforduló napja
– Ezen a napon ér a Ráktérítő fölé a zenitelő nap. Ez a dátum 1 nappal eltolódhat (június 21.). A csillagászati nyár
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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Kontrát Károly fogadóórája
Május 7-én városunkban tartott képviselői fogadóórát
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője.
Az oldott légkörben folyó összejövetelen részt vevők több
témában is kérdezték az államtitkárt, s kötetlen hangvételű
beszélgetés alakult ki. A jelenlevők, azon túl, hogy elismerték
a kormány törekvéseit, kritikai észrevételeket is megfogalmaztak: szó esett a magyar egészségügy helyzetéről, melyről
szinte kivétel nélkül mindenkinek az volt a véleménye, hogy
bizony még van rajta mit javítani. Kontrát Károly elmondta: a
jelenlegi kormány 2010-ben csőd közeli állapotban vette át az
ország vezetését, sok dolgot kellett és kell rendbe tenniük, a
különböző ágazatok ügyeitől kezdve a devizahitelesek problémáiig. Az egészségügyben a legfontosabb az alapellátás
jobbá tétele, melyet a háziorvosok kiemelt támogatásával, az
anyagi és műszeres ellátottság javításával igyekeznek elérni,
valamint az orvosok itthon tartása. Mint minden területen,
alkalmanként itt is egy-egy kis lépéssel tudnak előbbre lépni.

Egy hozzászólás révén szóba került az öröklési és az illetéktörvény jelenlegi helyzete, melynek kapcsán Kontrát Károly kijelentette: bár a törvények mindenkire vonatkoznak,
mégis minden helyzet más és más, ezért érdemes az adott
esetben egyéni elbírálást kérni.
Az államtitkár segítséget ajánlott az Önkormányzat és a
Tátorján Nonprofit Kft. között zajló párbeszéd elősegítéséhez, melynek célja, hogy a Játékvár működéséhez szükséges
anyagi feltételeket a kft. más forrásból, más fenntartó bevonásával igyekezzen előteremteni. Mint ismeretes, a kft-ben
97%-os tulajdonrészt birtokló Önkormányzat eddig hozzájárult az intézmény működtetéséhez, ám a Balatonakarattya
leválása miatti kisebb költségvetés és az a tény, hogy a településen működik egy önkormányzati fenntartású óvoda és
bölcsőde is, az idei évtől csökkentette a támogatás mértékét.
A megoldást egy új fenntartó, esetleg a református egyház
bevonásával képzelnék el a felek. Az államtitkár e tárgyalások lebonyolításához ajánlotta fel segítő közreműködését.

A jelenlevők beszéltek az idén 25 éves fennállását ünneplő Polgárőr Szövetségről is: Kontrát Károly megköszönte a
köz érdekében végzett, önkéntes munkájukat, melyet a törvényhozók is igyekeznek elismerni.

A fogadóóra után került sor a térfigyelő kamerarendszer
ünnepélyes átadására, melyet a kamerákat felszerelő cég
bemutatója és tájékoztatója előzött meg.
– nk –

Rendhagyó operabemutató
Iskolánk nagy szeretettel fogadta 2015. április 10-én pénteken a
kora reggeli órákban Pitti Katalin Liszt-díjas művésznőt. A sportcsarnok megtelt az iskola összes diákjaival és tanáraival, és nagyon
várták az énekesnőt.
Kedves, közvetlen megjelenése bátorságra ösztönzött mindenkit.
Mielőtt az előadását elkezdte, kirakott néhány jelmezt, mint az
operának a kellékeit. Egy rögtönzött öltözőt rendezett be. Az előadás kezdetén beszélt az élettörténetéről, honnan kezdte és hogyan
jutott el idáig. Kinek köszönhette az eddigi sikereit, felejthetetlen
szerepeit. Büszke alázattal beszélt a munkához való viszonyulásról, és
kitartásra ösztönözte a hallgatóságot. Mai digitális világunkban minden
elérhető, de semmivel sem vethető össze az élő előadás élményével.
Világszerte fellépett operaszínpadokon. Minden nemzet csodálhatta nagyságát. Jelenleg nemcsak énekel, hanem képzi a jövő felnövekvő tehetséges növendékeit. Ennek szentelte életét, alázattal,
kitartó munkával kötelezte el magát. Ehhez állandó készenléti tudásra van szükség.

Bemutatója közben felelevenítette a zenetörténeti korok nagy
operaszerzőit (Monteverdi, Mozart, Verdi) és kivetítőn meghallgathattuk és láthattuk szerepeinek részleteit. A gyerekek nagy csöndben
élvezték a műsort, melynek során a művésznő vetélkedő-szerű
kérdésekkel fokozta a hangulatot. A végén örömmel vették kézbe,
próbálták fel az öltöző kellékeit. Csalódás volt, hogy élőben nem
énekelt, ám ígéretet tett, hogy az adventi időszakban eljön ismét.
„…Minden elénekelt mű az élet megnyilvánulásának lehetőségeit és annak erejét sugározza. A megszólaltatás hat a művészre, mint
a hallgatóra és végtelen folyamatban, egymásra hatásban a Mindenséget szólítja meg, oda ad hírt az élet minőségéről. A tanítás
pedig szent kötelesség, mert »...amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz,
amit átélsz, osszad meg! Szabad vagy a kövektől az étherig, de jajj
neked, ha magadnak tartod meg!«” – vallja a művésznő Hamvas
Béla szavaival ars poeticáját.
Köszönet az előadásért és az élményért!
Az iskola tantestülete és diákjai
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Kosárlabda eredmények
Megyei második helyezés
2015. április 14-én került megrendezésre Veszprémben a III. korcsoportos fiú kosárlabda-bajnokság megyei döntője.

