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Beszámoló a 2015. szeptember 24-i képviselőtestületi ülésről
Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. szeptember
24. napján tartotta soron következő Képviselő-testületi ülését,
amelyen a következő ügyekben döntöttek:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 85.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva
a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanévről szóló beszámolóját
az előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadta,
és megköszönte a pedagógusok és fizikai dolgozók munkáját.
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola felajánlását, miszerint a Schédl utcában
levő tábor ingóságait a Katasztrófavédelemnek átadja, elfogadta. Balatonkenese Város Önkormányzata a tábor karbantartását és gondozását vállalta.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési
évről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
és formában elfogadta és megköszönte a dolgozók lelkiismeretes munkáját.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés I. félévi beszámolóját elfogadta.
A Képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-00619027/2015. iktatószámú, felhívásban foglaltak megvalósítására
és végrehajtására vonatkozó intézkedési tervét elfogadta.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári szezon tapasztalatairól szóló, Városgondnokság
vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta és a dolgozókat dicséretben részesítette.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári szezon tapasztalatairól szóló, Közművelődési
Intézmény és Könyvtár megbízott vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta és a
dolgozókat dicséretben részesítette.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári szezon tapasztalatairól szóló, Tourinform Iroda
vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadta.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1.)
tevékenységéről szóló, Novák Éva ügyvezető által készített
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta
A Képviselő-testület felhatalmazta Tömör István polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésének összehívását kezdeményezze, a Kft. megszüntetése ügyében.
A Képviselő-testület pályázatot hirdet a Kippkopp Óvoda
és Bölcsőde (Balatonkenese, Balaton u. 63.) óvodavezetői
állásának betöltésére, mivel Somogyi Éva, a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde vezetője 2015. szeptember 1-től áthelyezéssel
kérte munkaviszonyának megszüntetését.
A Testület Somogyi Éva óvodavezető lelkiismeretes munkáját virágcsokorral és egy kis ajándékkal megköszönte.
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági- és Sportbizottság véleményé-

nek figyelembe vételével – megtárgyalta a Közművelődési
Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyére beérkezett
pályázatokat és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és
Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelenek nyilvánította és úgy döntött, hogy a pályázatot 90
napon belül megismétli.
A Képviselő-testület elismerte és megköszönte Ritterné
Pajor Csilla megbízott Közművelődési Intézményvezető munkáját, akinek megbízása a Közművelődési Intézmény megbízott vezetőjeként 2015. augusztus 31-én lejárt.
A Képviselő-testület 2015. október 1-jétől 150 napra a
Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetőjének megbízta
Nagy Krisztina balatonkenesei lakost.
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulóján is részt
vesz, a pályázatot kiírja.
A pályázók a pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatalba 2015. november 9. napjáig nyújthatják be.
Az Önkormányzat a Belügyminiszter 46/2014. (IX. 25.)
BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz támogatást nyújt be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.
A támogatási igény 230 erdei m3 kemény lombos fafajta
beszerzésére irányul, 4.089.400.- Ft értékben. A Képviselőtestület az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 83. §-ra hivatkozva nyilatkozik, hogy a 230.000.- Ft + Áfa, összesen:
292.100.- Ft összegű saját forrást a 2015. évi költségvetésében az általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízta Tömör István polgármestert, hogy a 0205/34 hrsz-ú
ingatlan kapcsán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) a terület bérbe adására
vonatkozóan tárgyalásokat folytasson.
Balatonkenese Város Önkormányzata a háziorvosi rendelő épületének felújításához kapcsolódó tervezési munkákra a
beérkezett árajánlatok alapján Fűzfő-Terv Építész Iroda,
Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft-t (székhely: 8175 Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31., telephely: 8175 Balatonfűzfő,
Nike krt. 2., képviseli: Berki Kálmán ügyvezető) választotta
ki és bízta meg 1.099.750,- Ft + ÁFA értékben.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a beérkezett árajánlatok alapján Artomel
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhely: 1047 Budapest,
Deák Ferenc utca 29. A. ép., képviseli: Kamenik Mihályné
ügyvezető) bízta meg és a tevékenységet 250.000,- Ft + ÁFA
értékben megrendelte. A tevékenység költségeit a 2015. évi
költségvetés általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Balatonkenese,
4713 hrsz. alatti kivett „közterület” művelési ágú, valamint a
3704 hrsz. alatti kivett „közterület” művelési ágú földterületek kivett „helyi közút” művelési ágra történő megváltoztatásához tulajdonosi hozzájárulását megadja.
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– 2015. szeptember 10. –
Kedves meghívásnak tettem eleget, amikor egy szép szeptemberi napon csatlakoztam a szép számú szüretelőkhöz.
Régi emlékek tódultak fel emlékezetemben, ahogy közeledtünk a márkói pincéhez. Mennyi pince, szőlőskert volt
Kenesén az Öreg-hegyen, Gyümölcskertben, Berekben, Útalján és még lehetne sorolni.
A szőlővel való tevékenység sok odafigyelést, gondozást,
szakértelmet és főleg szeretet kíván. Ezt tapasztaltam
Kereszteséknél.
Az újonnan telepített szőlőtőkék most fordultak igazán bő
termésre. Lenyűgöző volt látni a szépen gondozott területet.

A szüretelőknek nem kellett felönteni puttonyba a tele
vödröt, mint régen. A kis traktort Gábor vezette és a kocsiján
levő kádba Öcsi Lali és Borda Patrik ürítette a szőlőt.

Sok kéz hamar kész – tartja a közmondás. Mi is így voltunk. A szorgos asszonyok elmosták a vödröket, akinek kellett, válogatott a szép fürtökből, hogy hazavigye.
A kézmosás, koccintás után már tálalták is a háziasszonyok a finom gulyást.

A pincéhez érve Katica néni kis harapnivalóval és röviditallal kínálta kedves ismerőseiket, barátaikat.

A jó ebéd elfogyasztását vidám beszélgetés követte.

Elkezdődött a munka. A hosszú sorokat többen vettük
közre, így gyorsan megteltek a vödrök.

A szőlő megmunkálása Keresztesék Nagykúti utcai házánál történt. Korszerű gépeket szerzett be János. A darálót, a
prést villany működteti és az édes must hosszú csövön keresztül kerül az épület alatti pince hordóiba.
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A család szorgalma, a föld szeretete példaértékű. A gazda
fogékony az új technológiákra, a szőlőművelés, szőlőfajták
kiválasztására. Csakis így lehet előre jutni és eredményt elérni. Jó egészséget, bő termést kívánok a jövő évre is!
Megváltozott körülöttünk a világ. Ma már csak emlék maradt, amit Keresztury Dezső oly szépen megfogalmazott:
„Fiatalság szedte, legények hordták-törték présbe a szőlőt,
férfiak öntötték hordóba levét, míg a nők jó birkagulyást
főztek. Csönd lett, mint ünnep után; a tölgyfadongás hordókban tisztult érve az új bor, s pincénk férfitevékenység, szorgos
matatások, kedves együttlétek s italáldozatok helye lett.”
Vér Lászlóné
Archív képek: a református egyház Útaljában levő szüreteiről
Vér Lászlóné

H i r d e t m é n y
Értesítjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni összevezetéses védőoltása
a 164/2008. (XII.20.) FVM. rendelet alapján a következő időpontokban lesz:
2015. október 07. szerda, 16 00 -17 00 óráig
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. (Városháza előtti tér)
PÓTOLTÁS:
2015. október 21. szerda, 16 00 -17 00 óráig
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. (Városháza előtti tér)
Kötelező a védőoltás minden 3 hónaposnál idősebb ebnek, függetlenül attól, hogy az összeírás megtörtént-e.
Védőoltás díja: 4000.-Ft/eb
A kötelező féregtelenítés 10 kg-ként: 200.-Ft.
Az új oltási könyv kiváltása: 1000.- Ft.
Háznál történő oltási igényét a 06-70/436-50-79-es telefonszámon teheti meg.
Az év közben beoltott ebekről az orvosi igazolást az oltás helyszínén kell bemutatni.
Dr. Nánássy Elek
jegyző
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Meghatóan kedves pillanatoknak lehettünk részesei a
kenesei iskola tanévnyitó rendezvényén. A leendő elsősök
műsora és bemutatkozásuk bizonyította, hogy az óvodai pedagógusok
magas szinten készítették fel a
gyermekeket. Most mégis engedjék
meg nekem, kedves Olvasók, hogy
a színvonalas rendezvényből egyetlen történést emeljek ki: Dr. Kecskés Ferencné, Ildi néni búcsúztatását, nyugdíjba vonulása alkalmából.
Ildi néni nyugdíjba vonult,
negyven esztendőn át végzett munka után. Kollégái kedves szavakkal,
verssel és virágcsokorral búcsúztak
tőle, elismerve eredményes tanítói
munkáját. Virágcsokorral búcsúzott
tőle a szülői munkaközösség vezetője is. Egy csokor virággal búcsúzni szép gesztus, de a hangos
szóval kimondott köszönet – amit a
jelenlévők is hallhatnak – néha
több, a kettő együtt pedig örök és
kedves emlék marad.
Mindannyian jól tudjuk, hogy a
negyven esztendőn át végzett munka mit jelent egy ember életében. Ám rögtön ki is kell javítanom magamat, hisz Ildi néni mindezt nem munkának, hanem
hivatásnak tekintette. Az ő elkötelezettsége és hivatástudata,
valamint gyermekeink s unokáink oktató tanítása és nevelése
messze kiemelte az átlagok közül.

2015. október

„Alap nélkül nincs felépítmény”, s ő gondoskodott róla,
hogy diákjai a megfelelő tudás alapjaival rendelkezzenek.
Mindig figyelmesen bánt tanítványaival, és nyitott volt a szülők iránt is.
Segítő őszintesége és jó szándéka sok
esetben bizonyította, hogy a problémásabb gyermekek részére is található
megoldás. Nem múlt el hát feleslegesen a negyven esztendő, gyermekek
sok-sok generációja nőtt fel azóta, és
találta meg helyét az élet mindennapjaiban.
Kedves Ildikó! Tudom, ha tőled
kérdezem, megemlékezhetek-e életed
elmúlt negyven esztendejéről s az
általad végzett lelkiismeretes tanítói
életpályádról, szerényen tiltakoztál
volna, mondván, te csak a feladataidat
végezted el. Bocsásd meg nekem, hogy
e pár sort a beleegyezésed nélkül papírra vetettem! Igaz, szinte gyermekkorunk óta ismerjük egymást, de hidd
el, nem a veled szembeni elfogultság,
hanem az irántad érzett tisztelet váltotta ki belőlem.
Kívánok Neked Istentől áldott, boldog nyugdíjas éveket,
sok-sok szeretetet és boldogságot!
Id. M. S.
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RENDHAGYÓ INTERJÚ SOMOGYI GYULÁVAL
Interjúalanyommal beszélgetve kiderült, nem igazán kedveli az irányított kérdéseket, ezért abban állapodtunk meg,
hogy összefoglalja életútjának sarkalatos pontjait, fontosabb állomásait. Belefoglalja mondandói közé életérzését, életében elért eredményeit, világlátásával kapcsolatos észrevételeit, valamint a településünkkel való kapcsolódási pontjait.
Önvallomásában hobbijáról, vágyairól is mesél. Az önvallomás olyan jól sikerült, hogy változtatás nélkül tárom az újságolvasók elé.
„Jámbor ember vagyok, talán azért,
mert anyai ágon egy nagybátyám kántor volt, és már kora ifjúságomban
magamba szívtam a jó erkölcs törvényeinek tiszteletét. Ezért csak a legritkább esetben szánom rá magamat arra,
hogy Márta napján lopjak. Mártának
hívták az anyámat, és ez a nap nagy
tiszteletben áll előttem. Ne csodálják
maradi erkölcsi felfogásomat; de tapasztalataim a napnál világosabban
igazolták, hogy bizonyos elvek és hagyományok tisztelete nélkül nehéz és
göröngyös minden útja az életünknek,
míg ha képesek vagyunk eszményeinkért
és elveinkért lemondásra, úgy a göröngyös út is simán járható. Mindezt azért
tudom ilyen okosan, művészi egyszerűséggel, de mégis megkapóan leírni,
mert magam is kántornak készültem
gyermekkoromban. Hogy mégsem így
lett, azt hőn szeretett atyám rábeszélőképessége okozta. Ő ugyan egyszerű
halászmester volt, de azt kérte tőlem,
hogy matróz legyek, mint az apja,
nagyapja és valamennyi őse, beleértve
a dédapját is. Lefestette előttem a hajósélet szépségeit, a tengerész kiváltságos helyzetét a polgárok között, és
megemlítette Lord Nelsont, aki annak
idején dédapám bátorságára hivatkozva ellenezte, hogy az öreget karóba
húzzák. Atyám szelíd rábeszélése azonban hatástalan maradt volna, ha utolsó
okfejtései során nem ver egy fél árboccal addig, amíg meghajolva érveinek
súlya előtt, beálltam hajósinasnak. De
a vágy, hogy hirdetője legyek a békének
és az emberszeretetnek, ma is úgy él
bennem, mint ifjú gyermekkoromban,
amikor az életről még mit sem tudtam,
kispajtásaimmal játszadoztam, és hőn
szeretett atyámat eltámogattam a mentőállomásra, ha győzött felette a kocsmai söpredék túlereje...”
Sajnos a fenti önéletrajz nem az
enyém, hanem a híres rejtői figuráé:
Senki Alfonzé. Valahogy el kellett
indítanom az én történetem anélkül,
hogy az olvasó unalmában tovább la-

pozna, így kölcsön vettem Senki Alfonzét.
Mikor még szemtelenül fiatal voltam és bohó, számomra teljesen ismeretlen okból kifolyólag elszegődtem
egy kétárbocos, 50 lábas vitorlás hajóra. Hollandiából indultunk, a La
Manche csatornán át Bretagne-ba, majd
a Kanári-szigetekre hajóztunk. Megszerettem a hajós életet: a hullámok ritmusát, a távoli horizonton a naplemente
látványát, a halfogást, a csillagos eget,
az érintetlen öblök magányát, és a zsibongó kikötők zaját. Novemberben
vége a hurrikánszezonnak: át lehet
kelni az Atlanti óceánon. Célunk, a
karib-tengeri Santa Lucia három hét
vitorlázás volt, ez alatt az idő alatt
egyetlen teherhajót és egy bálnát láttunk. Valakinek ez dögunalom, nekem
maga volt a csoda! A Karib-tengeren
fél évig hajóztam: Grenadától Kubáig;
ezt az időszakot egyetlen rövidgatyában
vészeltem át (ez volt a munkaruhám,
pizsamagatyám, étterembe és disco-ba
járó öltözetem), fittyet hányva a legújabb párizsi divatra. Magam mögött
hagyva a fehér homokos, pálmafás,
fekete nős karibi szigeteket, Floridában
próbáltam szerencsét. Itt megismerkedtem a híres vitorlázóval: Kopár Istvánnal, akit a másik földkerülő, Gál József
mutatott be. A két tengerész mellett van
még egy harmadik férfi, akinek sokat
köszönhetek: Németh Gyula tiszteletes
úrnak. Az ő útmutatásaik sokszor segítettek át „gázos” helyzeteken. – Júniusban újra beköszönt a hurrikánszezon, és
ezen a szélességen a biztosító társaságok innentől nem biztosítják a hajókat;
megindul a népvándorlás északra. Egy
éppen szabadlábon lévő új-zélandi
sráccal szövetkezve hajókat vittünk
Floridából Massachusetts-be. Becsavarogtam az államokat: voltam kertész
Bostonban, sofőr San Francisco-ban, és

