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Tájékoztatás
Tájékoztatok minden településünkön élő lakót és nyaralóvendégeinket, hogy Balatonkenese
Város Jegyzője, Dr. Nánássy Elek, aki településünk jegyzői feladatait 2012. október 1-től látta el, munkaviszonyának közös megegy ezéssel történő megszüntetését kezdeményezte 2015.
augusztus 10-én.
Kérésének helyt adva, eddigi munkáját megköszönve, közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetésről intézkedtem.
Jelenleg szabadságát tölti 2015. október 10 -ig. A jegyzői feladatok ellátására, az új jegyző
megválasztásáig helyettes jegyző kijelölését kezdeményeztük, addig a kormányhivatal közreműködésével a hatósági ügyeket az igazgatási csoport vezetője látja el. Pénzügyi döntésekben
pedig a pénzügyi csoportvezető a felelős.
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően október 10-e után pályázatot írunk ki, és ismét
jegyzőt választunk, remélhetőleg az eddigi szokástól eltérően hosszú időre.
A hivatali munka addig is zavartalan és folyamatos, ám az esetlegesen előforduló nehézs égek miatt megértés üket kérem.
Tömör István
polgármester

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

TANÉVNYITÓ ünnepségét
2015. augusztus 31-én, hétfőn 17 00 órakor tartjuk, a sportcsarnokban.

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

4

Balatonkenesei Hírlap

A 2015-ös nyári szezon legnagyobb és leglátványosabb
kulturális rendezvénye augusztus 8-án került megrendezésre
a Széchenyi parkban.
A színpad, hátterében a Balatonnal, csodálatos látványt
nyújtott; a lombos fák alatt helyet foglaló közönség Balatonkenese legszebb rendezvényterén élvezhette a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái és a híres tánccsoport művészi munkáját.

A nagyszerű előadáson több mint 1300 érdeklődő vett
részt és győződött meg személyesen a produkció páratlan
színvonaláról és a profi szervezésről.
Minden magyar szívet megdobogtatott a mű története,
melynek vezérfonala Andrássy gróf és Sissi kapcsolata volt,
hozzá pedig a hungarikumnak számító cigányzene és a tökéletesen koreografált tánc.

Örömmel tölt el, hogy lehetőségünk volt egy ilyen produkció megrendezésére, ezzel öregbítve városunk jó hírnevét.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a szervezésben, jegyeladásban és a megvalósításban feladatot vállaltak –
ők a teljesség igénye nélkül felsorolva a következők voltak:
Revuczky Karion és munkatársai
Kultúra Háza és munkatársai
Tourinform és munkatársai
Budai Roland és a Budai Rendezvényszervező Iroda
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Városgondnokság és munkatársai
Polgármesteri Hivatal és munkatársai
Polgárőrök
Rendőrség
Katica Pékség
Őrmester Kft. – Biztonsági szolgálat

Köszönetemet fejezem ki továbbá mindazoknak, akik
bármilyen módon hozzájárultak az előadáshoz, illetve jegyet
vásároltak a megvalósíthatóság érdekében.
A teljes produkció 8.955.000 forintba került.
Jegyeladásból 3.987.000 forint folyt be úgy, hogy a balatonkenesei állandó lakosok féláron vásárolhattak jegyet.
Szponzortól 1.242.000 forintot kaptunk, a helyszínen jelen levő árusoktól 50.000 forint bevétel érkezett.
Ezek alapján az előadás 3.676.000 forint kiadást jelentett
önkormányzatunknak, ezen belül a kulturális intézménynek.
Tudomásul kell vennünk, hogy az ilyen és hasonló színvonalú kulturális programok, valamint a nyaralásra, fürdésre
alkalmas időjárás teszi városunkat egyre kedveltebbé az ideérkezők számára.

Bízom benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonlóan kiemelkedő és nagyszabású rendezvények, minőségi
programok szervezésére.
Köszönöm a hozzá kapott segítséget, támogatatást!
Csendes, nyugodt „vénasszonyok nyarát” kívánok mindenkinek.
Tömör István
polgármester
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Beszélgetés Budai Rolanddal, a Budai Esküvő- és Rendezvényszervező Iroda vezetőjével
– Ki vagy te? Olly bűvész? Frici bohóc?
– Balatonkenesén születtem, itt is nőttem fel. Szórakoztatóként a működésemet bohócként kezdtem. Ha tehettem, a
környékre érkező cirkuszokba mindig ellátogattam. Nagyon
érdekelt ez a világ. Egy idő után meg is ismerkedtem a cirkuszban dolgozókkal, segítettem nekik sátrat építeni, bontani.
Más gyerek is biztos így van vele, hogy érdekli a cirkusz
világa, de én utána is mentem ennek a dolognak.
Sokat gyakoroltam, és hamarosan kezdett kialakulni a saját stílusom. Egyre több helyre jártam fellépni, ismerőseim,
barátaim gyakran hívtak. Az iskolában is gyakran megmutathattam tehetségemet. A sok fellépés egyben jó lehetőség volt
a gyakorlásra, a mesterségbeli fogások kipróbálására.
Aztán egyre jobban elterjedt, mivel foglalkozom, és hívtak falunapokra, városi rendezvényekre. A legtávolabbi
pont, ahová eddig így eljutottam, Esztergom volt.
Ezután jött, hogy kipróbáltam magam a vicces, nagy
cipő nélkül, egy elegáns öltözetben, mint bűvész. A közönség ezt is nagyon szerette. A
trükkök elsajátításában is volt
segítségem, más, tapasztalt
bűvészek által. A műsorom
mostanában már nemcsak a
gyerekeknek szól, hanem a
felnőtteknek is – ezáltal teljesen családi, interaktív jellegű.
A bűvész és a bohóc is egyaránt humoros figura, tehát az
előadás során remélhetőleg
senki nem marad szomorú.
– És hogy lettél Olly bűvész illetve Frici bohóc? Honnan a nevek?
– Az Olly a nevemből. A
Frici pedig megtetszett, mert szerintem egy vidám név, és
úgy gondoltam, tökéletesen megfelel egy nevettetőnek.
– Honnan jött a Mesetarisznya ötlete? Ha jól tudom, játszóházat és bábszínházat is működtetsz ezen a néven.
– Ezt a két formációt Vollár Elizával alapítottam. Az ötletemmel kerestem meg őt három-négy éve, és ő azonnal partner volt ebben, fantáziát látott benne. Eleinte bábszínházzal
kezdtük, mely szintén több rendezvényen is nagy sikert aratott. Ismert darabokat, meséket dolgoztunk fel a gyerkőcöknek. Gondolok itt A kiskakas gyémánt félkrajcárjára, a Ludas
Matyira és a többire, amelyeket saját stílusunkban dolgoztunk
fel. Ebből szintén nem hiányozhat a humor.
Később megalakítottuk a saját játszóházunkat is, melyben
a hagyományos népi játékok ugyanúgy megtalálhatók, mint a
mai, modernek. Ezzel is több helyre kapunk meghívást.
– Saját vállalkozást kezdtél ezekre a tevékenységekre építeni. Mit tartasz fő profilodnak?

– A rendezvény- és esküvőszervezést. Ez pedig onnan
jött, hogy láttam az ebben rejlő lehetőségeket, és egyből
tudtam, hogy ezt nekem találták ki. Vehetjük úgy, hogy a
bohóc- és bűvészműsor mostanság inkább már csak hobbi, a
rendezvényszervezés pedig a munkám. Több rendezvényszervező céggel is együttműködöm, a jó kapcsolatépítésre- és
tartásra törekszem. Annak pedig nagyon és külön is örülök,
hogy az idén Balatonkenese város rendezvényein is alkalmam
nyílt hozzájárulni a programok lebonyolításához.
– Mit jelent számodra a rendezvényszervezés?
– Egy-egy rendezvény teljes körű intézését vállalom, legyen az esküvő vagy akár céges esemény. Munkámba beletartozik a dekorációk elkészítésétől kezdve a sztárfellépő
műsorának szervezéséig minden. Vállalkozásom szerencsére
iramosan fejlődik, így ma már
eszköz-bérbeadással is foglalkozom. Nemcsak a környéken
dolgozom, ma már más megyékbe is hívnak, egyre több a
megrendelésem.
– Akkor ez valószínűleg
nagyon sok munkát jelent, a
jelek szerint rengeteget dolgozol. Általában hogy néz ki egy
napod?
– Igazából amit csinálok,
azt nem szigorú értelemben vett
munkának fogom fel. A hétköznapok általában a szervezéssel és az irodai munkával
telnek, bár nyáron hétköznap is
sok rendezvény van. Télen
inkább a hétvégék foglaltak, de
olyankor már a nyári rendezvényeket szervezem.
– A családod hogyan fogadta, fogadja a hivatást, amit
választottál?
– A családom teljes mértékben támogat és segítik munkámat.
– Másoknak a te korodban – meg még később is – egy
hétvége nem a munkát, hanem a felhőtlen szórakozást jelenti. Ez nem zavar?
– Nem. Mert ha időm engedi, azért egyszer-egyszer én is
csak eljutok szórakozni a baráti társaságommal. Nyaralni
persze nincs időm elmenni, de a hétvégi kikapcsolódások
azért biztosítva vannak.
– Hogyan kapcsolódsz ki? Hobbik? Barátok?
– Néha ezt is munkával teszem, hisz DJ-ként rendezvényeken és esküvőkön közreműködöm.
– Legnagyobb álmod?
– Egy bizonyos szintet elérni, ahol a ma ismert nagy rendezvényszervező cégek tartanak.
– nk –
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2015. július 17-én indult a két hétvégét felölelő, hagyományos Balatoni Kapunyitó című rendezvénysorozatunk. Azzal a
céllal állítottuk össze a programokat, hogy minden korosztály
megtalálja a szórakozását, megfelelően ki tudjon kapcsolódni
és jól érezze magát nálunk. Az idei évben is nagyon sokan
eljöttek hozzánk, ezeken a hétvégeken megtelt Balatonkenese
összes üdülője. Olyan vendég is van, aki mindig erre az időszakra tervezi a szabadságát. Nagy izgalommal készült kis
csapatunk, hiszen ebben a felállásban az első igazi nagy rendezvénysorozat állt előttünk. Szerencsére az időjárás is nagyon
kegyes volt hozzánk, sőt a hőségriadó miatt inkább attól kellett
tartanunk, nehogy valaki rosszul legyen a melegben.
Július 17-én, pénteken, 18 órakor nyitottuk meg jelképesen Balatonkenese kapuit a vendégek előtt. Ezen az estén a
balatonkenesei Pannónia Citerazenekar, a Kipp-Kopp Óvoda
nagycsoportosai, a Szivárvány Népdalkör és a Litéri Zöldág
gyermek néptáncegyüttes közreműködésével színvonalas
megnyitó ünnepséget szerveztünk vendégeinknek. A park
másik felén az ALFADOG Kutyaiskola jól kiképzett, okos
kutyáinak bemutatóját élvezhette a közönség. Mindenki az
est fénypontját a Sister Act, azaz Tóth Gabi és Tóth Vera
énekesnők koncertjét várta.
20 órakor aztán felrobbant a színpad: a Tóth testvérek két
órás élő koncerttel varázsolták el a jelenlevőket. A szép számú nézőközönség teljes extázisban tombolt az énekesnők
számaira, nagyon élvezték a koncertet. Utánuk a REVANS
Rock Band lépett fel, akik szintén remek hangulatot teremtettek és nagyon jó bulit csináltak.
Július 18-án, szombaton 17 órától a gyerekeké volt a főszerep. A strandolás után Frici bohóc szórakoztatta őket. Már
a nagyobb korosztályt vette célba a PNR Rock Band, akiknek
színvonalas, főleg feldolgozásokból álló műsora mindenkinek
tetszett. Este 20 órakor az Irigy Hónaljmirigy ismét nagyon jó
hangulatú, telt „parkos” koncertet adott, mindenki örömére.
Az estét a Madarak Házibuli Zenekar zárta, sokan táncolták
végig a műsorukat.
Július 19-én, vasárnap megint egy gyerekműsorral, a Mesetarisznya bábszínház előadásával folytatódott a program.
Egy örök kedvenc klasszikust, A kiskakas gyémánt
félkrajcárja című mesét dolgozták fel. A legkisebbek tátott
szájjal nézték az előadást, együtt szorítottak a kiskakasért.
Ezután a Kid Rock and Roll SE bemutatója következett –
ismét nagy sikert arattak a gyönyörű koreográfiák, az ügyes
és szép táncosok. A produkció után Kasza Tibi vette magához a mikrofont: ő is a tőle megszokott hangulatú műsort adta
a sok jelenlevő vendégnek. Az estét és ezt a hétvégét a balatonkenesei Connestoga Country Linedance tánccsoport színvonalas műsora zárta, igazi hősként ezen a nagyon forró
estén, ismét bemutatva a profikat is megszégyenítő tánctudásukat!
Július 24-én folytatódott a rendezvénysorozatunk, mégpedig egy rendhagyó programmal: közönségünk egy sajátos
hangulatú Ray Charles show-t élvezhetett. Eddig még nem
sok alkalommal lépett fel blues zenekar nálunk, de a vendégeknek nagyon tetszett az előadás. 19 órától, sokak örömére a