A csapat tagjai: Fekete Álmos, Turi Ferenc, Gáspár Ákos, Koronczai Hont, Hajdú
Ferenc, Ármos Éliás Dániel, Diószegi Miklós, Papp Kevin, Molnár Gábor, Simon
Patrik, Csőszi Marcell

Megyei bajnokok lettünk másodszor is
2015. április 16-án került megrendezésre Veszprémben a III. korcsoportos lány kosárlabda-bajnokság megyei döntője.

Csernay Istvá

A csapat tagjai: Zoltán Hargita, Varga Verita, Puskás Anna Blanka, Révfalusi
Eszter, Mikó Nikoletta, Jurcsó Janka Mária, Sarkadi Anna, Máté Dorina, Varga
Gréta Barbara, Komáromi Dezdemóna Veronika, Schauermann Liza

Csernay István
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Balatoni gyerekek Budapesten
Május 5-én egy pályázat keretein belül én, és még sok Pilinszky iskolás gyerek a kísérő tanárainkkal Budapestre utaztunk.
A vonatút jó hangulatban telt, bár a korán kelést sokak
arcáról le lehetett olvasni. A pár órás vonatozás, és egy rövid
metrózás után az Erkel Színházhoz mentünk, ahol a Szöktetés
a szerájból című opera-előadást hallgathattuk és nézhettük
végig. Ezután újabb metrózás következett, majd az V. kerületi sétálóutcákon kaptunk egy kis szabadidőt. Mikor mindenki
visszaérkezett a találkozási pontra, megtekintettük a Petőfi
Irodalmi Múzeumot, ahol jobban megismerkedhettünk Petőfi
életével, munkásságával. Interaktív játékokat is kipróbálhattunk, amiben játszva tanulhattunk és tudhattunk meg még
több érdekességet. Ahogy láttam a többieken, mindenki megtalálta a múzeumban az őt érdeklő részeket.
A kirándulásunkból már nem volt sok, hiszen ezután már
a pályaudvarra metróztunk vissza, ahonnan vonattal Balatonkenese felé vettük az irányt. Számomra ez a nap nagy élmény
volt, a kirándulás tanulmányi része, és a vonatozás is kiváló
hangulatban telt.
Goór Júlia 8. o.
Budapesti kirándulás
Reggel 7:43-kor elindultunk a balatonkenesei vasútállomásról Budapest felé. Székesfehérvárnál átszálltunk, és onnan egyenesen Pest felé vettük az irányt. Mentünk metróval,
HÉV-vel, és kicsit kellett gyalogolni is, amíg megérkeztünk.
Amikor megpillantottuk az Erkel Ferenc Színházat, mindenki csodálkozott, hogy milyen nagy és szép az épület. A
színház 2500 fős. Mi pont a színpaddal szemben ültünk a
páholyban. Amikor elkezdődött a Szöktetés a szerájból című
opera, akkor egy szereplő bejött, és elmesélte az első felvonás
tartalmát. Majd elkezdődött a darab lényeges része. Három
felvonásban adták elő. Igaz, hogy a darab előtt megkértek
minket, hogy kapcsoljuk ki a telefonokat. A darabban áriáztak és volt, hogy egyszerre többen énekeltek. A három felvonás közötti szünetben beszélgettünk, ittunk, ettünk. Amikor
az operának vége lett, elég nehezen jutottunk ki az épületből,
mert nagyon sok iskolából jöttek diákok. Amikor végre kijutottunk, és gyülekeztünk, akkor mind a hét osztály Keneséről
más helyre ment „kirándulni”. Az ötödikesek, azaz mi, a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumhoz sétáltunk el,
de előtte elmentünk egy játszótérre, mert a múzeum csak
négy órakor nyitott és fél négykor már véget ért az opera. A
játszóterezés után elsétáltunk a múzeumhoz, és bementünk.
Egy bácsi körbevezetett minket. Elvitt minket egy teremhez,
ahol a Pál utcai fiúk korával kapcsolatban mutatott nekünk
játékokat. Például: volt olyan játék, hogy csoportokat kellett
alkotni, és a Pál utcai fiúk című könyvből kiválasztottunk egy
részt, amit szoborképekben el kellett mutogatni, és a többiek
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kitalálták, hogy melyik részletet választottuk. A másik játékban szintén maradtunk csapatokban, és a bácsi adott egy
lapot, amelyre ráírt olyan tárgyakat, amelyek a könyvben
szerepeltek, és le kellett írni, hogy kié volt a Pál utcai fiúk
közül. Majd szinte az összes kiállítótermet végig kellett járni,
és ráírtuk a lapra hogy azok a bizonyos tárgyak, amelyeket
megtaláltunk, milyen boltban voltak megvásárolhatóak. Pl.:
Nagykés, fekete notesz, gyufa, pecsét, és piros-zöld zászló. A
nagykés az utcán kereskedő törökmézes emberé volt. A fekete notesz a Gittegyleté, a pecsét és a zászló a Pál utcai fiúké.
Az egyik kirakat elég furcsa volt számomra, mert egy kutyus
volt kiállítva, ami teljesen úgy nézett ki, mint egy valódi állat.
A bácsi szólt a csoporttársunknak, hogy nyomja meg a gombot, ami bekapcsolja a kutyát. Először megijedtem, mert valami dörömbölés hallatszott az üvegen át. Kiderült, hogy csak
azért hallottunk kopogást, mert valami kemény műanyag volt
a talpán. Ez volt az üzlet reklámkutyája. Megköszöntük a
bácsinak, hogy ilyen jó programban vehettünk részt.
Végül visszasétáltunk a vasútállomásra, ahol mind a hét
osztály találkozott. Amíg jött a vonat, volt egy kis időnk és az
állomáson vettünk fagyit, jégkrémet, gyrost és kürtöskalácsot.
Ezek után megjött a vonat. 2-3 órát utaztunk hazafelé. Sokat
nevetgéltünk és viccelődtünk a hazafelé úton, amíg megérkeztünk Kenesére. Nagyon jól éreztük magunkat, és remélem, máskor is elmegyünk kirándulni Budapestre.
Szijártó Boglárka – Varga Gréta 5. o.