hajóács Miamiban. Megismerkedtem a
kikötői kocsmák minden rendű és rangú
elemeivel: tetovált tengerészekkel,
ügyes kezű zsebtolvajokkal, kigyúrt
rakodómunkásokkal, hamiskártyásokkal és szerencsevadászokkal. (Ez nem
az a hajós brigád, aki a Balatonon még
a rövid ujjú póló gallérját is feltűri. A
tengeren a rátermettség, a vagányság
számít, nem a külsőségek és a villantás.) A gyerekkori álmom, hogy a
Csendes-óceánon vitorlázzak, azonban
még várat magára…
Tele energiával és életcélokkal vettem bele magam a szárazföldi életbe.
Szabadon úszó építőmérnökként dolgozom, ami tisztes megélhetést biztosít,
de nem kell hozzá sem kalandvágy,
sem becsvágy, sem romantikus érzület.
Az évek során gyakorlatot szereztem
ipari területen, infrastrukturális (csatorna, útépítés) beruházásokon, és dolgoztam lakóparki projekten is. Ez sokrétű
munka: vállalkozók versenyeztetése,
szerződtetése, építési munkák helyszíni
ellenőrzése és koordinálása, építési
engedélyek beszerzése. Egyik büszkeségem egy kis projekt, ahol műszaki
ellenőr voltam, a kenesei strand mellett
épült, és szerintem az északi part legszebb klotyója.
Másik szívem csücske a szőlészetborászat. A Somló-hegyen már ötödik
generáció óta művelünk egy kisebb
birtokot, történelmi borvidéken, kiváló
vulkanikus talajon. Itt igazán nagy
borok is készíthetők, nem az a friss
cucc, amit a fiatalok buli előtt gyorsan
bekapnak, hanem az, amit diófa árnyékában, megterített asztalnál, finom
vacsora mellé, lassan kortyolva fogyasztunk. A kézműves gazdálkodás
azt jelenti, hogy az alapanyag természethű gazdálkodásból származó, szermaradvány-mentes, egészséges szőlő.
A boraink ősi tradíciók alapján, tölgy-
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fahordós érleléssel, minimális beavatkozás mellett, szívvel-lélekkel készülnek. Három fajta bort készítünk:
chardonnay-t (a legelterjedtebb bor a
világon,
talán
nem
véletlenül),
juhfarkot (amit a nászéjszakák boraként
ismernek), és furmintot (a magyarok
zászlós bora, Tokajban és a Somlón
őshonos). A borász munkája kétszeresen is egészséges. Egyszer, amikor
fizikai munkát végez, kinn a természetben, napsütésben, jó hegyi levegőn –
akkor egészségesre dolgozza a testét és
a lelkét. Másodszor pedig, mikor megissza munkája gyümölcsét: az ásványi
anyagokkal, vitaminokkal teli jó ma-

gyar bort. Nagy álmom, hogy ha egyszer öreg és tapasztalt leszek, egy hoszszú, forró nyár után, elkészíthessem a
hegy legjobb borát.
És ha már Rejtővel indítottunk, fejezzük be a másik nagy magyar íróval.
Hamvas Béla a következőket írta:
„Egyetemes bor nagyon kevés van –
olyan, amit például az egész emberiség
egyszerre ihatna valami nagy ünnepen,
mondjuk a világbéke ünnepén. Erre a
célra én a boraink közül egyedül a
somlait ajánlanám.”
Ráadásul pedig itt van még egy
Márai idézet is: „A somlói borban a
magyar legnemesebb tulajdonságai

2015. október
élnek: keleti bölcsesség, nyugati műveltség. Van benne valami Ázsia nyugalmából és Európa kíváncsiságából.
Ez a legszerencsésebb keverék borban
és emberben.”
Remélem, élvezettel olvasták Gyula
életútját, jobban megismerve őt.
– És most megkérdezlek Gyula: kinek dobod tovább a labdát?
– Németh Gyula nyugalmazott református tiszteletes úrra gondoltam.
Sörédi Györgyné

Sajtószabadság, kommunikáció
A nagy nyilvánosság előtt megjelenő hírek, információk
tartalmáért a felelősek mi vagyunk, a Rendőrség éppen úgy,
mint a sajtó munkatársai és az állampolgárok egyaránt.
A Rendőrség hivatalos hírforrása a „www.police.hu” oldal. Ezen a felületen a lakosság érdeklődésére számot tartó
legfrissebb bűnügyi hírekkel, közlekedési információkkal,
bűn- és balesetmegelőzési programokkal, ügyintézési lehetőségekkel, az egyes szervek elérhetőségével találkozik az
olvasó. Az adatok frissítése, naprakészsége, tartalmának
megalapozottsága jogszabály által szabályozott és biztosított.
A sajtóban megjelenő hírek, információk valóságtartalmáért a megjelentető személy, illetve a médium kiadója a
felelős. A „sajtótörvény” szabályozza, ki, milyen módon
viseli a valótlan tartalmú közlemények következményeit,
esetleg felel érte egy büntető eljárás során.
Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül,
ha az érintett személyről valótlant állítunk, a személyét sértő
kifejezéseket használunk, rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt „pletykának” nevezzük!
Egy állítás valakiről lehet megalapozott, de lehet csak
szóbeszéden alapuló. Könnyen esnek az emberek olyan hibába, hogy meggyőződés nélkül, első indulataik alapján alkotnak véleményt. És persze ezt hangoztatják is. Ha az érintett
fél ezt zokon veszi, feljelentést tehet becsületsértés, rágalmazás, rossz hír keltés miatt. Ezek magánindítványos eljárások,
amelyekben a bíróság jár el, és súlyos hátrány okozása esetén
elzárással (börtönbüntetéssel) is sújtható.
Ezzel kapcsolatban még fel kell hívnom a figyelmet a
„nagy nyilvánosság” kifejezésére. A nyomtatott sajtó, az
elektronikus média (TV, rádió), az internetes fórumok, közösségi oldalak annak számítanak. Talán nem is gondolják,

hogy például egy facebookos bejegyzésben milyen könnyen
követhet el valaki valójában bűncselekménynek minősülő
dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmondatokban állított valótlan tényekért az írójának vállalni kell a
felelősséget. A szabad véleménynyilvánításhoz jogunk van,
de csak addig, amíg ezzel másokat nem sértünk, amíg kulturáltan kommunikálunk!
Sajnos gyakran találkozunk a rendőrségen olyan esetekkel, amikor az emberek, családtagok, rokonok közötti kommunikáció hiánya okozza, hogy a hatóság segítségét kérik
problémáik megoldására. A ki nem mondott szavak, kérések,
kérdések, vágyak, vélemények indulatok formájában raktározódnak az emberekben, és robbanásszerűen törnek elő. Ebből
adódnak a konfliktusok, hangos viták, veszekedések, nemritkán fizikai atrocitások. És persze a feljelentések, hogy bántottak bennünket. A kommunikáció, a másik emberrel való
párbeszéd tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a mindennapunk részévé. Legfontosabb módja a beszélgetés!
Beszélgetés a gyerekekkel, a társunkkal, a barátainkkal,
munkatársainkkal, szomszédokkal. De akkor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, amit a másik mond, és visszakérdezünk, ha nem érthető számunkra. Így elkerülhetők a
félreértések, és az abból adódó problémák, megsértődések.
Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell. A
másik véleményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együttélésnek. Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetőségünk arra, hogy kiszűrjük életünkből a
számunkra elfogadhatatlan kapcsolatokat.
Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

2015. október

Balatonkenesei Hírlap

9

Egy szemtanú emlékezik –
Az 1956-os forradalom
Szeretettel meghívjuk
2015. október 21-én,
szerdán 17.00 órára,
Debrecenyi István
fényképkiállításának megnyitójára
és vetített képes előadására,
a balatonkenesei Kultúra Házába.
Információ:
Kultúra Háza: 06 88 594 500
Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.

Haeffler András: Tűzfészkek
Egy 2006-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulójára megjelent könyvet ajánlunk figyelmükbe. Haeffler András könyve fotók gyűjteménye.
Sok hivatásos és amatőr fotós járta Budapestet 1956
októberében – és sok akkor készült filmtekercs várta
családok szekrényeinek mélyén, évtizedeken át féltve
őrzött kincsként rejtegetve, hogy egyszer majd megmutathassa, milyenek voltak azok az októberi-novemberi
napok.
A könyv fülszövege:
„Időutazásra indulhat könyvünk segítségével – megismerkedhet az ötven esztendővel ezelőtti Budapest elfeledett – eltitkolt? – arcával. Mint a megtorlás sok pere is
bizonyította, hogy rengeteg felvétel készült a harcok
idején, az összegyűjtött képkockák sok hazafi felismerésében, elítélésében segítettek a megtorló gépezetnek. A
felvételek többsége a harcok két középpontját, illetve a
környező utcákat-tereket ábrázolja. Érdekes és tanulságos séta a könyvvel a kezünkben bejárni a Corvin köz,
illetve a Széna tér tájékát és összehasonlítani az elénk
táruló látványt a fél évszázaddal korábbival, a békeidők
képét a háborúéval.”

Haeffler András: Tűzfészkek. Püski Kiadó – Masszi
Kiadó, Budapest, 2006
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A magyar forradalom velünk élő emlékei
Beszélgetés október 23-a kapcsán Viczián Zsuzsánnával az 1956-os forradalomról
Jövőre 1956 hatvanadik évfordulója lesz.
Kerek évforduló, de ne szaladjunk előre az
időben, maradjunk a mánál, és Balatonkenesénél. Most, az 59. évforduló alkalmával,
a köztünk élő Viczián Zsuzsánna, egy 1956os kis múzeumot nyitott saját kenesei házában, egy emlékszobával, ahol a forradalom
becses, személyes emlékeit tekinthetik meg
az odalátogatók.
Zsuzsánna 90. életévében lévő 56-os veterán. A mi hősünk, Balatonkenese nagyra
becsült lakója, a múlhatatlan értékű magyar
forradalom köztünk élő, eleven résztvevője.
Aki nekünk, és értünk van, és azon munkálkodik, hogy 1956 dicső emléke mostantól
szeretett városunkban, Kenesén, a Balaton
kapujában is méltóképpen legyen megörökítve. Ennek érdekében rendezte be az
emlékszobát saját házában.

1956-os magánkiállítás
– Hol található a szóban forgó magánmúzeum?
– Nem nevezném múzeumnak, inkább
csak egy tárlatnak, és itt található: ’56-os
magánkiállítás, Balatonkenese üdülőtelep,
Alteleki út 9/b. A gyűjtemény Emlékszobaként működik, megtekintéséhez időpont-egyeztetésért az alábbi telefonszámok valamelyikén lehet érdeklődni:
balatonkenesei vonalas szám: (88) 482-383
vagy (88) 491-426
mobil: 30/318-89-54

– A látogatóknak az utcán, a kertkapu fölött egy Turul-szobor mutatja, hogy hol van
a gyűjtemény.
– Turul szobor az egész faluban csak ez
az egy van. A Turulmadár ősi magyar jel-

kép, a magyarság totemállata, azaz hadijelvénye. S már Atilla Nagykirályunk címerében és pajzsán is ez volt látható. A Turulmadár vezette és védelmezi a magyarságot.

– Ezt a kertet a Szépen Rendezett Kertek
között tartják számon. – Mi a jelentősége a
kertben felállított, ifjú szabadságharcost ábrázoló emlékműnek?
– Egy éve halt meg az az öreg kertész,
aki kitenyésztette a feketerózsákat, melyek
az 56-os forradalmár fiú, „Jancsika” alakja körül pompáznak. Jancsika képe egy oszlopszerű emelvényen áll a kertben. Szimbolizálja az örök ifjúságot, és azt, hogy a magyar forradalom és szabadságharc mindig
ugyanaz, új és aktuális marad. Zömmel fiatalok és tizenéves ifjak képviselték az egész
szabadságharcot. És ezzel kiérdemelték az
egész világ tiszteletét és csodálatát. Szomorú sorsuk lett, mert a balosok a ruszkik
fennhatóságával kivégezték őket. Mártírok
és világhírűek lettek! Ők a „Pesti Srácok”.
– Mi az oka, hogy tárlatot nyitott Balatonkenesén az 1956-os eseményeknek?
– Úgy alakult a sorsom, hogy az életem
az 1956-os magyar forradalom lett. Az összmagyarságnak is ugyanez lett a sorsa, csak
lehet, hogy ezzel nincs mindenki tisztában.
Életem munkáját, annak néhány eseményét
kívánom megörökíteni, emlékezés és emlékeztetés céllal, ebben az otthont adó házban,
illetve kis szobámban. Főként azért, hogy
gyűjteményem, történelmi anyagom ne veszszen el – valamint nagy történelmünk kis
anyaga maradandóan őrizze a hű valóságot.
Sok érdekesség van itt, képek a falon, fényképalbumok, videofilmek, DVD lemezek, ereklyék – melyek mind-mind tükrözik az elmúlt évtizedek valóságát, s Forradalmunk célját.

– Mik a következő lépések? Mit üzen a
Balatonkenesei Hírlap olvasóinak?
– Kérek mindenkit, aki tudomást szerez
erről a kiállításról, és esetleg van a birtokában 56-os relikvia, illetve bármilyen új vagy
régi magyar vonatkozású történelmi anyag,
bel- vagy külföldi kiadvány, ezen emlékszobában elhelyezhető tárgy vagy megjeleníthető
anyag – jelentkezzen, ha itt el akarja helyezni!
– Mik a távlati tervek?
– Szeretném, ha majd a politika a vágyott helyére kerül, hazánk és a magyarság
szempontjából pedig a gyökeres és valós
rendszerváltás is végre megtörténik, akkor a
kiállítás kezelését az állam – de elsősorban
Balatonkenese – láthatja el, és egy megfelelő múzeumban helyezheti el azt. Egy minden más intézménytől és hivataltól független, köztulajdonú létesítményben. Fontos,
hogy ez az anyag köztulajdon legyen.

1956-tól, Balatonkeneséig
– Hogyan látja 56-ot?
– Ott voltam több fontosabb eseménynél
is, a Sztálin szobor ledöntésénél, a harcoknál, amikor az orosz tankok a magyar hazaáruló kommunistákkal együtt a békés lakosságot lőtték. A férjemnek egy gyermekkori
jó barátja, Vezekényi Vilmos, a Corvin közzel szemben lakott. Abban a házban volt
Pongrátz Gergelyék irodája. A kijárási tilalom miatt gyakran ott aludtunk. A forradalom
alatt ismerkedtem meg a Corvin köziekkel,
később más ellenállókkal és vezetőikkel.

– Zsuzsa néni, kérem, mondja el az életének fontosabb adatait!
– 1926-ban születtem Hort-Csányban,
Heves megyében, s öt éves koromig ott éltünk, a dinnye hazájában. Apám állomásfőnök volt a vasútnál. És nyugdíjazása után
Miskolcra kerültünk. Szép fiatalságom éveit
ott töltöttem. Aztán Budapestre kerültem.