2015. szeptember

megunhatatlan Defekt Duó szórakoztatta a közönséget. Szórták a jobbnál jobb poénokat. Az este további részében
Rakonczai Imre fellépése következett. Művészünk egy szintetizátorral olyan hangulatot varázsolt a Széchenyi parkba,
hogy a vendégek alig akartak hazamenni. Sokan táncoltak is,
vele együtt énekelték a közkedvelt slágereket, csak úgy zengett a park.
Július 25-én, szombaton, a II. Pogácsa és Citeranap következett. A nap sikeréhez nagyon sok ember hozzájárult. A
tavaly elkezdett hagyományoknak megfelelően idén is több
ezer pogácsa készült. Egy részét az óvodában dagasztotta és
sütötte három konyhai dolgozó. Másik részét pedig Németh
Sándorné Jucika és a balatonkenesei Tátorján Nyugdíjas
Klub, valamint a helyi Gobelin Szakkör tagjai a parkban
felállított kemencében, saját kezükkel készítve, ott a helyszínen sütöttek. Hogy milyen is volt ez a pogácsázás, arról Halmos Józsefné beszámolóját olvashatják, aki a sűrűjéből, a
gyúródeszka és a kemence mellől tudósított.
Igen, a vihar. Amilyen gyorsan támadt, olyan gyorsan el
is vonult, de addigra majdnem kettévágta az esténket. Szerencsére kis idő múlva kitisztult az ég, s mivel kollégáink
kérdésére a meteorológia szolgálat biztosított minket, hogy
már nem lesz utánpótlás, folytathattuk a műsort egészen
éjjelig. A színpadon az egész este folyamán a balatonkenesei
Pannónia Citerazenekar által szervezett programok zajlottak.
Ez volt a II. Országos Citeratábor gálaestje, melyen az egy
hétig városunkban vendégeskedő és zenélő citerások léptek
fel. Rácz Vili és bandája csalogatta a parkba a közönséget,
majd a Virtus Kamaratáncegyüttes folytatta a műsort. Az este
további részében a táborozók csillogtatták meg tudásukat,
majd a Budapest Ragtime Band következett, akik koncertjük
egy részében együtt zenéltek a Pannónia Citerazenekarral. A
különleges zenei élmény és a pogácsák nyújtotta házias ízek
valószínűleg mindenkinek maradandó élményt okoztak.
Július 26-án, vasárnap az amatőrök is lehetőséget kaptak,
hogy megmutathassák tudásukat. Teleki Luca diszkótánccal,
Baka Levente néptánccal, Jónás György énekkel, a B&D
Band pedig hangszeres műsorszámmal lépett színpadra. Utánuk a 100 Folk Celsius együttes gyermekműsora következett,
a kicsik – és bizony szüleik – örömére. Majd közkívánatra a
ByTheWay együttes jött. Őket rajongóik már annyira várták,
hogy szinte kora délutántól lefoglalták a legjobb helyeket a
színpad előtt. Záró programként Gyurcsík Tibor szórakoztatta
a közönséget, és ezzel a Kapunyitó rendezvénysorozatunknak
is a végére értünk.
Nagyon gazdag két hétvégét tudhattunk magunk mögött.
Reméljük, mindenki jól érezte magát. Az F&B Kft. mindkét
hétvégére felajánlott egy-egy wellness hétvégét az
Aquaworld Hotelbe, így két szerencsés pár megint örülhetett
a nyereménynek.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a sok segítséget,
az előkészületektől, a szervezésen át a lebonyolításig!
Ritterné Pajor Csilla
megbízott intézményvezető
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A Kipp-Kopp óvoda nagycsoportosai
A Defekt Duó

A Madarak házibuli zenekar
Rakonczai Imre

Ray Charles Show
A Kid Rock’n’Roll SE táncosai
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„Viharos” pogácsázás
A balatonkenesei Kultúra Háza – a nyári programok keretében – kemencés pogácsázást hirdetett meg július 25-re. A programnak már az előző évben is nagy sikere volt. A pogácsa tésztáját az óvodában készítették, formázását és sütését két civil
szervezet, a Balatonkenesei Kézimunka Szakkör és a Tátorján Nyugdíjas Klub tagjai vállalták magukra.
Verőfényes, jó meleg délutánon indult a pogácsa-program. A lelkes kis csapat nyújtotta, szaggatta, szezámmaggal, tökmaggal, reszelt sajttal díszítette a pogácsákat, úgy kerültek a tepsikbe, hogy a helyszínen, a mobil kemencében megsülhessenek.
Kedvtelve ízlelgettük, kóstolgattuk a kisült pogácsákat, s örömmel állapítottuk meg, hogy jó ízű, zamatos „terméket” sikerült előállítanunk.
Egyszerre azonban olyan erős szélvihar kerekedett, hogy azt sem tudtuk, mihez kapjunk. Egyesek a sátort próbálták megtartani, mások a már kisült, meg a tepsiben még sütésre váró pogácsákat mentették. Nagy volt a riadalom, mert a szél mindent vitt.
Elképedtünk, hogy egy jól megtervezett programot, amire nagy igyekezettel készültünk, a szeszélyes időjárás pillanatok
alatt tönkretette.
Pedig a pogácsák nagyon finomak voltak!
Halmos Józsefné
nyugdíjas

Készülnek a pogácsák…

A Citeragála népzenészei

…és fogynak is

A Budapest Ragtime Band
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A színpadon a Pannónia Citerazenekar és a Budapest Ragtime Band
A 100 Folk Celsius

Önkénteseink
Közkívánatra: a By The Way

Regisztrálás a nyereményjátékra
(A fotókat Pap Zsuzsanna és Riskó Annamária készítette.)
Vollár Eliza és vendégei a Mesetarisznya játszóházban
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A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa révén ismertem meg a nagyvázsonyi „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület tevékenységét, és vezetőjét, Kandikó Ritát. Az egyesület 1997 óta működik, és fantasztikus programjaikat helyben, a régióban,
valamint nemzetközi szinten szervezik – fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. Ők ajánlották, hogy jelentkezzek a Grundvig
Senior Önkéntes projektre. A pályázathoz szükség volt egy életrajzra és egy összefoglaló írásra eddigi munkáimról. Legnagyobb örömömre sikerült bejutnom a csapatba. A csoport tagjait Nagyvázsonyban ismertem meg: Pápáról Baán Istvánné Éva,
Taliándörögdről Bazsó Gabriella, Tapolcáról Takács Gyula, Balaton-szabadiból Kiss János, Szekszárdról pedig Sárvári János
érkezett. Június 8-án indultunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről Londonba.
Az önkéntes munkát Millbrookban és környékén végeztük. A város központjában nagyon hangulatos házak, szűk kis utcák,
kelta eredetű kőfalak, mediterrán hangulat és nagyon kedves emberek fogadtak bennünket. Csend, nyugalom, sok-sok virág mindenütt.
Több civil szervezet aktívan működik a településen, a térségben. Egymás munkáját segítik. A lakosok is támogatják őket
munkával és adományokkal.
Mi is bekapcsolódtunk az önkéntes munkába: dekorálás, plakátozás a városban, festés, kertészkedés, virágoskert kialakítása
és virágokkal való beültetése, a tengerpart tisztítása a víz által kihordott műanyag- és egyéb hulladékoktól, hordalékoktól.
Részt vettünk a templomi virágfesztivál díszítő munkájában is. Hetekre lebontva kaptuk meg a pontos napirendet, a kirándulásokkal és egyéb programokkal együtt.

Gyönyörű helyekre kísértek el minket: Plymouthba, Exeterbe, Kingsandba, Cawsandba, Torpointba. Mindenütt sok virágot
láttunk, még a kőfalakon is; ezen kívül történelmi épületek és a strandolók sokaságának képe fogadott, bármerre jártunk.
Fantasztikus élményt jelentett számomra az apály-dagály megfigyelése. Nap mint nap részünk volt családi meghívásokban
is. Élmény volt a harminc éve működő férfikórust hallgatni szerdánként Kingsand-ban, a Halfway Restaurantban. A három
héten egy-egy alkalommal mi is megvendégeltük a vendéglátóinkat, nemzeti ételeinkkel, italainkkal. Rengeteg csodás élményben volt részünk. Egyszerű, önzetlen, segítőkész, egymást tisztelő emberekkel találkoztunk.
A Senior Önkéntes Program nagyszerű lehetőség a személyes kapcsolatok bővítésére, új kultúrák megismerésére, idegen nyelvek tanulására. Mi sem voltunk egy összeszokott csapat, hisz az elutazás előtt ismertük meg egymást. Mégis úgy tudtunk
együttműködni,
mintha évek óta ezt tettük volna. Valószínű azért, mert a saját környezetünkben mindannyian hasonló munkát végeztünk, önzetlenül.
Aztán elérkezett a búcsúest. Tevékenységünket és a jó együttműködésünket azzal ismerték el, hogy tiszteletbeli tagokká
fogadtak minket. Hálás szívvel gondolok vissza a millbrook-i emberekre és a csapattársaimra.
Zongorné Mátray Piroska
(A program idősebbek részére egy ideig sajnos szünetel, de a fiatalok számára továbbra is nyitott, ők bátran érdeklődjenek!)
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„Szól a rádió”
(LGT)