Budapesti kirándulás
2015. 05.05-én elmentünk a budapesti Erkel Színházba,
ahol megnéztük a Szöktetés a szerájból című daljátékot, ami
nagyon érdekes volt.
Miután megnéztük az előadást, minden osztály elment a maga „saját” kirándulására. A 6. osztályosok először a budai várba
mentek. Csodálatos volt maga a vár és a kilátás is. Ezek után
elmentünk a Magyar Nemzeti Galériába. Nagyon élvezetes
volt. Rengeteg csodálatos és szép festményt, szobrot láttunk.
Némelyiken látszott, hogy igen-igen régi, ám volt olyan, amelyen egyáltalán nem fogott az idő. A festmények között volt
néhány nagyon különleges; középkori és japán eredetű. Embereket, növényeket és állatokat ábrázoló művek.
Haza a Déli pályaudvarról induló vonattal jöttünk. Mozgalmas és élménydús, kellemesen fárasztó napunk volt, ám ez
a hazafelé vezető úton nem látszott meg néhányunkon…
Puskás Anna Blanka 6. o
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Tudta, hogy járdán csak akkor biciklizhet, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre? És azt, hogy lakott területen
kívül kötelező láthatósági mellényt viselni rossz látási körülmények között a gyalogosoknak is? Ha biciklire ül, ugyanúgy
szigorú szabályokat kell betartania, mint az autósoknak?
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
• Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát „ittasan” kerékpározni sem szabad).
• Ismerni kell a KRESZ szabályokat.
A közúti közlekedésben részt vevő kerékpár kötelező tartozékai
• fehér színű első lámpa és fényvisszaverő;
• vörös színű hátsó lámpa és fényvisszaverő;
• borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken;
• csengő hangú hangjelző;
• két, egymástól független fék.
Ajánlott tartozékok:
• kerékpáros bukósisak
• borostyán színű fényvisszaverő a pedálokon
• a láthatósági mellény, hiszen viselése kötelező lakott területen kívül rossz látási viszonyok között
Tudta, hogy tilos kerékpározni:
• lakott területen belül a járdán, ha az úttest alkalmas kerékpározásra, minden 12 éven felüli személynek,
• áthajtani kijelölt gyalogátkelőhelyen,
• balra kanyarodni és hajtva megfordulni lakott területen kívül,
• egyirányú utcában a forgalommal szemben, kivéve külön jelzés esetén,
• behajtani tilos tábla hatálya alatt, kivéve külön jelzés esetén,
• autópályán, autóúton, gyalogúton, gyalogos zónában, buszsávban,
• lakott területen kívül 12 éven aluli gyermeknek kísérő nélkül,
• járdán 10, gyalog és kerékpárúton 20, kerékpárúton 30, lakott területen belül 40, kívül 40-50 km/óránál nagyobb sebességgel?
A kerékpárt toló személy gyalogosnak minősül, rá a gyalogos közlekedési szabályok vonatkoznak!
Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet. Az iskolai fegyelem alól felszabadult gyerekek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért minden felnőttet terhel a felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen fontos ez az utcán, utakon, közlekedjenek akár gyalog vagy kerékpárral, egyedül vagy csapatosan, egymásra figyelve, vagy
kevésbé érezve a veszélyhelyzetet.
A nyári idegenforgalmi szezonban nemcsak a szünidőt töltő gyerekekkel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre
érkező vendégekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti jobban, de a háttértelepüléseken is megnő az
átmenő forgalom. Többen kelnek útra! A gépjárművek közúti közlekedésre alkalmas állapota mellett a forgalmi engedély
érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás előtt. Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a vezetői engedélyek érvényességi ideje a „jogsi kártya” hátoldalán található, a kategória sorába bejegyezve. A fényképes oldalon olvasható érvényesség a
vezetői engedély, mint fényképes igazolvány személyazonosság igazolására szolgáló lejárati időt jelenti.
A közlekedés veszélyes üzem! Minden résztvevő egyenrangú!
A KRESZ szabályok betartása a saját és mások testi épségét, élete védelmét szolgálja!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Legújabb rajzos eredményeink – Rendőrségi rajzverseny
Az iskolánkban megrendezésre kerülő „Egy nap a biztonságért – egy nap az iskolában” rendezvénysorozat rajzversenyén a következő tanulók szerepeltek sikeresen:
Pilászy Piroska – 1 o.
Kara Kamilla Lola – 1. o.
Szijártó Boldizsár – 2. o.
Sötét József – 2. o.
Kovács Laura – 2. o.
Rédli Vivien – 4. o.
Horák Sándor – 4. o.
Felkészítő tanár: Dr. Dukon Béláné
A rajzverseny – kiállítással egybekötött – díjkiosztó ünnepségét 2015. április 28-án tartották a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság Színháztermében. A gyerekek értékes jutalmakat, sok rajzeszközt vehettek át. Bizonyára hasznát
veszik majd a szebbnél szebb új alkotások elkészítésében!
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Tisztelt Tulajdonos!
Megyénkben a rendőrség bevezeti az a szolgáltatását,
mely a lakosság vagyonbiztonságának további fokozását
szolgálja. Ennek keretében a nyári szabadság, vagy egyéb ok
miatt a lakásukat huzamosabb időre felügyelet nélkül hagyók
kérhetik az ingatlan visszatérő rendőri ellenőrzését. Ehhez
mindössze a tulajdonosnak/bérlőnek személyi igazolványa és
lakcímkártyája bemutatása mellett a mellékelt adatlap rovatait kell kitöltenie a területileg illetékes rendőrkapitányság
ügyeletén. Az adatlap átvételével az ott kért időtartamra vállaljuk, hogy heti egy alkalommal felkeressük a megjelölt
ingatlant annak megállapítására, hogy az ajtók, ablakok sértetlenek, zárt állapotúak-e. Bármilyen rendellenesség észlelése esetén haladéktalanul intézkedünk, valamint értesítjük Önt
vagy megbízottját. Amennyiben a tervezettnél korábban tér
vissza, úgy kérjük, ezt a kapitányságunk felé személyesen,
vagy jelszava megadásával, telefonon jelezni szíveskedjék!
Ez esetben ugyanis az ellenőrzést a továbbiakban már nem
folytatjuk.
A szolgáltatás igénylésétől függetlenül kérjük, hogy elutazása előtt az alább felsorolt és a biztonságát tovább fokozó intézkedéseket szíveskedjen megtenni:
• Mérje fel a nyílászárók műszaki állapotát, ha kell, kérje ki
szakember tanácsát arra vonatkozóan, hogy szükséges-e
azok cseréje, megerősítése!
• Amennyiben nincs háztartási biztosítása, vagy az betöréses
lopásra nem terjed ki, kösse meg, vagy módosítsa a biztosítóval kötött szerződést!
• Készpénzt, ékszert és más könnyen mobilizálható értékeket
ne egy helyen, hanem többfelé szétosztva tároljon! (Így nagyobb az esély arra, hogy azok legalább részben megmaradhatnak egy lakásbetörés után.)
• Mérje fel a melléképületekben, társasházak esetén a közös
tárolókban hagyott értékeit, mechanikai védelmüket, ha
szükséges, helyezze át azokat egy biztonságosabb helyre!
• Amennyiben szomszédságában, hozzátartozói vagy barátai
körében van megbízható személy, adjon részére lakáskulcsot a következő feladatok ellátásához:
• postaláda rendszeres ürítése;
• rolók mozgatása, szellőztetés, amely a lakás lakatlanságának tényét leplezi
• csőtörés, egyéb műszaki hiba esetén a lakásba való
bejutás biztosítása.
• A lakásból való távozás előtt az ajtókat, ablakokat csukja,
illetve zárja be, a használaton kívül lévő háztartási gépeknek, műszaki cikkeknek a csatlakozóját húzza ki a konnektorból, a csaptelepeket zárja el, romlandó élelmiszert ne
hagyjon elöl!
• Lakáskulcsot lábtörlő alá, virágcserépbe stb. még rövid
időre se tegyen!
• Ne próbáljon úgy időt nyerni az utazáshoz, hogy a poggyászokat már az elindulás előtti este beteszi a csomagtartóba!
(Kifigyelhetik, és éjszaka feltörhetik a gépkocsit.)
Amennyiben útra kel, a bűnözés olyan formáival találkozhat, melyek az Ön számára addig ismeretlenek voltak.
A teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb veszélyekre
fókuszálva szeretnénk Önnek néhány tanácsot adni, hogy
a nyári élményeket később valóban öröm legyen majd
felidézni:

Pénzváltás: Csak intézményeknél, bankban, utazási irodában
stb. váltson valutát, kerülje az utcán Önt erre csábító magánszemélyeket még akkor is, ha árfolyamuk kedvezőbb a hivatalosnál!
Útközben: Első útja rögtön a szálláshelyére vezessen, ne
tegyen kitérőt, melynek során magára hagyja a felpakolt
autót. Amennyiben az utazás megszakítása elkerülhetetlen,
mindig maradjon egy fő a jármű közelében. Hiú ábránd csak,
hogy a csomagtartóban, nem látható helyen hátrahagyott
tárgyak biztonságban vannak!
Kerékpárok: A tetőcsomagtartón elhelyezett kerékpárok is
célponttá válhatnak. Amennyiben kerékpártartót vásárol,
mindenképpen a költségesebb, de biztonságosabb, zárható
változatot részesítse előnyben. Ez esetben se hagyja éjszakára
vagy hosszabb időre a bicikliket a csomagtartón. Vegye
igénybe a szálláshely kerékpártárolóját. Szobafoglalásnál
tájékozódjon, hogy rendelkezik-e ilyen helyiséggel az adott
szálloda vagy panzió!
Műszaki hiba: Óvakodjon az út szélén, parkolóban kerékcseréhez vagy más műszaki problémához segítséget felajánló
autósoktól, mert sok esetben ez csak egy színjáték annak
érdekében, hogy Önt pénzétől, értéktárgyaitól megfosszák!
Bízza a megoldást az Autóklub segélyszolgálatára! Ugyancsak legyen mértéktartó az együttérzésben, ha külföldiek, vagy
legalábbis idegennek tűnő személyek térképen kérnek útbaigazítást. A trükk lényege itt is az autóstáska, retikül, videokamera
stb. megszerzése.
Besurranó tolvajok: Házat, apartmant, szobát bérelve a nagy
hőségben se tartsa az ajtókat, ablakokat nyitva, ha értéktárgyait nem tudja kontrolálni. Gondosan csukjon és zárjon be
mindent, ha boltba, illetve strandra megy. Számos bűnelkövető órákon át figyeli a nyaralók mozgását, szálláshelyét és
csak a kedvező pillanatra vár, amikor nesztelenül besurranhat. Nem egy turistának ilyen körülmények között veszett oda
minden pénze, és kellett idő előtt hazautaznia.
Zsebtolvajok: A nyári ruhák nem alkalmasak arra, hogy
értékeinket a fürkésző pillantások elől elrejtsék. Zsebtolvajok
jelenlétével pedig minden forgalmasabb helyen (zsúfolt utca,
strand, ABC, piac, egyéb üzletek, pályaudvar, tömegközlekedési eszközök, múzeum stb.) számolni kell, ahol nem feltűnő
mások közelsége. Az esetleges veszteség minimalizálása
érdekében ügyeljünk arra, hogy ne tartsuk egy helyen az
összes pénzünket!
Strandok: Az eddig felsorolt veszélyek a vízparton akár
kombinálódhatnak is. További gondot jelent, hogy az értékeink védelmében tett józan lépések ellehetetlenítik az önfeledt
szórakozást. Ennek ellenére készítsünk a családon, baráti
társaságon belül „turnusbeosztást”, hogy amíg a többiek a
vízben vannak, legalább egy fő a leterített törülközőknél
felügyelje pénzünket, iratainkat, telefonjainkat és a gépkocsi
slusszkulcsát! Ellenkező esetben akár az autónkat is ellophatják. Ne bízzunk a csomagtartó, illetve a zárható öltözőszekrény, kabin hamis illúziójában! Ellenben ha van értékmegőrző, azt vegyük igénybe!
További információkért forduljon bizalommal
a rendőrkapitányságokhoz!
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Jelszó: …………………………….
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NE DOBD EL!
HASZNÁLD FEL!
GONDOLD ÚJRA!