2015. október
Férjem Rácz Tibor volt. 1956 decemberében mentünk ki az Amerikai Egyesült Államokba. Férjem (ezen a képen velem látható, Amerikában, közvetlenül a megérkezé-

Balatonkenesei Hírlap
Itt vagyunk a szomszédban
– Mi történt New Yorkban?
– Jól működő magyar presszót üzemeltettünk New Yorkban. Magyar TV-csatornám is volt Amerikában, mely ma is üzemel. Összegyűjtöttük az átmenekített 56-os
relikviákat. Jó viszonyban és kapcsolatban
voltunk nagy magyarokkal, valamint amerikai elnökökkel, és sokakkal. Ezek után, nem
akartam semmi mást, csak félrehúzódni –
erre volt jó Balatonkenese.
Amerikai léptékkel nézve Kenese a fővárostól (100 km) már csak a szomszédban van.
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Minthogy Pongrátz Gergely hivatalos és
érvényes végrendeletet sajnos nem hagyott,
törvényes örökösei már a peres eljárás befejezése előtt eladták a múzeumot, a kápolnában eltemetett apjukkal együtt Az ügy
persze még nem zárult le egészen, de mi, itt
Kenesén nem szeretnék így járni. És próbálunk tovább küzdeni a visszaszerzéséért
– 2006-ban mit szólt az 1956 kerek ötvenedik évfordulóján történtekhez?
– Tragédia volt! Azzal a fránya „vaskefével” a Városligetben, meg az akkori hazaáruló miniszterelnökkel (Gyurcsány). – Ez

Mi a helyzet az 56-os múzeummal?

sünk után) jól beszélt angolul. Bécsben és
New Yorkban is tolmácsolt. Az 56-os magyar menekültek nem olyanok voltak, mint
a mostani mingránsok. – Végül negyven
évig éltem az USA-ban, New Yorkban.
– Hogyan került Balatonkenesére?
– Amikor készültem haza Amerikából,
beszéltem a húgomékkal, akik látogatóban
voltak kint nálam, hogy nézzenek a Balatonnál egy házat – tudniillik imádtam a
Balatont. Először Füredre gondoltam, hogy
esetleg oda költöznék. Végül azonban abban
maradtunk, hogy akárhogyan is, csak közel
legyen Pesthez a Balatonnál lévő új ingatlan. Kenesén a második ingatlan ez volt,
amit megnéztem. Azonnal megragadta a
szívemet ez a ház, mert olyan, mintha én
építettem volna. – Boldog vagyok, és nagyon jól érzem magamat Balatonkenesén.
– Mi a véleménye Balatonkeneséről?
– Elfogult vagyok. Én azt hiszem, hogy
valamikor „előző életemben” is egy kis
faluban élhettem. Elegem volt a forgatagból. Azért szeretem Kenesét, mert ez egy
falu – ez óriási értéke ennek a településnek.
New York után, ami a világ vezető nagyvárosa, Kenese számomra a földi paradicsom.
Nagyon megszerettem ezt a települést.
Azután eszembe jutott az is, hogy apámmal, kislány koromban végig vonatoztuk a
Balaton-partot, hol lenne a legjobb úszni, és
meg-megálltunk fürdeni. S Balatonkenesén
a legjobb a víz mélysége, kiterjedése.

Pongrátz Gergely a szabadságharc legendás főparancsnokának kiskunmajsai múzeumát építettünk az 56-os Magyarok Világszövetsége és a Pesti Srác Alapítvány
égisze alatt.
Mint egy hangyabolyban, ki mit tudott,
csinálta; anyagokkal és anyagiakkal is segítettük a megvalósulást. Gyors ütemben
elkészült a kiskunmajsai tanyavilágban a
hivatásos 56-os múzeum, folyamatosan
rendeződő környezettel megépült a kápolna,
és mellette az ifjúsági tábor. Munkánk annak ellenére folyt, hogy tudatában voltunk:
az államnak 1956 értékeléseként mindezt
már régen meg kellett volna valósítania.
Még szép és jó érzés is volt a kőfalakba
ütközések sorozata, mert utána megélhettük
a semmiből az összefogás, az összetartozás
élményét. Rengeteg dolgot átadtam én is
annak a múzeumnak. Végre elkészült a
méltó 56-os emlékhely. Pongrátz Gergely
ott is lakott, és segítője, Rigó Jánosné,
Marika, egy lelkes idős hölgy volt.
Már (1999-ben) a komplexumok, kegyhelyek befejezése előtt megindult a látogatás: riportok készültek, hihetetlen népszerűség vette kezdetét, magánszemélyek, iskolák, csoportok részéről. 1956 dicsősége végre a helyére került. Ám megtörtént a tragédia: Pongrátz Gergely (a képen „Jancsika”
élethű szobrával) váratlanul elhalálozott,
betölthetetlen űrt hagyva maga után.

ellen is kitört egy forradalom, mert olyan
nagy volt a felháborodás az országban.
– Zsuzsa néninek mi a véleménye arról,
hogy 56-ot a baloldalon sokáig ellenforradalomnak tartották?
– ’56 nem ellenforradalom volt, hanem
forradalom. A dolgot úgy lehet megérteni,
hogy ha tudjuk, hogy volt egy forradalom,
ezért ami utána következett, és rátört a forradalomra, az „ellenforradalom” volt. Tehát a
Kádár-rendszer volt az ellenforradalom – még
ha ez a kifejezés ostobaság is, habár maga a
Kádár-rendszer találta ki – és az embereket
abban a tényleges ellenforradalomban (forradalom-ellenes rendszerben) tartották, ami az
egyetlen igazi forradalomról, 56-ról, azt terjesztette, hogy csak egy ellenforradalom volt.
– Ők jöttek a tankokkal, hogy legyőzzék a
forradalmat, tehát ellenforradalmat csináltak,
és hazug gyilkosok voltak; mint az utódaik is.
– Van valami üzennivalója a jövő számára?
– Látszólag magunk vagyunk mi magya-

rok, de hála Istennek, nem lehet kipusztítani
bennünket, mert valami dominál bennünk az
élni akaráson kívül is. Nagyon hiszek benne, hogy megmarad továbbra is a magyarság – ezt a mostani megalázó új helyzetet,
amit sok évtizeden át terveztek ellenünk, és
most érett be nekik – ezt is ki fogjuk bírni!
V-Thoth Tibor
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TUDJUK-E?
Tudjuk-e, hogy a római SS Lazio futballcsapat himnusza, az 56-os magyar szabadságharcról szól. Ma is azt éneklik, „Avanti

ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest”,
azaz „Előre budapesti srácok!” Az otthoni
mérkőzéseit a római olimpiai stadionban

játszó Lazio szurkolóinak több tízezres tömege minden mérkőzésen elénekli a dalt, amely a klub indulója.

A dal teljes szövege és annak nyersfordítása:
Avanti ragazzi di Buda
avanti ragazzi di Pest
studenti, braccianti, operai,
il sole non sorge piu ad Est.

Előre, budai srácok!
Előre, pesti srácok!
Diákok, parasztok, munkások,
a nap többé nem Keleten kel.

Abbiamo vegliato una notte
la notte dei cento e piu mesi
sognando quest'alba d'ottobre,
quest'alba dei giovan'ungheresi.

Átvirrasztottuk az éjszakát,
száz és még több hónapon át,
októbernek ezen hajnaláról álmodva,
a magyar ifjúság ezen hajnaláról.

Ricordo che avevi un moschetto
su portalo in piazza, ti aspetto,
nascosta tra i libri di scuola
anch'io portero una pistola.

Emlékszem volt egy puskád,
várlak, hozd le a térre,
a tankönyvek közt elrejtve
egy pisztolyt én is viszek.

Sei giorni e sei notti di gloria
duro questa nostra vittoria
ma al settimo sono arrivati
i russi con i carri armati.

Hat dicsőséges napon és éjjelen át
tartott a mi győzelmünk!
de a hetedik napon megérkeztek
az oroszok a harckocsikkal.

I carri ci spezzan le ossa,
nessuno ci viene in aiuto
il mondo e rimasto a guardare
sull'orlo della fossa seduto.

A tankok összezúzzák a csontjainkat,
senki sem nyújt segítséget,
a világ csak bámul
a sír szélénél állva.

Ragazza non dirlo a mia madre
non dirle che muoio stasera
ma dille che sto su in montagna
e che tornero a primavera

Leány, ne mondd meg anyámnak,
ne mondd, hogy meghalok,
mondd azt, hogy a hegyekben vagyok,
és visszatérek tavasszal.

Compagni noi siam condannati,
sconfitta e La Rivoluzione
fra poco saremo bendati
e messi davanti al plotone

Bajtársaim, végünk,
a Forradalmat leverték,
nemsokára, bekötött szemmel
kivégzőosztag elé állítanak.

Compagno il plotone s'avanza,
gia cadono il primo e il secondo
finita e la nostra vacanza,
sepolto l'onore del mondo

Bajtársam a sereg nyomul előre,
egymásután elesünk mind,
vége a szabadságunknak,
a világ becsülete eltemettetett.

Compagno riponi il fucile
torneranno a cantare le fonti
quel giorno serrate le file
e noi torneremo dai monti

Harcostársam, rejtsd el a fegyvert
a források újra énekelni fognak
a napon, melyen zárjátok a sorokat,
és mi visszatérünk a hegyekből.

Avanti ragazzi di Buda,
avanti ragazzi di Pest
studenti, braccianti e operai,
il sole non sorge piu all'Est.

Előre, budai srácok!
Előre, pesti srácok!
Diákok, parasztok, munkások,
a nap többé nem Keleten kel.

Mindezt hallva, az MVSZ sajtószolgálata
arra kíváncsi, hogy hol voltak a magyar rádió,
a televízió, a távirati iroda római tudósítói az
elmúlt több mint fél évszázadban?
– Hogyhogy erről nem adtak sohasem hírt?
A Magyarok Világszövetsége elnökségének állásfoglalása és felhívása:
Az üdvtörténeti jelentőségű 1956-os magyar forradalom és szabadságharc szellemi öröksége és politikai üzenete megkerülhetetlen minden magyar ember és magyar intézmény számá-

Tisztelt Olvasók!
Ezt az írást egy véletlen folytán találtam, s úgy
éreztem, meg kell tartani, s adott időben Önöknek
továbbadni.
Most, az 59-ik évfordulón emlékezünk meg a
magyar fiatalok, gyerekek, férfiak és nők hősiességéről. Arról a hatalmas elszántságról, akaratról,
amit harcukban mutattak a világ legnagyobb hadseregével szemben.
Éppen, mert a világ legnagyobb hadserege volt
az ellenfél, egy ilyen kis nemzetnek elkerülhetetlen volt a vereség, de példát mutatott a világnak.
Annak a világnak, amely elfordította fejét. A mindig mellüket verő amerikaiaknak, Európa országainak, akik nem segítettek! Mert ne feledjük: a
segítség nem a menekültek befogadása, hanem az
országukban való maradás elősegítése!
Most, amikor tanúi lehetünk egy népvándorlásnak (egy példátlan migrációnak), még inkább
büszkék lehetünk a mieinkre, akik harcoltak s
meghaltak a hazájukért, akiknek a haza és a szabadság többet ért, mint egy más ország megtűrt
polgára lenni.
Isten nyugosztalja őket mindörökké!
Braccini Éva

(V-Thoth T. fordítása)

ra. A budapesti utcákon kifolyt minden csepp
vér és minden áldozat népünk szabadságvágyának aranyfedezete, amellyel élnünk nem csak
jog, de kötelesség is. A Magyarok Világszövetsége célkitűzéseiben és tevékenységében is következetesen képviseli ’56 szellemiségét. És örülünk annak, hogy az európai labdarúgás egyik
jeles képviselőjének az S.S. Lazio csapatának
egy olyan dal a himnusza, amelynek olasz szerzői az 56-os magyar szabadságharcnak állítanak
emléket.

A Magyarok Világszövetsége méltatlannak
tartja, hogy a politika és az általa vezérelt tudatformáló intézmények elhallgató magatartása következtében a magyar közvélemény eddig nem
hallott a magyar szabadságharcunknak az olasz
nép általi ilyen nagy megbecsüléséről, sem forradalmunk világtörténelmi jelentőségének ezen
egyedülálló formában lévő elismeréséről. Megköszönjük a Lazio szurkolóinak a magyar szabadságharccal való nemzeti azonosulását és egyedülálló hűségét!
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A Veszprémért Művészkör kiállításának megnyitója
A Veszprémért Művészkör tagjai veszprémi és Veszprém környéki művészek. Vannak köztük képzőművészek, fotósok,
valamint költők, előadóművészek is. A klub civil kezdeményezésre alakult, azzal a céllal, hogy összefogja a városban és
a megyében dolgozó művészeket, lehetőséget teremtsen nekik a bemutatkozásra, fejlődésre, tapasztalatcserére. A látottak alapján együttműködésük figyelemreméltó: a tagok közti szoros kapcsolat, barátságuk inspirálja művészetüket.
Szeptember 4-én nyílt a Művészkör tagjainak kiállítása a
balatonkenesei Kultúra Házában. A kiállított alkotásokat a kör
vezetője, Fazekas Orsolya e szavakkal ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe:
„Minél mélyebbre hatolunk a világ megismerésében, annál nagyobb
lesz a csodálatunk” – írja
Kepler, a modern csillagászat egyik alapítója. –
Vajon te megcsodáltál-e
már legalább néhányat a
világ csodái közül? Megcsodáltad-e már a csillagos eget vagy egy kicsiny virág pompáját, a
madarak repülését vagy a
hangya céltudatos munkáját? Sokat tanulsz a világról! De megtanulod-e
csodálni azt?
A Veszprémért Művészkör tagjai megtanulták és tanulják most is
folyamatosan. Mert ahhoz, hogy egy festmény
vagy egy fotó létrejöjjön
és utána életre keljen,
ismerni kell a rajta levő
elemek természetét. Ismerni kell a fákat, virágokat, az eget és a földet, és
ismerni kell a nap és a
hold fényének játékát. A
festészetben nemcsak maga az alkotás öröm, hanem az állandó témakeresés is. A festő egy idő
után elkezd más szemmel nézni a világra, elkezdi észrevenni az apró
részleteket, olyan momen-

tumokat, amelyek régen elkerülték a figyelmét. Megtanulja csodálni a világot az apró fűszálaktól kezdve a naprendszer bolygóiig.
A lelkesedés dopping az agynak és a szellemnek, mondja
Gerald Hüther, és a lelkesedés az, ami művészeinknek is nagyban segíti a
kibontakozását és a tevékenységét, és viszi előbbre
a művészkör tevékenységét. Nem is tudom, hogy
hány olyan klubot, művészeti csoportot ismerek,
ahol ekkora lelkesedés
jellemző és ekkora egység.
Számunkra az alkotás, a
kiállítás nem csupán anynyi, amit a közönség lát.
Számunkra ez egyben barátság, közösség, kiteljesedés is. Az alkotás egy
csodás folyamat, ahol
megszűnik tér és idő, és az
alkotó képes megtapasztalni a legnagyobb mélységeket és magasságokat.
És mindeközben szinte észrevétlenül tagja lesz egy
olyan csoportnak, ahol barátságra, támogatásra, elismerésre, elfogadásra talál.
Jelenleg erről szól a
Veszprémért Művészkör
munkája: alkotásról, lelkesedésről, barátságról és
persze arról, hogy egy-egy
ilyen kiállítással bemutatkozzunk és másoknak is
örömet okozzunk a látvánnyal.