Nyíregyházával együtt már az Európa Rádió is távolodik
egy tavaszi péntek délutánon. Mielőtt továbbkapcsolnék,
búcsúzóul még éppen elcsípek egy eddig ismeretlen dalt. Ez a
dal, ami aztán hosszan elkísér térben és időben is, nem más,
mint a „Csak egy dallam”, a Csík Zenekartól.
Útközben szeretek helyi rádióállomásokat hallgatni. Ha
nem felejtek el keresgélni, otthon gyakran hangolok a Part
FM hullámhosszára. Szeretem az olyan műsorokat, ahol
beszélnek valamiről, de általában is szeretek rádiót hallgatni.
A rádió mindig szól, ahogy régen is mindig szólt. Vannak,
vagy voltak kedvenc adóim, műsoraim, műsorvezetőim.
Régen több volt. A rádió mesélt, szórakoztatott, elgondolkodtatott, tanított, elringatott és elvarázsolt.
Kenesén, gyerekkoromban egy öreg, barna politúros, zöld
varázsszemű készülék állt a konyhában, egy külön polcon, a
szürke bádoggal borított konyhai asztal fölött. Egy rozsdás
drót volt beledugva antenna helyett. A déli krónika előtt a
Kossuth adón az Utazás a Balaton körül rádióváltozatát sugározták folytatásokban, miközben anyám már az evőeszközökkel csörömpölt. A hírek után a Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben következett minden nap, és mire megnyerte
valaki a háromszáz forint értékű könyvutalványt, éppen befejeztük a verandán, a szőlőlugas árnyékában tálalt ebédet.
Pesten már egy sokkal modernebb rádió szólt, talán Wartburg volt a neve, de a bekapcsoló gombját gyufaszállal kellett
rögzíteni. A Rádiókabarét havonta egyszer, a Melódiakoktélt
hetente kétszer sugározták. Az első saját, Toshiba márkájú
rádiósmagnómon Komjáthy György és a Csak fiataloknak
volt a kötelező kedd esti program. A parkban sietve elköszöntem életem első nagy szerelmétől, hogy le ne maradjunk a
Big Bamboo-ról, a Saragossa Band-tól. Kívánságműsor kettőtől ötig minden hétfőn. A Ramaya-ról nyolcszor maradtam le,
így mire fel tudtam venni, már nem is volt érdekes. A Tánczenei koktél és a „Menekülő róka” a Sweet-től. Ha emiatt
nem akartam elkésni délutános héten az iskolából, akkor
Nagy Ildi Szokol rádióján hallgattuk útközben. Aztán jöttek a
gimnáziumi évek, meg egy nagyon komoly Philips készülék,
levehető hangfalakkal, és az Ötödik sebesség, meg a Reggeli
csúcs a Petőfin. Már szignálokkal, effek-tekkel, reklámokkal,
meg komolynak tűnő mondanivalóval. Az Ötödik sebességben Adorján nagymesterrel sakkozott az ország; a Reggeli
csúcs-ba meg egyszer betelefonáltam a játék megfejtésével,
ami éppen Pasolini volt, de nem én nyertem. Daliás idők
voltak. A Poptarisznya B. Tóth Lászlóval vasárnap délutá-

nonként, meg ősztől tavaszig egy üveg Balaton víz az íróasztalomon. Aztán az első, Ausztriából november hetedikén
behozott Universum márkájú zenecenter. Inkább nem ittam
dobozos sört, hogy maradjon elég schillingünk. De talán
annak örültem jobban, amikor sikerült eladnom. Még mindig
zenecenter következett, de már egy komoly Aiwa. A szombati ebéd idejét a Lemezbörze helyett című műsorhoz igazítottam, gondosan előre bekészített kazettával. Kis szerencsével
az egy órával korábban a Tangón látott méregdrága bakelit
lemezek valamelyikét rögzíthettem, akár króm kazettán is!
Délutános műszakban, Kőbányán, stílszerűen, Nemes Nagy
Péter blues-történeti sorozata ment, a főcímzenéjében a
Yardbirds és a Steeled Blues, de ezt csak évekkel később
tudtam beazonosítani. Aztán ott volt a Csúcsforgalom,
Petress Istvánnal, pedig akkoriban még nem is voltak igazi
dugók! Oktatóként már előre attól féltem, hogy mi lesz, ha a
játékban elhangzó KRESZ kérdésre nem tudok majd válaszolni?
A kis hétvégi munkák és nagy bulik korszaka következett
Kenesén, háttérben a német nyelvű Danubius, egy kis, piros
zsebrádión. Végül annyira nem szerettünk vasárnap délutánonként hazautazni, hogy Kenesén maradtunk. Közben A
kelet kapujában, Sáry Lászlóval és Molnár Dániellel, meg
Spánn Gábor szerda reggeli derűs jegyzetei, aztán délutánonként a Wurlitzer, ahol tökéletesen megfért egymás mellett az
operett és a jazz. …És a Rádiószínház, benne, többek között,
A tizennégy karátos autó, Rudolf Péterrel, immáron különböző autórádiók segítségével. Szabó Éva, aki egy esős novemberi alkonyatból is fahéjas kalács illatú ünnepnapot tudott
varázsolni, meg Benedikti Béla a nagyon tömör mondataival.
Ma már egy még komolyabb rádió-erősítőn hallgathatnék
jobbnál jobb adókat, de valahogy az igazán jó műsorok mindig a régi rádiókon szóltak, ahol középhullámon a legjobb
pillanatokban kezdett el recsegni a készülék... A konyhába
nemrég vettünk egy kis fekete (megint) Philips rádiót, cédé
játszóval, meg usb csatlakozóval, bár az utóbbi két funkciója
nem teljesen tökéletes. Egyébként a régi Toshibára emlékeztet, csak kicsit rosszabb, és a Szombat délelőtt is maradt a
Kossuthon, reggeli közben…
Azt hittem, hogy elveszett, de most mégis megtaláltam a
polcon „A rádió aranykora” című Woody Allen klasszikust.
Lehet, hogy este újra megnézem.
Sarkadi Péter
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Egy Nobel-díjas írónő Kanadából: Alice Munro
Alice Munro írónő
egész életműve novellák gyűjteménye. Munkásságát, írásai hangvételét és írói látásmódját sokan Csehovéhoz és
John Updike-éhoz hasonlítják – joggal.
Többen a kortárs irodalom legnagyobb novellistájának tartják a
fehér hajú, törékeny
hölgyet, aki megnyerően mosolyog ránk
könyveinek borítójáról.
1931-ben született,
Kanada Ontario államában. Első írása még egyetemistaként, 1950-ben jelent meg, első kötetét pedig 1968ban tarthatta a kezében. Azóta anyanyelvén további
tizenhét kötete jelent meg, s írásai számtalan folyóiratban, válogatáskötetben láttak napvilágot. Magyarul
szerencsére már hét kötetét olvashatjuk, melyek a Park
Kiadó gondozásában jelentek meg, Mesterházi Mónika és Rakovszky Zsuzsa fordításában.
Az évek során számtalan könyves elismerést kiérdemelt, köztük a Man Booker Nemzetközi Díjat, ám
pályafutásának csúcspontja a 2013-as irodalmi Nobeldíj, mely odaítélésének indoklásában „a kortárs novella mesterének” nevezik. És a díj nagyon méltó helyen
van nála: Alice Munro megmutatta a világnak, hogy
csupán rövid történetekből is lehet nagyszerűt, sokat
mondót és maradandót alkotni. Sőt, talán így még
nehezebb: egy novellában szinte alig van idő, hely és
tér, hogy az író kifejtse véleményét, ábrázolja szereplőit vagy bemutassa a helyzetet, amit éppen el akar
mesélni az olvasónak. Neki sikerül. Sokszor egyetlen
mondatba sűrítve ábrázolja évek összes történését,
valamennyi érzésével és gondolatával együtt. Mindezt
a legszebb irodalmi hagyományoknak megfelelően,
egyszerű és tiszta szavakkal. Úgy, hogy az olvasónak
soha nincs hiányérzete, amikor egy-egy történetet
elolvasott, átgondolt.
Novellái hétköznapi női, asszonyi sorsokat mutatnak be. Történetei attól érintik meg az olvasót, hogy
amit a hosszabb-rövidebb lélegzetű írásokban találunk, azok akár velünk is megtörténhettek volna –
vagy legalább ismerünk valakit, tudunk valakiről,
akivel meg is történtek. Általában nőkről ír, de nemcsak nőknek. S teszi ezt úgy, hogy történeteiben a
férfiak mindvégig jelen vannak – nem lépnek előtérbe,
de nem is mellékszereplők. Néha pedig megtörténik,
hogy az egyes szám első személyű elbeszélés egy férfi

szájából hangzik el – írónőnk olyan jól ismeri az emberi lelket, hogy ebben a szerepben is remekel.
Az 1968-ban megjelent A Boldog árnyak tánca
(Dance of the Happy Shades) című kötet, mely Alice
Munro könyveinek sorában az első volt, magyar nyelven most jelent meg először. Tizenöt története már
megelőlegezi a későbbi novellák hangvételét. Visszatekintés a gyerekkorba, az ifjú évekbe; egy-egy helyzet, amiből menekülni szeretnénk, de nem lehet –
csupa átlagosnak tűnő téma, melyet a bemutatás, az
előadás tesz igazán nagyszerűvé. Emlékeink
mindannyiunknak vannak: hogy hogyan kezeljük,
hogyan dolgozzuk fel ezeket, az már az egyénre van
bízva. Alice Munro úgy teszi, hogy mi is tanuljunk
belőle – vagy legalábbis élvezzük.
„Hát nem furcsa, hogy amikor az ember képzeletben kiáll valami mellett, a hangja mindig ércesen
cseng, és az emberek döbbent ámulattal néznek fel rá.
A valóságban viszont csak mosolyognak mindnyájan
meglehetősen furán, és az ember látja, voltaképpen
csak annyit sikerült elérnie, hogy a következő kávézáson ő legyen a téma, ő, akit nagy élvezettel kibeszélnek.”
(A hófehér házak)
„Néha, talán a hosszú, még esős és szomorú kora
tavaszi estéken, amikor a hideg rügyek virágba borulnak, és a tenger fölött valami fény úszkál, amely még
túl gyönge ahhoz, hogy az igazi tavasz ígérete legyen,
megesik, hogy kinyitom az ablakot, és úgy érzem, a
ház visszazsugorodik épületfává és vakolattá, azokká
az igénytelen elemekké, amelyekből összeállt, a benne
lüktető élet elcsitul, és engem itt hagy védtelenül, üres
kézzel, miközben átjár a szabadság vad és törvénytelen remegése, az olyan magányé, amely tökéletesebb
annál, semhogy egyelőre el tudnám viselni. Ilyenkor
ébredek rá, máskor mennyire szorosan körülbástyáz a
házam, milyen kitartóan melegít, és milyen erővel
láncol magához.”
(Az iroda)
Hétköznapi érzések és helyzetek. Valamiért mégis
fontosak.
Nagy Krisztina
Kedves Olvasóink! Biztatjuk Önöket: ha van kedvenc könyvük, írójuk, osszák meg velünk, no meg a
lapot olvasó társaikkal a vele kapcsolatos gondolataikat! Nem muszáj, hogy az Önök által ajánlott könyv
feltétlenül frissen megjelent kötet legyen: szívesen
vesszük, ha korábbi olvasmányélményeikről írnak,
felhívva a figyelmet egy-egy régebben megjelent jó
könyvre is.
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Könyvtári éjszaka
Mécsesekkel megvilágított, forró augusztusi este volt, s
megtelt a könyvtár udvara az idén második alkalommal megrendezett Könyvtárak Éjszakája programunk alkalmából. Este
hét órától kézműves foglalkozásokkal vártuk a hozzánk látogatókat. Gárdonyi Anikó néninél ablakdíszt, Pulai Irénke
néninél pedig karkötőt készíthettek az érdeklődők, mégpedig
a körmöcskézés technikájával. Ezen az estén itt volt velünk a
Mesetarisznya játszóház, ahol nemcsak a kicsik, de a felnőttek is megtalálták a maguk szórakozását. A gyermekek horgászhattak, gólyalábazhattak, de az ügyességi játékok is igen
kedveltek voltak vendégeink körében.

Az este folyamán minikoncertet adott egy helyi amatőr
együttes, a B and D Band, akik először a tavalyi Balatoni
Kapunyitó rendezvénysorozat keretén belül megrendezett
Tiéd a színpad! programon mutatkoztak be. Erre az alkalomra
elsősorban a tábortűzi esték hangulatát idéző dalokkal készültek.

Mikor egészen besötétedett, elérkeztünk az est fénypontjához, amit mindenki izgatottan várt könyvtárunk udvarán.
Hogy még tovább forrósítsuk az egyébként is forró estét,
utolsó programunk a Tűzzsonglőr show volt.
Riskó Annamária

Nyár a könyvtárban
Szerencsésnek mondhatjuk az
idei nyarat könyvtárunk szempontjából is. Május hónapban nagyon sok
könyvet tudtunk vásárolni gyűjteményünk számára, így nyárra egy
bővebb, újdonságokkal teli állománnyal vártuk az állandó lakosokat
és a nyaraló vendégeket. Mindenki
nagy örömmel fogadta a frissítést, és
kézről kézre jártak a kötetek.
Nemcsak a könyvek, de az olvasók száma is gyarapodott ebben az
évben. Idén 20 új tag iratkozott be
hozzánk.
Sok érdekes és tartalmas program résztvevői lehetettek az
ide látogatók. Rendeztünk a nyár folyamán keresztrejtvény-

fejtő versenyt, Olvassunk együtt! címmel könyvdélutánt, volt
fotókiállítás, s könyvbemutató is, Géczi Jánossal és Likó
Marcellal, a Vad Fruttik zenekar frontemberével. Idén második alkalommal került megrendezésre a Könyvtárak Éjszakája. Programjainkon szép számmal részt vettek kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek.
Remélem, terveink megvalósulnak, és a következő évben
is sok könyvtári programmal színesíthetjük a nyarat.
Ezúttal is köszönöm munkatársaimnak a sok segítséget,
hogy profin és vidáman tudtuk végezni együtt munkánkat.
Köszönöm olvasóimnak a türelmet, és jövőre is sok szeretettel várom Önöket kis könyvtárunkba. További jó pihenést
kívánok mindenkinek a nyár hátralevő részére, a gyerekeknek
pedig szeptembertől sikeres tanévkezdést!
Monostory Margit

Kedves olvasóink!
Könyvtárunk nyitva tartása
szeptember 1-től az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 10.00 – 18.00
Kedd: 10.00 – 16.00
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 10.00 – 16.00
Péntek: 10.00 – 16.00
Szombat: 9.00 – 11.00

Balatonkenese, Táncsics u. 22.
Tel.: 88/574-980
konyvtarbalatonkenese@gmail.com
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A balatonkenesei Kultúra Házában a nyár folyamán sorra
nyíltak a szebbnél szebb kiállítások. Így kedves kis könyvtárunk sem maradhatott tárlat nélkül. A tavalyi évhez hasonlóan augusztus 7-én nyitottunk egy fotókiállítást, melynek
művésze egy tehetséges balatonkenesei fiatal, ifj. Vági Gyula
volt.
Vági Gyula 2012-ben kezdett el fotózni, saját bevallása
szerint egy „szappantartóval”. Mint kiderült, ez a kisebb
méretű, nem mindent tudó fényképezőgépek gúnyneve. Közhelynek tartja, de kedvét a fotózáshoz az elmúlás hozta meg.
Jól esik számára télen nyári képeket nézegetni és fordítva.
Ezzel szerintem sokan vagyunk így. A fotográfia művészete
számára inkább hobbi, illetve elhivatottság, mint munka.

Van Kenesén egy társulat, a Gobelin Szakkör, melynek
tagjai minden hétfő délután randevút adnak egymásnak a
Kultúra Házában. Összejövetelük célja, hogy néhány órát

2015. szeptember

Hivatásos tevékenységet ezzel az elfoglaltsággal egyelőre
nem tervez: de ki tudja, mit hoz a sors?
Megkérdeztem kiállítónktól, hogy művészet-e számára a
fotózás, illetve, hogy művészléleknek tartja-e magát. Válasza
elég elgondolkodtató: neki inkább „értékmentés” a fotózás.
És milyen igaza van. Talán a művészetnek is szinonimája
lehet az értékmentés? Ezen sokáig lehetne gondolkodni.
Ahogy a könyvtárban kiállított képeit végignéztük, észrevehettük, hogy fotósunk leginkább tájképeket készít. Szereti a
magyar vidéket, de nem csak erre van kiélezve. Szereti ötvözni a tájképeket például a vasúttal, illetve az autóbuszokat
is szívesen nézi a fényképezőgépe lencséjén keresztül. Kíváncsi voltam, honnan jutott eszébe, hogy vonatokat és autóbuszokat fotózzon, mire így válaszolt: „Szűkíteném a kört,
engem leginkább a magyar mozdonyok és magyar buszok
érdekelnek, Ikarus és Ganz-MÁVAG márkajelzéssel. Egy
ritka témát ettől függetlenül is elcsípek. Mostanság már a
cimborákat fotózom a volánnál, vagy a mozdonyon, függetlenül attól, hogy magyar gépen ül-e az illető.” Így tehát lassan
az emberi alakok is megjelentek a képeken.
A környezetében élők, barátok és családtagok támogatják
és elismerik a munkáját, de természetesen van, aki szerint
beteges, hogy fára mászik egy-egy impozáns fényképért.
Ilyen az, mikor valaki él-hal a tevékenységért, amit a legjobban szeret csinálni. Mindenkinek van olyan hobbija, amit
semmiért nem adna fel, és amiben maximalista, amiből mindig a legjobbat szeretné kihozni. Vági Gyula megtalálta ezt a
hobbit, s a maximumot hozza ki belőle; ezt bizonyítják a
könyvtárban kiállított képei.
Riskó Annamária

közösen töltsenek el, kedvenc tevékenységük, a hímzés gyakorlása közben. A nyugodt, csendes, varrogatós találkozókba
a tanulás is belefér: új öltésmódokat sajátítanak el, fejlesztik
hímzési technikájukat.
Vezetőjük, a csapat motorja Németh Sándorné Jucika,
akinek 2015. augusztus 7-én, pénteken délután öt órakor nyílt
egyéni kiállítása, Képek hímzőtűvel címen, a Kultúra Háza
kiállítótermében.
Abban a teremben, ahol egyébként összejöveteleiket a
legtöbbször tartják.
Ám a szakkör nem csupán magas színvonalon varrogató
asszonyok közössége. Jucika nem éri be pusztán azzal, hogy
igyekszik mindenkivel megszerettetni a hímzést. Közösségszervező erejének bizonyítéka, hogy nincs olyan városi rendezvény, fesztivál vagy főzőverseny, amin a Gobelin Szakkör
tagjai fel ne tűnnének. Hol palacsintát sütnek a gyermeknapon (háromszázig meg se állnak), hol megmérettetik főzőtudásukat a gulyásfőző versenyen (ahonnan a fődíjjal távoznak), hol a Lecsófesztiválon tűnnek fel, ahonnan pedig elhozzák a zsűri különdíját, ami éppen a legjobb női csapatnak

2015. szeptember

Balatonkenesei Hírlap

szól. A csapatnak, melyben mindenki nagyon fontos, egyenegyenként. S akiket Jucika örök életvidámsága, minden bajon
felülemelkedő ereje, a jóba vetett, megingathatatlan bizalma
és kedves derűje tart össze.
Mindebből valamit megsejthetett az a sok ember is, akik
ezen a forró augusztusi délutánon eljöttek a Kultúra Háza
zsúfolásig megtelt kiállítótermébe.
A megnyitó sikeréhez Horváth Robertina egy hangszeres
számmal járult hozzá, s Gali Józsefné Edit csodaszép szavalatát is élvezhettük.
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mint a bánatot. Ám ha belevarrtuk, a keserűség már nem is
fáj többet. Feloldódik a színekben, a formákban, melyek
körbevesznek minket, s ha szerencsénk van, elkísérnek évtizedeken át, hogy emlékeztessenek, mi az, ami fontos és mi
az, ami nem.

Köszönjük, Jucika! És nemcsak a képeket.
– nk –

Jucika hímzőtevékenységének gazdag tárházából e kiállításon harminckilenc kép került ki a falakra. Harminckilenc
kép, s harminckilenc év, mely alatt az alkotások készültek.
Ahogy megnyitóbeszédében a szakkörös társ, Polyák Miklósné Erzsike is mondta: a képeknek, s bennük a több ezer
öltésnek is külön-külön története van.

Borlovagi avatás
2015. szeptember 26-án, 17 órakor
a balatonkenesei református templomban.
Minden érdeklődőt sok szeretettel vár:
a Kelet-Balatoni Borlovagrend

Boldogság, szomorúság fűződik mindegyik képhez,
ahogy boldogok és szomorúak hétköznapjaink, s mi magunk
is. Képeinkbe pillanatnyi örömünket éppúgy belevarrhatjuk,
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Útban Akarattyára, az autóban azon morfondíroztam:
pontosan egy évvel ezelőtt beszélgettem először a Conestoga
Country Linedance alapítóival, Kuttler Anitával és a férjével,
Thierry-vel. A rokonszenves házaspár 2014 januárja óta
vezeti a lelkes amatőrökből verbuválódott kenesei tánccsoportot, és én már a tavalyi látogatásomkor megemeltem a
képzeletbeli kalapomat a remek kezdeményezés, no meg az
ügyes táncosok előtt...
A csapat azóta egyre népesebb rajongótáborral büszkélkedhet, ugyanis a Conestoga híre már rég túl jár Kenese
határain. A szezon végéhez közeledve ezért is vetettem fel
Anitának, hogy folytassuk a jól sikerült tavalyi beszélgetést...
A Facebook-oldalatok, valamint a honlapotok
beszámolói és fotói szerint mozgalmas hónapok állnak
mögöttetek.
Úgy is mondhatnám, hogy a találkozásunk óta sok víz
lefolyt a magyar tengeren (mosolyog), én pedig úgy érzem
magam, mint a szerencsés balatoni halász, aki kifogta az
aranyhalat, aztán persze visszadobta, ezért a halacska hálából
teljesítette sok-sok kívánságát. Ha most visszalapozok a
naptárunkban, magam is alig hiszem el, hogy mi minden
történt velünk, és milyen csodálatos élményekben volt
részünk az elmúlt egy évben. Ha csak a fellépéseinkre
gondolok: részt vettünk több táncgálán és jó néhány bálon,
Berhidától Veszprémig. Kenesén decemberben „country
karácsonyt” tartottunk, idén májusban a Veterán Járművek
Találkozóján táncoltunk, ami nagy álmunk volt, pár héttel
később pedig – immár hagyományosan – közreműködtünk a
gyereknapi programban. Június elején Sümegen léptünk fel a
Megyei Polgárőr Napon, július 19-én pedig a kenesei
Kapunyitó Fesztiválon abszolút főműsoridőben jártuk el a
táncunkat. Ráadásként a nyár végén teljesült még egy régi
kívánságunk: Németh Tamással állhattunk egy színpadon a
Lecsó Fesztivál előestéjén.

Maradjunk egy kicsit a Kapunyitós „bulinál”,
merthogy a Balaton Parti Country Party-esteteken
vadonatúj műsorral rukkoltatok elő. A jól ismert dalok
sokunkban ifjúkorunk táborozós-tábortüzes élményeit
idézték. Nem csoda, hogy a közönség alig akart leengedni
benneteket a színpadról.
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Éreztük, hogy „ütős” repertoárt állítottunk össze, de az
akkori siker minden várakozásunkat felülmúlta. Az utolsó
szám után azt járt a fejemben: mennyire örülök, hogy megint
hagytam magam inspirálódni...
Merthogy?

Júniusban Thierryvel hazalátogattunk Franciaországba,
ahol természetesen idén is részt vettünk a Mulhouse-ban
megrendezett, évtizedes hagyományokkal bíró Fun Car Show
nevű nagyszabású autó- és motorkiállításon. A sokszínű
rendezvény egyik különlegessége, hogy a helyszínen
tánctanulásra is van lehetőség, így néhány napra Thierryvel
mi is tanítványnak álltunk: új koreográfiákat tanultunk, és
közben megismertünk számunkra addig teljesen ismeretlen
country zenei irányzatokat... Naná, hogy beindult a
fantáziánk! (nevet) Kvázi megint megtöltöttük a
hátizsákunkat megannyi új tánccal, sok ötlettel, és egy
felejthetetlen élménnyel. Utolsó este ugyanis egy fergeteges
country bál tette fel a koronát a népszerű rendezvényre: ott
figyeltünk fel egy régi, hatvanas évekbeli szerzeményre, a
Bellamy Brothers: I need more of you című számára. Akkor
és ott a bálon több száz ember táncolt erre a dalra,
fantasztikus hangulat kerekedett, és akkor döntöttem el, hogy
ezzel a számmal fogjuk zárni a műsorunkat. Hozzáteszem, a
kenesei csoport egy héttel a fellépés előtt ismerte meg mind a
dalt, mind a hozzá kapcsolódó táncot, merthogy a
hazaérkezésünk után nagyon kevés idő maradt a fellépésig.
Vagyis, megint mélyvízbe dobtam a csoportot, de újfent
büszkén mondhatom, hogy a táncosaink kiválóan úsznak, és
nem ijednek meg a kihívásoktól (mosolyog).
Gondolom, a kintről hozott ötleteket mielőbb
beépítitek a Conestoga-repertoárba.
Már nagyjából összeállt a jövő évi műsorterv, és fejben
már elkészültek az új koreográfiák (mosolyog). A nagy
fellépésekre, a főműsoridős alkalmakra mindenképpen
szeretnénk valami újdonsággal szolgálni. Természetesen nem
leszünk hűtlenek a klasszikusokhoz sem, de azért engedjük
magunkat sodortatni egy kicsit az új áramlattal. Idén a
magyar countryval bővült a repertoárunk, jövőre tervezünk ír
country-blokkot, meg Conestoga latino-blokkot...
Anno a csoport megalakulásakor nem tud(hat)tátok,
hogy fogadja majd a közönség ezt a műfajt. Ehhez képest
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a „Conestoga” hihetetlenül hamar betáncolta magát a
publikum szívébe.
Bevallom, ez minket is meglepett! Az első perctől kezdve
nagyon sok pozitív visszajelzést kap(t)unk az emberektől:
nézőktől, zenészektől, táncos kollégáktól egyaránt, és azt
gondolom, hogy az idei „kapunyitós” produkciónk sikerét
bármelyik külföldi csoport megirigyelhetné... Akkor és ott
ameddig a szem ellátott, hullámzott tömeg a Széchenyi
parkban... Csodálatos érzés volt, egyszerűen leírhatatlan!
Még mindig libabőrös leszek, ha arra az estére gondolok... És
ha már a visszajelzéseknél tartunk, elárulom, hogy
kíváncsiságból
feltettem
néhány,
a
legsikeresebb
fellépéseinkről készült videót a legnépszerűbb külföldi
country-oldalakra, hogy megnézzem, mit szól hozzánk a
nagyvilág. Aztán izgatottan vártam a reakciókat...
A tekintetedből ítélve az Óperencián túl is sokak
tetszését is elnyerte a csoportotok.
Meglepően sokan megnézték a kisfilmjeinket, és nagy
örömünkre rengeteg gratuláció érkezett a világ minden
tájáról. És a legeslegnagyobb elismerés, amire igazán büszke
vagyok: a jelenleg a műfaj legelismertebb és legnevesebb
csapatának tartott brazíl Montana Country Show tagjai
csatlakoztak a Facebook-oldalunkhoz, és a közösségi
portálon keresztül üzentek: azt írták, hogy nagyon sikkes a
show, igényes a koreográfia, és gyönyörűek a kosztümök...
Úgy voltam vele, ha ők elismerően nyilatkoznak rólunk, és ha
ők látnak fantáziát a csoportban, akkor a jövőben még
nagyobb sebességre kapcsolunk (nevet). Vagy egy másik
példa: az augusztus 5-ei akarattyai fellépésünk után odajött
hozzám egy idős úr, aki évtizedekig az Egyesült Államokban
élt. A bácsi azt mondta, hogy odakint látott „millió egy”
linedance csoportot, de ilyen látványos és ilyen jó hangulatú
produkcióval, mint a miénk, még nem találkozott... Most
mondd, kell ennél nagyobb dicséret?
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Tavaly meséltél arról, hogy a tánchoz való
vonzódásodat
a
nagyszüleidtől
örökölted,
akik
mindketten nagyon szerettek táncolni... De ahhoz, hogy jó
tanár legyél és hogy a tanítványaid lelkesen „menjenek
utánad”, hogy igyák a szavaidat, illetve ez esetben a
mozdulataidat, nem elég az, hogy örömödet leled a
táncban. A tanításhoz érzék is kell, meg rengeteg türelem.
A pedagógiai vénát vélhetően az anyukámtól örököltem,
aki évtizedekig pedagógusként tevékenykedett, és csodálatos
elhivatottsággal végezte a munkáját. A minta adott volt...
Ha valami, a „Conestoga” eddigi krónikája
sikertörténet a javából.
Tényleg meseszerűen alakult az elmúlt bő másfél évünk:
ez éltet és ez lelkesít mindannyiunkat. Minden egyes fellépés
sikere újabb energiát ad, és arra inspirálja a csapatot, hogy
még többet hozzon ki magából, hogy a következő
alkalommal még jobb, még színvonalasabb produkciót
nyújtson.
Kétségkívül szívügyed ez a tánccsoport! A lelkesedésed
pedig változatlanul magával ragadó.

Számomra a country tánc mostanra életstílussá vált, és akit egyszer rabul ejt a linedance varázsa, azt többé nem ereszti. Egyébként is, fél gőzzel semmit nem érdemes csinálni!
(mosolyog) Amióta a Balatonfűzfői Country Táncház tagjai
csatlakoztak a kenesei csoporthoz, igazi Conestoga nagycsaláddá bővültünk. A mi táncos famíliánkban a különböző
generációk jól megférnek egymással: nálunk fiatalok és idősek szívvel-lélekkel tanulnak, nagy odaadással gyakorolnak,
és az első pillanattól fogva profikat megszégyenítő ambícióval és szorgalommal dolgoznak, egymást segítve-ösztönözve. Mi együtt izzadunk, együtt nevetünk és együtt sírunk
a próbákon, a fellépés végén pedig együtt örülünk a
vastapsnak. Csodálatos tanítványaim vannak: ennél jobb csoportot, a miénknél összetartóbb közösséget nem kívánhatnék!
Szűcs Anikó

Alakuló színházi csapatunk
színészet iránt elkötelezett, szerepelni vágyó,
illetve szervezésben jártas tagokat keres.
Korosabb korosztály előnyben.
Jelentkezni 9-20-ig minden nap a 20/29-35-677-es számon lehet.
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Augusztus a Tájházban
Nagy meleget hozott az augusztus, de tájházi programjainkat nem veszélyeztette: a vastag falú régi házban a legtikkasztóbb hőségben is csak huszonnégy fokot mutatott a hőmérő, így kétszeresen is öröm volt egy kicsit a múlt emlékei
között bolyongani. Utána már könnyebb volt leülni egy-egy
előadást meghallgatni, vagy készíteni valami szép ékszert,
kézimunkát. Kézműves foglalkozásainkon esetenként hatvannál is többen hímeztünk, fűztünk gyöngyöt – és milyen jó
volt a közel negyven fokos hőségben a vizes agyagot formálni! A tevékenység nemcsak a gyerekeknek, hanem az őket
kísérő felnőtteknek is örömére szolgált: jó volt látni az elmélyülten hímezgető és a lányaikkal együtt gyöngyöt fűző
anyukákat, nagymamákat. Az apukák a fiúkkal együtt többnyire inkább az agyagozást választották, de ők sem vallottak
szégyent: kezük alól remek apróbb és nagyobb tárgyak kerültek ki.

Ahogy az egyik résztvevő látta:
Örömmel veszünk részt az e nyáron megvalósult tájházi
előadássorozat alkalmain. A változatos programok egyre
nagyobb érdeklődésre számíthatnak.
Kenese irodalma elgondolkodtató téma. A település több
költőt, írót vallhat részben vagy egészen a magáénak. Közülük az egyik legérdekesebb életútja Soós Lajosnak van. Irodalmi tevékenysége, munkássága, élete rendkívül érdekes
történet, mely akár még komolyabb feldolgozást is megérdemelne az utókortól. Krisztina elbeszéléséből egy vívódó,
elismerésért harcoló embert ismerhettünk meg Soós Lajos
személyében. Sokan vagyunk, akik hírből már ismertük a
kenesei költőt, de nem ismertük élete részleteit, küzdelmeit
az országos elismertségért, mely végül sajnos öngyilkosságához vezetett. Az előadáson több verse is elhangzott – ha tehetik, olvassák őt, érdemes.
Debrecenyi István
Augusztus 14-én Gyenge Katalint, a Katica pékség tulajdonosát köszönthettük a Tájházban. Ötvennél is több lelkes
tanulni vágyó figyelte a kezét és leste szavait, melyek fellebbentették a fátylat a jó kenyér titkairól. Aki vállalkozott rá,
gyakorlatban is kipróbálhatta az ismereteket, s megsüthette
saját cipóját, langallóját.
Újra a résztvevőé a szó:
Nagy érdeklődéssel vártam a Mindennapi kenyerünk című
előadást, amit Gyenge Katalin, a Katica pékség tulajdonosa
tartott. Természetes dolog, hogy egy pékségbe belépve kenyeret vásárolunk, és ilyenkor bizony ritkán jut eszünkbe az a
folyamat, ahogyan a kalászból kenyér lesz. Magam vagy
hatvan éve láttam a házi kenyérsütést, ami akkor általános
tevékenysége volt a falusi asszonyoknak. Most Katalin aszszonynak sikerült látványosan és nagyon sok érdekes ismerettel fűszerezve bemutatnia, miként válik a lisztből kenyér,
cipó, lángos. Mindenkit lenyűgözött, amit látott és hallott, s
nagy örömmel fogadtuk a finom kóstolót is.
Köszönjük Krisztinának és Gyenge Katalinnak a látványos és érdekes bemutatót!
Debrecenyi István

(Fotó:Riskó Annamária)

Előadáson augusztus elsején, szombaton találkoztunk először, mégpedig a falu, jelesül is elsősorban Kenese irodalma
kapcsán. Természetesen aznap is erősen próbára tett minket
az időjárás, így többen inkább a strandot választották, de a
jelenlevők örültek, hogy eljöttek.

Mikor e sorok íródnak, nyárzáró tájházi rendezvényünknek, a halászati kiállításnak még előtte vagyunk, de az eseményről következő lapszámunkban mindenképpen beszámolunk majd. Közeledik az ősz – remélhetőleg még csak a naptárban, az időjárásban nem –, de továbbra sem hagyjuk Önöket program nélkül. Bár a főleg gyerekeknek szánt szerda
délutáni kézműves foglalkozásoknak erre a nyárra vége, a
Tájház diófája alatti találkozókról egyelőre nem kell lemondaniuk.
Nagy Krisztina
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Alkalmaink szeptemberben
Szeptember 12. szombat, 15 óra
Vér László: Szemelvények Balatonkenese múltjából
Aki Balatonkenese történetében egy kicsit is jártas, vagy
netán járt már a Tájházban, egészen biztosan hallotta Vér
László nevét. Ezen a szeptemberi délutánon helytörténeti
kutatásairól, Kenese régmúltjáról és napjainkhoz közelebbi
idejének eseményeiről beszél a hallgatóknak, remélve, hogy a
fiatalok lelkesedését ugyanúgy fel tudja ébreszteni e gyönyörű település iránt, mint ahogy őseink szerették e tájat, a falut,
az itt élő embereket. Reméljük, hogy Kenese új lakosait megfogja a városunk már több mint ezer éves története és átveszik a folytatást.
Szeptember 19. szombat, 11-14 óra
Mesetarisznya játszóház
Újra népijáték-kavalkád a Tájház udvarán! Nagyszüleink
és dédszüleink játékai: gólyaláb és diótörés, ördöglakat és
célba dobás. És hogy a régit a mával összekössük: csillámtetoválások készíttetésére is lesz lehetőség!

Kézműves foglalkozásaink legifjabb résztvevője

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

Készül a kenyér
(Fotó: Debrecenyi István)

Cicó továbbra is mindenre figyel…
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Augusztus 24.: Bertalan napja
– Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Általában ördögűzőként tartják számon,
Örményországban halt mártírhalált.
– Bertalan napját mint őszkezdő időpontot tartották számon. Vele fordult a munkák sora: a gabona betakarítását az
őszi szántás, vetés más termények – például káposzta – begyűjtése, de mindenekelőtt a szüret cseréli fel. Bertalan is a
szőlőhegyek védszentje lett Pannóniában. Az ő neve napján
kezdődik a harc a szőlőben a seregélyek ellen. S mint mondják, Bertalan a nyúzókésével a szüretre, a szőlőfürtök lemetszésére készülődik.
Lesencefaluban a bertalani esőtől jó káposztatermést vártak. Aki ilyenkor vetette el az őszi salátát, annak káposzta
nagyságúra is megnőttek. Berhidai szórványadatok arról
tanúskodnak, hogy terményáldás volt ezen a napon, amikor a
gazdaházak elé elhelyezett asztalra minden terményből tettek
egy keveset, amit a gazdák kíséretében érkező pap szenteltvízzel meghintett, megáldott. A házak kapuira erre az alkalomra egy-egy szentképet is kiakasztottak.
Augusztus 29.
E napon Keresztelő Szent János fővételéről emlékezik
meg a katolikus egyház. Az ünnep neve régiesen: Nyakavágó
vagy Nyakavesztő János.
Szeptember 1.: Egyed napja
– Egyed, a VIII. században élt remete a 14 segítőszent
egyike. Általánosan ismert mondás volt, hogy ha ezen a napon esik az eső, akinek egy pár ökre van, vegyen még, hogy
az őszi munkákkal végezzen, de ha nem esik, adjon el állataiból, mert úgyis végezni fog.
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– A nap pásztorünnep: ekkor lépnek szolgálatba a juhászok, kondások, csikósok, gulyások.
– A mai napi időjárásból következtetnek az egész őszre.
Ha hűvös az idő: „Megnézi a szeptember, miért dolgoztunk
nyáron.”, illetve: „Szeptember szép ember, november csúf
ember, december rossz ember.”
– Ekkor kezdik meg a szőlő őrzését, a disznókat hízóba
fogják.
Szeptember 4.: Rozália napja
– A XII. században élt remeteszentet a pestisszentek között tartják számon, ábrázolásain barlangban jelenik meg a
feszülettel.
Szeptember 5.: Lőrinc napja
– A szabadban való fürdés utolsó napja.
– Ettől a naptól a dinnye és az uborka nem ízes.
– Időjósló nap: „Ha szép idő van, száll az ökörnyál, hoszszú ősz lesz.”
– A mai naptól a fák megállnak fejlődésükben.
Szeptember 8.: Mária kisasszony napja
– Szűz Mária születésének emléknapja. Már a XI. században általánosan elterjedt ünnep, idővel búcsúnappá tették. A
Kisasszony a vetés előkészületeire ad jelt. Máriapócson ez a
nap nagy ünnep.
– Fecskehajtó nap és a dióverés napja is.
– Időjósló nap.: „Ha nagyszemű eső esik, akkor az azt
követő időszakban sok lesz az eső.”
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
Szűz VIII. 24 – IX. 22.
A testére figyelő ember
Habitus: Biztonságérzetednek és nyugalmadnak elengedhetetlen feltétele a
rendezett magánélet, a megnyugtató anyagi helyzet és egy biztonságos állás.
Betegségre való hajlam: Emésztőrendszeri, valamint idegrendszeri
betegségek.
Gyógynövény: Kontyvirág, macskagyökér.
Felhasználási ajánlat: Fürdőd úgy készítsd el, hogy kamillát, levendulát és macskagyökeret összecsomagolsz egy kis gézbe, és ezt tartod a vízcsap alá, amikor teleengeded a kádat. A kontyvirágot mint
homeopátiás szert (Arum triphyllum) érdemes használnod, amikor makacs rekedtség jelentkezik.
+ 1 tipp: Ha a sok stressz miatt nehezen tudsz elaludni, igyál egy csésze forró tejet, amelybe egy
teáskanál mézet keversz. (Ha nem szereted a tejet, a méz önmagában is segít az álmatlanság elűzésében.)
Közzéteszi: Fazekas Andrásné
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A szeptemberi első becsengetés nem csak a nyár végét
jelzi, hanem valaminek a kezdetét is, hiszen egy új, de mégis
ősi sportág, a birkózás jelenik meg térségünkben, Papkeszi
központtal, ahova 10-15 kilométeres vonzáskörzetből várjuk
a fiatal fiúkat és lányokat.
A birkózóközpontot a veszprémi CENTRUM Sport Egyesület irányítja, a berhidai BERHI BSE együttműködésével,
amelynek elnöke és edzője Nesó Sándor, aki az első női birkózó világbajnoki címet szerző Németh Zsanett nevelőedzője.

A birkózás nagyon eredményes sport, Magyarországon a
harmadik legsikeresebb olimpiai sportág. Emellett látványos
is: már az ókori olimpia alapító sportágaként is annak számított. Fő szabálya, hogy kötöttfogásban csak derékon felül
támadható az ellenfél, ezért itt főként az erő dominál, és a
gyönyörű, nagy ívű dobások. Szabadfogásban az egész test
támadható, ezért itt a gyorsaságé és a hajlékonyságé a főszerep! Célja az ellenfél két vállra fektetése, vagy pontozással
való legyőzése.

Mindemellett a birkózás egy nagyon biztonságos sport,
amit a szigorú szabályrendszer, a bírák, valamint a fair-play
biztosít.
A birkózás nem csak a testet, hanem a személyiséget is
fejleszti! A birkózás olyan sport, amelynek játékos, szórakoztató formáját a legkisebbek is nyugodtan végezhetik. Levezethetik hihetetlen mozgási energiájukat, közben egyre önállóbbá, magabiztosabbá, fegyelmezettebbé, céltudatosabbá,
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kitartóbbá válnak. Kapcsolatteremtési és koncentrációs képességük javul, egészségesek és edzettek lesznek. A bátortalanból magabiztosan bátor gyerek lesz, gondolkodása racionálisabbá válik, könnyebben és gyorsabban tanul, testileg
kiadja energiáit, de szellemileg felfrissül.
Kinek érdemes elkezdenie?
Minden 6-15 éves korú fiúnak és lánynak, aki szeretné
fejleszteni ügyességét, erejét, gyorsaságát, ruganyosságát.
Hol kell jelentkezni, hol lesznek az edzések?
Az edzések Papkeszin, a Bocskai István Református Általános Iskola tornatermében, kedden és csütörtökön 16 órakor
kezdődnek. Bővebb információ és jelentkezés is itt lehetséges, edzésidőben.

Az edzéseket Nesó Sándor vezetésével Rupp József és
Maász Barnabás tartja.

Kenese
Oly kedves szívemnek a kenesei táj, amely bármerre is járok
Mindig vissza s hazavár.
A vén Csittényhegye és az Öregberek, s a hatalmas löszfalak
S a beléjük vájt ősi tatárlikak.
Már távolból látható Soós Lajos költőnk kedvenc helye,
S emlékművének vöröslő köve.
Alant a mélyben csillogón ragyog a kéklő Balaton vize,
Partján zöldellő nádasok tömege.
A lágyan fúvó déli szellő titokzatosan hordja a hírt felém,
Amit az öreg tó suttogva mesél.
A hegy lankás oldalain selymes tapintású milliónyi árvalány
Kacéran ringatja karcsú derekát.
Miközben, mint régi jóbarát, a balatoni lágy szellő féltőn
Fésülgeti aranyszőke dús haját.
Felettük a szépen gömbölyödő tátorjánok illatos bokrai
A balatoni szellők leendő játszótársai.
Idefent testem s lelkem a szeretet és a béke nyugalma járja át,
Oly kedves nékem e szép kenesei táj.
Számomra mit fentről láthatok, az szülőhelyem s a mindenem,
Szívem örök szerelmese s az egész életem.
Id. Mészöly Sándor
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Idősödő lakosaink figyelmébe ajánljuk
„A létezés értelme abban rejlik, hogy nem vagyunk egyedül a világban,
hanem vannak mellettünk emberek,
akik elfogadnak, szeretnek minket.
A lét teljessége az, aki abszolút módon szeret minden egyes létezőt.”

Intézményünk a kezdetek óta ellátja a településen a házi
segítségnyújtás feladatait. Ennek keretében a szolgáltatást
igénybe vevő személy számára, saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást, az alábbiak szerint:
• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése:
inkontinens beteg ellátása, mosdatás, fürdetés, hajápolás,
sebellátás (kötözés), öltöztetés;
• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködés: ágynemű áthúzása, mosása, vasalás, bevásárlás;
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve
azok elhárításában való segítségnyújtás: ügyintézés,
gyógyszerek felíratása, kiváltása, kiadagolása.
A nálunk dolgozó gondozónők mindegyike szakképzett,
hosszú évek óta látják el a házi segítségnyújtás feladatait.
Kellő empátiával, segítőkészséggel bírnak ahhoz, hogy feladatukat a legnagyobb szaktudással és emberséggel lássák el,
mind a gondozott, mind családtagjaik megelégedésére.
A házi segítségnyújtást Balatonkenese településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetik igénybe, akik koruk (62 év feletti) vagy
egészségi állapotuk miatt rászorulnak. Az ellátás a 80 év
feletti igénybevevő számára ingyenes, egyébként térítési
díj köteles, ami jelenleg 370,- Ft/óra.
„Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja meddig élhetünk? – hogy széppé tegyük a magunk és lehetőleg a mások
életét is mindaddig, amíg ez lehetséges.”
(Lőrincz L. László)

Az Idősek Klubja nyolc éve működik településünkön,
amely az idősek nappali ellátását hívatott biztosítani. Célunk,
hogy a napközben egyedül élő idősek megtartsák kapcsolatukat a külvilággal, társaságot találjanak, a klub keretein belül
kellemesen és hasznosan töltsék el az idejüket.
Ehhez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:
• napi étkezési lehetőség (feltálalva),
• ingyenes vérnyomás- és vércukor mérés,
• személyi higiénia megtartásához tisztálkodási és mosási
lehetőség,
• kézműves foglalkozások,
• kiállítások megtekintése,
• társasjátékok,
• olvasásra és televízió nézésre lehetőség,
• felolvasások,
• jeles ünnepekhez kapcsolódó programok,
• névnapok, születésnapok megünneplése,
• ügyintézés segítése.
Az idősek nappali ellátását Balatonkenese településen
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek vehetik igénybe, akik koruk (62 év feletti) vagy
egészségi állapotuk miatt rászorulnak. Az ellátás térítési díj
köteles, ami jelenleg 30,- Ft/nap. Aki igénybe veszi az
étkeztetést, melynek összege 520,- Ft/ebéd, annak a napi
ellátás térítésmentes.
Intézményünk nyitva tartása:
Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00 Péntek: 8.00-13.30
Mozgásukban korlátozott tagjaink számára a szállítást az
intézmény gépkocsijával biztosítjuk.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, illetve további
kérdése van az ellátásokkal kapcsolatban, kérem, forduljon
hozzánk bizalommal. Személyesen várjuk Balatonkenesén, a
Táncsics Mihály utca 20. szám alatt, illetve felvilágosítást
adunk a 0688-482-943 telefonszámon.
Pozsonyi Monika – intézményvezető

A viharos Balaton
Fájó szomorúsággal szívemben állok a tóparton,
S előttem őrjöngve dühöng a Balaton.
Némán, döbbenten hallgatom,
Mit harsognak felém a lázadón tobzódó habok.

Ó, Te magyarok büszke tengere, mily szívesen dühöngenék veled,
Fel-alá rohangálva vízmosta partodon,
Két karommal csapkodva bele az üvöltve őrjöngő viharba,
Szidván, átkozván e gyarló világot.

Messze a távolban a haragos sötét fellegek között
Sistergő vad villámok cikáznak,
Mintegy üzenvén e kétszínű s hazug földi világnak:
Vigyázzatok, mert ha kell, én közétek csapok!

Ám a vihar egyszer véget ér, s megnyugszik a Balaton,
Lassan bár, de én sem érzek oly haragot.
A józan ész s a jövőbe vetett hit kiűzi lelkemből a bánatot,
De szívemben ott legbelül én örökkön gyászolok.
Id. Mészöly Sándor

2015. szeptember

Balatonkenesei Hírlap

23

„Közlekedés gyerekszemmel!”
Országos rajzpályázat
Szülői köszönet
Szívet melengető érzés – sőt büszkeség – egy szülőnek,
amikor gyermekét boldognak látja, sikereket ér el az életben.
Így történt ez a mi esetünkben is.
Idén az ORFK országos rajzpályázatot hirdetett „Közlekedés gyerekszemmel!” címen, melyen a balatonkenesei
Pilinszky János Általános és Művészeti Iskola is részt vett. A
városi fordulón kisfiam, Lipták Dominik III. helyezést ért
el, ám a legnagyobb örömünkre az országos eredményhirdetésen I. helyezést kapott. 2015. június 14-én a pápai helyi
körzeti megbízott szállított fel bennünket a Vasúttörténeti
Parkba, ahol egy felejthetetlen, élményekkel teli napot tölthettünk el, és gyermekem átvehette a fődíjat: egy teljesen
felszerelt kerékpárt, valamint egy ajándékcsomagot. Leírhatatlan, jóleső érzés volt mind számomra, mind pedig a felkészítő tanára számára az a felhőtlen öröm, amit a kis nyertesünk arcán láthattunk.

Meghívó
A balatonkenesei
Közművelődési Intézmény és Könyvtár
sok szeretettel meghívja Önt
és kedves barátait
2015. szeptember 4-én, pénteken
17.00 órára
a Veszprémért Művészkör
Örök természet
című kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Fazekas Orsolya, a Művészkör vezetője.
A tagokat bemutatja:
N. László Gizella művészeti vezető.

Mély hála és köszönet felkészítő tanárának, Gárdonyi
Anikónak. Mindez nem jöhetett volna létre nélküle. Ő azon
tanárok egyike, aki önzetlenül, szívvel-lélekkel végzi munkáját, nem tesz kivételt a gyermekek között, egyformán tanítja,
ösztönzi mindegyiket, nem hagyja kárba veszni a gyermekekben rejlő értékeket – maximálisan átadva tudását a tanítványainak.
Köszönet a rendőrségnek is, akik segítettek a díjátadásra
való feljutásban.
Köszönjük szépen Anikó néni! Nagyon büszke vagyok a
gyermekemre is, és Rád is!
Liptákné Pataki Krisztina

A kiállítás megtekinthető
a Kultúra Házában,
2015. szeptember 30-ig,
munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.
Információ:
Kultúra Háza: 06 88 594 500
Tourinform: 06 88 594 645
Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.
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Közeledik a nyár vége, kezdődik az iskola
Már régen volt olyan nyarunk, amikor a kánikula miatt
szinte az egész időszak hőségriadóval telt volna. Még a
strandokon is nehezen volt elviselhető a meleg. Minden esélyünk megvan arra, hogy a szeptember, de az ősz is kellemes
melegben teljen el.
A tanév indulásával a gyerekek beülnek az iskolapadokba; rendezettebbé, rendszeresebbé válnak a családok mindennapjai. Nekünk, felnőtteknek azonban számítani kell arra,
hogy a napközben „bezárt” gyerekek a tanítás végén felszabadultan, még a nyár hangulatában létezve jönnek ki az iskolákból. Figyelmetlenebbek, fegyelmezetlenebbek még a közlekedésben is!
A rendőrségi megelőzési munkának kiemelt területe a
gyermekek védelme, amely természetesen az iskolai életnek
is része. A több évre visszanyúló – 2008-ban indult – Iskola
Rendőre program tapasztalataival felvértezve kezdjük az új
tanévet. Lesz, ahol a korábbi ismerős rendőrrel találkoznak a
tanulók és pedagógusok, és lesz, ahol új kolléga kezdi meg az
iskolai munkát.
Az Iskola rendőrének feladata és célja a rendőrség tanintézményekben végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének összefogása úgy az általános, mind a középiskolákban. A megelőzési tevékenységhez tartozik a gyermekek és
fiatalok jogkövető magatartásra nevelésének támogatása, a
rendőr, mint segítő, tanácsadó bemutatása.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az
„Iskola Rendőre”, aki
• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz
a különböző hivatalos és szabadidős programokon;
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezleteken;
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és
szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhető esetekkel kapcsolatban;

• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel
kapcsolatban felmerülő problémáit, észrevételeket,
amelyek a Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez
kötődnek;
• az Iskola Rendőrétől illetve rajta keresztül a megelőzési
előadótól is kérhetik előadások, foglalkozások tartását
az intézményekben, akár közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek- és fiatalkori bűnelkövetéssel, áldozattá
válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban.
Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit
is: minden olyan ötletet, igényt, javaslatot, amellyel a program hasznosabbá, eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az
iskolákban elhelyezett ötletládák is.
A prevenció, magyarul a megelőzés az élet minden területén nagy jelentőséggel bír, és feladata, hogy az emberek ne
csak a már bekövetkezett bajban tudják, hogy hova, kihez
lehet, kell fordulni segítségért, hanem ismerjék meg a lehetőségeket a baj elkerülésére. Erről szól az iskolai oktatás és ezt
a célt szolgálja a rendőrség aulájában elhelyezett és információkat közvetítő „TV” is.
Szeptember a szüretelés fő időszaka is. A jó bor egészséges, persze mértékkel fogyasztva. De tilos járművezetés
előtt! Tudom, a kerékpárosok esetében nincs zéró tolerancia.
A törvény azonban úgy határozza meg, hogy „vetésre alkalmas állapotban” szabad csak kerékpárt hajtani. Az ittas vagy
bódult állapotban történő vezetésről már sokat beszéltünk, és
mindenki tudja, hogy az alkohol emberi szervezetre gyakorolt
hatása rontja a reakcióidőt, akkor is, ha nem érzékeljük! És
teljesen mindegy, hogy gyalog vagy gépjárművel közlekedünk.
Az alkohol idegrendszerre gyakorolt hatásával találkozhatunk, amikor az ittas ember kötözködik, agresszív, nem ura a
viselkedésének. Ez az emberi kapcsolatok igazi rombolója!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdetett az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai eszközökkel és védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására.
A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület a Balatonalmádi Járásban működő Balaton-Port Mentőcsoport egyik alapító
szervezete. Az egyesületünkből Baloghné Andrási Judit,
Barnóczky Sándor József, Görögné Keszei Beáta, Pintér
József, Rézműves Károly, Ritter József, Stud Lilla, Vinkler
István és Zsednai Attila a mentőcsoport tagja.
A részünkre kijelölt mentőcsoporti feladat – eltűnt személyek felkutatása, területzárás, helyszínkiürítés és biztosítás,

közrend és a közbiztonság fenntartása – minél magasabb
színvonalú elvégzése érdekében technikai eszközök
(Motorola rádió, távcső, zseblámpa, jelzőtárcsa, egészségügyi
felszerelés) beszerzésére adtunk be pályázatot 237.469,- Ft
értékben, amit el is nyertünk!
A beszerzésre váró technikai eszközök a különböző munkacsoportok közötti kommunikációt, területzárás során és a
terepen történő hatékony munkavégzést (felderítés, tájékozódás), az egészségügyi ellátást biztosítják, és a „hétköznapi”
polgárőri szolgálatellátás (járőrszolgálat, jelzőőri tevékenység, rendezvénybiztosítás) során is eredményesen használhatók.
Ritter József
elnök

Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Különleges közbiztonsági program
a balatonkenesei Vak Bottyán strandon
Társszervek közreműködésével szervezett közbiztonsági programot augusztus 12-én a balatonkenesei Vak Bottyán
strandra a Balatonalmádi Rendőrkapitányság.
A jó időben megtelt strand közönsége örömmel és érdeklődéssel fogadta a különleges rendezvényt. Olyan lehetőséget
kaptak gyermekek és felnőttek is, amelyre a hétköznapokban nincs lehetőség, hiszen a rendőrautó mellett birtokba vehették a
tűzoltó és mentő autókat, gyakorolhatták az újraélesztést a próbababán.
A rendőrség a csapaterős felszereléssel való megismerkedés mellett a balesetmegelőzésre helyezte a hangsúlyt. A
résztvevők játékos formában, közlekedési témájú puzzle-k kirakásával, „részeg szemüveg”-gel végzett feladatok
végrehajtásával ismerkedhettek a KRESZ szabályokkal, vagy felfrissíthették azokat. A szakembereket folyamatosan
körbevették a kérdező, tanácsot kérő vendégek.
Együttműködő partnerek voltak a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Szolgálat balatonfűzfői hivatásos tűzoltói, a
Veszprém Megyei Mentőszolgálat balatonakarattyai mentős egysége és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának
képviselője.
A programon a Balatonkenese Rendőrőrs állományából Vágfalvi Attila r. százados, Budai Tibor c. r. főtörzszászlós és
Uhrin Kitti c. r. főtörzsőrmester segített Stanka Mária c. r. őrnagy által szervezett esemény lebonyolításában.
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Már öt éve történt
Megemlékezést tartott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság a szolgálatteljesítés közben öt éve bűncselekmény áldozatává vált Gamauf János rendőr főtörzsőrmester halálának évfordulóján.
Augusztus 4. gyásznap a Balatonalmádi Rendőrkapitányság életében. Öt éve ezen a napon érte a halálos lövés a szolgálatot
teljesítő Gamauf János rendőr főtörzsőrmestert. A sötétben megbúvó fiatal férfi az ott intézkedő rendőrre és az ellenőrzött
gépkocsira adott le több lövést. A rendőr törzsőrmester és a személyautó egyik utasa a lövések következtében a helyszínen
életét vesztette.
A balatonalmádi rendőrök minden évben ezen a napon leróják kegyeletüket egykori kollégájuk nyugvóhelyénél. A síremléknél 2015. augusztus 4-én a rendőrség kötelékébe tartozó volt munkatársak a családtagokkal együtt helyezték el a megemlékezés virágait, majd az alsóörsi emlékműnél néma fejhatással és gyertyagyújtással emlékeztek a tragikus eseményre.

MEGHÍVÓ
Az egészséges életmódot követő,
vagy az iránt érdeklődő, nyitni szándékozó emberek
számára havi rendszerességgel klubesteket tartunk
a Kultúra Házában vagy a könyvtárban,
Balatonkenesén.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokkal,
gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel
várjuk Önöket – Kovács András módszerét követve.
A rendezvények látogatása ingyenes.

Tizennyolcadik klubestünk időpontja:
2015. szeptember 16. szerda, 18 óra
E csodaszép nyár vége felé, szeptemberben folytatjuk
egészség-megőrző klubunkat, amelyre szeretettel várunk minden régi ismerőst és új érdeklődőt!
Gyertek kérdéseitekkel (akár e-mailben is),
hogy együtt teremtsük egészséges életünket.
A viszontlátásig kívánjuk mindenkinek
amit magunknak is szeretnénk!
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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Bőr-, szőrme- és szövetáruk tisztítása,
javítása, átalakítása
Normál: 1100,- Ft / m2
Segi: 1300,- Ft / m2
Gyapjú: 1500,- Ft / m2
Egyszeri kiszállási díj: 500,- Ft
Átfutási idő: 1 hét
Tihanytól Balatonakarattyáig,
a 8-as útig bezárólag

Fehér Imre
Telefon: +36 20/3166-971
balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
www.fehertisztito.hu

Fizioterápiás kezelések,
Izom és ízületi fájdalmakra
Masszázs, Gyógymasszázs,
Stressz és mozgásszegény életmód okozta fájdalmakra és azok megelőzésére
KiroMed, Gravitációs gerincnyújtó pad
Gerincsérv, derékfájás és egyéb gerincbetegségek kezelésére, megelőzésére
Érdeklődés, időpont-egyeztetés
a 06 70 379 0429 vagy 06 20 973 4804-es telefonszámon.
Balatonkenesei állandó lakosoknak 10% kedvezmény a listaárból.
BOMEDIC ’99 Szakápolási szolgálat – Balatonkenese, Táncsics M. u. 16/a

Fülep István
távközlési üzemmérnök
Televízió javítás
20/419-30-23
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Erdei Gabriella
fodrász-pedikűrös
és
Ticz Mária fodrászmester
várja kedves vendégeit!
Erdei Gabriella
Hétfő:
13.00 – 18.00
Kedd:
13.00 – 18.00
Szerda:
8.00 – 13.00
Telefon: +36-30/592-35-10

Ticz Mária
Csütörtök: 14.30 – 18.00
Péntek: 13.00 – 18.00
Szombat: 8.00 – 12.00
Telefon: +36-30/957-07-10
Cím: Balatonkenese, Széchenyi u. 3.
Lakatos munkák, kapuk,
kerítések, korlátok,
fémszerkezetek.
Vajda Attila
06 30/737-46-56
attila.vajda@avametal.hu
www.avametal.hu

Hirdessen nálunk,
a Balatonkenesei Hírlapban!

Legyen az Ön fotója
a Balatonkenesei Hírlap borítóján!
Várjuk balatonkenesei témájú képeit!
balatonkenesehirlap@gmail.com
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100 forintos hirdetések
ÁLLÁST KERES / ÁLLÁST KÍNÁL:
 Nyugdíjas gondozó, ápoló végzettséggel
gondozást, ápolást vállal!
Tel.: 20/211-66-52
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ:
 Eladó! Balatonkenese Tikervölgyben 32
négyzetméter faház, 200 négyszögöles telekkel. Víz, villany, csatorna, fúrt kút, Balatontól 20 perc séta. Rendezett telek. Irányár:
7,9 millió Tel.: 20/933-64-59
 Akarattyán 2 szobás, összkomfortos ikerházrész ELADÓ! Teljes közmű, garázs, ásott
kút, műhely, ipari áram. 260 négyszögöles
telek. Irányár: 6,3 M Ft.
Tel.: 06 20/573-53-15
 Üzlet eladó! 80 négyzetméter.
Tel.: 06 30/310-37-39
 Eladó ház! Balatonkenese központjában.
Strand, üzlet, vasútállomás 10-15 percre.
Csendes, nyugodt utcában. Összközműves,
telekáron, 7.500.000.- Ft
Tel.: 70/396-54-71
 Éves kiadó albérletet keresek Balatonakarattyán, Balatonkenesén, 2 fő részére.
Tel.: 06 30/310-54-52
 Balatonkenesén mini garzon csendes,
szép környezetben kiadó.
Tel.: 06 20/213-96-30
 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 családi ház Balatonkenesén. 5+2
szoba, 2 fürdő; fűtés vegyes tüzelésű kazán,
gázkazán; garázs, műhely, fúrt kút, nagy udvar + kert, melléképületek. Irányár: 22 millió
forint. Tel.: 06 70/301-85-17
ADÁS / VÉTEL:
 100 négyzetméter Duna Novo téglavörös
cserép, 10 m kúpcseréppel, 10 db szellőzővel, bontatlan állapotban, raklapon eladó!
Tel.: 70/545-74-42
 ELADÓ! Gyerekbútor, alig használt heverővel, 10.000,- forintért. Rotáló gép, erős
Briggs motorral eladó, ára megegyezés szerint.
Tel.: 70/251-08-17; 88/220-039

 Helyhiány miatt eladó egy teljesen új (éger)
komód. Mérete: 90 cm magas, 120 cm széles, 43 cm mély. Ára: 23 000 Ft. Érdeklődni a
06 88/482-437-es telefonon lehet.
 HP P4 768 MB, 20 GB HDD számítógép
konfiguráció, 2 db hangszóróval és Panasonic S 110i és 21” monitorral, megkímélt állapotban eladó. Ár: 15.000 Ft
Tel.: 06 20/223-15-75
 ELADÓ! Fenyőkomód 18.000 Ft, rattan
tükrös fésülködő asztal székkel 15.000 Ft,
160X2méteres ágyneműtartós franciaágy
12.000 Ft, fehér konyhaszekrények 60008000 Ft. Tel.: 06 70/578-81-92
 ELADÓ! Olcsón 2 db heverő jó minőségben, 1 db 4000 Ft, 1 db szekrény 3000 Ft, 1
db konyhaasztal 3000 Ft, 4 db fa szék 1 db
1500 Ft, 4 db szivacspárna 1 db 1000 Ft, 4
db kispárna.
Érdeklődni: 06 20/237-21-37.
 BENZINMOTOROS láncfűrész 8000 Ft-ért
ELADÓ! Tel.: 06 20/419-30-23
 2 égőfejes camping gázfőző gázpalackkal
kompletten 5000.- forintért, 2 db 23 kg-s
nagy PB gázpalack, Karancs 4P gáztűzhely
kis hibával, 5000.- forintért eladó! Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A.
 Eladó fekete sertésbőr ülőke 3-as 1 db, 1es 2 db! Irányár: 6.000 Ft Tel.: 06 20/928-6330
 Eladó rádiók az 1950-60 években gyártott
készülékekből. Supraphon hordozható lemezjátszók. Gyűjtők részére kedvezmények.
A készülékek hibásak, javításra szorulnak.
Érdeklődés a 06 30/273-56-92 telefonon.
 ELADÓ! 50 köbcentis piros robogó, 65.000
forint. Tel.: 06 70/301-85-17
 ELADÓ! „Ónémet” fali ingaóra, „Musterslutz. 341” felirat a hátán és zsidó szimbólummal. Tel.: 70/301-85-17
 3 db kültéri fehér gömb falilámpa, 1000 Ft /
db eladó. Tel.: 06 20/213-96-30
 Flymo-400-as és Makita fűnyírók eladók!
Tel.: 20/419-30-23
 Két egyszemélyes egyforma ágy eladó!
4.000 Ft / db.
Érdeklődni a bauge.julie@gmail.com e-mail
címen lehet.
 ELADÓ! 20 DB betongerenda (pl. kerítésnek). Méret: 2,8 mX15 cmX9 cm. Ara: 500 Ft
/db. Tel.: 06 20/448-75-53
 Régi antik szekrények, íróasztal, dohányzóasztal felújítva, 4 db rusztikus bükk szék új
állapotban, jó állapotú, 70 literes üst eladó.
Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A.

 Vásárolnék férfi vagy női kerékpárt. Minimum 5 fokazatos váltóval és kerékpárkosárral. Az ajánlatokat a bauge.julie@gmail.com
e-mail címre kérem.
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.
 Ács-, tetőfedő-, bádogos-, kisebb asztalosmunkákat, gipszkartonozást, térburkolat készítését vállalom. Tel.: 06 30/293-67-93;
E-mail: flamaxinfo@gmail.com.
 HACCP minőségszabályozási rendszerek
kiépítését, éves felülvizsgálatát, ISO tanúsítást, termék- és anyaghányad-nyilvántartás
elkészítését vállalom.
Tel.: 06 30/55-666-55;
E-mail: phatteamkft@gmail.com
 MATEMATIKÁBÓL 1-13. osztályig korrepetálást, középiskolai, érettségire, javítóvizsgára való felkészítést vállalok. Pappné,
tel.: 06 70/234-69-59
 Adóbevallások készítését vállalom. Pércsi
Valéria, 063 0/392-09-52; 06-88/482-608.
 Takarítást vállalok! Tel.: 06 30/310-37-39
 Családi házak, nyaralók takarítását vállalom. 06 30/683-91-85.
 Lehet német nyelvterületen dolgozni nyelvtudás nélkül? – Igen. Teljes kiszolgáltatottságban, az önállóság hiányával. Nem könynyű. Ne kockáztasson! Tanulja meg a legszükségesebbeket kényelmesen, otthonában
online és folytassa tanulmányait, amikor már
megtalálta a megfelelő munkát külföldön. A
nyelvtanulás kiváló befektetés.
Hívjon most: 0036302164554
Skype: gm.propersolution
 Gondja van az angol nyelvtannal? Rájött
már, hogy a szabályok ismerete nélkül nem
képes a helyes mondatalkotásra? Ha fontos
Önnek, hogy angol nyelven is tárgyalóképes
legyen, vegye igénybe a segítségemet.
Hívjon most: 0036302164554
Skype: gm.propersolution

Hirdetési áraink
Teljes oldal (A64-es méret): 20.000.- Ft
Fél oldal:
10.000.- Ft
Negyed oldal:
5.000.- Ft

Névjegy méret:
Apróhirdetés:

2.000.- Ft
100.- Ft
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
TÁJÉKOZTATJUK
A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY
BALATONKENESE
TERÜLETÉN
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA
BEJELENTÉSÉT
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN
TEHETIK MEG:
GAJDOS BÉLA
TELEFON: 06 30/849-07-92
8.00 – 18.00 ÓRÁIG
E-MAIL: gajdos.bela@balatonkenese.hu
FÉNYFORRÁS KFT.
TELEFON: 06 70/408-69-08
INTERNET: https://kozvilhiba.hu/
E-MAIL: fenyforraskft@gmail.com
ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi Sándor u. 2-4.
TELEFON: 88/412-104
RENDŐRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDŐRSÉG
Siófok, 84/310-712
POLGÁRŐRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK
hétvégén is hívhatók:
06 30/225-94-45
A Polgármesteri Hivatal címe:
8174 Balatonkenese,
Béri Balogh Ádám tér 1.
www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
Tel.: 88/481-088, 88/481-087
Fax: 88/481-741
Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00 – 15.30
Péntek: 8.00 – 12.00
A Pénzügyi csoport
pénztári óráinak időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00
A Műszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 15.30
A Polgármester
ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8.00 – 12.00
A Jegyző
ügyfélfogadási ideje (előzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8.00 – 12.00
Városgondnokság
8174 Balatonkenese, Fő u. 43.
88/481-650 és 06 30/320-51-02

Háziorvosi ellátás
Balatonkenese, Táncsics u. 3.
1. sz körzet
Dr. Németi Sándor
06 30/432-16-55
Rendelő száma: 88/481-340
Rendelési idő:
Hétfő, kedd: 12.30 – 16.00
Szerda, csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 11.00
2. sz körzet
Dr. Détár Bianka
06 30/989-43-02
Rendelő száma: 88/769-155
Rendelési idő:
Hétfő: 10.30 – 12.00
Kedd: 8.00 – 10.30
Szerda: 14.00 – 16.00
Csütörtök: 12.00 – 14.00
Péntek: 10.30 – 12.00
Gyermekorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u.8.
Dr. Meláth Viola
06 70/315-79-65
Hétfő: 10.00 – 12.00
Kedd: 13.00 – 15.00
Szerda: 10.00 – 12.00
Csütörtök: 13.00 – 15.00
Péntek: 10.00 – 12.00
Tanácsadás:
Kedd: 12.00 – 13.00
Csütörtök: 12.00 – 13.00
Fogorvosi körzet
Előzetes bejelentkezés alapján
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Gyűrűs Ervin
Rendelő száma: 88/491-683
Rendelési idő:
Hétfő, csütörtök: 13.00 – 18.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 13.00
Állatorvos
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente
06 70/436-50-79
Rendelési idő:
Hétfő – péntek: 17.00 – 19.00
Tátorján Gyógyszertár
Balatonkenese, Fő u. 23.
88/481-283
Nyitva tartás:
június 1 – augusztus 31. között:
Hétfő – vasárnap: 8.00 –19.00
szeptember 1 – május 31. között:
Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00
Református Lelkészi Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 13.
88/481-348
Római Katolikus Plébánia Hivatal
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.
88/481-146
Posta
Balatonkenese,
Balatoni út 65.
88/481-300

Hajóállomás
Balatonkenese,
Kikötő
88/482-100

Területi Szociális Szolgáltató
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Idősek Klubja (ugyanitt):
Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 7.30 – 16.00
Tátorján Játékvár
Balatonkenese,
Dózsa Gy. tér 1.
06/88-482-472
tatorjan.jatekvar@invitel.hu

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

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
Pilinszky János Általános
Bölcsőde
Iskola és Alapfokú
Balatonkenese,
Művészeti Iskola
Balatoni út 63.
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.
88/574-802
88/481-844
www.pilinszkyiskola.hu
Vasútállomás
E-mail:
(akarattyai
vonatközlekedésről is
titkar@kenisk.sulinet.hu
információ):

88/481-017

Sportcsarnok
06 30/275-93-59

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

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

balatonkenese@tourinform.hu

tajhazbalatonkenese@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő – péntek:
9.00 – 16.00

Nyitva tartás:
Kedd – szombat:
10.00 – 16.00

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

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

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: szeptember 15.
Borítófotó: V-Thoth Tibor

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