felügyelet nélkül hagyott ingatlan rendőri ellenőrzéséhez
A megbízó neve: …………………………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………
Személyi igazolványa száma: ……………………………………
Pontos lakcím, amelynek ellenőrzését kéri (ha van, emelet, ajtó
megjelöléssel):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Elektromos kapu beléptető kódja (ha van): ………………………
A távollét ideje alatti telefonon történő elérhetőség: …………….
Bizalmi személy, vagy képviselő neve, lakcíme és telefonszáma:
……………………………………………………………………
A távollét időtartama: 201… … hó …… naptól 201… … hó
… napig.
……………….., 201…., ……………… hó …... nap

Környezetvédelmi
pályázatunk

eredményhirdetését,
az alkotások bemutatását, a kiállítás megnyitóját a
Környezetvédelmi Világnap alkalmából,
2015. június 5-én tartjuk.
Vendégünk: Szauer Rózsa,
a NABE elnök asszonya.
Helyszín: Balatonkenese, Kultúra Háza, 17 óra.
Balatonakarattyán
2015. június 9-től látható a kiállítás,
a Kodolányi-házban
(Balatonakarattya, Batsányi u. 46. ).
Az előadással egybekötött megnyitó időpontja: 18 óra.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Thury Attiláné
NABE csoportvezető

…………………….
a megbízó aláírása
Az ellenőrzést a ……………………...…… naptól nem kérem.
…………………….
a megbízó aláírása

Gonoszok a kertben
Ezen a tavaszon is úgy indult minden, mint az előző
években. A fák, virágok nekilódultak az életnek, a fű kizöldült, az ég kéklett, a nap sütött. A madarak is egyre szebben
énekeltek és készültek életük rendezéséhez. Családot alapítottak, fészket építettek és szorgalmasan repkedtek ágról ágra.
Nem sokat törődtem velük, ők is élték az életüket, én is csináltam a dolgaimat. Egy nap aztán felfigyeltem, hogy az évek
óta a kert hátsó részében, az öreg fán kopácsoló harkály helyet változtatott és előbbre, a nagy diófára költözött. Mindig
elmosolyodtam, ha sikerült meglesni az ágak között: csodáltam, hogy tud egész nap, megállás nélkül dolgozni, fantasztikus szorgalommal. Persze őt a kényszer hajtja, ha nem akar
éhen halni. Az egyik nap látom, hogy nem a szokásos ágakon
kopácsol, hanem egy nagy ág alatt szorgoskodik, szép kerek
lyukat fúrva, megközelíthetetlen helyen. Később megfigyeltem, hogy több lyukat is fúrt – valószínűleg az ellenségek
megtévesztésére. Harkályunk szemmel láthatóan családalapításra készült, fészket készített és menyasszony után nézett.
Folyt tovább az élet, teltek a hetek. Egy nap megálltam a
fa alatt, felnéztem. Kíváncsi voltam, mi van a madaraimmal?
Egyszerre látom, hogy megjött a fészeklakó, valami nagy kukacféle a csőrében, s bebújik vele a lyukon. Világossá vált,
hogy a családalapítás sikerült, talán nemsokára kis madárkák
fognak kirepülni. Milyen csodásan szép az élet! Nemsokára a
kertben szorgoskodtam éppen, amikor hirtelen nagy madárcsivitelésre lettem figyelmes. Egy csapat fekete madár lepte
meg a diófát, egyre hangosabban, vadabbul ugráltak ágról
ágra nagy zajt csapva és igen jól szervezetten. A harkályfé-