F.O.
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Augusztus végén, egyben a nyár végén, még egy háromnapos programkavalkáddal szerettük volna szórakoztatni a
nálunk nyaraló vendégeket és városunk lakóit. Sajnos nagyon
gyorsan elillant a nyár, de mi egy picit ki akartuk tolni a határokat, hogy ne augusztus 20-án ürüljön ki városunk, ezért még
három, programokkal teli napot terveztünk az itt lévőknek.
Augusztus 20-án 11 órakor került sor szokásos ünnepi
műsorunkra a Díszkút téren. Előtte 10 órától szentmise volt a
katolikus templomban, ahol Dr. Balázs Pál címzetes apát
megszentelte az új kenyeret. A programban közreműködött a
Pannónia Citerazenekar, különleges dalcsokorral lépett fel a
Szivárvány Népdalkör és a Veszprémi Gizella Női Kar. A
Győri Nemzeti Színház két színművésze, Karsai Klára és
Elek Zsolt szívhez szóló, lélekemelő műsorszáma után polgármesterünk, Tömör István mondott ünnepi beszédet, majd
megszegte az új, megszentelt kenyereket. A hideg szél, és
szemerkélő eső ellenére is sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljük meg Szent István napját.
Az este folyamán a programok a Széchenyi parkban folytatódtak. 20-án az Ismerős Arcok zenekar lépett fel, ezernél is
több embert varázsolva el a zenéjükkel. A koncert után került
sor a látványtervezett zenés tűzijátékra, majd még egy órán
keresztül retro discó-ra táncolhatott a park nagyszámú közönsége.
Országok és dallamok: zenés utazás Németh Tamással.
Ez már a 21-i program része volt, melyen közreműködött
tánccsoportunk, a Conestoga Country Linedance. Nagy élmény volt ez a közös fellépés, hiszen a tánccsoport már régóta készült a művész úrral egy közös estére, mely most itt,
Balatonkenesén valósult meg. A koncert után következett a
régi nagy kedvenc, Balázs Fecó, aki még mindig hatalmas
közönséget tud vonzani szerethető zenéjével. Egy érzelmekkel és andalító zenével teli estén vehettünk részt, csak úgy
ringatózott a park a sok romantikus zeneszámtól. A vendégek
nehezen széledtek szét, annyira megérintette őket ez a lágy
hangulat, az esti szellő, a Balaton.
Elérkezett legutolsó rendezvényünk, a XI. Országos Lecsófesztivál! Nagy várakozással néztünk a nap elé, izgultunk,
nehogy megismétlődjön a tavalyi felhőszakadásos, vizes,
nyakig sáros eset. A borult idő ellenére szerencsére szárazon
megúsztuk ezt a napot. 10 órától izgatottan gyülekeztek a
csapatok. Idén 20 csapat indult a versenyben. Az előkészületek már emelkedett hangulatban zajlottak: mindenki építgette,
csinosítgatta „konyháját”. Mire megszólalt a gong, már csak
a főzés maradt a teendőkből. Felvonult az összes csapat,
bemutatkoztak a résztvevők, majd mindenki nekilátott a
munkának. Kellemes hangulatban, jó zene mellett, sok vendég jelenlétében telt a napunk. A SWAMP Sixty Rock Band
zenélt, miközben a zsűri körbejárt és tapasztalatokat gyűjtött.
Az idei évben is neves személyiségek végezték az értékelést:
a zsűri elnöke Bede Róbert mesterszakács, a TV Paprika séfje
volt, akit Kocsis Bálint mesterszakács, séf, a CSIKOS lekvárok megalkotója és Gyenge Katalin, a Katica Pékség tulajdonosa segített a csapatok végső sorrendjének kialakításában.
Szorgalmasan járták a főzőhelyeket, pontozták a konyha
küllemét, a munka menetét, az egyedi dekorációkat, később
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pedig az elkészült ételeket. Nehéz dolguk volt, mert természetesen mindenki a legtökéletesebb lecsó elkészítésére vállalkozott. Egyedi ötletek, merész elképzelések és persze a
szokásos hozzávalók – ezeket láthattuk.

A várva várt eredményhirdetésre este hét után került sor.
Lecsókirályunk a Megalecsó csapata lett, az első helyezett a
Lecs-Gó, a második az Építők, a harmadik pedig a Rétes
Banda. További díjak is születtek: a legjobb női csapat a Balatonkenesei Öltögetők, a legkreatívabb pedig az F&B Kft.
csapata lett. A zsűri különdíját az Ad Libitum kapta.
A napot fergeteges Lecsóparty zárta DJ Dominique-kal és
DJ Hudák-kal A megfáradt főzőcsapatok és a jóllakott közönség rögtön feltámadt egy kis tombolásra.
Így telt utolsó nyári hétvégénk, mely után kiürült a Széchenyi park. De nem kell szomorkodni, jönnek őszi-téli programjaink – most is olyan műsorokkal, rendezvényekkel készülünk, ahol mindenki jól érezheti magát.

Befejezésül szeretném megköszönni mindenkinek, aki
végig velünk volt a nyáron, segítette a munkánkat, teljesítette
a kéréseinket, részt vett és fellépett a rendezvényeinken, a
saját kollégáimnak, a segítő önkéntes diákoknak, mert egy
óriási közös munka árán telt ilyen sikeresen és tartalmasan ez
a nyár, nagyon sok ember szívvel-lélekkel végzett munkájának köszönhetően.
Várjuk Önöket sok szeretettel további programjainkon,
melyekről szórólapokon és itt, a Balatonkenesei Hírlap hasábjain tájékozódhatnak!
Ritterné Pajor Csilla
megbízott intézményvezető
(Fotó: Sziráki Csilla)
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Az október tele van évfordulókkal. 4-én ünnepeljük az állatok világnapját, mely egyben Szent
Ferenc, a kereskedők, a természet és a környezetvédők, valamint az állatok védőszentjének
emléknapja is. Assisi Szent Ferenc (1182-1226) szerzetes a ferences rend megalapítója. Nemcsak az emberekért végezte önfeláldozó munkáját: a természetet és az állatokat is szerette. Azt
hirdette: mindent szeretnünk kell, ami körül vesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Éppen
ezért gyakran mondta, hogy az embereknek kötelességük óvni és védeni a körülöttük élő állatokat, a természetet.

Macskám gyermekkora

Az egyedüli kiskacsát elhagyta az anyukája. Először a kiscicámnak mutattam be, nagyon tetszett neki. Aztán jött a cica anyja;
kicsit nehéz eset volt, de végül összebarátkoztak... Szagolgatás, nyalogatás, verekedés, alvás – ebből állt a nap... Ami egy kacsa és két macska barátságánál azért elég érdekes, de jó napirend. A bolhák ellen pedig egy kis nyári fürdőzésnél nincs kellemesebb dolog, persze csak akkor, ha valaki nem viseli el a nyakörvet! A szárnyas a macskák társaságában kezdett érdekes
szokásokat felvenni. Kacsatáp? Minek? Ha a tesó macskatápot eszik, akkor én is! Az idő múltával a két tesó együtt cseperedett
és időnként a játékuk is durvább lett. Persze csak játék volt az egész és néha arra volt jó hogy bevonják anyát is a verekedésbe,
aki általában egy percnél nem húzta tovább. A délutáni szunyókálásnál nem volt aranyosabb dolog. Ez az ő kis mesébe illő
történetük.
Tóth István
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Beszélgetés dr. Zoltán Leventével
Kisállattartóként régóta foglalkoztat városunk helyzete az állattartás és az állatvédelem területén. Ezért nagyon örültem, hogy dr. Zoltán Levente állatorvos sok
elfoglaltsága mellett is szívesen szakított rám időt, és
megosztotta velem gondolatait, tapasztalatait.
Régi ismeretség a miénk. Hosszú évek után is jó érzéssel tölt el, hogy több évtizedes munkássága során
milyen alázattal viszonyul választott szakmájához.
Levente 1993-ban állatorvosként diplomázott. Ezt követően még másik három szakterületet is elsajátított:
toxikológus, mikrobiológus, és galambspecialista állatorvos végzettséget szerzett.
Jelenleg hatósági állatorvos a Veszprém Megyei Járási Hivatalnál, valamint egy budapesti intézet toxikológus
és patológus szakértője.
Balatonkenesén 1996-ban létesített magánpraxist, s
nyitotta meg kisállat-rendelőjét.

Találkozásunkkor elsőként arra voltam kíváncsi, hogy
az elmúlt időszakban milyen változásokat tapasztalt településünkön a felelősségteljes állattartás területén. Válaszában a következőket emelte ki:

– A gazdák nagy hányada felismerte, hogy nemcsak
az évi kötelező oltások azok, melyekre kisállataiknak
szüksége lehet, hanem a kiegészítő oltásokat is egyre
többen keresik. Az ivartalanítás fontosságát is egyre
nagyobb réteg fogadja el. Ez egészségügyileg lényeges,
mert kisebb a szervi megbetegedések kockázata, valamint a kisállattal való együttélést is megkönnyíti. Megelőzi a nem kívánt szaporulatot, és csökkenti az elkóborlás esélyeit.
A néhány évvel ezelőtti chipezés bevezetését is jónak
tartom. Fontos, hogy könnyebben nyomon követhetők a
kutya kötelező oltásai, melyek mind az állat egészsége,
mind az esetleges kutyaharapásoknál fontos kritériumok.
Az elkóborolt házi kedvenceket is könnyebb így hazajuttatni.
– Melyek azok a problémák, betegségek, amelyekkel
a leggyakrabban felkeresik a rendelőt?
– A kötelező oltások, a fiatal kutyák első 5 oltása, a
chippelés valamint az ivartalanítás a jellemző. Persze
vannak időszakosan jelentkező gondok, mint a toklász a
fülben és a lábujjak között, a bűzmirigy feltöltődése,
télen pedig a torokgyulladás.
– Véleménye szerint melyek azok a problémák, amelyeken változtatni kellene?
– Általában jellemző, hogy vidéken a kutyákat kertes
házban tartják, ami jó. De míg kiskorban sikeresen viszik
őket pórázon és ölben is, felnőttként a séták ritkulnak.
Így az állatok elszoknak a pórázon való vezetéstől, az
idegenekkel való találkozásoktól. Manapság az állatgyógyászat technikája és felszereltsége megközelíti a
humángyógyászatot. Gondolok itt a röntgenre, ultrahangra. Sok betegség esetében ezeket a vizsgálatokat kórházakban kell elvégezni. Számtalanszor gyakorlatilag kivitelezhetetlen a kutya elvitele, mert az autóhoz nem szokott eb a pórázt, az idegen embert nehezen viseli el
Gyakori továbbá az is, hogy az idősek sokszor olyan
kutyát tartanak, melyeket felnőttként már nem tudnak
kezelni és visszafogni.
Természetesen mindenki a legjobbat szeretné a kedvencének, éppen ezért kellő felvilágosítással és tanácsadással ezek a problémák orvosolhatók.
Személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy állatorvosként nagy gondot fordít és törekszik a gazdák ismeretanyagának bővítésére. Jól emlékszem arra az
időszakra, amikor az akkor még két hónapos kutyámat
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vittem Önhöz az öt-oltásos sorozatra. Tanácsokat adott
a nevelésről, az egészségügyi tudnivalókról, a táplálkozásról, a fejlődéséhez szükséges megfelelő vitaminok,
tápanyagok beviteléről, valamint a fajta jellemzőiről.
Meggyőződéssel állíthatom, bárki is keresi fel, hogy
kikérje a véleményét és tanácsát, mindenkinek a legjobb
tudása szerint válaszol a kérdéseire.
– Kérem, a tél közeledtével lássa el az állattartókat
néhány hasznos javaslattal!
– Ebben az időszakban nagyon fontos figyelemmel
kísérni, hogy az állat vedlése megfelelő módon zajlott-e
le. Ha kopasz területet figyelünk meg a kutyán, az gond;
állatorvoshoz kell fordulni. A kutyaház legyen szigetelt,
erre a szalma a legmegfelelőbb, mert a szálak közötti
levegő jó hőszigetelő. Érdemes megemelni az egész építményt, hogy az eső valamint az olvadó hó ne áztassa el.
Séta és játék után körülbelül 20 percig nem szabad megitatni a kutyát, mert könnyen torokgyulladást kaphat,
amelynek súlyos szövődményei lehetnek.
A tartósan hideg hónapokban, a kint tartott kutyát
nem szabad hosszabb ideig a meleg lakásba bevinni,
illetve az ott tartott kutyát megfelelő ruházat nélkül kivinni. A gazdáknak el kell dönteniük, hogy kinti vagy
benti kutyát tartanak-e. Az sem jó megoldás, ha az állat
nappal kint van az udvaron, estére pedig beengedik a
házba. Mindegyik eset megzavarja az életritmust.
A kialakult téli bunda, vagy bent tartott állatok esetében ennek hiánya megfázáshoz és súlyos tüdőgyulladáshoz vezethet.
– Érdekelne, hogy milyen kapcsolatban áll más kollégákkal?
– Kollegiális-baráti viszonyban vagyok dr. Dalmann
Józseffel, akinek a segítségére a kezdetektől számíthattam. A jövő is kecsegtető, mert a jelenleg másodikos
gimnazista Tóth István állatorvos szeretne lenni. Díszmadarakat, fürjeket, galambokat, nyulakat tart és tenyészt. Nyáron sokat járt hozzám konzultálni. Biológiából az országos tanulmányi versenyen első helyezést ért
el, amelyhez ez úton is gratulálunk.
Ezt követően beszélgetésünk a helyi állattartókra terelődött.
– Soha nem felejtem el Vági bácsi magyar szürkemarha ökreit, akik a német turisták fényképezőgépeinek
sztárjai voltak, ma úgy mondanánk „celebek”. Kuriózumnak tekinthető továbbá Tóth Imre postagalambtenyészete, mellyel 1998-ban világbajnoki címet nyert a
Mexikóban megrendezett Postagalamb Világbajnokságon. Ezáltal egész Nyugat-Európában ismertté vált. Galambászat területén kiváló eredményekkel büszkélkedhet
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Gondán Sándor is. Szomorú aktualitás, hogy Téli János
barátunkat nemrég veszítettük el; neki szintén kitűnő
eredményei voltak postagalambászatban. A védett magyar fajtaként nyilvántartott „Magyar óriás galamb” országos, sőt azon túl is elismert tenyésztője Till Zoltán.
Gyönyörű hangú kanárikat tenyésztett évtizedekig, valamint egy ritka papagájfajt is sikerrel szaporított Fördös
Lajos. Jelentős papagájtenyésztő volt Körmendi Károly.
A kutyatenyésztést magas színvonalon Füredi István
képviseli, francia bulldog és mini bullterier fajtákban.
Levente sem szégyenkezhet, mert tudomásom szerint
Ön is szép sikereket ért el röpgalambjaival és díszgalambjaival. Tagja a Magyar Galambtenyésztők és Kisállattenyésztők Országos szövetségének, melynek versenyein több kategóriában bíró és minősítő feladatokat lát
el.
Felvetődött bennem a kérdés, hogy ezért lett-e galambspecialista is?
– Az állatorvosi szakma sajnos sokáig nem szentelt
nagyobb figyelmet ezeknek a gyönyörű magyar baromfifajtáknak, így a tenyésztők sokáig saját maguk orvosolták a problémákat. Ezért óriási elismerés számomra,
hogy befogadtak ebbe a közösségbe.