szekhez közeledtek. Döbbenten figyeltem, mit akarnak ezek
itt? Az egyik váratlanul a fészek szélére szállt, majd bebújt a
lyukon. Pár pillanat, és egy kis madárfióka teste esett ki a
fészekből. A betonra zuhant, már nem volt benne élet. Kisvártatva egy másik test is mellé esett; élettelenül hevertek
egymás mellett. Nagyon mérges lettem, lapátért indultam.
Mire visszaérkeztem, már csak az elsuhanó macskákat láttam,
amint eltűntek a könnyen szerzett zsákmánnyal.
Napokig gondolkoztam a természet igazságtalanságán. Az
egyik épít, dolgozik, készül a jövőre – a másik kirabolja,
megöli, helyét elbitorolja. Milyen emberi az egész!
Néhány nap elteltével látom, hogy a fekete madarak egyike jár ki-be a fészekbe, bogarakat hord. Elfoglalta a fészket
és a saját fiókáit telepítette bele. Hát ez a természet rendje,
tűnődtem a szörnyű igazságtalanság láttán, és azon gondolkoztam, hogyan lehetne igazságot tenni ebben az ügyben?
Aztán rájöttem: nem az én dolgom az igazságtétel. Van valaki, aki mindenre tud megoldást. A Nagy Úr elküldi kis szolgáit, s azok hajtják végre a büntetést. Újabb néhány nappal
később elsötétült az ég, vihar közeledett. Egyre erősebb és
erősebb széllökések jöttek. Váratlanul nagy reccsenéssel kettéhasadt a madárodúnak helyet adó fatörzs, leszakadt az ág,
éppen ott, ahol a fészkek voltak. A bentlakók mind megsemmisültek. Az Úr bosszút állt.
Mi, emberek, már nem értjük az égi jeleket, nem hiszünk
a természetfelettiben, pedig az intő jelek egyre sűrűsödnek,
figyelmeztetnek.
Aki figyelt és lejegyezte: Debrecenyi István
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TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú
„Köznevelés az iskolában” projekt,
Partnerség és hálózatosodás modul megvalósítása iskolánkban
Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események III. ütem

Lelket érintő látogatás a Bárczi iskolában

Nem gondoltam volna, hogy ezen a kiránduláson megtanulom ennyire másként látni a világot. Mindenki sérültként emlegeti az általunk látogatott intézmény tanulóit, de a közös kézműveskedés során számomra ez a fogalom értelmét vesztette. Megismerkedtem egy Anasztázia nevű lánnyal és meglepődtem, hogy milyen szeretettel fordult felém. Sok ember elítéli azokat a
gyerekeket, akik másabbak, mint a többiek, de ez a találkozás semmiben nem különbözött azoktól az élményektől, amikor új
embereket ismertem meg.
A minket fogadó osztályfőnök körbevezette a csapatunkat az iskolában, az előbb említett Anasztázia némi kitérővel megmutatta az udvaron nevelt törpenyulakat. Az iskola épülete egy átlagos iskolának tűnt, de a hangulata sajátos. A légkör elfogadó volt, az itt tanuló diákok többsége érdeklődéssel, barátságosan fogadott minket. A dekorációk igen figyelemfelkeltők, a
tanulók a tanáraikkal együtt készítették az ötletesebbnél ötletesebb darabokat. A kézműveskedés során ismét megtapasztalhattam a szeretetet, ami itt a legjellemzőbb. Érdekes volt a nyílt érdeklődés, amivel felénk fordultak. Számomra ennek az iskolának a megismerése felejthetetlen élmény volt.
Zubor Panna
7. o. tanuló


Az utolsó színház
A közelmúltban a kenesei diákok újra buszra szálltak, és meg sem álltak Veszprémig. Ugyanis, ahogy közeleg az év vége,
sor került az utolsó színházi előadásra is, amit ebben az évben a gyerekek megtekintettek. Szokásukhoz híven már a buszon is
nyüzsögtek. Most fokozott volt az izgalmuk, mivel az első kettő színdarabtól eltérően, ez a harmadik, és egyben utolsó előadás
nagyon modernnek ígérkezett a címéből eredően. Már megszokták, hogy a színházakban általában olyanokat adnak elő, mint
Az egri csillagok, a Toldi, a Légy jó mindhalálig és hasonlóan régi, irodalmi történeteket. Úgy volt, hogy a tanév utolsó előadásának címe a Mesélj, Münchhausen! lesz, de változtattak a műsoron és az új darab a Star factory címet kapta. Izgatottan suttogva beszélgettek arról, vajon miről fog szólni. Érdeklődve léptek be a terembe, majd sietősen elfoglalták a helyüket és várták
a kezdést. Kiderült, a darab valóban a mai világban játszódik. Egy tehetségkutató műsorról szólt, illetve inkább a műsor szereplőivel foglalkozott. Mivel ez egy musical volt, sokat énekeltek, de vicces jelenet is akadt benne, nem is kevés. A legtöbben
elégedetten léptek ki az előadóteremből, miután megtapsolták a színészeket. Visszafele már kissé csendesebbek voltak a gyerekek. Azt hiszem, a színház nagyon jó dolog, sok embernek tud mosolyt csalni az arcára!
Sarkadi Anna
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Zenetanárok és tanítványaik koncertje a református templomban
Május 15-én pénteken délután szép koncertet
élvezhettek, akik ellátogattak Balatonkenese református
templomába. És bizony szép számmal voltak az
érdeklődők, szinte egészen megteltek a padsorok. Művészeti iskolánk zenetanárai és növendékeik adtak koncertet, Sipos Csaba érdekes zenetörténeti ismereteket is
bőven felsorakoztató konferálásával. A műsor középső
részében jóvoltából a templom orgonája is megszólalt,
tisztelettel adózva Johann Sebastian Bach életműve előtt,
születésének 330. évfordulójára emlékezve. Vendégművészeket is üdvözölhettünk: Kövesi Bálint és Golarits
Márton, a Veszprémi Zeneiskola növendékei Lakatos Orsolya vibrafonra és marimbára írt duóját adták elő.
– nk –
A koncert részletes programja:
Köszöntő: Sipos Csaba
1. Händel: D-dúr szvit I-II-III-IV. tétel
Obuczki Katalin Csilla – kürt
Séri Márta – zongora
2. Macska a pamutgombolyaggal – Rozs Berta – zongora
3. Pingpong – Pilászy Piroska – zongora
4. Magyar gyermekdal – Gáspár Milán – zongora
5. Greensleeves – Mondok Levente – furulya
6. Abejev: Dalocska; Rubbach: Játék
Bocsi Jázmin – zongora
7. Lendvay: Csipegető – Nánássy Torda – zongora
8. Bárdos Lajos: Kétszólamú dalok a Kicsinyek kórusából
Elszaladt a kemence – Lám megmondtam – Virágéknál ég a
világ – Iskola énekkara
9. Lakatos Orsolya: Duó vibrafonra és marimbára I-II-III. tétel
Kövesi Bálint – vibrafon; Golarits Márton – marimba
10. Hofe: Tánc – Rédli Vivien – zongora
11. Bartók: Népdal – Németh Dániel – zongora
12. Majkapar: Bölcsődal
Balogh Zora és Séri Márta – zongora
13. Ránki: Afrikai varázsmondóka – Puskás Gergely – zongora
14. Händel: Gigue; Jean Planson: Air de Cour
Varga Gréta – altfurulya
15. Bach-blokk – Sipos Csaba – orgona
16. Witthauer: Allegretto
Bőczi Fanni – zongora
17. Székely: Népdal
Berecz Vivien – zongora
18. Csajkovszkij: Régi francia dal
Szabó Sarolta – zongora
19. André: Szonatina II. tétel
Szijártó Boglárka – zongora
20. Schubert: Moment musical
Révfaludi Eszter és Puskás Anna – zongora
21. Händel: Menüett
Kiss Hanna – furulya
Obuczki Katalin Csilla – furulya
22. Beethoven: Keringő
Várady Lilla – zongora
23. Diabelli: Török induló
Szeglet Milán és Szabó Balázs – zongora
24. Az élet szép – Dal a Légy jó mindhalálig musicalből
Iskola énekkara
Séri Márta – zongora
25. Zárószám – Meglepetés

Fotó: Álich Klára

Balatonkenesei Hírlap

2015. június

29

Balatonkenese Városban az állandó lakosok száma, az előző éveket
figyelembe véve (Az előző évek adatai Balatonakarattya
település nélkül szerepelnek)
2015. év január 1.
2618 fő
2014. évben
2607 fő
2013. évben
2481 fő
2012. évben
2394 fő
2011. évben
2310 fő
A születések száma éves bontásban a következő:
2011
2012
2013
2014
22 fő
17 fő
13 fő
18 fő
Név
1. VIRÁG OLIVÉR
2. PETZ NOEL
3. BERECZ BETTINA
4. TÖRÖK-KURUCZ DORKA
5. TÖRÖK-KURUCZ ÁRON
6. HORVÁTH CSENGE
7. HORVÁTH FÉLIX
8. SZABÓ HANNA

2015. április 30-ig
8 fő

Anyja neve
Születés dátuma
VIRÁG ANIKÓ
2015.01.10.
HÁRI DIÁNA
2015.01.21.
SOMOGYI VIKTÓRIA TÍMEA 2015.03.04.
KURUCZ TÍMEA
2015.03.08.
KURUCZ TÍMEA
2015.03.08.
HÓZ BRIGITTA JOLÁN
2015.04.09.
HÓZ BRIGITTA JOLÁN
2015.04.09.
HÓDOS KITTI
2015.04.30.

Halálesetek száma éves bontásban:
2011
2012
2013
38 fő
29 fő
34 fő

2014
37 fő

2015. április 30.
15 fő

Név
Születési név
Haláleset dátuma
1. DORKÓ MÁRTONNÉ
szn.KASZÁS MÁRIA
2015.01.06
2. KOVÁCS JÓZSEFNÉ
szn.GÖCSEI MARGIT
2015.01.06
3. KERÉKGYÁRTÓ ANTAL
2015.01.22.
4. ÖCSI JÁNOSNÉ
szn.BAK ILONA
2015.01.25.
5. ILLÉS SÁNDORNÉ
szn.JUNGVERT VILMA
2015.01.29.
6. MÁRTON LAJOS LÁSZLÓ
2015.01.30.
7. DULL ATTILA DOMOKOS
2015.01.31.
8. KUNGL ALAJOS
2015.02.16.
9. SIPŐCZ ISTVÁN
2015.02.19.
10. SÍRÓ ISTVÁN GERGELY
2015.03.04.
11. SOÓS ELEMÉRNÉ
szn.REMSEY MÁRIA
2015.03.04.
12. DAKÓ GYULA JÁNOS
2015.03.15.
13. GŐCZE FERENC
2015.03.26.
14. HORVÁTH FERENC
15. MÉREY ISTVÁNNÉ

szn.KISS IRÉN

Házasságkötések száma éves bontásban:
2011
2012
2013
20 db
13 db
30 db

2014
33 db

2015.04.05.
2015.04.13.

2015. május 18.
10 db bejelentett
tervezett esküvő

Fülep István
távközlési üzemmérnök
Televízió javítás
20/419-30-23
Legyen az Ön fotója
a Balatonkenesei Hírlap borítóján!
Várjuk balatonkenesei témájú képeit!
balatonkenesehirlap@gmail.com

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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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

2015. június

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
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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.

Erdei Gabriella
fodrász-pedikűrös
és
Ticz Mária fodrászmester
várja kedves vendégeit!

Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban!

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

Teljes oldal (A/4-es méret):

20.000.- Ft

Fél oldal:

10.000.- Ft

Negyed oldal:

5000.- Ft

Névjegy méret:

2000.- Ft

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

Apróhirdetés:

100.- Ft



Hirdetésfelvétel a Kultúra Házában.

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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Lakatos munkák, kapuk,
kerítések, korlátok,
fémszerkezetek.
Vajda Attila
06 30/737-46-56
attila.vajda@avametal.hu
www.avametal.hu

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

MEGHÍVÓ

Június 19-én pénteken 18 órakor könyvbemutatót és író-olvasó
találkozót tartunk Hegyi Barbarával, a könyvtár udvarában!
Moderátor: Szűcs Anikó. Mindenkit sok szeretettel várunk!
A könyvtár ettől a naptól minden pénteken 18 óráig tart nyitva.
Izgalmas programokkal várjuk olvasóinkat!
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Balatonkenese Város Városgondnoksága
8174 Balatonkenese, Fő u. 43. , Tel/fax: 88/481-650, e-mail: fago@invitel.hu

100 forintos hirdetések

Felhívás

Tisztelt Nyaralótulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk a Balatonkenesén

zsákos szemétszállításban érintett tulajdonosokat, hogy a 2015. évre
érvényes SIÓKOM emblémás zsákok megérkeztek, azok átvehetők a Városgondnokságon (8174 Balatonkenese, Fő u.
43.) hivatali időben. Hétfőtől – Csütörtökig 8.00 óra és 15.00 óra között, pénteken 8.00 óra és 12.00 óra között.
Szombati ügyeleti napokon 8.00 óra és 12.00 óra között az alábbi napokon:
május 23.
június 06.
június 20.
július 04.
július 11.
július 18.

100 forintos hirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL:
 Balatonkenesei panzió szakácsot és
recepcióst keres június 15. és augusztus 31.
közötti időszakra.
Tel.: 06 70/319-16-69
 A SOROMPÓ kisvendéglő Balatonkenesén
szezonmunkára pultost, kezdő szakácsot és
hétvégi kisegítőt keres.
Tel.: 06 30/393-35-48
 Szakácsot, kézilányt, mosogatóst és németül beszélő pultost május 16-tól felveszek.
Balatonkenese, Korona Ételbár.
Tel.: 06 30/443-51-01
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ:
 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.
ADÁS / VÉTEL:
 ELADÓ! Olcsón 4 db heverő jó minőségben, 1 db 4000 Ft, 1 db szekrény 3000 Ft, 1
db gázrezsó 4000 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 szé-

les, 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 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! 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
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS:
 MATEMATIKÁBÓL 1-13. osztályig korrepetálást, középiskolai, érettségire, javító-

vizsgára való felkészítést vállalok. Pappné,
tel.: 06 70/234-69-59
 NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT, bio
hajvágás, manikűr-pedikűr, géllak-kozás.
Hotel Marina Port, Balatonkenese, Kikötő u.
2-4.
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
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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
Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde
Balatonkenese,
Balatoni út 63.
88/574-802

Szakápolói Szolgálat
Balatonkenese,
Táncsics u. 16.
06 20/950-88-05
06 70/379-04-29

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
E-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
Sportcsarnok
06 30/275-93-59
Kultúra Háza
Balatonkenese, Táncsics u. 24.
88/594-500
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
Könyvtár
Balatonkenese, Táncsics u. 22.
88/574-980
konyvtarbalatonkenese@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 10.00 – 16.00
Kedd, csütörtök, péntek: 10.00 – 18.00
Szerda: zárva
Ebédidő: 12.00 – 12.30
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
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Borítófotó: Ivanics Ferenc
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, Kálvin tér
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