Nemcsak a hétköznapokban fontos, de az állatok világnapja közeledtével egyre nagyobb az aktualitása az
állatvédelemnek. A doktor úr számára ez nem csak a
kedvenceknek tartott állatokra terjed ki. Kiemelte a
biodiverzitást, a természetvédelmet, belefoglalva a vadon
élő és haszonállatok védelmét is. Mindezek egy egészet
alkotnak.
Azt hiszem, bátran mondhatom, hogy Zoltán Levente
személyiségéből sugárzik a szakmája iránti elhivatottság,
és az állatok szeretete. John Muir szavaival:
„Akármilyen rövid a pillanat, mely része a mellettünk
élő állatok életének, felélénkíti a miénket, és minden
szempontból jobbá, tartalmasabbá teszi azt.”
Szabó Tamás
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Az előző írás lapunk augusztusi számának 13. oldalán volt található.

A szeptember végi ősz, az úgymond „vénasszonyok nyara” kellemes, bár kissé hűvös szele frissítően hatott az ébredező emberekre. A felkelő nap is bágyadtan, lustán nyújtogatta szerteszét sugarait, amelyek fényét, mint milliónyi apró
gyémántok verték vissza az őszi harmat cseppjeit. A fák
színesedő levele az ősz jelenlétét hirdették, de a kertekben
kitartóan nyíló rózsák még színesebbé tették e csodálatos
színkavalkádot.
Párom „kérésére” úgy határoztam ezen a szép reggelen,
én fogok bevásárolni a boltban. A listát átvéve gyalogosan
indultam, hogy a lehető legtöbb szépségét láthassam e festői
őszi időszaknak. A járdák köveinek jó részét már a lehullott
levelek takarták, ám a kertekben még nyiladoztak a sokszínű
őszi virágok.
A boltban nagy sürgés-forgás fogadott, s a vásárolni
szándékozó emberek vidám arccal mesélgették egymásnak
nyári élményeiket. Az eladók is mosolyogva válaszoltak az
elhangzó kérdésekre, s közben szorgos kezekkel szolgálták ki
vásárlóikat. Úgy tűnt, ezen a szép szeptemberi napon mindenki ráér, senki sem türelmetlen, s bizonyára jókedvvel
ébredtek. Miután én is mindent (lista szerint) a kosaramba
raktam, beálltam az egyik kígyózó sor végére elégedetten
nyugtázva, hogy semmi sem kerülte el figyelmemet. Hirtelen
egy hangosan felcsattanó hangra lettünk figyelmesek, s a
néma csendben csak a magáról megfeledkezett pénztárosnő
eltorzult hangja volt hallható. Nem messze tőlünk a másik
kasszánál egy idős hölgy zavartan tapogatta pénztárcáját,
majd alig hallhatóan, szinte suttogva mondta: „Sajnálom, de
csak ennyi pénzem van. A nyugdíjamat holnapután kapom
meg, és akkor majd behozom a tartozásomat.” „Akinek nincs
pénze, az ne akarjon vásárolni!” – jött rá a hangos válasz.
Ekkor a sorból kilépett egy ismeretlen középkorú férfi, s a
pénztárhoz lépett. A síri csendben jól hallható volt a hangján,
hogy igyekezett visszafogni haragját, s a hölgy kosarába

nézve így szólt: „Ezt én fizetem, sőt ezeket is” – és határozott
mozdulatokkal rakta át saját kosarából az általa kiválasztott
árut az idős hölgyébe. Majd mély levegőt vett, s csak annyit
mondott még a pénztáros felé: „Hölgyem, én szégyellem
magam ön helyett.” A pénztáros mérgében, netalán szégyenében, de remegő kézzel nyújtotta a számlát a férfi felé, aki
szó nélkül fizetett. A nénike könnyeit törölgetve tiltakozott:
„De uram, én ezt nem fogadhatom el, hisz nem is ismerem
önt, és csak két nap múlva lesz pénzem, hogy meg tudjam
adni az adósságomat.” Az erőteljes férfi csendesen válaszolva csak annyit mondott, miközben megsimította a könnyes
arcot: „Nekem nem tartozik semmivel. Néhány napja múlt,
hogy elvesztettem a nagymamámat, és ön rá emlékeztet.”
Majd távozóban az ajtóból visszatekintve elköszönt, s kilépett
a napsütésbe. Nekem úgy tűnt, sietségének az ő szemében is
megjelenő könnycseppek voltak az okozói.
Az idős hölgy zavartan pakolgatta kopott szatyrába a
számára kinccsel felérő élelmiszereket. A másik sorban állva
is jól láthattam a pénztáros által felhánytorgatott árukat: két
kiflit, két liter tejet s két csirkefarhátat. A nénike szemlesütve, remegő kezekkel fogta meg a jól megtelt szatyrát, alig
hallhatóan elköszönt, s apró, tipegő léptekkel hagyta el a
boltot. Bent még mindig néma csend uralkodott, s lassan
egyre több vásárló állt át a mi sorunkba, nem törődvén azzal,
hogy így tovább kell várakozniuk.
A boltból hazafelé tartva már nem tudtam gyönyörködni
az őszi táj szépségeiben, mert bizony én is szégyelltem magam. Szégyelltem magam az idős hölgy gyermekei miatt,
hisz ismerem őket, s szégyelltem a bennünket körülvevő
világ miatt, hogy a munkában megöregedett emberekkel ilyen
is megtörténhet a mai modern világban, e magyar hazában.

Id. M. S.

Barátomhoz
Fogadd el Isten szent igéit, Barátom,
S megszűnik sivár, üres lelki magányod.
Bár tévelyegtél hosszú esztendőkön át,
Istenünk mégis tárt karokkal vár reád.
S keblére ölelvén szívedben érezni fogod,
Néked ezentúl Isten háza az igaz otthonod.
Mindezek után megtisztítja lelked az Ő imája,
S meglásd e földön nem éltél te sem hiába.
Járjad ezentúl az általa kijelölt helyes utat,
Kövesd Őt, s a jártat a járatlanért soha el ne hagyd.
Tisztelve szeresd Istened, a mennyeknek urát,
Erős hittel gazdagodva s boldogan egy életen át.
Id. M. S.

Hazugokhoz

Oly sokszor szemtől szembe az arcomba hazudnak,
S ők a hazugságba még csak bele se pirulnak.
Vajon minek tekintenek, egy üres fejű, hiszékeny bohócnak?
Hazugságaikat magamba fogadni sohasem fogom,
Mert a hazug s kétszínű emberektől én egyszerűen

Undorodom.

Id. M. S.
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Zenés áhítatok a balatonkenesei református templomban
2015 nyár
„Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!
Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!” (Zsolt. 33:2-3)
„Csak a bolond szakítana dacból a múlttal. Ami új és nagy jelentőségű, azt mindig a régi gyökerekbe oltják.” (Bartók Béla)
Idén nyáron ismét szeretettel invitáltuk a református gyülekezetet és természetesen minden zenekedvelő és leendő
zenekedvelő érdeklődőt a „Nyári zenés estek” sorozat alkalmaira. Öt különböző hangversenyt hallgathattunk meg, s
ismét volt bőven lehetőségünk szerzőkre, művekre, előadói
virtuozitásra, precizitásra – egyszóval a zenére mint Isten
csodálatos ajándékára különféle szemszögekből rácsodálkozni.
Július 10-én a hagyományos Fiatalok koncertjével indult
a füzér, amelyen fiatal zenetanárok és művészek immár tizedik alkalommal állhattak a közönség elé. Barokk, klasszikus,
romantikus és kortárs darabokkal a tarsolyban, magabiztos
produkciókat hallhattunk. Különösen örültem, hogy közönségünk a nehezebben befogadhatónak titulált kortárs darabokat
is akceptálta, köszönhetően a felkészült előadásnak.
Július 19-én Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész
volt vendégünk, aki barokk zenét játszott nekünk. Balatonkenesén már több alkalommal is fellépett, s ezen az estén ismét
megcsodálhattuk precíz és formatervezett játékát, amely
egyben a koncentráció felsőfokú diadala volt.

Augusztus 3-án Simon Bence ütőhangszeres előadóművész vibrafonkoncertjét hallhattuk. A jelenleg Debrecenben
tanuló, ütőhangszer-mesterszakos fiatal hangversenye igazi
csemegévé vált azon talán nem is kevesek számára (köztük
jómagam, mint ütőhangszeres tanár számára is), akik az egzotikus hangszerek mellett a kortárs irodalom ínyenc falatjaival tűzdelik meg nyáresti zenés desszertkelyhüket.

Augusztus 7-én Vadász Attila orgonaművész játékát élvezhettük, akinek a keze alól első ízben szólalt meg a most
már teljes egészében felújított Angster-orgona. Vadász Attila
zeneileg rendkívül érzékeny előadó, ez kiderült gondosan
megtervezett regisztrációiból, biztonságos játékából.
Utolsó állomásként augusztus 15-én a Kecskés Együttes
látogatott hozzánk, immár második alkalommal. Az L. Kecskés András érdemes művész vezette együttes tagjai barátságos, közvetlen emberek, akik minden tiszteletet megérdemlő
módon adtak bizonyságot magyarságukról, történelemismeretükről, zenés áhítatukon a 15-16. század Magyarországába
kalauzolva minket.
Isten iránti hálával bízunk a jövő nyári folytatásban, hiszen az áhítatokon most már 50-60 embert is látunk alkalmanként, s a rendszeresen visszatérő helyiek és nyaralóvendégek is egyaránt érdeklődnek. Itt köszönjük meg a balatonkenesei Önkormányzat anyagi támogatását, amely lehetővé
tette a koncertek megvalósítását. S külön köszönetem szóljon
e helyen is a fellépő Művészeknek, akik önzetlenül, a rendkívül szerény tiszteletdíj ellenére is vállalták a közreműködést,
jelenlétükkel és játékukkal gazdagítva mindannyiunkat.
Sipos Csaba
zenetanár, kántor
(Fotó: Németh Péter)
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Szeptember 21.: Máté napja
– Máté, akit Lévinek is hívtak, a hagyomány szerint az első
evangélium szerzője.
– A Szűz hava az első szűz mártír emléknapjával zárul. Szent
Tekla (szeptember 23.) volt a hagyomány szerint az első nő, aki
keresztény hitéért mártírhalált halt.
– Időjósoló nap: a szép tiszta idő legalább négy hétig eltartott,
viszont ha esett, az őszi munkák elvégzése nehézségekbe ütközött.
Szeptember 23.: A csillagászati ősz kezdete
– A Déli féltekén ekkor kezdődik a csillagászati tavasz.
Szeptember 24 .
– Az éjszaka hossza tavasz óta először haladja meg a nappalét.
– A Szűz havát szeptember 24-én a Mérleg hava követi a sorban. A Mérleg képe az őszi napéjegyenlőséget, a világosság és
sötétség egyensúlyát jelképezi.
Szeptember 29.: Mihály napja
– Őszi évkezdő nap, Európa-szerte ismert pásztorünnep, e napon
hajtják be az állatokat a legelőről. Ez volt a pásztorolás
befejeztének, a juhok átvételének, a pásztorbér kifizetésének, a
pásztorfogadásának a napja.
– Az időjárásban erre az időszakra esik a „vénasszonyok – vagy
régebben: Szent Mihály nyara” néven ismert, bágyadt fényű, kellemes ősz.
– Az őszi munkák utáni megpihenés a kisfarsang, a lagziba járás
időszaka, legkésőbb Katalin-napig.
– A természeti változások napja: megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés, a halak zöme a víz fenekére húzódik Ha még itt
vannak a fecskék, újévig nem lesz hideg. A mennydörgés szép őszt,
de kemény telet jelent.
Október 2.: Őrangyalok (Petra) napja
– Az első lombhullató nap.
– A 16-17. század óta megtartott ünnep az Őrangyaloké, akiknek
kultuszát annyiban ápolták a bakonyi, Balaton-felvidéki térségben,
hogy a gyermekeket oltalmukba ajánlották.
Október 4.: Ferenc napja
– Assisi Szent Ferenc napja. A 12-13. században élt rendalapító
új fejezetet nyitott a szakrális néphagyományban, egész Európában.
Mivel élete végén megkapta Krisztus stigmáit, a barokktól a
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stigmatizáció lett legelterjedtebb megörökítése. Személye a földi
javakról való lemondás, az egyszerűség és a szeretet jelképe lett.
– Zöldbetűs ünnepünk is ez a nap: az Állatok világnapja.
Október 15.: Teréz napja
– A szüret kezdő napja a Balaton-felvidéken és a Somlón.
Október 16.: Gál napja
– A halászat befejező napja.
– Ettől a naptól számítják a makk érését.
Október 18.: Lukács napja
– Lukács evangélista Egyiptomban és Görögországban
prédikált. Evangéliumán kívül őt tartották az Apostolok cselekedetei
című újszövetségi könyv szerzőjének is. Polgári foglalkozására
nézve orvos volt. Így lett az orvosok, kórházak, fürdők jeles szentje.
– A Mecsek alján a gesztenyeszüret napja.
– Leányvásárok napja is volt régen: itt választották ki a legények
leendő párjukat. Ehhez figyelték a lányok járását, küllemét, viselkedését.
Október 20.: Vendel napja
– A jószágtartó gazdák, a jószág és a pásztorok védőszentje, aki
a 7. században élt, de kultusza csak a 18. században terjedt el. Magyar nyelvterületen a német hatás, a Dunántúlon pedig Padányi Bíró
Márton veszprémi püspök (1696-1763) játszott nagy szerepet tisztelete széleskörűvé tételében.
– Juhász családokban sok helyen őrizték Vendel képét, s október
20-án virágot tettek eléje, közbenjárását kérve az állatokért. A beteg
állatért is Szent Vendelhez fohászkodtak. Általában az állatok ünnepének tartották napját, amikor a jószágot nem is fogták be.
– Kolontárnak, Városlődnek fogadott ünnepe volt ez a nap, amikor kötelező misehallgatással ünnepeltek. Tótvázsonyban csak
otthon imádkoztak Szent Vendel napján, de az állatokat itt sem
fogták be. Tüskevárnak szintén ünnepnapja volt Vendel, amely
napon a szőlősgazdák egymás pincéinél borkóstolót tartottak, s
akinek megártott a somlói, arra azt mondták, hogy „Vendel malaca”.
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

Gyógynövény horoszkóp
Mérleg IX. 23 – X. 23.
Az egészség embere
Habitus: Szívesen vitatkozol, sőt gyakran szembeszállsz
beszélgetőpartnereiddel. Gyakran felhalmozod a problémákat, hogy ne kelljen
szembenézned velük.
Betegségre való hajlam: Vese- és hólyagpanaszok, a test elsavasodása,
cukorbetegség, bőrbetegség, a test lesoványodása.
Gyógynövény: Szappanfű, palástfű, aloe vera.
Felhasználási ajánlat: Az egész szervezetedet erősítik az aloe vera-készítmények (tea, kapszula, zselés csemege). Az aloe vera
krém kiváló a sebek megszüntetésére, pikkelysömör, akné, övsömör ellen.
Görcsoldó hatása miatt időnként érdemes palástfűteát innod, mert a húgyhólyagpanaszokat enyhíti. Enyhe vizelethajtó a szappanfű teája: ehhez 3 dl vízzel forrázz le egy teáskanál növényt, majd 8-10 perc elteltével szűrd le és fogyaszd el.
+ 1 tipp: Ha A hólyaggyulladás kiváló megelőző növénye a vörös áfonya. Áfonyalé kapható a bioboltokban, és a fagyasztott
gyümölcs is ugyanolyan hatással bír.
Közzéteszi: Fazekas Andrásné
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– Beszélgetés Balázs Fecóval –
Az elmúlt évtizedekben – közel ötven évben – Balázs Fecó énekesként, zongorista-billen-tyűsként és
zeneszerzőként egyaránt bizonyított. Többgenerációs dalai remekül állják az idő próbáját.
Hozzáteszem, rajta sem fog a kor. Túl a hatvanon ma is aktívan dolgozik, így cseppet sem
csodálkoztam azon, hogy a 2011-ben megjelent duett-lemezének a „60 - Csak az évek múltak el...”
címet adta. Az augusztus 21-ei kenesei koncert előtt, a kedvenc kenesei kisvendéglőmben
beszélgettem a Liszt Ferenc-díjas művésszel...
Éppen hét évvel ezelőtt, 2008 szeptemberében készítettem először interjút Fecóval, aki mindjárt az elején
rendesen meglepett, ugyanis egy díszes tasakkal érkezett a
találkozóra. A tasakban az Új évszakok című életrajzi könyvét
hozta nekem ajándékba... Azóta jó párszor interjúztunk már,
ráadásul nemcsak Budapesten találkoztunk, hanem nagy örömömre Kenesén is, merthogy 2009 júliusában Fecó fellépett a
Kapunyitó Fesztiválon (az akkori koncert a megszervezésében nekem is volt némi részem). Legutóbb 2013 decemberében beszélgettünk, a Budapest Sportarénában tartott
nagykoncertje előtt, úgyhogy nagyon érett már az újabb
találka, mert aktualitásból akad bőven.
Fecó ezúttal két ajándékot nyújtott át, időközben ugyanis
megjelent az Új évszakok című könyv harmadik, bővített kiadása, benne minden, a pályafutását érintő fontos, említésre
méltó eseménnyel, díjjal, lemezzel. A másik meglepetés pedig a legújabb albuma volt (Változnak az évszakok), amelynek az a különlegessége, hogy a rajta szereplő dalokat a
rajongók állították össze. A 20 dalt tartalmazó cédén Fecó
szerzői, előadói pályafutásának gyöngyszemei szólalnak meg.

A két csodás ajándékért „cserébe” rögtön a figyelmébe
ajánlottam egy, a szívemnek igazán kedves kenesei helyet, és
az ötletem telitalálatnak bizonyult: az igazán hangulatos
Sorompó Kisvendéglő aznapi specialitásának, a kemencében
sült csülöknek Fecó nem tudott – nem is akart – ellenállni.
Falatozás közben pedig lelkesen mesélt: többek között a tavalyi ausztráliai utazásáról. Tavaly ősszel ugyanis Ausztráliában
járt. Nem egyedül kelt útra, hanem hűséges alkotótársával és
igaz barátjával, a szövegíró Horváth Attilával utazott a távoli
kontinensre, ahová az ott élő magyarok hívták meg. Fecó öt

koncertet adott egy brisbane-i fesztiválon, illetve Sydney és
Melbourne magyar házaiban.
A röpke nosztalgiázás után büszkén újságolta, hogy
jelenleg zeneszerzőként egy egész estés színházi elő-adáson
dolgozik. A darab ősbemutatója december 12-én lesz a budapesti József Attila Színházban. A Kertész Ákos: Sikátor című
regénye nyomán készülő Angyalföldi balladában ismert
Balázs Fecó-, valamint Korál-dalok csendülnek majd fel, de a
népszerű dalszerző új szerzeménnyel is megörvendezteti a
közönséget. A várva várt zenés balladát Verebes István
rendezi.
És hogy az ősz utolsó hónapja se teljen tétlenül, Fecó
novemberben országos templomturnéra indul, ami most már
hagyománynak számít nála.
– A templomi fellépésnek különleges varázsa van;
ezeknek a helyszíneknek van egy „misztikus” atmoszférája,
ami megadja az alaphangulatot. Természetesen a templomhoz
méltó és illő műsort állítottam össze, és a közönség érezhetően nagyon jól fogadta dalokat – mesélte egy korábbi
interjúnkban.
És ha már a templomnál tartunk: a sitkei kápolna neve
régóta összeforr az övével. Az 1986-os első jótékonysági
koncert óta a helyi rockfesztivál mára igencsak kinőtte magát.
Az 1990-ben Fecó aktív közreműködésével megalakult
Kápolnáért Kulturális és Sport Egyesület pedig amellett,
hogy megmentette és felújította a műemléket, fellendítette a
település kulturális életét.
– Bár az egyesület tiszteletbeli elnöke vagyok, ma már
nem nagyon folyok bele a szervezésbe és a műsor összeállításába. A Sitkei Rockfesztivál mostanra már bőven megáll
a lábán, ami jó érzéssel és egyben büszkeséggel is tölt el –
tette hozzá legutóbb.
Idén is felkérésekkel teli, mozgalmas tavasz és nyár áll
mögötte. Nem panaszkodik, zenészként a korosztályához
képest sokat dolgozik. A munkabírása is az „új életének”
köszönhető: merthogy 1995-ben komoly operáción esett át.
– A szívműtétem elsősorban a gondolkodásmódomat, az
élethez való hozzáállásomat változtatta meg. Egy szívinfarktusból felépülve sok mindent átértékel az ember. Azelőtt évtizedeken keresztül túlhajszoltam magam, rendszertelenül és roppant egészségtelenül éltem, mígnem a szervezetem egyszer csak benyújtotta a számlát. Szerencsére akkor
és ott, '95-ben kegyesen bánt velem a sors: a Jóisten megfogta a kezem, nem engedett el. A gyógyulásom után pedig új
életet kezdtem. Azóta sokkal jobban odafigyelek az egész-
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ségemre, már csak azért is, mert szeretnék minél több időt
együtt tölteni a most 17 éves fiammal. Sokáig halogattam a
családalapítást: közel az ötvenhez lettem apa, de nem bánom,
hogy így alakult – jegyezte meg mosolyogva, majd azt is
elárulta, hogy a „kis Fecó” éppen a kenesei fellépés napján
ünnepelte a 17. születésnapját.
A kőfalak leomlanak, Amit nem mondhattam el, A csönd
éve, Homok a szélben, Évszakok, Érints meg, Hazafelé,
Maradj velem... – csendültek fel a kenesei színpadon a jól ismert Korál, valamint Balázs Fecó-klasszikusok, a Széchenyi
park közönsége pedig egy emberként énekelte együtt kedvencével a népszerű örökzöldeket.
– Ezek a dalok igaz dalok, és jó időben születtek még,
akkor, amikor a zene egészen másról szólt, mint manapság –
magyarázta Fecó a két évvel ezelőtti interjúnkban. – Az én
generációm számára a zene életérzés volt, ám mára iparág
lett. A mi korosztályunk részese lehetett annak a zenetörténelmi fordulatnak, amikor mintegy derült égből villámcsapásként beköszöntött a beat korszak. A Beatles és a Rolling
Stones zenéje azonnal megérintett bennünket. Ösztönösen elindultam valami felé... Ma is ebbe az irányba tartok, csak
közben elrepült negyvennyolc év. Hihetetlenül gyorsan elszállt, és úgy szállt el, hogy közben mindvégig azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek.
Saját bevallása szerint mindig megpróbált ugyanaz az
ember maradni a színpadon, aki azon kívül. Szerinte ugyanis
ez jelenti a hitelességet.
– A mindenáron való szereplés, az öncélú magamutogatás ugyanúgy távol áll(t) tőlem, mint az, hogy kreált
botrányokkal hívjam fel magamra a figyelmet. Alkatilag sem
vagyok botrányhős, és nem tudok, nem is akarok kibújni a
bőrömből. Ha megtenném, akkor elveszíteném azt, amiért
szeretnek az emberek. Mindig igyekeztem szinkronban lenni
saját magammal, és ehhez képest próbáltam, próbálom ma is
megtalálni a boldogságomat.

2015. október

A koncerten két ráadás-számmal is megörvendeztette a
lelkes és dalos kedvű kenesei közönséget. A vastaps közben
pedig eszembe jutottak a tavalyelőtti beszélgetésünk záró
sorai.

– A lendületedet és a munkabírásodat látva biztosra
veszem, hogy még egy jó darabig nem készülsz „nyugdíjba”
– mondtam akkor és ott Fecónak. Mire ő azt felelte:
– Már nyugdíjas vagyok egyébként, legalábbis papíron
(mosolygott). Nézd, a zenélés életre szóló hivatás, ezt nem
lehet csak úgy abbahagyni. Ameddig a zene ugyanazt jelenti
számomra, mint a pályám elején, és ameddig ugyanolyan
lelkesedéssel állok ki a színpadra, mint a kezdet kezdetén,
miközben minden egyes pillanatban érzem a hallgatóság
szeretetét, addig boldogan folytatom ezt az izgalmas és
örömteli közös társasjátékot a közösséggel.

Szűcs Anikó
(Fotó: Riskó Annamária)

Terv szerint készül a könyvespolc
Fontos szakaszához érkezett a könyvespolc készítése, eljött
az aljzatbetonozás ideje. Hosszú évek tapasztalata, hogy legfontosabb mindig a tervezés, előre kell gondolkodni, megvizsgálni a lehetőségeket, majd számolni kell, aztán újra átszámolni, gondoskodni kell a megfelelő szerszámokról, anyagokról,
kávéról, no meg fel kell készülni minden nem várható akadályra
is, kalapács, meg svájci bicska legyen mindig kéznél, és akkor
nem érhet meglepetés. Ennek szellemében a terv a következő
volt: szombat reggel kilenckor érkezik barátom, Peti, a platós
kisteherautójával, hozza Zsoltot, aki már látott aljzatbetont. Ketten elmegyünk Fűzfőre a kész betonért, közben Zsolt kiigazítja a
szintezést, fél óra múlva indul a keverő és délben már kinekkinek a saját ebédjéhez adom a söröket. Egyszerűen tökéletes
terv volt. De. Az első apró homokszem akkor került a fogaskerekek közé, amikor kiderült, hogy szombaton nincs beton eladás. Új időpont: péntek délután két óra. Néhány telefon, ez is jó
mindenkinek. De. Peti hív fél tizenegykor, véletlenül bekanyarodott a betonkeverő telepre, ahol az arc mondta, hogy neki ma
tizenegykor el kell mennie. Újabb telefon, Zsoltnak még másfél
órányi dolga van. Mondom neki, hogy siessen. Akkor csak egy
óra huszonöt perc. Megkönnyebbülök. De. Peti tolat be a bő másfél köbméter betonnal, amikor a jobb hátsó kerék beszakad a

szennyvízaknába. A kisteherautó némileg a süllyedő Titanicra
emlékeztető pózba merevedve marad, se előre, se hátra. Gyorsan
lelapátoljuk a betont a tűző napon. A legközelebbi árnyék elérhetetlen négy méteres messzeségben található. Közben megérkezik
a jóisten Tibi képében, aki egy másik teherautóval kihúzza a mienket. Befut Zsolt. Tényleg nagyon sietett, csak egy óra húsz
perc telt el. De. Nem indul a keverő. A beton lassan kötni kezd.
Tíz perc múlva rájövök, hogy a hosszabbító adta meg magát.
Szomszédból kölcsön. Aztán mindenki a helyén, indul a keverő,
meg a betonozás. Egy óra van, árnyékban 37 fok. De. Peti talicskája az első körben eltörik, ám van másik, mert a terv szerint
mindenre fel vagyok készülve! Az arc nem sajnálta a betont, így
a maradékkal éppen újra tudjuk betonozni az akna tetejét. És
lassan körvonalazódik bennem a következő terv…
A betonozás, mint önkifejezési forma, és egyben kísérlet az
örökkévalóság megkarcolására, hiszen a nagyapám betonjához
apám is hozzáigazította a saját zsaluját, és ezt kell nekem szintbe
hoznom a saját betonommal, hogy majd a gyerekeim új lépcsőjének biztos legyen az alapja.
Betonoztam.
Sarkadi Péter
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Emlékezzünk… Elment Szabó Károly

Régi emlékek elevenednek meg, ahogy visszaemlékszem. Május elseje a
gulyakútnál: vidám csapatok főzik a gulyást, esznek, isznak; az ég kék, remek
idő van. Egyszer csak látom, hogy egy
szamaras kordé közeledik. Mindenki az
érkezőre figyelt; a kocsi megállt, Karcsi
bácsi a bakon ült és integetett a gyerekeknek, akik nagy örömmel ugrottak
mellé és megkezdődött a sétakocsikázás
– örömteli, vidám percek, boldogság!
Később sokszor beszélgettünk az élet dolgairól, és egy nehézségekkel, gondokkal teli életet ismertem meg. Talán
nem sokan emlékeznek már a régi időkre, ezért felelevenítem élete néhány jelentősebb eseményét.
Igazi balatonkeneseinek született,
1928. október 22-én. A helyi parasztcsalád sok nehézséggel küszködött, de
gyermeküket tisztességgel nevelték. Károly elvégezte az általános iskolát, majd
a család legfőbb segítője lett a nehéz
munkákban. Közeledik a háború, az
iszonyatos, félelmetes évek. 1944 őszén
mint besorozott leventét, Németországba vitték katonai szolgálatra; innen
1945 őszén került haza. Ahol csak tudott, munkát vállalt: a vasútnál, a halászatnál dolgozott, de eljött 1949 novembere és behívót kapott Piliscsabára
a honvédséghez, katonai szolgálatra.
Nehezen telt el a három év, de tiszthelyettesként szerelt le 1952 szeptemberében. Újra kellett kezdenie a munkakeresést. Gépkocsivezető lett a veszprémi erdőgazdaságnál, s itt jól érezte magát.

Könnyebb munka, több szórakozás – az
élet haladt a maga útján. Hamarosan
megismerkedett a jövendőbelijével, akivel össze is házasodtak. A boldog kezdet után jöttek a nem várt nehézségek: a
politika lassan behatolt az életükbe. A
mindenütt jelenlevő párt kiderítette,
hogy felesége kulák szülők gyermeke.
Nagy bűn volt ez akkoriban, rengeteg
parasztcsalád életét tették tönkre a kommunista párt ideológusai. A fiatal pár a
küngösi állami gazdaságban helyezkedett el, de itt is éreztették velük kulák
származásukat. Amikor a dolgozók lehetőséget kaptak, hogy háztáji földet
kapjanak a megélhetésük könnyítésére,
nekik nem adtak: kulákcsalád nem kaphat, mondták. Ám ők szorgalmasan
dolgoztak tovább nem törődve a nehézségekkel, sérelmekkel.
Elérkezett 1956 októbere, kitört a
forradalom. Sokan voltak a rendszert
elszenvedők, sok sérelem került a felszínre. Karcsi bácsit, mint katonaviselt
embert, beválasztották a Nemzetőrségbe. A parancsnok Árvai Mihály, a Honvéd Üdülő parancsnoka volt. Ö osztott
fegyvereket, hogy a községet védjék.
Azt a parancsot adta, ne engedjenek
semmilyen törvénytelenséget elkövetni.
A felháborodott tömeg le akart számolni a gyűlölt rendszer kiszolgálóival; felelősségre akarták vonni Kocsis Lajos
párttitkárt és Vass Gyulát, a kommunista rend begyűjtési megbízottját. A nemzetőrök azonban megállították a tömeget és Károly bácsi rábeszélésére, mivel

benne sokan megbíztak, elengedték a
két embert. Elmaradt hát a számonkérés,
megmenekültek. Balatonkenesén véráldozat nélkül fejeződtek be a forradalmi
események.
Aztán elcsendesült a forradalom, s
újra indult az élet, Károly bácsi tovább
dolgozott a gazdaságban. Ám a Kádár
rendszer bosszút állt, a forradalmi események résztvevőit összeszedték.
„A Honvéd üdülőbe hurcoltak társaimmal együtt: velem volt Györgydeák
Jenő, Dr. Saáry István, Kelemen József
és Somogyi Lajos, és megkezdődött a
leszámolás.” A kommunista pribékek általi kegyetlen verések következtek. Nem
tudták mi lesz velük. Szabó Károlynak
szerencséje volt. Felesége megkereste
Vass Gyulát, és kérte, hogy segítsen:
mentse meg Károlyt, ahogy Ő mentette
meg az életét októberben. Vass Gyula
vállalta ezt, megjelent a Honvéd üdülőben, és az ott működő bizottságnak elmondta megmenekülésének történését.
Ezért, és mert nem találtak semmit, ami
„bűnös tevékenységre” utalt volna,
Karcsi bácsit elengedték. Viszont ezt
követően munkahelyéről elbocsátották,
elhelyezkedni sokáig nem tudott, mindenütt hátrányos helyzetbe került.
Amikor az élet nagyjából már visszatért a normális kerékvágásba, folytatódott a tsz-ek szervezése is. Karcsi bácsi
ide szeretett volna bekerülni, de addig
nem vették fel, amíg kuláknak nevezett
édesapja be nem lép a termelőszövetkezetbe, hátrahagyva magángazdálkodó
tevékenységét. A hátrányos megkülönböztetést később egész életében érezte.
Családi élete a legtöbb borzalomért
kárpótolta: gyerekei, unokái hoztak örömöt feleségével közös életébe. Utolsó
évei sajnos egyre betegebben teltek.
Idén, nemrég aztán beteljesedett a
sors, mely mindannyiunkra vár – Szabó
Károly örökre eltávozott közülünk.
Itt van október 23-a, a forradalom évfordulója. Gondoljunk azokra, akik bátrak voltak, amikor úgy hozta a sors. És
amikor emlékezünk rájuk, jusson eszünkbe Szabó Károly is, aki jó ember volt.
Szabó Károly önéletrajzából összeállította:

Debrecenyi István
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Bucz Júlia és Pintér László Zsolt élő lemezbemutatója
2015. október 17., 17 óra – Kultúra Háza, Balatonkenese
éves kortól foglalkozik a gyermekekkel, hogy megismerkedhessenek a zenei alapokkal. Emellett a Dalos Zengő felnőtt
énekes kört is vezeti, valamint citerát oktat. Mindezeken túl
holland és német nyelvet tanít a brüsszeli CLL Nyelviskolában.

Amikor értesültem, hogy városunk szülöttje, Bucz Júlia
hazaérkezett, s tervei között egy élő népzenei est szervezése
is szerepel, elsőként vettem fel vele a kapcsolatot és kértem,
ha lehetséges, válaszoljon néhány mondatban kérdéseimre.
Szívesen vállalta, ígérve, időt fog szánni rám, s állta is adott
szavát.
Julcsi a jelenleg is működő Pannónia Citerazenekarban
kezdett el muzsikálni, 1989-ben. Éveken át Károlyi László
mellett kísérte a balatonkenesei Szivárvány Népdalkör fellépéseit, hazánk minden régiójában. Tanulmányait 2002-ben a
Nyíregyházi Főiskola ének-zene-népzene és német nyelv
szakán fejezte be. Zenepedagógiát a Rostocki Zene- és Színművészeti Főiskolán tanult, 2001-től 2003-ig. 2005-2006-ban
a belgiumi Antwerpeni Egyetemen szerezett kulturális menedzseri diplomát, majd 2008 és 2012 között tagja volt a Flamand Kultúra-, Ifjúsági-, Sport- és Médiaminisztérium állami
támogatású kérvényeket szakmailag elbíráló zenei bizottságának. 2011-ben, Brüsszelben megalapította a Zengő Zenei
Műhelyt, amelynek alapja a magyar népzene. (Megjegyzem,
Brüsszelben közel 4000 magyar család él). A Zengőben egy-

2011-ben kezdtek el együtt dolgozni Pintér László Zsolt
oboaművésszel, aki 2009-ben kapta meg tanári diplomáját a
Liszt Ferenc Zeneakadémián. Julcsi több mint tíz esztendeje,
Zsolt pedig öt éve él Brüsszelben. Távol a hazától, mindkettőjükben tovább élt és él a magyar népzenekultúra iránti
szeretet és elkötelezettség. Első közös CD-jük Brüsszelben
készült, s ezzel a rajta szereplő dalcsokrok újfajta megvilágításba kerülnek. A dalok zöme a szerelemről szól, amely az
egyik legszebb emberi érzelem.
Az októberi lemezbemutató esten minden bizonnyal felcsendülnek majd a balatoni, palóc, gyimesi, somogyi, szatmári és kalotaszegi népdalok is. – Tisztelt Olvasók, kérem Önöket, minél többen tiszteljük meg jelenlétünkkel e két nagyszerű előadóművészt és műsorukat! Legyünk rájuk büszkék, hisz
az előadásukkal visszatérnek szülőhazájuk gyökereihez. S ne
felejtsük, ők viszik és ismertetik meg a magyar népzene- és
néptánckultúrát szerte a világban, soha nem feledve hovatartozásukat s szülőhazájukat.
Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel és tisztelettel!
Az előadás ingyenes.

Id. M. S.
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Tájházunk tája
Nyárzáró rendezvényünkre augusztus legvégén került sor:
az érdeklődők a halászat és a hal étkezésben betöltött szerepéről, a víz mellett élő emberek életmódjáról hallhattak Pintér
Józseftől, aki a tájházi Míves színben berendezett kisebb
kiállításunkhoz néhány ritka tárgyat is a rendelkezésünkre
bocsátott.

Szinte mindent érintettünk, ami a balatoni emberek életében igazán fontos, és az elmúlt évtizedek halgazdálkodásának
néhány érdekes kérdésére is fény derült. Az előadás sikerét
jelzi, hogy a hallgatóság jó része az esemény után még hoszszabb ideig maradt egy kötetlen beszélgetésre.

Októberi tájházi alkalmunk

Szeptemberben Vér László előadására vártuk az érdeklődőket. Elbeszélése nyomán újra megelevenedett a múlt,
melybe az évek során oly sok tájházi látogatónak engedett
betekintést. Szemelvények Balatonkenese múltjából, hirdette
a cím, s gondolatban végigjártuk településünk történetének
fontosabb eseményeit, melyek egybeesnek Magyarország
történelmének fejezeteivel is. Befejezésül a jelenlevők különleges tárlatlátogatáson vehettek részt: rengeteg kérdés hangzott el, s tartalmas beszélgetést élvezhettek, akik velünk maradtak.
Szeptember közepén újra megnyílt a Mesetarisznya: játszóházi délelőttünkön elmélyült ördöglakat-bontogatásba
merült kicsi és nagy.

Balatonkenesei Tájház
Kossuth u. 6.
Nyitva tartás:
Kedd – szombat: 10.00 – 16.00
Telefon: 30/837-18-53
tajhazbalatonkenese@gmail.com

November elején halottak napja lesz. Készülve e napra, rendhagyó temetőlátogatást szervezünk. Október 15-én, csütörtökön délelőtt háromnegyed kilenckor a Tájház előtt várjuk mindazokat, akik nemcsak egy különleges múltbeli sétában szeretnének részt venni, de munkájukkal tevőlegesen is hozzájárulnának Balatonkenese emlékeinek ápolásához. Úticélunk a református
temető, ahol e napon szeretnénk minél több sírt felkeresni, és ha szükséges, rendbe tenni. A munkát kilenc órakor kezdjük; aki
szeretne, a temetőben is csatlakozhat hozzánk. Sajnos jó néhány egykor élt keneseinek, aki életében sokat tett településünkért,
ma már nincs itt élő leszármazottja; sírjukat gondozni, emléküket megőrizni így a mi feladatunk. Kérjük, aki tisztelettel gondol
eleinkre, a Kenesén élt tanítókra, közéleti személyiségekre, jöjjön el és dolgozzon velünk ezen a napon! Metszőollót, munkásvagy kertészkedéshez használatos kesztyűt hozzanak magukkal!
Amennyiben október 15-én rossz idő lenne, dolgos kirándulásunkat másnap, 16-án, pénteken tartjuk.
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2015. április 13-tól 2015. szeptember 21-ig
Balatonkenese Városban az állandó lakosok száma: 2015. év szeptember 21-én nyilvántartott adatok alapján: 2620 fő
Születések száma:
Név
1. SZILÁGYI BENETT
2. SZABÓ HANNA
3. KOCSIS MARTIN
4. TRIZSI ÁRON
5. ZABÓ BENCE SÁNDOR
6. KANYÓ REGŐ
7. SIMON ELINA
8. HIGLI HANNA
9. HORÁK GEORGINA
10. VARGA ZSOMBOR

Anyja neve
NOEL HEIGL CSILLA ORSOLYA
HÓDOS KITTI NOÉMI
SZEGLET NIKOLETT
TÖRÖK KRISZTINA
PAVLOVICS ÉVA
CSIZMADIA BERNADETT
TÓTH ALEXANDRA
JUHÁSZ EDINA
GOLDFINGER MÁRIA
HAJDA TÍMEA

Születési dátum
2015.04.27.
2015.04.30.
2015.05.10.
2015.05.15.
2015.06.25.
2015.06.28
2015.07.04.
2015.07.23.
2015.08.17.
2015.09.11.

Születési név
MOLNÁR ZSUZSANNA
LANTOS ILONA
VAJDA MÁRIA
PŐCZ IRÉN

Haláleset dátuma
2015.04.14.
2015.05.12.
2015.05.13.
2015.05.24.
2015.05.23.
2015.05.29.
2015.06.07.
2015.06.09.
2015.06.14.
2015.06.21.
2015.07.03.
2015.07.13.
2015.07.17.
2015.07.21.
2015.08.11
2015.08.20.
2015.08.25.
2015.08.27.
2015.09.02.
2015.09.04.

Halálesetek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Név
DUDAR JÁNOSNÉ
ÖCSI KÁROLYNÉ
LAKK JÁNOSNÉ
TILL ZOLTÁNNÉ
TKALECZ JÁNOS
PATAKI ANDRÁSNÉ
KELEMEN GÉZA
SZABÓ KÁROLY
MÜHLBACHER JÓZSEF
ZATYKÓ ISTVÁN
SOÓS FERENC
BERECZ FERENC
SZÜCS SÁNDORNÉ
SZANZA GÁBORNÉ
HEIGL RUDOLF
DR. HEGEDŰS GYULÁNÉ
BORS LAJOSNÉ
BENE ANDRÁSNÉ
KARÁCSONY LAJOS
VAJDA JUDIT

DUNAI MÁRIA MAGDOLNA

HEGEDŰS MÁRIA TERÉZIA
BENKŐ MÁRIA
NÉMET PIROSKA
SZALAI LENKE

Házasságkötések száma:
2015. január 1-től 2015. szeptember 19-ig: 17 db.

Megújult a szobor
Az elmúlt hetekben többen érdeklődtek: hová tűnt a Kossuth utcai
Iparosház elől a közismert szobor, Bognár Pista bácsi szobra?
Nos, miképpen az embereken, úgy sajnos a szobrokon is fog az idő.
A fából készült alkotás bizony már nem volt a legjobb állapotban, amikor a Városgondnokság munkatársai „kezelésbe vették”. Amíg az embereknek kicsit több idő és nekikészülés kell a regenerálódáshoz, a
szobrok a gondos kezek által könnyebben megfiatalodhatnak. Így történt ez esetünkben is: nemrégiben megfrissülve, felújítva került szintén
újrafestett talapzatára a szobor. Új külseje a Városgondnokság két munkatársa, Marák József és Gondán József hozzáértő, szakavatott munkájának eredménye. Köszönjük szépen nekik!
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Egyes csillagászati események nem mindig igazodnak a
mindennapi emberek életmódjához. Így történt ez a mostani
holdfogyatkozással is. Szeptember 28-án, hétfőn, körülbelül
hajnali 3 óra 8 perc környékén, egy félreeső bakonyi tisztáson
ácsorogva az észlelő-társaimmal, végre megpillanthattuk
bolygónk árnyékát, amint beleharap égi kísérőnk felszínébe.
Az Úrkúti Csillagászati Klub
tagjaiként már hónapok óta
vártuk ezt a pillanatot, mivel
több éve nem láttunk teljes
holdfogyatkozást.
A teljes napfogyatkozásokkal ellentétben – ha csak
egy adott földrajzi helyszínen van lehetőségünk tartózkodni – erre az eseményre
nem kell hosszú évtizedeket
várunk, és nem muszáj Kínába vagy a sarkkörre utaznunk sem.
Miközben távcsöveinkkel és szabad szemmel csodáltuk e kozmikus csodát,
újfent felidéződött bennünk, hogy valójában a teljes holdfogyatkozás alkalmával a Föld árnyékát láthatjuk rávetülni
Holdunk kráterekkel csipkézett felszínére. S milyen csodás,
ahogy a telihold egyre vörösebbé válik. Persze, joggal várhatnánk, hogy a Hold, amint bekerül a Föld teljes árnyékába,
azon nyomban elsötétüljön. Erre viszont nem kerül sor, mivel
bolygónk vastag légkörének ívén átjutva a Napból érkező
fény a teljes árnyékban lévő Holdat narancssárgás árnyalatúra
festi. Akárcsak napkelte-napnyugta esetén, mikor a vastagabb
légrétegeken áthaladó fénysugárból a kékes árnyalatok kiszóródnak, és a vöröses árnyalatok maradnak túlsúlyban.
Miközben égi szomszédunk teljesen belemerült anyabolygónk árnyékkúpjába, gondolataink a fény hátán lovagolva egy szempillantás alatt a Hold ősi felszínére röpítettek
minket. Ha teljes holdfogyatkozáskor kísérőnkön állnánk,
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csodálkozva vennénk tudomásul, hogy körülöttünk a kihalt,
szürkés felszín egyszer csak vöröses fényben kezd el pompázni. S mikor felpillantanánk a fekete égre, teljes napfogyatkozásban lehetne részünk, csak ez esetben a Föld takarná
ki a napkorongot. Talán szabad szemmel is láthatnánk a légkör vöröses gyűrűjét, mely oly régóta élteti már aprócska
planétánk lakóit, s melynek hála,
gyönyörű színes ruhába öltözhetett kedves kis Lunánk.
A napfogyatkozások rövid
totalitásával szemben a holdfogyatkozások teljességét bőven
van időnk kiélvezni. Ez esetben
több mint egy órán keresztül
figyelhettük meg, amint Holdunk, bolygónk teljes árnyékában fürödve, vöröses ruhájában
díszeleg. Az Ég Királynője hajnali 4 óra 45 körül járt legmélyebben földárnyékban.
A kozmikus mozifilm utolsó
részében, hajnali 5 óra után 20
perccel bolygónk árnyéka lassan
elkezdett visszahúzódni égi szomszédunk felszínéről. Bő
negyedórával napkelte előtt az igencsak világos égbolton a
kísérteties árnyék utolsó foszlányai is eltűntek a Hold ábrázatáról.
Hogy megérte-e virrasztani egy éjszakán át, és figyelni a
teljes holdfogyatkozást? Egy megszállott megfigyelő számára
nem lehet kétséges az igenlő válasz!
Azonban azoknak sem szabad bánkódniuk, akik esetleg
lemaradtak eme csodás kozmikus jelenségről. A következő
teljes holdfogyatkozás ugyanis 2018. július 27-én, pénteken
már az esti óráktól megfigyelhető lesz. Ez esetben a természet kegyesebbé válik a laikus szemlélők felé, örök élményt
adva egy Föld nevű bolygón…
Ivanics Ferenc

FIGYELEM! MINDEN KOROSZTÁLY számára!
Szeptember végén újra indult az idén már 5. évfordulóját ünneplő kondicionáló torna
(gerinc,- csípő-, gyógytorna), amely szeretettel várja új és régi tagjait.
Helyszíne: Kultúra Háza
Időpontja: hétfő és csütörtök, 17.30
Érdeklődni lehet: Tanai Judit rehab. szakembernél – 06/70 607-14-88
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Kérésünk teljesült
Balatonkenese és Budapest között 100 km a távolság. Ha
közösségi közlekedéssel tesszük meg, akadnak problémák.
Csak néhány olyan vonatpár közlekedik az északi parton,
amelyről Székesfehérváron nem kell átszállni. Az átszállás
ugyanis a fehérvári pályaudvar átépítése miatt még jó ideig
nehézkes. A vonattal történő közlekedést az időseknek Balatonkenesén a vonatra való feljutás is nehezíti, mert csomaggal
– segítség nélkül – szinte lehetetlen.
Az autóbuszos közlekedés Budapestre nekünk, időseknek
– egyszerűbb, kényelmesebb. Itt a gondot az jelenti, hogy
például az Újtelepi megállónál nem minden járat áll meg,
pedig úgy a Lakótelep, mint az Alsóréti üdülőtelep lakossága
jelentős létszámú.

Ezért fogalmazódott meg a gondolat, hogy megkérvényezzük a Budapestről 16.30 perckor induló buszjárat újtelepi megállását. (A busz az Újtelepre 16.26 perckor érkezik.)
Kérésünk meghallgatásra talált. A Volánbusz Zrt. részére
küldött levelünkre válaszul az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. módosította a szóban forgó buszjárat menetrendjét úgy, hogy az mostantól megáll Balatonkenese Újtelep megállóban.
Köszönjük, boldogan vesszük igénybe.
Jó tudni, hogy az észszerű javaslatok megvizsgálásra, és
nem merev elutasításra kerülnek.
Még egyszer köszönjük az intézkedést az ÉNYKK Zrt.
Szombathelynek!
Halmos Józsefné
nyugdíjas

2015. szeptember 12-én második alkalommal rendezték városunkban a
Balatonman triatlonversenyt.
Képünkön a versenyzők a városközponton
hajtanak keresztül.

Kedves Nézőink!
A Balaton Televízió 2007-ben kezdte meg a működését, akkor még Supra-Balaton néven. Azóta folyamatosan bővül a vételkörzet. Mára több mint 70 településen, közel 100.000
háztartásban vagyunk jelen, elérve 290.000 nézőt!
Az Önök településén a PR Telecom jóvoltából az 1-es, RTL Klub előtti csatornán láthatja a folyamatosan fejlődő Balaton Televízió műsorát. Szerkezetét tekintve hétköznapokon 8-tól 18 óráig, hétvégén 8-tól 14-óráig képújság hirdetések és reklámok kapnak teret.
Akinek a Balatonhoz érdekeltsége fűződik, legyen szó szezonális nyaraltatásról, vagy egész
éven át működő szolgáltatásról, nálunk ebben az időpontban tájékoztathatja célközönségét!
Ezt követően változatos műsoraink kezdődnek: Hírháttér műsor, Balatoni Programajánló, Közéleti beszélgetések, kertészműsor, esti filmek színesítik a palettát. Balatoni programajánlónkat más televíziók is átveszik, így több százezer ember tájékozódhat a balatoni programokról, látnivalókról.
Nekünk szívügyünk a Balaton!
Látogasson el honlapunkra is: www.balatontelevizio.hu
Ha eddig nem tette, hangoljon ránk! Műszaki segítségért keresse a PR Telecom munkatársait!
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A BALATONKENESE SPORT CLUB ESEMÉNYNAPTÁRA
Településünk labdarúgócsapata hazai mérkőzéseit pályafelújítás miatt Balatonfőkajáron játssza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dátum
2015.08.23.
2015.08.30.
2015.09.06.
2015.09.13.
2015.09.20.
2015.09.26.
2015.10.04.
2015.10.11.
2015.10.18.
2015.10.25.
2015.11.01.
2015.11.08.
2015.11.15.
2016.03.13.
2016.03.20.
2016.03.27.
2016.04.03.
2016.04.10.
2016.04.17.
2016.04.24.
2016.05.01.
2016.05.08.
2016.05.15.
2016.05.21.
2016.05.29.
2016.06.05.

Idő
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
13:30
13:30
13:00
13:30
14:00
14:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00

Hazai csapat – Vendégcsapat
Vaszar SE – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Dörögd-Halimba Se
Balatonkenese SC – Csabrendek FC
Pápateszéri SE – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Ősi PSK
Tihanyi FC – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Csopak SC
Nemesvámosi LSE – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Tótvázsonyi SE
Balatonkenese SC – Szentantalfa Nivegy-Völgy SE
Balatonkenese SC – Badacsonytomaji SE
Magyarpolány SE – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Nemesszalók ESE
Balatonkenese SC – Vaszar SE
Dörögd-Halimba SE – Balatonkenese SC
Csabrendek FC – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Pápateszéri SE
Ősi PSK – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Tihanyi FC
Csopak SC – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Nemesvámosi LSE
Tótvázsonyi SE – Balatonkenese SC
Szentantalfa Nivegy-Völgy SE – Balatonkenese SC
Badacsonytomaji SE – Balatonkenese SC
Balatonkenese SC – Magyarpolány SE
Nemesszalók ESE – Balatonkenese SC

Eredmény
1–0
0–4
4–1
3–0

Hirdessen
a Balatonkenesei Hírlapban!
Teljes oldal (A/4-es): 20.000.- Ft
Fél oldal:

10.000.- Ft

Negyed oldal:

5000.- Ft

Névjegy méret:

2000.- Ft

Apróhirdetés:

100.- Ft
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MEGHÍVÓ
Az egészséges életmódot követő,
vagy az iránt érdeklődő, nyitni szándékozó
emberek számára havi rendszerességgel
klubesteket tartunk
a Kultúra Házában, Balatonkenesén.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal,
filmvetítésekkel várjuk Önöket
– Kovács András módszerét követve.
A rendezvények látogatása ingyenes.
A tizenkilencedik klubestünk időpontja:
2015. október 15. csütörtök, 18 óra
– Ismét az alapokról: a földsugárzások káros hatásai szervezetünkre.
– Kovács András: Gyógyító táltosok nyomában
című filmjének vetítése
Utána kötetlen beszélgetés
Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel
– Kovács András tanítványaival,
városunk állandó lakosaival,
a klub házigazdáival.
Információ: 06 70 938 63 93
meszima@pr.hu, www.kulturakenese.hu
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Erdei Gabriella
fodrász-pedikűrös
és
Ticz Mária fodrászmester
várja kedves vendégeit!
Erdei Gabriella
Hétfő:
13.00 – 18.00
Kedd:
13.00 – 18.00
Szerda:
8.00 – 13.00
Telefon: +36-30/592-35-10

Ticz Mária
Csütörtök: 14.30 – 18.00
Péntek: 13.00 – 18.00
Szombat: 8.00 – 12.00
Telefon: +36-30/957-07-10
Cím: Balatonkenese, Széchenyi u. 3.

Ez itt
az Ön
hirdetésének
helye!

Köszönjük a szüreti szalmabálákat
Dobó Istvánnak és Horváth Ádámnak!
Kultúra Háza

Legyen az Ön fotója
a Balatonkenesei Hírlap borítóján!
Várjuk balatonkenesei témájú képeit, borítóra
balatonkenesehirlap@gmail.com
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100 forintos hirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL:
 Nyugdíjas gondozó, ápoló végzettséggel
gondozást, ápolást vállal!
Tel.: 06 20/211-66-52
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ:
 ELADÓ a Bocskai utca végén, 1800 négyzetméteres bekerített területen levő szőlő.
Gyümölcsfák, tetőtérbe-építésű téglaépület,
alatta pince. Víz, villany van. Ára: 9,5 M Ft.
Érdeklődni: 06 88/22-00-39;
06 70/251-08-17.
 Eladó! Balatonkenese Tikervölgyben 32
négyzetméteres faház, 200 négyszögöles
telekkel. Víz, villany, csatorna, fúrt kút van. A
Balatontól 20 perc séta. Rendezett telek.
Irányár: 7.900.000.- Ft
Tel.: 06 20/933-64-59
 Örökpanorámás ikerházat kínálunk Balatonkenese óvárosában. Bevásárlási lehetőségtől, központtól, postától, VOLÁN buszmegállótól 5 perc, strandtól, vitorláskikötőtől,
vasúttól 10, lovardától, Tátorjánostól 15

percnyi járásra. Összközműves, bevezetett
gázfűtéssel, villanybojlerekkel, felújított vezetékekkel. Nyílászárók cseréje folyamatban,
a homlokzat felújítása 2013-ban történt. Három külön bejáratú, emeletes házrész, tóra
néző erkélyek, külön teraszok a kert felé.
Fúrt kút, gyümölcsfák és örökzöldek, külön
kocsibeállók, külön pincerészek. Irányár:
21.700.000.- Ft
Érdeklődni: +36-30/336-84-88 Szabóék
ADÁS / VÉTEL:
 ELADÓ! Gyerekbútor, alig használt heverővel, 10.000.- Ft-ért. Erős rotáló gép, Briggs
motorral, ára megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06 70/251-08-17; 06 88/220-039
 INGYEN ELVIHETŐ több kihúzható heverő,
öreg konyhaszekrény, Balatonakarattyáról.
06 88/481-695; 06 70/214-13-36
 Eladó! 100 literes műanyag szüretelő kád,
2500.- Ft; gyerekbútor, 2000.- Ft; új gyerek
rekamié, 5000.- Ft; ágyneműtartó, 1000.- Ft;
szekrény akasztós és rakodós résszel,
1000.- Ft; önjáró fűnyíró Briggs motorral, ára

megegyezés szerint; 50 literes üvegballon
műanyagburkolattal, 3000.- Ft.
Tel.: 06 70/251-08-17; 06 88/22 00 39
SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS:
 NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT, bio
hajvágás, manikűr-pedikűr, géllakkozás. Hotel Marina Port, Balatonkenese, Kikötő u. 24. Igény esetén házhoz megyek! Tel.: 06
20/363-57-80, Zimmermann Szilvia.
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás,
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese,
Mikes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.0018.00, Sz: 8.00-16.00. Tel.: 06-88/491-153;
0630/323-10-74.
 MATEMATIKÁBÓL kor-repetálást vállalok.
Pappné, tel.: 06 70/234-69-59

Balatonkenesén rendelőnek is alkalmas, örökpanorámás,
téliesített ikerház tulajdonostól eladó
Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pékség közelében, rendelőnek is alkalmas, három
külön házrészből álló, téliesített, 100 m2 alapterületű, örökpanorámás, emeletes ikerház eladó.
Nagy kerti teraszokkal, tóra néző, örökpanorámás balkonokkal,
minden szinten vizesblokkal. Összesen öt hálószoba, három nappali, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társaságok
fogadására, edzőtáborozásra is kiváló; strandtól, parti szórakozóhelyektől, vasúttól 10 percre, boltoktól, cukrászdától, központtól 5
percre, vitorláskikötőtől, lovardától 15 percre, mégis csendes helyen található, a lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt kutas, mediterrán kert, két külön bejárattal. Három kocsibeálló és két pince
van. Bevezetett gázfűtés, villanybojlerek, külön fogyasztásmérők.
Nyílászárók cseréje folyamatban. A ház új külső vakolatot 2013-ban kapott. Vezetékek felújítása, festés és mázolás 2013-ban történt. Érdeklődni: +36-30-336-8488
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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: 18.00 – 19.00
Kedd – 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

Hajóállomás
Balatonkenese,
Kikötő
88/482-100

Területi Szociális Szolgáltató
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Idősek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00

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

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 – 18.00
Kedd, csütörtök, péntek: 10.00 – 16.00
Szombat: 9.00 – 11.00
Szerda: Zárva
Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde
Balatonkenese,
Balatoni út 63.
88/574-802
Vasútállomás
(akarattyai
vonatközlekedésről is
információ):

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

88/481-017
Tourinform Iroda
Balatonkenese,
Táncsics u. 24.
88/594-645

Sportcsarnok
06 30/275-93-59
Tájház
Balatonkenese,
Kossuth u. 6.
06 30/837-18-53

balatonkenese@tourinform.hu tajhazbalatonkenese@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek:
9.00 – 16.00

Nyitva tartás:
Kedd – szombat:
10.00 – 16.00

EON
Veszprém, Kossuth u. 1-2.
06 40/444-000
Általános hibabejelentés,
Észak-dunántúli régió:
06 80/533-533

DRV Zrt.
Ügyfélszolgálat
Siófok, Tanácsház u. 7.
84/501-000
06 40/240-240

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: október 16.

A borítón Horváth Viktória: Út az őszben
című festménye. Fotó: Pap Zsuzsanna
BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István
Alapító szerkesztők:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
Szerkesztőség: Közművelődési Intézmény és Könyvtár
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24.
Telefon/fax: 88/594-000
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Felelős szerkesztő: Dr. Nánássy Elek
Szerkesztő: Nagy Krisztina
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep

