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Beszámoló a november 24-i képviselő-testületi ülésről
Bizottsági, ezt követően testületi ülést tartott a balatonkenesei képviselő-testület 2015. november 24-én. A bizottsági
ülésen napirend előtt került szó az OTP mobil strandbelépő
lehetőségének megteremtéséről. A testület és a bizottságok ez
ügyben meghallgatták Kungli Zoltánt, aki az OTP Mobil
Szolgáltató Kft. képviselőjeként beszélt a mobilalkalmazás
lehetőségeiről. Az alkalmazás mobiltelefonos vásárlási lehetőséget ad strandbelépőkre és egyéb belépési lehetőségekre,
melyeket a megrendelő (jelen esetben a strandot üzemeltető
önkormányzat) kér. A lehetőség hasonlít a többi mobiltelefonos vásárláshoz. A rendszer kiépítéséről, a településnek a
strandokkal kapcsolatos terveiről a testület még fog tárgyalni,
de a képviselők később, a testületi ülésen az Otp Mobil Szolgáltató Kft-vel való együttműködési megállapodás mellett
szavaztak.
Tárgyalt a testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről, valamint módosították a
költségvetési rendeletet. Az erről szóló tájékoztatót a képviselők megtárgyalták és elfogadták.
Beszámolót hallgattak meg a képviselők a 2015. évi adóbevételekről, majd áttekintették a helyi adórendeleteket. A
képviselő-testület elfogadta az adóztatásról szóló beszámolót
és úgy határozott, hogy a helyi adók esetében az adómértékeket 2016-ban nem módosítja.
Rendeletet alkotott a testület a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről. Ennek értelmében a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Szociális Bizottság a rendelkezésre álló keret mértékéig a
rászoruló személyeket vissza nem térítendő, természetbeni
ellátás formájában nyújtott szociális tűzifa-segélyben részesíti, háztartásonként legfeljebb 3 m3 mennyiségben. A támogatás megállapításakor előnyben részesül, aki jogosult:
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) lakásfenntartási támogatásra,
illetve:
e) halmozottan hátrányos helyzetű gyereket nevelő család,
f) olyan család, melynek háztartásában az egy főre jutó
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 forintot,
g) olyan egyszemélyes háztartás, ahol a nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, azaz 71.250 forintot.
Tárgyalta és elfogadta a Testület az Önkormányzat és
Polgármesteri Hivatal, valamint a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
Az ellenőrzés keretein belül átvilágításra kerül a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének tervezési folyamata,
az előirányzatok felhasználásának és módosításának szabályszerűsége, valamint a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi gazdálkodása, erőforrásainak alakulása.
Felülvizsgálta a Testület a családsegítés és a gyermekjóléti feladatellátás rendszerét. Fontos változás lesz, hogy módosul a feladat-ellátási kötelezettség szabálya: a családsegítés

már nem lakosságszámhoz kötött, hanem az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet, minden esetben
biztosítania kell. A képviselők úgy döntöttek, hogy a település a családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatás feladatát
2016. január 1-jétől továbbra is a Balatonkenesei Szociális
Társulás keretein belül kívánja ellátni.
A hulladékgazdálkodási szerződéssel kapcsolatosan 7
igen szavazattal, egyhangúlag javasolta a testület az NHSZ
Zöldfok Zrt-vel való hulladékgazdálkodási szerződés meghosszabbításáról szóló szerződéstervezet aláírását. A Képviselő-testület a nyaralóingatlanok tekintetében a szemét elszállításának idejét a 2016. évben április 17. napjától 2016. október 9. napjáig határozta meg, mely 26 szemétszállítási alkalom.
Ide kapcsolódva az NHSZ Zöldfok Zrt. tájékoztatta Balatonkenese Városa Önkormányzatának Képviselő-testületét,
mint elővásárlásra jogosult részvényest, hogy Szőkedencs
Község Önkormányzata értékesíteni kívánja a tulajdonát
képező 7.181.- Ft névértékű törzsrészvényét, a névértéknek
megfelelő áron. A Képviselő-testület nem támogatta a részvény megvásárlását.
Módosult a kelet-balatoni kistérség többcélú társulási
megállapodása. Erre az eddigi elnöki tisztet betöltő Szedlák
Attila lemondása miatt került sor. A KBTÖT elnöke előterjesztésében három alternatívát javasolt a szervezet további
működésével kapcsolatban. Ebből Balatonkenese Városának
Képviselő-testülete annak a verziónak az elfogadását javasolta, mely szerint a tagdíj összege 50 Ft/állandó lakos szám/év
mértékben legyen meghatározva (Balatonkenese Város Önkormányzata eddig 200 Ft/állandó lakos szám/év összeget
fizetett), ami elsősorban a működési kiadásokra nyújt fedezetet. A Társulás további céljaira és feladataira a Társulás maradványa biztosítana fedezetet, kivéve a belső ellenőrzés
közös szervezését, melyre a forrást a szolgáltatást igénybevevő települési önkormányzatok külön megállapodással kötött
feladat igénybevételével biztosítják. Szedlák Attila elnök
javasolta, hogy amennyiben a képviselő-testületek többsége a
KBTÖT további fenntartása mellett dönt, úgy a társulás elnöki feladatait főállású polgármester vigye tovább.
Egyhangúlag javasolták a képviselők az Öböl TV Kft. üzleti alapon való támogatását. Egyeztetés céljából várják az
Öböl TV Kft. ajánlatát.
Szintén egyhangúlag javasolták Dr. Németi Sándor rendelési idő módosítására irányuló kérelmének elfogadását. Dr.
Németi Sándor benyújtott kérelme alapján a rendelési idő a
továbbiakban az alábbiak szerint alakul:
Hétfő:
Kedd:
Terhes tanácsadás:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12.30-16.00
12.30-16.00
11.30-12.30
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.00

Egyhangúlag megszavazták a Balatonkenese Sport Club
200.000,- Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatását is. A
támogatás célja Simon Csaba balatonkenesei lakos sporttevékenységének, valamint a Conestoga Country Linedance Tánc-
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csoport tevékenységének támogatása, 100-100.000 Ft összegben.
Szintén egyhangú támogatásukról biztosította a képviselĘtestület az Alsóréti ÜdülĘ Egyesület faültetési kérelmét. Az
Egyesület a Parti sétányon, a szabad strandon szeretne ültetni
5 db selyemakác fát, melyhez a képviselĘk a döntéssel hozzájárultak.
Könyvvizsgálót választottak a KDOP-4.1.1/C-11-20120003. „Balatonkenese-Balatonakarattya magaspartfal védelme” címĦ projekthez kapcsolódóan. A testület a bekért ár-

ajánlatok alapján a munka elvégzésével a Tömpe és Társa
Kft-t bízta meg.
A testületi ülés utolsó napirendi pontjaként Balatonkenese
Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetése általános
tartalékkeretének terhére 600.000 forintot biztosít karácsonyi
csomagok kiosztására.
További anyagokat, információkat a www.balatonkenese.hu
weboldal „Önkormányzat” címszó „KépviselĘ-testületi ülés”
fejezetében találhatnak.
– nk –

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A
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Tánczos Katalin: Újévi kérésem a Jóistenhez
Térdre borulok elĘtted az új esztendĘ pirkadatával,
Megújulok, érzem,
Felemelem Hozzád tiszta szívem, lelkem.
Te ébresztettél reggelre fel,
Te adtad, Istenem, megérnem az újév hajnalát.
Térdre borulok a jóemberek körében,
És Téged áldalak,
Mert egy újév kezdĘdik elĘttünk,
Új életet kell az idén kezdenünk.
Istenem, tanítsál meg arra, hogy jó szívvel éljek,
És jó úton járjak szüntelen.
Világítsd meg szívemben a hitnek oltárát,
Hadd legyen ez nekem kifogyhatatlan vezérvilágom,
Ha az életemre sötétség borul.
Add, Istenem, hogy akikért Te munkálkodni hívtál,
Ne fáradjon el mellettem soha,
Gyenge életemnek adj jó erĘt, kitartást,
Nélküled én összeroskadnék, érzem,
A Te segítséged megerĘsít engem.
Kérlek szépen, vedd védelmed alá a gyengéket,
Nekünk nincs segítség nélküled.
Takarj be szereteted jóságával,
Ha nagy veszély fenyeget és lebeg fejünk felett,
Emeljél fel, ha szívünk roskadoz.
Add, Istenem, hogy boldog évünk legyen!
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A Remény Életerő
– Gondolatok az új kezdetén –
Normális körülmények között nem
beszélünk a reményről, mert olyan
természetes a jelenléte, mint a bennünket körülvevő levegőé, de amint értelmetlenségbe vagy reménytelenségbe
fordul életünk, azonnal kétségbeejtő
érzések kerítenek hatalmukba bennünket. Hasonlítunk a fuldokló, levegőért
kapkodó emberhez. Vagyis arról lenne
szó, hogy a remény megfogyatkozásával vagy elvesztésével maga az életünk
kerülne veszélybe?
De hát mi is a remény? – Ha nagyon
magunkból indulunk ki, akkor a remény
egy olyan belső életérzést, erőt, vagy
lelki energiát jelent, aminek segítségével érezhető módon könnyebben, gyorsabban és biztosabban haladhatunk
célunk felé. Általa megszűnik magányosságunk. Egyedüllétünkben is „ketten vagyunk” vele. Hűséges társunknak,
bizalmas szolgánknak és aranyos kistestvérünknek bizonyul. Állhatatosan segít,
míg csak el nem érjük célunkat; s aztán
„figyel”, hogy mi a következő feladat.
Tudós lélekbúvárok azt állítják,
hogy a remény az emberben meglapuló
ösztönös tendenciák, vagy más szóval
törekvések egyike. Szerintük az embert
úgy kell elképzelni, mint aki egy kör
közepén áll. Minden irányból kihívások
próbálják hatalmukba keríteni. A könynyebb megértés kedvéért a kör egyik
felére sorakoztassuk fel a jó vagy értékes kihívásokat, a másik felére pedig a
rossz hatások próbálkozásait. Mindkét
fajta törekvésből sok-sok közelít az
ember felé, melyek egyelőre különböző
távolságokra vannak. Az egyik csoportról azt mondhatjuk, hogy most még
nagyon messze van tőlünk, a másik
csoport viszont olyan közel került hozzánk, hogy érte vagy ellene meg kell
küzdenünk, minek eredményeképpen
vagy bekerül az életünkbe, vagy nem.
Most nézzük először a rosszhoz,
azután pedig a jóhoz való viszonyulásunkat! Minden egészséges ember
igyekszik a rosszat távol tartani az
életétől. Ha viszont kikerülhetetlen a
vele való találkozás, akkor vagy bátor,
mert erősnek érzi magát a rosszal
szemben, vagy fél és retteg az előre
látható rossz miatt; s ha az utóbbi következik be, akkor bizony a szomorúság

tölti el. – Ezzel szemben a valódi érték
sokkal felemelőbb érzéseket vált ki az
emberből. Egy messziről közelítő érték
vágyódást idéz elő; s ha az az elérhetőség közelségébe kerül, akkor a vágy
reménységgé változik felszabadítva a
cselekvés megannyi energiáját, és
igénybe veszi mindazokat a segítségeket, amelyek a célhoz vezetik; mert a
célba érés örömmel tölti el. Mindezt
csak az árnyékolhatja be, ha „porszem
kerül a gépezetbe”, vagyis az ember
feladja a maga küzdelmét, vagy időközben elapad a segítség. Ilyenkor a
remény reménytelenségbe fordul, s a
közeli öröm előíze keserű szomorúsággá változik.
Tehát hétköznapi értelemben a reménnyel felövezett cselekvés nem
pusztán akarat kérdése, hanem szükségesek hozzá külső és belső feltételek is.
Korunk emberének frusztráltságai ezen
feltételek hiányosságaiból fakadnak.
Amikor valami elérhető közelségbe
kerül, és hirtelen felemelik az árát,
másnak adják az állást, a prémiumot és
a fizetésemelést, megvonják a tanulási,
utazási, egészségügyi, jogi és szociális
segítséget, és a már-már elérhetőnek
vélt jobb élet lehetősége a távoli ködös
jövőbe úszik a szemünk elől, miközben
mások, közvetlen mellettünk, semmivel
sem többet téve érte, boldogan örülhetnek folyamatos célba érésüknek. –
Ilyenkor fáj az ember szíve, és szomorú, sőt még dühös is, mert nem fátumszerű értelmetlen erők, hanem emberi
bűnök sodorták reménytelen helyzetbe;
egyeseket a hajléktalanság állati sorsára, amelyből gyakran már egyáltalán
nincs visszaút.
Azonban ne feledkezzünk meg a
remény nagyon is szubjektív oldaláról
se! A gondolkodó embernek a felcsillanó reménysugárban kreatívnak kell
lennie. Ez olyan képesség, amely szüntelenül tud kombinálni és felülemelkedni; a legkisebb esélyből is csodálatos művet képes alkotni. Igen ám, de ez
a felismerés átvezet bennünket a mindennapi célocskákból a remény igazi
transzcendentális világába. Vagyis az
ember rádöbben arra, hogy a sok mindennapi mütyür, bármennyire is fontos
jelen életében, egzisztenciálisan még-

sem elégítheti ki őt, mert hiszen a végtelenre nyitott személyes emberi lelkét
csak az Abszolút cél töltheti be. Ha
ugyanis e végtelenre nyitott kapu előtt
megállok, és csak egyik-másik mulandó
célocskára gondolok a hozzájuk vezető
keserű nehézségekkel együtt, akkor
gyakran csak legyintek rá, s lassanlassan még e kicsiny eredményről is
lemondva magam is feladom. Ha viszont átlépek az abszolút értékek kapuján, akkor szembetalálom magam Azzal, aki engem mindenestül és végérvényesen akar és szeret.
A remény tehát egy olyan készség
az emberben, amely a jóra irányul, ezért
erénynek nevezzük. Mivel a rossz nem
tökéletesítheti az embert, nem töltheti
be vágyait, és nem juttathatja el céljához, a remény erénye az, amely a roszszal szemben mindezt megteheti. Igen
ám, de mindehhez tudnom kell, hogy
mi a Célom. Ha a Célom nem a mindennapi dolgok között található, akkor
mi az, és hol van? Csak fantáziálunk
róla, vagy konkrétan kirajzolódik előttünk. Magam nem teremthetem meg
Célomat, mert nincs fölötte hatalmam,
legfeljebb vágyaimból és fantáziámból
építhetek magamnak légvárat. Végső
Célom csak az lehet, amit az Abszolútum megmutat nekem. Jelen mivoltomhoz képest már ez is ajándék, s ha hozzá még segítséget is kapok, a remény
célba segítő energiáját, amely ugyancsak ajándék, akkor valóban életem
kiteljesítő eszköze számomra.
De hát akkor „a fellegekben járok”
mindennapi realitásomat hátam mögött
hagyva? – Dehogyis! Az életút teljességét látva a Célom bevilágítja mindennapi reményeimet is. Még a pillanatnyi veszteségek sem tesznek reménytelenné, mert az út mindig nyitva
marad, és a Cél sohasem vész el. Amikor manapság megsokasodnak a mindennapi veszteségek, gondoljunk erre!
A kockázat nem kicsi. Jaj annak, aki
reményét emberekbe, vagy gyorsan
múló dolgokba veti! Hamar csalódnia
kell, és veszteségként maga is elbukik.
De ha az ajándékba kapott hit és remény éltet, akkor garantált a szüntelen
felemelkedés és a végső győzelem.
Dr. Balázs Pál
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„Itt nincs mellébeszélés, ott a súly, fogd meg, emeld meg!”
Beszélgetés a kezdetekrĘl, jelenrĘl és jövĘrĘl Simon Csaba világbajnokkal
Nemrégiben nagyon érdekes és izgalmas beszélgetést
folytattam városunk erĘemelĘ világkupa gyĘztesével, Simon
Csabával. Régi ismeretség a miénk, évek óta figyelemmel
kísérem sportkarrierjét. Nagy öröm volt számomra, hogy
hosszú kihagyás után ismét a súlyok mögé állt, és korábbi
eredményeit túlszárnyalva tért vissza a versenyek világába.
Csabát mindig céltudatos és
elszánt sportembernek ismertem.
10 éves korától aktívan sportol.
Nyolc évig volt hosszútávfutó,
ezt követte az úszás, aztán kipróbálta magát a harcmĦvészetek
világában is.
1990-ben, a régi Kultúrház
alatti konditeremben kezdte a
súlyemelést. Akkoriban még nem
versenyszerĦen, hanem edzés
formájában. Mivel egyre nagyobb tömeget volt képes megmozgatni, néhányan megkérdezték tĘle, hogy miért nem próbálja
ki magát az erĘemelésben.
Nem gondolkodott sokat és
1995-2003 között az I. osztályú
felnĘtt magyar bajnokság versenyzĘje lett. Az erĘemelés akkor még három gyakorlatot foglalt magában: a guggolást, fekve
nyomást és a felhúzást. Az akkori szabályok értelmében egyénileg nem indulhatott, csak csapattagként. Így a Top Gym színeiben, de saját finanszírozással
versenyzett.
Elmondása alapján nagyon
sokat köszönhet Csarmasz Zsolt
barátjának, aki minden hazai
versenyére elvitte. A mai napig is
segédként tevékenykedik körülötte, hogy Ę csak az elĘtte álló
kihívásra tudjon koncentrálni.
Úgy érezte megtalálta azt a sportágat, amit teljesen a magáénak érezhet. Ezt erĘsítette benne az a tény, hogy bármely
versenyen is indult, mindig dobogós helyezést ért el.
2003-ban sérült vállal vett részt a Duna Kupán, de ezzel
mit sem törĘdve, profi sportolóhoz méltó elszántsággal a

maximumot hozta ki magából. Ennek eredményeképpen
dobogós helyen végzett. Egy hónappal késĘbb a magyar
bajnokságon 250 kg-mal guggolt, 180 kg-ot nyomott fekve és
230 kg-ot emelt. Ezzel a dobogó második helyére állhatott
fel. Sajnos a sérülése tartósnak bizonyult, így hosszú évekre
le kellett mondania a versenyzésrĘl.
Aktív versenyzĘi idĘszakában a szervezésben is
kipróbálta magát. 2000-ben,
két napos, I. osztályú csapatbajnokságot
rendezett
Balatonkenesén. Miközben
a verseny lebonyolításáról
mesélt, látszott rajta, milyen
büszke, hogy Balatonkenese
adhatott otthont ennek a
nagyszabású versenysorozatnak. Mint fĘszervezĘ,
elképesztĘen sok feladattal
szembesült, de a technikai
kivitelezésnél
segítĘkben
nem volt hiány. A férfiak és
a nĘk között az ország legjobbjai mérték össze erejüket, óriási sikerrel. Természetesen, mint jó házigazda,
Csaba sem akarta csak az
„oldalvonalról” figyelni az
eseményeket, így a 90-kgos súlycsoportban „pályára
lépett” és ezüstéremmel
távozott.

Közel tizenkét évi kihagyás után, 2015 tavaszán
azonban ismét az edzĘterem
felé vette az irányt. Bár családja féltette az újabb sérüléstĘl,
mégis megértették, hogy ez az Ę világa, ezt szeretné csinálni.
Azóta a szabályozás is módosult, így az erĘemelésbĘl a felhúzást kivették a versenyszámok közül és külön sportágként
ismerték el. Változtattak a részvételi szabályokon is. Csaba
immár egyéni versenyzĘként indulhatott a megmérettetéseken.

2016. január

Balatonkenesei Hírlap

A profi ligában Masters II. kategóriában kezdte újra
sportkarrierjét, amelynek feltétele volt, hogy kvalifikáltassa
magát egy magyar versennyel.
Visszatérése nem mindennapi volt. Már az első versenyén,
Siófokon, 80 kg-os súlycsoportban, 230 kg-os húzásával
mindenkit maga mögé utasított.
2015 októberében pedig a budapesti Fitbalance Felhúzó
Versenyen 90 kg-os súlycsoportban indult, melyet 240 kg-os
emelésével meg is nyert.
Hosszasan beszélgettünk a világbajnokságok közötti eltérésekről. Ugyanis egymástól elkülönülve három világszervezet létezik: A GPC, WPC és a WUAB. Mindegyik csak az
általa megrendezett versenyek eredményeit tartja számon,
nincs összesítés, szervezetenként jegyzik a világcsúcsokat.
A felhúzásnak két versenyszáma van. Az egyik a raw, a
felhúzó ruha nélküli. A másik az equipped, a speciális felhúzó ruhás verseny.
A GPC világszervezet által 2015. november 6-10 között
Füzesgyarmaton megrendezésre kerülő világkupán eddigi
erőfeszítései óriási sikerrel zárultak. Raw versenyét 82,5 kgos súlycsoportban megnyerte. Az általa emelt súlyok: 210,
230, 250 kg-ok voltak.
A két napra rá rendezett equipped versenyre pedig „felitta” magát a 90 kg-os súlycsoportba és világcsúcsot döntött.
Már az első emelésével (232,5 kg) megdöntötte az addigi
világcsúcsot. A második emelésével (245 kg) megdöntötte a
saját csúcsát. Végül 255 kg-os emelésével megdöntötte saját
csúcsát és beállította az új világcsúcsot. Mint csúcsdöntőt,
megillette még egy negyedik fogás is. Kikérte a 260 kg-ot, de
mivel már túl fáradt volt, ezt a nagy súlyt csak félig tudta
felemelni.

Ezen a versenysorozaton az abszolút kategóriában –
amelyben az összes versenyző teljesítményét értékelik, súlycsoporttól és korcsoporttól függetlenül – a harmadik helyezést érte el.
Kíváncsian kérdeztem, milyen érzés volt, mindent megnyerni a versenyen, amit csak lehetett.
„Igaz, hogy két súlycsoportban is első helyezést értem el.
De az, amikor világcsúcsot döntesz, semmivel sem ér fel.
Leírhatatlan élmény. Nem lehet szavakba önteni azt, amikor a
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főbíró odamegy hozzád, felemeli a kezed; a fáklyákból felcsapnak a lángok, és elkiáltja magát, hogy: Világcsúcs!”
A 2015. december 7-10 között a WPC világszervezet által
megrendezett világkupára Prágában került sor. Csaba nevezését és kijutását erre a rangos megmérettetésre Balatonkenese
Város Önkormányzata és a Kerigon Kft. vezetője, Vayer
Zoltán által nyújtott támogatás biztosította.
A csehországi versenyen ismét fantasztikusan teljesített.
Azon túl, hogy 82,5 kg-ban mind raw, mind pedig equipped
felhúzásban első helyet szerzett, ismét világcsúcsot döntött!
A következőket mondta: „A két versenyszámot 1 órás
szünettel csináltam meg. Gondoltam, hogy nehéz lesz, de erre
nem számítottam. Olyan érzés volt, mintha ezerfelé szakadnék
szét, de megérte.”
Hálás a támogatóknak, hogy hozzásegítették az eredmények eléréséhez, és reméli, az újabb világcsúccsal bizonyította, érdemes volt a bizalmukra.
Sportolónk szinte még haza sem érkezett Prágából, de
már a jövőbeni terveiről mesélt. Szeretne a szeptemberben,
Szerbiában megrendezésre kerülő GPC világbajnokságra
kijutni. Itt a 270 kg-os világcsúcs megdöntése a célja, amely
abszolút csúcs mindegyik szervezetnél.
Erre minden esélye megvan, mivel hazaérkezése után egy
magánszemély, Bocskov Jordán már jelezte támogatási szándékát, hogy a felkészülését zavartalanul meg tudja valósítani.
Felkészülésének egyik alapköve, hogy: „A maximum súlyok fejben dőlnek el. Ha nem mondod, hogy biztosan felemeled, akkor ne is vágj bele! Ne kezdd el, nem fog menni!”
Megkérdeztem: mégis mi fogta meg annyira ebben a
sportágban?
„Célok mindig vannak, amelyeket kitűzhetünk magunk
elé. Nekem is fontos, hogy legyen valami, amit szeretnék
elérni. Világbajnok akarok lenni. Az erőemelésben az a szép,
hogy nincs mellébeszélés, ott a súly, fogd meg, emeld meg!
Nincs trükközés, nincs taktikázás. Egyszerűen fel kell állni a
súllyal. Csak a nyers erő az, ami számít.”
Érdeklődtem, hogy a család, a munka, a felkészülések és a
versenyezések mellett mi jelenti számára a kikapcsolódást.
Elmondta, hogy szabadidejében íjászkodik. Régóta szerette
volna kipróbálni ezt a sportot. Így örült, amikor meghallotta,
hogy Balatonfőkajáron működik egy íjászklub, aminek fiával,
Dáviddal együtt tagjai lettek. Komolyan veszi ezt a sportot is.
Olyannyira, hogy élete első versenyén harmadik helyezést ért
el. Egészen más világként jellemzi, segít neki kikapcsolódni
és feltöltődni.
Nem kételkedem abban, hogy kitűzött céljait eléri. Nincs
az az akadály, vagy sérülés, ami miatt feladná terveit. Biztos
vagyok abban, ha rajta múlik, szeptemberben Szerbiában,
sikerül számára az abszolút világcsúcs megdöntése és hazaérkezve ismét világbajnokként ünnepelhetjük.
Szabó Tamás
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Egy festmény kapcsán
Egy félreértés következtében feszültek egymásnak az indulatok annak kapcsán, hogy a Pilinszky János Alapfokú Művészeti és
Általános Iskola előterének faláról lekerült a Péterfy Gizella elismert művésznő által a névadóról festett kép. Az alábbiakban
az ügy érintettjeinek véleményét olvashatják.

Pilinszky János képének születése Balatonkenesén, az általános iskolában
Amikor a balatonkenesei iskolát Pilinszky Jánosról elnevezték, Magyarországon még nem volt róla elnevezett iskola. S ez
nagyon hiányzott, mivel a költő a magyar kultúrának egyik
legnagyobb poétája, olyan, mint Petőfi Sándor, Ady Endre,
József Attila. Szükség volt rá, hogy az utókor ilyen formában is
kifejezze iránta a tiszteletét. Balatonkenese az első volt, ahol róla
neveztek el iskolát – azóta máshol is van már Pilinszky iskola.
Nagy dolog, hogy iskolánkat egy ilyen nagy művészről neveztük
el.
Mindennek nagy jelentőséget ad, hogy Pilinszky gyermekkorában nyaranta Kenesén élt, szülei házában. Szeretett itt lenni,
később is gyakran visszajárt, nagyon kötődött a településhez.
Egykori nyaralójának falán ma emléktábla hirdeti, hogy ott élt.
Amikor a település úgy döntött, hogy az oktatási intézmény
Pilinszky nevét veszi fel, megkeresett az iskola akkori igazgatója, Kecskés József, és kérte, gondolkodjam el, hogyan tudnám a
művészt az iskolában úgy megjeleníteni, hogy mindenki láthassa, aki belép. Munkámat az akkori polgármester, Kuti Csaba is
támogatta. Beszéltek a Képzőművészeti Lektorátussal, akiktől
megbízást kaptam a feladatra, a Pilinszkyről készült portréra.
Minden akkori munkámat félretéve kezdtem foglalkozni a
Művésszel. Elolvastam minden versét. Kerestem a róla készített
képeket is. A legjobb ábrázolását Molnár Edit fotóművész képén
láttam, aki barátjával, Kondor Bélával együtt őt is fényképezte.

A képek mind kifejezőek és különlegesek voltak. Többet le is
másoltam.
Úgy gondoltam, megnézem Kenesét, ahogy Pilinszky is láthatta. Ehhez először lementem a kikötőbe és a környéket nézegettem. A Balaton hullámzott és akkor ment le a nap.
Elsőként egy kis képet festettem vízfestékkel, amit megmutattam a képzőművészeti Lektorátus zsűrijének. Nagyon tetszett
nekik. Ezek után átmentünk az iskolába, megnézni a helyszínt.
Egy 150x150 cm-s pannót gondoltam el úgy, hogy a falba
legyen berakva, s oda keret nélkül rögzítve. A kép tervezett
helye alatt akkoriban egy zongora állt, ahol a gyerekek tudásukat
bemutathatták. A zsűri elfogadta a helyszínt, és hat hónap múlva
elkészültem a képpel.
Úgy gondoltam, a kép olyan legyen, ami az én festészetemet
is kifejezi, és Pilinszky költészetével is azonos.
A festmény elkészültekor, 1996 tavaszán nagy ünnepséget
rendeztek, Molnár Edit avatta fel. A gyerekekkel beszéltünk is a
képről. Később Törőcsik Mari, a színésznő is eljött Balatonkenesére megnézni a festményt, s nagyon kifejezőnek találta.
Nagyon megdöbbentett és bántott, ami a képpel történt, hogy
most, 2015 őszén eltávolították az iskolából. A kép levételéről és
eltüntetéséről engem senki nem értesített. Szeretném tudni, mik
Balatonkenese városának tervei a festménnyel!
Péterfy Gizella

„…A szép háttér a hullámzó Balaton, előtérben az ifjú Piliszky élethű vonásaival…, aki ezt várta, csalódott lehet, de szegényebb is. Szegényebb annak a drámai képnek az üzenetével, amitől a festőművész is lázba jött, ami felkavarta érzelmeit,
amely „vezette” kezét a költői üzenet megfestésében, amely most már itt marad nekünk e remekműben örökre. A festmény
nagyszerűsége, hogy választási lehetőséget kínál a szemlélőknek: azonosulnak-e ezzel a kihűlt világtól már semmit sem váró
életérzéssel, vagy oly gyengék vagyunk, hogy dönteni is képtelenek lennénk?! (…) Minél inkább, minél többen akarnánk tenni,
változtatni a világon, a világ annál élőbb lenne.
Akarhatunk-e mást, mint ezt az igényt gyermekeinkben elültetni Pilinszky János lírája és Péterfy Gizella festészete segítségével? Csak ez lehet a mi elkötelezettségünk.”
Részletek Kilin Árpádné: Péterfy Gizella festőművész Pilinszkyje Kenesén című írásából;
Balatonkenesei Hírlap, 1997. február
A festmény levételének és iskolánkból való eltávolításának körülményei sajnálatosan egy félreértéssel kapcsolódtak
össze. Való igaz, hogy előzetesen nem tájékoztattuk a művésznőt terveinkről, mert szerettük volna először megtalálni a
kép új helyét. Mint ismeretes, 2015. szeptember 1-től iskolánkat a KLIK működteti. Mivel Péterfy művésznő festménye
a város tulajdonát képezi, ezért ezt nem adtuk át az iskolával
együtt a KLIK-nek – egyrészt mert túlságosan nagy értéket
képvisel, másrészt mert terveink voltak és vannak vele.
Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy a festmény
stílusa a hozzáértők szerint a látomásos költészetet idézi.
Erről olvashatunk a magas szinten méltatott és elismert műről
készült szakvéleményben is, melyet a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői állítottak ki. Tekintve, hogy az
alkotás egy „különleges atmoszférát teremt” – újra a szakvé-

lemény szavait idézem –, sokak véleménye szerint nem illik
és nem is illett igazán egy olyan oktatási intézménybe, amely
6-14 éves korú gyerekeket nevel. Ez a korcsoport ugyanis
még nem értheti meg a művésznő által megjelenített művészi
koncepciót.
A festmény méltó helyen és módon történő elhelyezéséről
Balatonkenese városa gondoskodik, hiszen a mű és a művész,
valamint a kép tárgya is Balatonkeneséhez kapcsolódik, minket gazdagít. Sajnáljuk, hogy a festmény sorsa átmenetileg
félreértésre adott okot, és biztosítunk mindenkit, hogy most
és a jövőben is, Péterfy Gizella művésznő – aki a művészvilág és településünk megbecsült tagja – munkásságát és alkotását messzemenőkig tiszteletben tartva járunk el.
Tömör István
polgármester

2016. január
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Január 26-án ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a Balatonkenesei Állatvédő Egyesület. Az évforduló kapcsán Kerényi Ildikó, az egyesület elnöke mesélt nekünk az alapításról és mindennapjaikról.
– Hogyan kezdődött az Állatvédő Egyesület munkája?
Hogyan alapítottátok meg ezt a szervezetet?
– Mindig sok állatunk volt. A családunk és a gyerekeink
is, mindig nagyon nagy állatbarátok voltak, voltunk. Mikor
nyugdíjasként letelepedtünk Kenesén, nagy tervekkel indultunk. Aztán a munka megkezdése után észrevettük, hogy
erősen falba ütközünk. És így az álmaink egyre kisebbek
lettek. Bizony meg kell mondanom, hogy az első két évben
eléggé döcögve ment az egész. Sokszor gondoltuk, hogy ezt
már talán abba is kellene hagyni. Sehol nem kaptunk segítséget, az emberek sem mozdultak. Arra gondoltunk, hogy
talán a vidéknek más az állatokhoz való hozzáállása, mint
a mi elképzeléseink voltak. De
ahogy telt az idő, azt vettük
észre, hogy az emberek azért
mintha lassan felébrednének.
Egyre többen jelentkeztek, és
ha tevőlegesen nem is segítettek, de legalább meglátták a
bajt, meglátták, hogy hol van
szükség beavatkozásra. Így
aztán végül mégsem hagytuk
abba a tevékenységet.
– Kik jelentkeztek elsősorban?
– Bizony leginkább a
nyugdíjasok, nagyrészt az idősebbek, akik nem is biztos,
hogy sokszor tényleg segítségünkre tudnak lenni a munkában. Aki meg fiatalabb, az mind dolgozik, így elmondható,
hogy 90%-ban a férjemen és rajtam van az állatvédő munka
legnagyobb része.
Az állatvédő kifejezés nem is annyira jó ránk, hiszen inkább állatbarátoknak mondanám magunkat, de mivel egy
bejegyzett egyesületről van szó, komplikált lett volna a már
meglevő nevet megváltoztatni.
Mivel telephelyünk a kóbor állatok befogadásához nincs,
a tevékenységünk főleg abból áll, hogy ahol szükség van rá,
oda élelmet, tápot viszünk az állatoknak. Nem azt mondom,
hogy teljes egészében ki tudjuk fizetni egy-egy állat tartását,
de ahhoz nagy részben hozzájárulhatunk. Ahol nincs rá pénzük a tulajdonosoknak, ott segítünk oltatni; aki befogadott
tőlünk kutyát, macskát, azoknak a sorsát figyelemmel kísérjük, egykori védenceinket szemmel tartjuk. Az egyesület több
mint hetven kutyát chipeltetett a saját költségén. Van chipkeresőnk, így ha kóbor kutyát találunk, könnyebb megállapítani, hová, kihez tartozik. Januártól jó lenne újra felmérni, hogy
hány kutya él Balatonkenesén, s mind be vannak-e chipelve.
És ha nincsenek, újra összefogunk, és ha szükséges, segítünk
a chipeltetésben.

Az egyesületnek szerencsére nagyon jó állatorvosa van.
Itt Kenesén nagyon sok olyan idős ember él, akinek nincs
autója, hogy szükség esetén orvoshoz tudja vinni a kutyáját,
macskáját. Állatorvosunk, Dr. Pásztor István, ha kell, maga
viszi el és hozza haza az állatot. Ez nekünk nagyon nagy
segítség.
Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk az ivartalanításra, különösen a macskák tekintetében. Ezzel sikerül
megállítani a fölösleges szaporulatot. Ebben valóságos szemléletváltás következett be itt, Balatonkenesén, és örülünk,
hogy ennek a kialakításában
azért volt részünk. Szájhagyomány útján terjedt az itt
élők körében, hogy az egyesületünk segít az ivartalanításban, és a településről nagyon
sokan jelentkeztek nálunk ez
ügyben. Lent a Balaton-parton
nagyon sok kóbor macska
volt, de olyan öt éve sikerült
megállítanunk a túlszaporodást. Most két nagy macskacsoportunk van. Az egyik
állatbarát ismerősünk berendezte a sufniját macskaháznak. A kóbor állatok itt vészelik át a telet. A tulajdonosnak,
aki egyébként csak nyaranta
van itt, három saját macskája
van, de a környékről az otthontalan állatok tudják, hová kell
jönni. Októberben, novemberben már gyülekeznek, és rendszeresen felkeresik a téli szállást. A mi részünkről igazából ez
is nagy lekötöttség, hogy a kóbor állatokat mindig ugyanabban az időben kell etetni. Családi programjainkat, egyéb
elfoglaltságainkat lehetőleg ehhez kell igazítanunk.
Az emberek azt képzelik, hogy a macskák igazából képesek az önfenntartásra, de ez így nem igaz. Ha egy macska
nincs háznál, nincs ember közelében, könnyen elvadul. Ha
figyelünk rá, etetjük, a folyamat esetleg még visszafordítható,
az állat visszaszoktatható az emberek közelségéhez. De a
második, harmadik generációs cica már emberkerülő lesz,
teljesen visszavadul. Az élelmet elfogadják, de nem jönnek
közel: megvárják, amíg az ennivalót letesszük, csak akkor
jönnek oda. Volt esetünk, amikor egyszer egy olyan sovány
macska tűnt fel az etetésnél, amilyen soványat én még életemben nem láttam. Meg lehetett számolni a gerincén a bütyköket. És egyfolytában hangosan nyávogott. Étellel közelebb
csalogattuk, mindig egy kicsit közelebb jött, míg végül be
tudtuk fogni, elvittük állatorvoshoz. Kiderült, hogy szegénynek olyan fogkövesek voltak a fogai, hogy teljes ínygyulladás
alakult ki nála, enni alig tudott, tehát az önellátásra nem iga-
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zán volt alkalmas. Hála Istennek, felépült, és egy gyönyörű
kandúr cica lett belőle.
– És az ismeretterjesztő munka?
– Több fronton próbálkozunk ezzel is. Felvettük a kapcsolatot az iskolával, volt eset rá, hogy rajzversenyt, történetíró
írtunk ki, és a gyerekek indulhattak rajta.
– Eddig csak a kutyákról és macskákról esett szó. Más
állatok is beletartoznak az egyesület profiljába, védencei
körébe?
– Ó, hát persze! Vannak nekünk egyéb kalandjaink is;
volt például egyszer egy hattyúval. Hát az jó nagy felfordulást okozott. A horgászok damilja a hattyú szárnyára tekeredett, és a madár megsérült. Nagyon vékony jég volt már a
Balatonon, de nem lehetett rámenni. Elképzelhetetlen, milyen
volt, ahogy a hattyú csapata ott keringett körülötte, nem
hagyták magára, de kiszabadítani egyik sem tudta. Mindenfelé telefonáltunk, akkor még nem voltak kapcsolataink, de
azóta már szerencsére vannak. Végre találtunk egy szerveze-
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tet, akik madármentéssel foglalkoznak, de nem volt csónakjuk. Nagy nehezen tudtak szerezni, és aznap estére sikerült
kiszabadítani a hattyút. …De más madarakkal is foglalkozunk, volt már „ügyfelünk” varjú is, amelyik kiesett a fészekből, és az egyik állatbarát nevelte fel. A madár azóta is viszszajár a családhoz. Van rengeteg mókustörténetünk is, sok
sérült mókust juttattunk el az állatorvoshoz, olyanokat, amelyek leestek a fáról, kificamodott a lábuk… Egy sérült uhut
egyik tagtársunk közreműködésével sikerült eljuttatni a Hortobágyi Madárkórházba, ahonnan aztán később jeleztek, hogy
a madár meggyógyult. Ezek az igazi örömök.
Rengeteg állattörténetünk van, a tíz év alatt nagyon sok
történetünk végződött jól. Reméljük, februárban meg is tudjuk majd ünnepelni az egyesület fennállásának tizedik évfordulóját. Egyesületünk jó hangulatú, kedves csoport, de ez
nem is igazán meglepő, mert állatokat és természetet szerető
emberekről beszélünk. Van reményünk rá, hogy lesz, aki a mi
megkezdett munkánkat folytassa.
– nk –

Tisztelt Balatonkenesei Polgárok!
Kedves Tévénézőink!
A Balaton Televízió 2007 júliusa óta terjeszti műsorát a Balaton körül.
Örömmel értesítjük, hogy 2013 óta láthatóak vagyunk Balatonkenesén a PR-Telecom
analóg, ez év novemberétől digitális hálózatán, a 27-es csatornán, illetve az Invitel IP-TV
rendszerén is.
A Balaton Televízió filozófiája, hogy két irányba mutató szolgáltatást nyújtson.
Egyrészt településük látnivalóit, érdekességeit, programjait, híreit eljuttatjuk sugárzási területünk több mint 250 településére, immáron négy megyébe, másrészt a többi település
programjait is láthatóvá tesszük az Önök számára, így egy, a turizmus fejlődését elősegítő,
oda-vissza áramlást generáló tevékenységet végzünk.
A fentieken kívül úgy érezzük – és ez az alapfilozófiánk is –, hogy a kisebb településeknek szeretnénk a „saját” Televíziója lenni, regionális szinten.
Sokan azt mondják, a média hatalom.
Mi szolgálatnak tekintjük, mely széleskörű tájékoztatást ad. Szolgáltatásokkal, színvonalas műsorokkal szeretnénk a televíziónézők választását segíteni, minden érdek és elkötelezettség nélkül. Saját alkotásainkkal (Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből című
sorozat, Négy évszak a Somlón című alkotás), tematikus magazinműsorainkkal (Kertszépítők
című kertészeti magazin), naprakész programajánlóval (Balatoni Programajánló című műsor), sportműsorokkal, filmekkel,
kulturális, közéleti műsorainkkal (Közéleti Kávéház) a minőségi, maradandó értéket közvetítő szórakoztatásra törekszünk.
Műsorszerkezetünkkel a helyi igények kiszolgálására, a Balaton körül, illetve annak vonzáskörzetében élők lehetőség szerinti legjobb tájékoztatására, egyfajta közösségi tér megteremtésére törekszünk. Ennek érdekében beszámolunk a Balaton,
illetve közel- s távoli környékének legfontosabb információiról, programokról, érdekes eseményekről.
Adásunk hétköznap 16.00 órakor kezdődik és az esti műsorblokk egészen reggel 10 óráig látható. Hétvégén közéleti magazinműsoraink jelentkeznek, melyek más televízióktól átvett szórakoztató programokkal egészülnek ki. A köztes időszakban
pedig rovat szerkezetű képújsággal jelentkezünk, melyben óránként friss hír és a programinformációk láthatók.
Kövesse adásunkat online is a www.balatontelevizio.hu weboldalon, illetve keressen bennünket a
www.facebook.com/balatontelevizio facebook oldalon is.
Ha szükséges, kérjen segítséget szolgáltatójától televíziójának beprogramozásához az alábbi telefonszámokon, hogy minél
előbb találkozzunk!
Invitel: 1445 (Ügyfélszolgálat, Technikai segítség)
PR-Telecom: 1231 (Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentő)
Üdvözlettel:
Balaton Televízió
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Az állatvédelem fontos részét képezi, hogy tenyésztett-, hobby-, kedvencés társállatainkon túl, a környezetünkben szabadon, vadon élő állatokról is
gondoskodjunk. Erre jó alkalmat teremt
a téli madáretetés. Településünkön
kimondottan jó lehetőségek adódnak
erre, hiszen az emberek döntő többsége
kertes házban él, bár a madarak etetése
némi kompromisszummal egy ablakpárkányon is megoldható.
Eddig még enyhe volt az idő, de
hamarosan nagyon is aktuálissá válik a
madarak téli etetése. Kérek mindenkit,
akinek erre módja és lehetősége van,
hogy kertjében-udvarán etesse a madarakat. Segítsünk ezeknek a kedves és
hasznos kis lényeknek a zord időszak
átvészelésében – a madarak röpködése
hangulatossá teheti kertünket, tavasztól
pedig a rovarok és gyommagvak pusztításával meghálálják a téli vendégszeretetet. A közelgő téli szünetben a gyerekeknek akár a szabadban, akár a szoba ablakából való megfigyelés nagyon
jó és hasznos módja a természettel való
ismerkedésnek.
A rendelkezésre álló terjedelem kevés ahhoz, hogy a madáretetők típusait,
az etetés módját stb. részletesen megtárgyaljuk. Az interneten bárki találhat
rengeteg jó ötletet, megoldást. Én a
legfontosabb szempontokra szeretném
felhívni a figyelmet.
Korábban minden könyv, vagy
ajánlás tökéletesen „veréb-mentes”
etetőket hirdetett, melyek elvileg nagyon trükkösek voltak, csak a gyakorlatban nem működtek, lévén a verebek
különösen leleményes madarak. Ma
azonban ezt már ne tartsuk szempontnak, mert a nálunk honos házi veréb és
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a mezei veréb is védett. Másrészt, mi
állatvédők vagyunk és tudjuk, hogy a
nem védett ugyanúgy szenved a hidegtől és az éhségtől, mint a védett. Már
Hermann Ottó is kifejtette, hogy nem
sok értelme van hasznosról és károsról
beszélni, mert a természet szempontjából csak szükséges van.
Leginkább ajánlható az az etetőtípus, aminek lényege egy lapos tálca
(60x25 cm bőven elég, pereme legyen
2-3 cm), ami fölé kis nyeregtetőt szerkesztünk. A tető ne legyen nagyon
meredek, akkor a „hósapka” könnyebben megmarad rajta. Erős drótkampókkal akasszuk fel a fára, kb. vállmagasságban, hogy könnyen kezelhető legyen. Az etetőből lehullik majd mag,
de ez nem baj, sőt szórhatunk is oda
naponta pár marék napraforgót, mert
vannak madarak, amelyek jobban szeretnek a földről szedegetni (pl. erdei
pinty, fenyőpinty).
A legjobb és leggyakrabban használt eleség a napraforgó. Ez az etetőre
járó madarak majd mindegyikének
tökéletesen megfelel. Ha veszünk egy
zsák napraforgót takarmányboltban, az
tavaszig kitart és olcsóbb lesz, mint
literenként megvenni.
Adható még szalonna (nem sós)
vagy faggyú, dióbél, vagy fél dió, köles, repce, fénymag, esetleg főtt tészta,
almaszelet. Lehet vásárolni ún. cinkegolyót: ez műanyag hálóba tett faggyú
és magvak keveréke.
Amire nagyon kell vigyázni: az élelem ne legyen sós (szalonna), ne legyen
avas (dió), és ne legyen savanyú-erjedt
(tészta). A főtt tésztát szívesen eszi a
vörösbegy és a rigó, de a maradékot
ilyen esetben minden nap el kell távolítani.
Ha az etetőben lévő mag elázik,
vagy maghéjtól elpiszkolódik, azt ki
kell takarítani.
Milyen fajokra számíthatunk: Az első vendég a széncinege lesz, ő egy
szem napraforgóval elrepül, ha megette,
jön vissza. Utána jelentkezik majd a
kék cinege (kisebb), illetve a barátcinege (szürkésbarna, fekete sapkája van).
A többi madárnak is feltűnik a mozgo-
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lódás és jönnek is sorban a magevők, a
zöldike, a tarka tollú tengelic, az erdei
és a fenyőpinty, a téli vendég csíz, egy
kis szerencsével az erős csőrű meggyvágó. Több szerencse kell hozzá, de
nem lehetetlen, hogy a csodálatosan
szép, felül világoskék, alul rózsaszínű
süvöltő is jelentkezik etetőnknél. Még
sok madarat fel lehetne sorolni, de én
inkább azt javaslom, különösen a gyerekeknek, hogy határozó, vagy internet
segítségével azonosítsák be maguk a
látott madarakat.
A madáretetőt tavaszig feltétlenül
üzemeltetni kell, mert ha az utánpótlás megszűnik, az a madarak számára katasztrofális következményekkel
járhat – ha rövid időn belül nem
találnak újabb forrást, éhen halnak!!!
A madaraknak télen vízre is szükségük van. Fagyos hidegben a havat
csipegetik, ha van. Akkor van baj, ha
fagyos az idő és nincs hó sem. Ez soksok madár halálát okozza minden télen.
Lehet vásárolni ún. itatófűtőt (műanyagba ágyazott elektromos fűtőalátét), naponta többször adni vizet, vagy
időnként meleg vizet önteni rá. Az itató
felfelé szélesedő műanyag edény legyen, akkor a jég nem repeszti szét. 2-3
cm vízmélység tökéletesen elegendő.

Akiknek a kertjében mókusok is
járnak (Kenesén sok ilyen hely van),
megpróbálkozhatnak azok etetőhöz
szoktatásával is. Egy praktikus etetőtípust láthatunk a képen.
Sikeres barkácsolást és jó szórakozást kívánok mindenkinek.
dr. Zoltán Levente
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Beszélgetés Kéri Gáborral és fiával, Kéri Sámuellel
Legutóbbi beszélgetésünkkor hangzott el az a mondat,
hogy mindenkinek van egy zenei anyanyelve, mellyel tökéletesen tudja kifejezni, elhelyezni önmagát a zenében. Azt
hiszem, Kéri Gábor és fia, Kéri Sámuel életében ez hatványozottan is igaz, hiszen mindennapjaikat áthatja a zene iránti
elhivatottság.
Gábor az 1980-as években a Liszt Ferenc- és Kossuthdíjas gitárművésztől, Snétberger Ferenctől tanulta meg a
klasszikus gitár alapjait. Majd jazzgitár-tanulmányait követően Németországban, különböző formációkban zenélt. Münchenben trióban játszott Shankar Lal indiai ének- és
tablamesterrel, közben pedig meghívást kapott az Al Porcino
Big Band-be. Olyan neves művészekkel készített lemezfelvételeket, mint Dresch Mihály, Nagy János, Tony Lakatos valamint Horváth Kornél.
Ez a széles zenei paletta vezette arra, hogy 2005-ben Magyarországra visszatérve megalapította az Eastwing Groupot. A zenekar előadásaiban saját kompozíciók, népzenei feldolgozások, jazz-interpretációk, Bartók- és Kodályfeldolgozások, sőt saját gyűjtésű ázsiai dallamok is megtalálhatók.
Zenéjüket – szinte minden fórum – nem mindennapi világzenei produkcióként említi.
Elmondása alapján a titkuk
abban rejlik, hogy nem egy
frontember köré szerveződő
trióról van szó. Hangzásvilágukban a gitár, a basszusgitár
és a hegedű ugyanúgy megtalálható, mint a dob, a furulya, a
lant vagy az énekhang. A gitáralapba így kevernek népzenei ízeket. A tagok mindegyike
különböző hátterű zenész;
mindenkinek van zenekarvezetői és zeneszerzői tapasztalata.
Pontosan ezért az együttes
zenei hitvallása: „Ha nincsenek műfaji határok, korlátok
sincsenek. Ez olyan, mint egész
ménessel vágtatni a pusztában, vagy egy vad folyóban térdig
gázolva pisztrángra horgászni. De hasonlíthatnám egy viharos tengeri vitorlázáshoz is. Szóval pont olyan, mint az élet.
Szeretjük a szerelmet, de vágyunk a bujaságra is. Szeretünk
enni-inni, de a konyha izgalma az igazi, annak ellenére, hogy
sokat kell benne dolgozni.”
Gábor feladatai sokrétűek: zenekarvezető, dalszerző és a
legtöbb hangszerelést is ő végzi. Neki kell koordinálnia a
próbákat, amely nem egyszerű. Társai a zenekaron kívül más
formációkban is játszanak, vagy zenetanárként tevékenykednek. Ő maga például Eichinger Tiborral alkot gitárduót. Felléptek már Albániában, Tiranában is. Repertoárjukban szerepel többek között Kurtág Györgynek egy eredetileg cimbalomra írott műve, valamint Ligeti Györgynek zongorára írott
darabjai, két gitárra átírva és átdolgozva.

A zenekar Magyarországon is nagyon ismert, annak ellenére, hogy a jazz tipikus rétegzene. Ennek oka talán, hogy az
Eastwing hangzásvilágában mindig felismerhető volt a magyar népzenei vonal. A tavalyi évben az itthoni és a külföldi
fellépésekkel együtt körülbelül negyven koncertjük volt.
Székelyföldi turnéjukat pedig kiemelkedően jól fogadták,
óriási sikerrel zárult.
Népszerűségüket mutatja, hogy megjelent immár harmadik lemezük, melynek címe: Napsugár. A nagyközönség az
anyagot december 12-én, az A38-as hajón, adventi lemezbemutató koncerten ismerhette meg.
Gábor kötődése a Balatonhoz régmúltra nyúlik vissza.
Gyermekkorától kezdve rajongott a vízért, a vitorlázásért.
Tizenkét éves kora óta versenyez. Rengeteg érmet és emlékplakettet gyűjtött össze az évek folyamán. Egészen a válogatott kerettagságig vitte.
Németországból hazaérkezvén éppen ezért nem is akart a
fővárosban letelepedni, annak ellenére, hogy munkája és a
zenekar is odakötötte. Balatonkenese, elmondása szerint
tökéletes választás volt a számára. Itt élnek a barátai. Városunk nyugodt, csendes település a Balaton partján, mégis minden elérhető közelségben van. Bármikor kell a fővárosba
utaznia, könnyen és gyorsan
megteheti.
Nagy Jánossal együtt innen szervezi minden évben a
Világzenei és Improvizációs
tábort, melynek a Balatonfüredi Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola és
Gimnázium ad otthont. Az
esemény idén már hetedik
alkalommal került megrendezésre a Nemzeti Kulturális
Alap és a Balatonfüredi Önkormányzat támogatásával.
A táborba nemcsak kezdő,
hanem neves zenészek is
jelentkeznek, hiszen a tanárok
az ország legjobb zenészei
közül kerülnek ki. A jazz-en kívül a népzenei vonalat is erősítik. Az ide érkezők megtanulják a legkülönfélébb hangszerek
használatát, s a technikai fejlődésben is segítik őket. Komoly
hangsúlyt fektetnek a zenetörténet oktatására, s ezen belül a
népzenére. A kezdő és profi zenészeket összehozva alkalmi
zenekarok alakulnak, melyek a táborban tanultakat gálakoncerten mutatják be a balatonfüredi móló nagyszínpadán. A
produkciót minden évben hatalmas érdeklődés és siker övezi.
Gábor fia, Samu éppen egy ilyen táborban hallotta meg a
gitár művészi és tökéletes megszólaltatását Szappanos
György előadásában. Sámuel a balatonkenesei Pilinszky
János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában végezte
tanulmányait. A zenei alapokat zongorán kezdte, Csősz
Gulnáránál. Később a basszusgitár hangja annyira megfogta,
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hogy eldöntötte, ezen a hangszeren mindenképpen meg kell
tanulnia játszani. Tanára Szappanos György lett.
Személyében – fiatal kora ellenére – nagyon szerény,
mégis roppant céltudatos és színes egyéniséggel rendelkező
fiatalembert ismerhettem meg. Zenekara mellett szólókarrierje is egyre jobban beindulni látszik.
A D.A.S. Trió nevű formációt Nagy Ábellel és Fábry
Adonisszal (Donkával) alkotják. Mindhármójuk családjában adott volt a zenei inspiráció. Ábelt már kiskorában,
Adoniszt pedig Ábel Early
Sundayz nevű zenekarán keresztül ismerte meg. A D.A.S.
Trióval kifejezetten az Alba
Regia Jazz Fesztiválra kezdtek
gyakorolni. Bár mindegyikük
kissé más irányvonalat képviselt, a közös munka és a zenei
harmónia
megteremtésének
bizonyítéka, hogy ezen a fesztiválon különdíjat kaptak.
Mivel ez volt az első közös
fellépésük érdekelt, hogy milyen érzés volt először színpadra állni akkora közönség
előtt.
„Én személy szerint izgultam, pont emiatt. Az első fellépésre mindig emlékezni fogok.
Nem akartam keserűen visszatekinteni rá. Valami olyasmi
érzés volt, mint mondjuk az
első út a repülőgépen, vagy az
első csók. Csak akkor nem
„smároltam”, hanem két punk
kinézetű formával romboltam a
színpadot.”
Ezt követően a Nemzeti
Kulturális Alap programiroda
Cseh Tamás Programot hirdetett. A D.A.S. Trió formáció és Samu, mint szólózenész, a
Szipka-Loops nevű, egyszemélyes zenekarával, kategóriagyőztes lett. Ezzel első kép- és hangfelvételre, valamint promóciókra nyertek támogatást, melynek köszönhetően komplett stúdióminőségű, portfólió jellegű anyagot készíthettek.
A zenekar töretlen sikerét mutatja, hogy a Tóth Aladár
Zeneiskola II. Országos Jazz-versenyén első helyezést értek
el, valamint 2015 tavaszán, a Marosvásárhelyen megrendezésre került Jazz Fesztiválon a legígéretesebb zenekar díját
hozták el.
Samu szólókarrierje is kezd egyre jobban kiteljesedni. A
zeneszám alatt élőben, gitárral, Looper pedálokkal és hangrögzítővel jó minőségű zenei hangzást épít fel. A szöveg és a
hangszerelés is az ő produktuma. Dalai hip-hop, jazz, valamint pop vonalat képviselnek. Természetesen édesapja véleményét mindig kikéri. Bevallása szerint sokat segít neki,
hogy egy profi zenész kontrollálja, aki tiszta füllel hallgatja,
ami elkészült. Szipka-Loops néven készített már portfólió
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jellegű lemezfelvételt, és első videóklipje is megjelent, mely
nagyon jó fogadtatásban részesült.
Fellépett már a Veszprémi Utcazene Fesztiválon, a budapesti BelFeszten, a zamárdi Strand Fesztiválon, Kapolcson a
Művészetek Völgyében és a Sziget Fesztiválon is.
A Sziget Fesztivál nagy élmény volt számára, a technika
és a hangszerelés magas színvonala miatt. Legszívesebben
mégis a Veszprémi Utcazene
Fesztiválról mesélt. Önmagát
rendkívül kritikus embernek
tartja, aki a legkisebb hibán is
ki tud borulni. Itt viszont
technikailag sokat tudott csiszolni tudásán; megtanulta,
hogy az esetlegesen jelentkező
problémákat hogyan lehet
észrevétlenül
kiküszöbölni,
akár koncert közben is. Katartikus élményhez hasonlította
az első koncertjét, ami után
mosolyogva jött le a színpadról, mivel a maximumot tudta
kihozni magából. Azt pedig
semmihez sem fogható érzésként mesélte el, ahogy a sétálgató emberekből egyre nagyobb közönség vált ki, egyre
többen álltak meg hallgatni a
játékát.
Arra a kérdésemre, hogy
estlegesen az édesapja zenekarában is zenélne-e, azt válaszolta, hogy természetes igen,
de nem érzi még magát elég
felkészültnek erre. Még jó pár
év gyakorlásra és tapasztalatszerzésre van szüksége, hogy
azon a színvonalon tudjon
játszani, mint amit az édesapja
és zenekara képvisel.
Jövőbeni tervei között szerepel, hogy a 2016-ban megrendezésre kerülő Looper World
Championship világbajnokságra kijusson, és elsőként képviselhesse Magyarországot.
Erre véleményem szerint minden esélye megvan.
Ugyanis a Music Expo-n, a Roland hangszergyártó vállalat nagyszínpadán bemutatót tarthatott. Fellépése felkeltette a
világhírű cég érdeklődését és tárgyalásokat kezdeményeztek
arra vonatkozóan, hogy Samu legyen a kelet-európai cégük
bemutató arca. Ennyire fiatalon ez nagyon komoly szerződés
és óriási lehetőség számára, hogy ne csak hazánk, és egy
szűkebb közönség ismerje meg tehetségét.
Hallgattam apát és fiát. Eltérő stílusban zenélnek, különböző rétegek rajonganak munkásságukért. Mégis mi az, amit
a zene nyújt nekik, hogy ugyanazzal a szenvedéllyel és lelkesedéssel beszélnek róla?
Aztán rádöbbentem, mindig más, attól függően, hogy milyen a pillanatnyi lelkiállapotunk. Mert a zene az, ami kikapcsolja, elvonatkoztatja az embereket a szürke hétköznapoktól.
Szabó Tamás
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Bár az itt idézett alkalom a múlt nyáron történt, biztos mindenkinek jólesik visszagondolni a melegre, a felhőtlen napokra és
a szabadban való együttlétekre. Reméljük, az idei évben is lesz rá alkalom, hogy társaságunk ilyen körülmények között találkozzon!

Visszatekintés: Évadzáró alkalom a kenesei Nőszövetségben
A múlt év június 12-én kedves meghívásnak tett eleget a Nőszövetség.
Boda Judit testvérünk családi otthonába
hívta a tagokat egy kis kerti partira. Az
időjárás is kedvezett, hogy mindenki jól
érezze magát a szép környezetben.
A szíves vendéglátás és Némethné
Sz. Tóth Ildikó lelkipásztorunk igemagyarázata – „Az Úr vezérelt engem ezen
az úton” (1 Mózes 24) – arra buzdított
bennünket, hogy köszönjük meg Istennek, hogy az elmúlt évadban mindig

tudtunk segíteni lelkészeinknek, presbitereinknek a gyülekezeti munkában.
Elnökünk, Németh Gyuláné esperesné hívó szavára havonta találkozunk,
aki igemagyarázatával, imádságával
erősíti hitünket. Megbeszéljük a családi, gyülekezeti problémákat, és a segítségnyújtás formáit.
Judit buzdított bennünket: Elő a
nyár-sakat! Ki-ki ízlése szerint sütötte a
pa-rázs felett a szalonnát, virslit, a kolbászt. Még sütemény is került az asztalra.

Köszönjük a kedves vendéglátást,
az ajándékba kapott Igéket. Csak egyet
idézek a sok közül.
„Ezért tehát amíg időnk van,
tegyünk jót mindenkivel,
leginkább pedig azokkal,
akik testvéreink a hitben.”
(Galata 6,10)
Vér Lászlóné

Tisztelt Balatonkenesei Városgondnokság!
Engedjék meg, hogy a Balatonkeneséért Baráti Kör s a magam nevében is megköszönjem Önöknek a Kenese városáért
végzett lelkiismeretes, egész éves munkájukat, természetesen beleértve a közmunkaprogramban dolgozókat is. Az Önök szorgos s becsületes kétkezi munkája nagyban hozzájárult az idei esztendő sikereihez, amik kiemelkedőek voltak. Ezúton tolmácsolom Galambosné Bettike, a kenesei Óvoda megbízott vezetőjének köszönetét a gyors és szakszerű hibaelhárításért, mellyel
a fűtési rendszert javították meg. A munka elvégzéséért külön köszönet illeti Németh József és Rumpler Gábor urakat, akik
hétvégéjüket áldozták fel a zökkenőmentes működés érdekében.
Kívánok Önöknek s családjuknak sikerekben gazdag boldog új esztendőt!
Id. Mészöly Sándor
Balatonkeneséért Baráti Kör elnöke
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A nyugdíjas életemet
mindhárom meghatározza, de
a vezetĘ szerep természetesen
az unokámnak jut. A kertészkedés és a horgászat elválaszthatatlan tĘlünk. Tisztában
vagyok azzal, hogy ilyen persze más családokban is van,
így – ahogy mondani szokták
– ez talán nem egy nagy
bumm, de mivel az unokáimnál nincs számomra fontosabb,
megemlítem az itt tartózkodásuk történetét.
Számukra Balatonkenese
és a Balaton olyan életre szóló
élmény, amelyet kitörölni nem
lehet, annak ellenére, hogy
minden nyáron Kaliforniában,
bérelt üdülĘben nyaralnak. De
a mi Balatonunk kisugárzását,
a keszeg, a halászlé ízét, az
általam termelt paprikát, paradicsomot, szedret, a „csodavilág” termékei sem tudják felülírni a számukra. Amelynek
folytonosságát, remélem, fenntartják a jövĘben is. Szíves
elnézésüket kérem azért, hogy
ennyire bensĘséges érzelmi
életemrĘl teszek említést, mert
tudom, hogy másoknak is
vannak és lesznek talán még
szebb családi élményei.
Az életem nyugdíjas periódusát itt kezdtem el, és itt
élem, a mi Milánunkkal. Sajnos unokáink kisgyermekkora
felett gyorsan elszállt az idĘ,
ezért csak ritkábban vannak
velünk. Milánnak ugyanis
idĘközben született egy tüneményes kistestvérkéje, aki
leköti érzelmi életének jelentĘs
részét – a mi rovásunkra is.
Ezt kénytelenek vagyunk tudomásul venni.
Ilyen elĘzmények mellett
mégis leírom korábbi gyermekkorának történéseit,
amelyhez nekem is nagyban
közöm volt. Igen korán megszerettettem vele a halat. Ha
mód volt rá, együtt horgásztunk, és a kifogott zsákmányt
együtt tisztítottuk meg. Korán
megtanulta a keszeg pucolását,
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irdalását, panírozását, sózását;
segítséggel a sütést is. Csak
látni kellene bárkinek, hogy a
három éves Dórika mennyire
szereti a halat! Milán a keszeget. MeggyĘzĘdésem, hogy a
velünk született halfogás
szenvedélye, mint tényezĘ,
öröklĘdik az utódokban a
fejlĘdés során, hatékonnyá
válik a személyiségükben.
Néhány évtizeddel ezt megelĘzĘen emlékszem apám
gyermekkori horgásztörténeteire, amelyeket nekem beszélt
el a Tisza-parti KenézlĘrĘl,
ahol született. Tisztán emlékszem a csengettyĦs rabsic
horgászatra, na meg arra, hogy
fogtuk közösen, éjszaka a
halakat, lukas kosárral. A
temérdek csíkhalat, csukát,
pirosszárnyú keszegeket, amit
anyánk a szomszédasszonyokkal közösen tisztított meg, és
tepsiben, paprikás panírban,
kemencében sütötték meg. Az
volt a „földi paradicsom”,
amelyet még ma sem felejtek
el. Ilyen mentális környezetben a gyermekeinkre hatni
példamutatás mellett csak
akkor lehet, ha sikeresen
együtt élünk és részesei lesznek a szenvedélyükkel, a fogás
élményével, ami egy 42 cm-s
lapos dévér esetében be is
következett. Külön kiemelném
és példaképemnek tartom
Sipos László sporttársamat, aki
az unokájával verhetetlen a
horgászatban. ėket követendĘ
példának minĘsítem. Sajnos a
horgászszerencse elpártolt
mitĘlünk ez évben, aminek
okát rajtunk kívülinek tartom.
Figyelmünk ezért inkább a
strand irányába tolódott el,
amirĘl többet és mélyebbre
hatóbban még szükségesnek
tartok majd megírni.
Ezek után térjünk rá a közös kertészkedésünkre, amelyben családunk minden tagja
részt vesz. Megjegyzem, hogy
a csodaparadicsomot követve,
a verandánkon érlelt zöldsége-
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a csodaparadicsomot követve, a verandánkon érlelt zöldségeket november 30-án fogyasztottuk el. Persze, hogy nem olyan
ízesek, mint a nyáron voltak. Amit viszont örömmel nyugtázok, hogy az unokám által elduggatott hagymák már kibújtak
az ágyásokban. Mi családilag salátát, hagymát, uborkát, paprikát, paradicsomot nagy részben saját termelésünkben fogyasztunk. Természetesen kisebb ládákban, cserépedényekben növeljük, amelyekben aktív szerep jut az unokáknak is.
Ebből is következik, hogy az unokák személyiségének kialakítása, a természet iránti szeretetük nemcsak tanodai körülmények között megy végbe, hanem a mi közbenjárásunkkal
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is, abban a reményben, hogy mindvégig pozitív lesz a számukra.
A fentieket azért írtam le, mert örömöm telik a kertészkedésben, horgászatban és az unokáim velem töltött napjaiban.
Másrészről azért is, hogy az unokáim ne csak a fűnyírókat,
sövényvágókat ismerjék meg, hanem az ásókat, kapákat,
gereblyéket is, és félelem nélkül húzzák ki a sárgarépát, vegyék le a paradicsomot és egyék meg a zöldségeket, amelyhez személyesen is közük van.
Szabó N. László

A szabálysértés is következményekkel jár
A Rendőrség tevékenységével kapcsolatban az embereknek a nyomozói (bűnügyi) munka és a közterületen ellátott
egyenruhás szolgálat jut eszébe. Ez természetes, hiszen az
állampolgárok ezzel találkoznak a leggyakrabban. Na meg a
közlekedési szabályszegések kapcsán hallottak már a szabálysértésekről is.
A rendőr, a Rendőrség a munkáját jogszabályok alapján
végzi. A szabályszegőket a Büntető Törvénykönyv, a Szabálysértési Törvény és egyéb rendeletek alapján (pl. KRESZ)
bünteti. A helyszínen kiszabható bírságok mellett vannak
szabályszegések, amikor feljelentés alapján a Rendőrség,
mint hatóság eljárást folytat, és büntetést szab ki. A Szabálysértési Törvény (2012. évi II. törvény) foglalja magába az
enyhébb szabálysértéseket és az elkövetésük miatt kiszabandó büntetéseket is. Ezek egy kiemelt csoportja az elzárással
sújtható szabálysértések. Ugyanis nemcsak bűncselekmények
büntetése lehet elzárás, vagyis szabadságvesztés, hanem
bizonyos szabálysértéseké is. Ezeket az eljárásokat közvetlenül a bíróság folytatja le, mert szabadság korlátozásáról csak
bíróság dönthet, az előkészítés viszont a rendőrség feladata.
Mely szabálysértések tartoznak ebbe a csoportba?
• Tulajdon elleni szabálysértések: 50.000 Ft alatti kár okozása lopással, rongálással, csalással, sikkasztással, jogtalan elsajátítással (talált tárgy megtartása), orgazdasággal,
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaéléssel (pl. Erzsébet utalvány ellopása).
• Erőszak nélkül elkövetett garázdaság, pl. hangos, megbotránkoztató szóváltás.
• Magánlaksértés (már bűncselekmény, ha erőszakkal,
vagy felfegyverkezve, vagy éjszaka, vagy csoportosan
követik el).
• Rendzavarás (verekedés, verekedésre biztatás).
• Hivatalos személy intézkedésével szembeni engedetlenség (pl. bámészkodó nem hagyja el a helyszínt felszólításra).
• Személyazonosítás megállapításának megakadályozása
(pl. sál, maszk nyilvános vagy sportrendezvényen).

•

Nyilvános rendezvényen testi sértésre alkalmas eszköz
birtoklása (pl. bicska, kés, lőfegyver, robbanó eszköz,
zászlórúd, esernyő).
• Nyilvános rendezvényen a rendező, biztosító személy,
rendőr felhívásának nem engedelmeskedik (pl. lépjen
hátra, hagyja el a helyet!).
• Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése, vagy
annak látszatát kelti (hivatalos szerv egyenruhájához hasonló viselése, járőrözés). Ez nem vonatkozik a polgárőrségre, mert az ő tevékenységüket külön törvény pontosan szabályozza.
• Tiltott prostitúció (célirányos ácsorgás az út szélén).
• Valótlan bejelentés a segélyhívó és közbiztonsági feladatokat ellátó szervek telefonszámára (107, 104, 105,
112, ügyeletes orvos).
• Járművezetés eltiltás hatálya alatt. Előzménye egy jogerős végzés, amelyben okkal tiltották el a vezetéstől, pl.
ittas vezetés miatt. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
gyakorlata szerint minden esetben őrizetbe veszik az eltiltás hatálya alatt vezető személyt, és gyorsított eljárásban viszik bíróság elé.
A szabálysértések palettája természetesen ennél sokkal
szélesebb. Azokat igazgatásrendészeti eljárások kertében
vizsgálja a rendőrség. Egy részét illetékességi okból átteszi
más hatóságokhoz: pl. a tűzgyújtási tilalom megszegése vagy
a „csendháborítás” önkormányzati hatáskörbe, a közegészségügyi veszélyeztetés ÁNTSZ hatáskörbe tartozik.
A büntetés lehet figyelmeztetés, pénzbüntetés, közérdekű
munka, kiadott engedély bevonása (vezetői, lőfegyver, őrzővédő szolgáltatás), járművezetéstől eltiltás, elkobzás, lefoglalás, kitiltás (pl. sportrendezvényről).
A hatóság ráterhelheti az eljárási költségeket a szabálysértő személyre; ha idézésre nem jelenik meg, elővezettetheti,
(ez is költséggel jár), és rendbírsággal sújthatja (pl. ha ittasan jeleneik meg kihallgatásra).
A jó közbiztonság mindenki közös ügye! A törvény nem
ismerete nem mentesít a büntetés alól!
Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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2015.szeptemberében zökkenőmentesen sikerült a
2015/2016-os évet elindítani. A szülői értekezleten szép
számmal jelentek meg a szülők, tájékozódhattak az intézményünk működésével kapcsolatban minden fontos kérdésben,
valamint a nevelési évben tervezett programjainkról. A csoportjaink az óvodában és a bölcsődében is maximális létszámmal működnek.
A nevelési tervünkben megfogalmazott keretek között,
magas színvonalon szerveztük az évszakkal kapcsolatos
programjainkat. A fejlesztőpedagógia, a gyógytestnevelés a
logopédia, néptánc és a hittan foglalkozások október első
hetétől rendszeresen biztosítottak óvodánkban.
Dr. Meláth Viola gyermekorvos és Sallai Judit védőnő
rendszeresen látogatja intézményünket, lelkiismeretes munkájukat köszönöm! Sikerült a Kippkopp logós pólókat is
beszerezni az őszi programjaink indulására, minden kisgyermek számára. Az őszi programok felelőse a Ficánka csoport
volt. Intézményünk Zöld Fal részét és a faliújságot is ők
díszítették sok-sok ötlettel és kreativitással. Ebbe a munkába
a csoportokat is mindig bevonja az évszakfelelős csoport.
Szeptember 25-én a városi szüreti rendezvényen szerepelt a
Ficánka csoport. Szeptemberben szüretet rendeztünk intézményünkben is, ahol felvonultunk, préseltünk a gyerekekkel.
A szülők segítségét és a behozott szőlőt ezúton is nagyon
köszönjük!
Szeptember 29-én a Mihály-napi vásárra közösen készültünk a gyerekekkel. Gesztenyéért vásárolható, főként természetes anyagokból készített portékákat barkácsoltak a csoportok. Sok szülői segítséget is kaptunk ehhez a munkához. Az
iskolások Zsóka és Bora tanító nénik vezetésével eljátszották
nekünk az Aranyszőrű bárány című mesét. Az óvodapedagógusok az „Én elmentem a vásárra” című dalt bábozták el,
majd a délelőttöt táncházzal zártuk.
Az Idősek Világnapja alkalmából a Ficánka csoport szerepelt a Területi Szociális Szolgáltató Intézményben, valamint a városi rendezvényen is.
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Az ősz során több alkalommal kaptunk szülői segítséget
az udvarrendezéshez Csetényi György és Miklós szülőktől,
akiknek a munkáját ezúton is köszönöm az intézmény dolgozói nevében!
Október 4-én az állatok világnapja alkalmából több csoport is ellátogatott gazdasági udvarokba, illetve a vadasparkba, a Koloska-völgybe, Balatonfüredre.
Az Ősz Kincsei kiállítást a Ficánka csoport rendezte be,
egy „kemence” köré csoportosított hagyományos edényekkel,
melyeket a Tájházból kaptunk, és terményekkel, termésekkel,
amit a szülők segítettek összegyűjteni.
Bölcsődéseink vendégeink voltak az őszi programokon, s
nagy örömmel fogadták az ovisok műsorát.
Október 17-én a „Tök jó nap” városi rendezvényen szerepeltek a Ficánka csoport gyermekei.
Október 21-én ünnepeltük Kippkopp 16. születésnapját, s
ez alkalomból minden kisgyerek gesztenyeszívet kapott meglepetésként. Köszönjük a Katica Pékség kedvezményes hozzájárulást ehhez a programhoz!
Október 26-án nevelésnélküli munkanap keretében Székesfehérváron, az Oktatási Központban előadásokat hallhattunk a tanfelügyelettel, minősítéssel kapcsolatban, majd Budaörsön a partner óvodában vettünk részt szakmai látogatáson. Köszönjük Tömör István polgármester úrnak, hogy engedélyezte a szakmai nap szervezését. A szülőknek a megértését köszönjük, hogy ezen a napon megoldották gyermekeik
elhelyezését. Szeretném megköszönni a nevelőtestületünk
nevében Szabó Gergely polgármester úrnak, hogy biztosította
a kisbuszt számunkra a szakmai nap programjainak a lebonyolításához. Novemberben még szaktanácsadó által szervezett előadást is hallgathattunk óvodánkban a minősítéssel és a
tanfelügyelettel kapcsolatban.
Óvodánkban a Pedagógiai Programunk fő sajátossága a
környezeti nevelésen alapul. A népszokások, hagyományok
megismerése, őrzése, a zöld jeles napok, ünnepkörök hatá-
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rozzák meg az évszakok köré csoportosítva a programjaink
szervezését.
A Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző
utolsó nap, amikor a vigasság megengedett.
November 7-én a Kultúra Házában Márton-napi műsort
adott elő a Ficánka csoport.
Intézményünkben november 11-én került megrendezésre
Márton napi programunk.
Készülődés előzte meg ezt a napot, a néphagyományok
felelevenítésével. Óvodásaink változatos ábrázolási technikákkal libákat készítettek, varázslatos hangulatot kialakítva
az óvodában.
Az óvodai csoportok előadták a népszokáshoz fűződő dalaikat és verseiket, mindenki örömére.
Novemberben és decemberben a nagycsoportosok két alkalommal ovi-suliban vettek részt az iskolában.
November utolsó hetében Dr. Thury Vivien minden csoportban játékos foglalkozást tartott a helyes fogápolással
kapcsolatban az egészség-hetünk keretében.
November 28-án a „Hagyományok Kultpiaca” városi rendezvényen zenés néptáncos műsor adott elő a Ficánka cso-
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port. Ezen a napon Kippkopp délutánt szervezett a Szülői
Szervezet. Mindenki nagyon jól érezte magát, aki ellátogatott
hozzánk. Bábelőadás, kézműves foglalkozások, bohócműsor,
tombola és sok érdekes program várta a vendégeket. Köszönjük a szülőknek a tartalmas szervezést, amely felejthetetlen
élményt nyújtott minden kisgyermeknek!
Őszlezáró napunk mesedélelőttel telt, ahol a csoportok eljátszották a kedvenc meséiket, nagyon nagy sikerrel. Ezzel a
programmal kapta meg az Aprófalva csoport az évszak teendőket, feladatokat.
A Mikulás-rendezvény volt az első téli programunk, amelyet a Kultúra Háza segített színvonalasan megrendezni intézményünk számára! Nagyon köszönjük a felajánlott csomagokat és szervező munkájukat is! Az Aprófalva csoport az
adventi díszítést szépen elkészítette és rendszeresen összejövünk a gyertyagyújtásra, minden héten egy alkalommal.
Köszönöm az intézményünk dolgozóinak a lelkiismeretes
munkáját, amelyet a gyerekek érdekében végeznek nap mint
nap!
Galambos Lászlóné
megbízott intézményvezető
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„Mindenki lépik egyet”
Karcolatom címét Mikszáth Kálmán
(1847-1910) írótól kölcsönöztem. Az
anekdotaszerűen megírt kisregényének
elbeszélésében a főhőst – Apró István
csizmadiamestert – sérelem érte. Sérelmének orvoslása miatt – mivel más
eszköz nem állt rendelkezésére – célja
elérése érdekében, jelképesen mindig
„lépik egyet”. A sérelme aztán unokája
„lépésével” véglegesen megoldódik.
Cikkem megírására a „Kertészet és
Szőlészet” című szaklapban megjelent
tájékoztató indított, melyet most közreadok, bemutatva ezzel a balatonkenesei
továbblépések lehetőségét. Nem a sérelmeink orvoslására, hanem az előrehaladásunk érdekében, a továbblépések egyik változatának megismertetése céljából:

Mintaprogram a szőlőhegyek
megújítására
„Húsz település önkormányzata nyert
idén összesen 173,5 millió forint támogatást a Földművelésügyi Minisztérium által
a falusi szőlőhegyek, gyümölcsösök, a
települések határában lé-vő zártkertek,
sokszor gondozatlan földrészletek megújítására kiírt programban, közölte V. Németh Zsolt, a szaktárca környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára a Vas megyei
Oszkón. A meghirdetett országos program
keretében olyan önkormányzatok nyújthattak be egyedi támogatási kérelmeket,
ahol már elindult valamiféle előkészítő
munka, közös gondolkodás az egykori
falusi szőlőhegyek, gyümölcsösök őshonos
fajtáinak visszatelepítésére, vagy éppen a
baromfitartás segítésére.

Az országban 200 ezer hektárt meghaladó zártkerti területet tartanak nyilván,
több mint 1 millió 150 ezer földrészlettel,
amelyek osztatlan közös tulajdonban vagy
éppen egyéni tulajdonban vannak, ám
ezek jelentős részét a tulajdonosok nem
tudják, vagy nem akarják megművelni.
Ezért a falusi szőlőhegyek sem töltik be
régi szerepüket, mondta az államtitkár.
A mintaprogramok támogatásával a
szaktárca az önkormányzatokon keresztül igyekszik segíteni az arra rászoruló
családokat. V. Németh Zsolt jó példaként említette Oszkót, ahol a helyi Hegypásztor Kör tagjai már évtizedekkel ezelőtt felismerték a helyi szőlőhegyen omladozó pincesorban rejlő értékeket és lehetőségeket. A támogatásként elnyert 10 millió forintból a településen két hektáron
250 gyümölcsfát szeretnének elültetni. A
munkába közmunkásokat is bevonnának,
a terület gondozását pedig az egyesületre
bízzák.” (FM) (Kertészet és Szőlészet, 45. szám, 2015. 11. 4; 3. oldal)
A magyar állam, a kormány és szervezetei, lehetőséget biztosítanak a települések önszerveződéseire. Elősegítik a
települések önfenntartását és ahhoz anyagi forrásokat pályázatok útján biztosítanak. Az önkormányzatokat is ebbe
az irányba igyekeznek befolyásolni, a
sok egyéb, lakosságot ellátó feladatok
mellett.
Éljünk a lehetőséggel, hiszen Balatonkenese város a civil szerveződések
és szervezetek számának a meglétében
a környék településeihez viszonyítva
messze élenjár.

Társadalmi szervezetek lépéselőnyben!
Az előző írás, a „Mindenki lépik egyet”
megírásával egyidőben jelent meg a Veszprém Megyei Napló „Változás a civil
szervezeteknél” című cikke (2015.
november 27.). Mindenkinek a figyelmét felhívjuk az e cikkben foglaltakra.
A Veszprém Megyei Törvényszék
sajtóosztálya közli, hogy a törvények
változása miatt most, aktuálisan valamennyi bejegyzett egyesület és alapít-

vány törvényi kötelezettsége, hogy az
adott szervezet alapító okiratát szükség
szerint módosítsa. Ezennel tehát kiváló
alkalom nyílik arra, hogy a kötelező
változtatások kapcsán, működő civil
szervezeteink a saját maguk és a környezetük számára hasznosabb és praktikusabb formát öltsenek. Bátorítunk
tehát mindenkit, hogy ebben a jogharmonizációban használják ki az alkalmat

Önkormányzatunk példásan működteti a Kecskés József tanár úr és a Vér
házaspár kezdeményezésére, a lakosság
önzetlen adományozásával útjára indult
Tájház-Falumúzeumot. Kiválóan működik Citerazenekarunk, a Gobelin Kézimunka Szakkör, a Kelet-Balatoni Borrend, Népdalkörünk, a Horgász Egyesület, a Nyugdíjas Klub és még sorolhatnám a szerveződéseket, de sajnos
nagyon sok csak papíron létezik, vagy
egy-kétszer, ünnepélyek alkalmával mutatják meg magukat.
Működésük és megmaradásuk egyik
feltétele, hogy különféle pályázatokon
induljanak és ezáltal az anyagi lehetőségeik bővüljenek. Ehhez azonban valószínű, hogy mindenegyes szerveződésnek „lépnie kellene”, akár a működési szabályzatuk módosításával is!
Lépni kellene – Balatonkenese Önkormányzatának hatékony támogatásával, akár irányításával is, – és felkutatni
azokat az Európai Uniós és a magyar
állam által is támogatott pályázatokat,
melyek illenek szervezeteink profiljába
és előmozdítják elképzeléseink megvalósulását.
Gondolataim közreadását dobbantónak szántam, melyről elindulva, minden
Balatonkenesén működő civil szerveződés és szervezet, továbbra is „kis
kertészetként” működne, ápolva, továbbfejlesztve hagyományainkat, önfenntartási képességeinket, a lakosság
mindnagyobb részvételével és megelégedésével.
Gyurica István

f i g y e l e m !
működésük és esélyeik megerősítésére,
adminisztratív eszközökkel is. További
hasznos információk a www.birosag.hu
honlapon, a Civil szervezetek/Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok/Okirat/Sablonok menüpont alatt
olvashatók. Ugyanitt a civil eljárással
kapcsolatos hasznos tudnivalók találhatók szervezeteink számára.
A határidő 2016. március 15.

Mészöly Sándor

Gyurica István

a Balatonkenesei Baráti Kör Elnöke

a Balatonkenesei Baráti Kör Titkára
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A hőmérséklet és a napsütéses órák száma
A Magyarországi Borvidékek adottságaival kapcsolatban
Tokajban a napsütötte órák száma a
tenyészidőszakban 1400-1500 óra, az
éves csapadék mennyisége 525 mm.
Tokaj-Hegyalja egyike a világ azon
borvidékének, ahol a Botrytis cinerea
gomba áldásos hatása érvényesül, amelyet az elődeink nemes rothadásnak
neveztek el.

tartott a nyár – derül ki az OMSZ öszszegzéséből, mert mind a hat hónapban
többet sütött a nap a sokévi átlaghoz
képest. Tavaly a legtöbb napsütés a
hőhullámáról emlékezetes július-augusztusban volt, 365 órával. Ez azt jelenti,
hogy egy átlagos napon több mint 12
órányi napsütés volt. Ami elég jó arány.

Villányban a termőhely földrajzi helyzete alapján kimagasló mennyiségű és
időtartamú napsugárzásban részesül,
mely évi 2000 óra fölött van. A középhőmérséklet kb. 11°C, a vegetációs
időszak átlaghőmérséklete 17,5°C.
A hidegebb évszakokban a területen
gyakori a köd, de a középhőmérséklet
–1 °C alá nem süllyed. A csapadék évi
mennyisége a sokéves átlag alapján
700 mm.

Kis András 1000 éves Kenese könyvében 1990-es (vagyis múlt századi) adatok alapján a napsütéses órák száma
Balatonkenesén 2100 óra fölötti, mely a
legmagasabb az országban, a második,
2000 órával pedig Keszthely volt.
Összességében pedig tudvalevő, hogy
hazánkban újabban a Balaton partján a
legmagasabb a napsütéses órák száma
(itt süt a legtöbbet a nap). S általában
1-2 fokkal itt mindig melegebb van,
mint másutt. A Balaton partján pedig
régóta Kenesén süt a legtöbbet a nap –
itt a napos órák száma évente átlagosan
ugyanannyi, sőt ma már több mint a
francia Riviérán (Nizza, Monte-Carlo,
Saint Tropez stb.).
Magyarországon általában északnyugaton süt a legkevesebbet és délkeleten a
legtöbbet a nap (Szeged és környéke).
Ennek ellenére vagy ezzel együtt Balatonkenesén a napsütéses órák száma az
utóbbi években a 2500-at is megközelítette már. Ha így megy tovább, az elkövetkező években pedig bizonyára meg
is haladhatja. — Világviszonylatban is
2015 volt az eddigi legmelegebb év!
Most döntsük el, van-e általános felmelegedés!

Badacsonyban a napsütötte órák átlagos
értéke 1934 óra/év. Az átlagos csapadékmennyiség 640 mm, és az évi átlagos középhőmérséklet 11,2 °C. A Balaton és az északi hegyek nyújtotta klimatikus hatások következtében a havi
átlaghőmérséklet a legmelegebb hónapokban sem emelkedik sok év átlagában 25 fok fölé. A Balaton víztömegének hőmérséklet kiegyenlítő hatása
miatt.
Balatonfüred-Csopakon a napsütötte
órák száma átlagosan 1950-2000 óra, az
évi középhőmérséklet: 11-12 °C. Az
átlagos éves csapadékmennyiség 650700 mm, melyből a tenyészidőszak alatt
átlagosan 350 mm hullik a borvidéken.
Újabban tisztább a levegő Magyarország fölött, mint két évtizeddel ezelőtt,
így az ózonréteg helyreállása ellenére
több ultraibolya sugárzás ér a földfelszínre. 2011 napfényrekorder év volt,
ami nem is ártott a D-vitamin-hiányos
európai lakosságnak.
Az elmúlt évszázad mérései alapján
Magyarországon általában 1750-2050
órányi napos időszak van egy évben.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ) adatai szerint az utóbbi években összesen átlag 2319 órán át volt
napsütés. Azt is mondhatjuk, hogy
újabban már májustól-szeptemberig

Térjünk vissza a borvidékekhez a napsütéssel kapcsolatosan. Európában csak
a Közép-Franciaország, Dél-Németország, Északi-Kárpátok elképzelt vonalától délre optimális a szőlőtermesztés.
Vagyis Angliában például nem megfelelő az éghajlat, ahogyan Svédországban és Lengyelországban sem.
Elmondható, hogy a szőlőtermesztésre
leginkább a mediterrán, és a kontinentális éghajlat a megfelelő. A Balatonnál
a mediterrán és a kontinentális éghajlat
együttese található. Ez elég ritka adottság. Ennek elsődleges oka, hogy az
ország alapvetően a kontinens belsejében, annak is a közepén fekszik, míg az

Adriai, mediterrán Földközi tenger
hatásai sajátos módon és egyedülállóan,
benyúlnak, mintegy felérnek („utolsó
leheletükkel”) egészen a Balaton térségébe; de csak idáig, és csak ide. A tó
vonzása és a földrajzi adottságok együttese révén. S itt sajátos, mediterrán
jellegű mikroklíma alakult ki (ennek
jelentőségét már Hamvas Béla író is
megállapította a Magyarország szellemi
földrajzával foglalkozó könyvében, A
bor filozófiájával együtt), mely olyan,
mint a szárazföldi és olyan, mint a mediterrán, egyszerre. A szőlőtermesztésre pedig ennél jobb nem is létezik. Nemkülönben ebből a hatásból profitál Villány is
(csak ott nincs a Balaton), Badacsonyról
és Füred-Csopakról már nem is beszélve.
A folyamatos légmozgás, a szél, akár
kedvező is lehet. Részben azért, mert a
nyári, forró időszakokban hűtik a szőlőt, részben pedig szárítják azt, ezzel is
csökkentve a fertőzések elterjedését.
Tapasztalhattuk, hogy Kenesén „olyan
különlegesen fúj a szél”, kicsit olyan,
mint Görögországban, szinte állandó
légmozgás van, s a levegő úgyszólván
balzsamos. Fontos még a szőlő növekedése, a gyümölcs beérése szempontjából a napsütés, napfény mennyisége is.
Általában elmondható, hogy a napsütéses órák éves száma alapján a szőlő az
1800-2500 óra/év tartományban érzi
legjobban magát, de pl. Dél-Európa
szigetein ez az érték 3000 óra körül is
lehetséges. Ami pedig már sok is lehet.
A napfénytartam tekintetében hazánkban nincsenek túl nagy eltérések, a
legtöbbet a déli megyékben (Csongrád,
Bács-Kiskun, Baranya, Somogy) süt a
nap, évi 2000 óra körül, míg legkevesebbet északon és Sopron térségében
1800-1900 óra körül. A napsütésnek a
szőlő érésekor van nagy jelentősége a
bogyók cukrosodása miatt. A déli fekvésű domboldalak pedig még inkább
növelik a termőhely értékét.
A talajról és egyebekről most külön
nem szólva, ennyiből is látható, hogy
Balatonkenesén világviszonylatban is
rendkívül kedvezőek a feltételei a jó
minőségű szőlő- és bortermelésnek.
Vasváry-Thoth
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Egyesületi disznótor
Borús, esős reggelre ébredtünk november 21-én a Kenesei Horgászegyesület szezonzáró rendezvényének napján, s
aggódó tekintetek kísérték az égbolton
száguldó fekete felhőket. S lám, mire
megérkezett a feldolgozásra szánt sertésünk, az eső egyre csendesedett, s kis idő
elteltével meg is szűnt. A felhők mögül a
nap is kikandikált olykor, s kíváncsiskodó
sugaraival pásztázta az esőáztatta tájat. A
még fákon lévő színes leveleken – mint
milliónyi apró gyémánt – ragyogtak az
elvonuló eső cseppjei.
A lelkes csapat jó hangulatban kezdte
el a már megtisztított koca feldolgozását.
Tóth Csaba barátunk – egyesületünk
elnöke s profi böllére – irányításával
rövid időn belül már sercegve sültek az
első pecsenyefalatok. A tiszta balatoni
levegőt szinte betöltötte a frissen sülő
pecsenyék csábító illata. Miközben a
szorgos kezek már a kolbásznak való
húsokat aprították, az abálóban is egyre
szaporodtak a hurkához szükséges egyéb
belevalók. Végre felhangzott a szó: „Kész
a pecsenye!”, s vidám horgásztársak
hosszú sora kígyózott porciójukra várva.
Meg kell említenem, hogy a már hagyománnyá váló disznótoros napon ebben az
esztendőben először alkalmaztuk az ingyenes jegyrendszert, amellyel igazságos,
egyforma adagokhoz juthatott minden
egyes társunk. Még a sült pecsenye
„nyálcsorgató” illata érződött a levegőben, amikor újabb illatok keveredtek az
előzőekkel, ugyanis a frissen töltött kolbászdarabok is a tepsikbe kerültek. Csaba

és segítői már a hurkák bekeverésével és
azok mennyiségével foglalkoztak. Először a véres, majd a májas hurka betöltésében állapodtak meg, kijelölve azt a
személyt, aki mindezek kifőzéséért felelős.
Kora délutánra mindennel elkészültek,s végre a kis csapat is megkóstolhatta
saját remekműveit. Közben a szorgos
asszonysereg is közeledett az orjaleves
befejezéséhez, de előtte még pillanatok
alatt rendet teremtettek körülöttünk. A
kissé fáradt, de derült arccal mosolygó
böllér s csapata elégedetten dőlt hátra
székén, miközben horgásztársaik elismerő
szavait fogadták. A megjelentek létszáma
állandóan változott, de becslésem s a
jegyek száma alapján 80-85 fő lehetett.
Egy kis pihentető beszélgetés után
megkezdődött a tombolanyeremények
kisorsolása. Gazdára leltek a hurka- és
kolbászcsomagok, kocsonyához valók,
oldalasok, főtt császárszalonnák s legvégül a hat darab kolbászhússal töltött karaj
is. Ezt követően a felcsendülő nosztalgikus zenétől kísérve sor került az orjaleves
közös elfogyasztására is. A baráti társaság
elégedetten állapította meg: „Ez a közösen töltött nap ismét nagyszerűre sikeredett.” Rövid időn belül fiatal s idősebb
párok lepték el a terasz szabadon lévő
területeit, s arcukról jól leolvashatóan
némi érzelem is előkerült a lelkek mélyéről.
A mi kis közösségünk sokban eltér a
bennünket körbeölelő külső világtól.
Nálunk teljesen mindegy, ki milyen gép-

Viszontvárás
Minden őszutón s még a hideg téli fagyok beállta előtt
Tőletek, Barátaim mindig elköszönök.
S azokon a napokon testem s lelkem a szomorúság járja át,
S szívem fájón dobog, szinte beleborzadok.
E búcsúzások során ott legbelül, hol mindenki őrzi titkait,
Úrrá válik a féltő s rejtett érzelem.
S mikor kezeim néktek búcsút intenek, s kiáltom „Isten veletek”,
Elcsuklik hangom, s csendesen könnyezem.
Könnyezem, mert nem tudhatjuk, számunkra mit hoz a kikelet:
Bánatot s gyászt, vagy ismét sok örömet.
Én csak azt tudom, mi közösen egy boldog, nagy család vagyunk,
Egymást tisztelve s becsülve együvé tartozunk.
Ígérem néktek, imáimban minden elkövetkező s áldott szent napon
Értetek Istenemhez imádkozom.
S ha újra eljő a gyönyörű kikelet, a Jóistent is arra kérem,
A tavasz hozza vissza mindőtöket nékem.
Id.M.S.

kocsival érkezik, s milyen szerepet tölt be
a társadalom lépcsőfokain. Az is teljesen
mindegy, hogy vitorlás vagy egyszerű
csónak tulajdonosa-e az illető. A mi közösségünkben a legfontosabb a természet
szeretete s az egymás iránt érzett kölcsönös tisztelet. Mindezek most is jól tapasztalhatók voltak a kölcsönösen búcsúzkodók részéről. Sok jóbarát és barátnő egymást átölelve köszönt el a tavaszi örömteljes viszontlátás reményében. S bizony
nemcsak a hölgyek, hanem a meglett
korú, edzett férfiak szeméből is kicsordultak a szeretet könnycseppjei.
Búcsúzásul szeretném megköszönni
horgásztársaim egész esztendei kiemelkedő munkáját s önzetlenül végzett közösségi tevékenységüket. Kiemelném
Sebesi Sándor, Sebesi Sándorné, Sevinger
Lászlóné, Bors József, Varga Éva, Pálmai
Gergő, Vencel János, Polgár Tibor László, Liptai Elek, Korompai Tamás, Sziráki
Sándor tevékenységét, s természetesen az
egész évben nosztalgiazenét szolgáltató
Tóth Zoltánt, valamint Tóth Csabát és
Tóth Csabánét.
Ezúton kívánok egyesületünk vezetősége és magam nevében minden kedves
horgásztársamnak s családjának boldog új
esztendőt!
Baráti tisztelettel:
Id. Mészöly Sándor
Balatonkenesei Horgászegyesület
alelnöke
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Egy fantasztikus és sokoldalú gyümölcs - A naspolya
A naspolya nem tartozik a legismertebb gyümölcseink közé, pedig nagyon sok hasznos tulajdonsággal
rendelkezik, ami miatt érdemes ebből a gyümölcsből minél többet fogyasztani.
Vitaminokban gazdag
A naspolya különösen gazdag vitaminokban, még az almánál is több C-vitamint tartalmaz. Ezen kívül pedig magas a
szénhidrát és a pektin tartalma is. A pektinnek főleg a vér
koleszterinszintjének csökkentésében van nagyon fontos
szerepe. Ráadásul a pektin a bélbe kerülve védőréteget alkot
a nyálkahártyán, így a különböző bélrendszeri problémákon
is segíthet.
Ásványi anyagok
A naspolyában találhatunk vasat, kalciumot és cserzőanyagot is. Vérszegényeknek különösen javasolt a gyümölcs
fogyasztása, ugyanis legnagyobb mennyiségben vasat tartalmaz, de csonterősítő hatása
miatt is mindenkinek javasolt a
naspolya, akinek ezen a területen van problémája.
Gyulladáscsökkentő
A természetgyógyászatban
is régóta használják a naspolyát
jótékony hatásai miatt, különösen gyulladáscsökkentő tulajdonsága teszi népszerűvé ezen a
területen. Főleg a szájüreg és a
különböző
garatgyulladások
kezelésében hatásos segítség,
de a bélbetegségek esetében is
nyugodtan
alkalmazhatjuk.
Főleg a székrekedés kezelésében hatékony.
Bőrápoló
Nemcsak a különféle betegségek gyógyítására érdemes
alkalmaznunk, ugyanis a bőrápolásban is számtalan módon
segítségünkre lehet a naspolya. Főleg hidratáló és regeneráló

hatása miatt érdemes alkalmaznunk. Ráadásul a naspolyából
készült készítményeket minden bőrtípus esetén nyugodtan
használhatjuk.
Antioxidáns
Szerencsére a naspolya sem marad el a többi gyümölcs
mögött antioxidánsok tekintetében. Így védekezőrendszerünk
egészségének érdekében érdemes minél többet fogyasztani
belőle. Már a középkorban is felismerték a naspolyából készült főzetek vesekőképződést gátló hatását. Ma leginkább
lekvárt szokás főzni belőle, de a piacon nyers változatban is
könnyedén be tudjuk szerezni.
Készítsen naspolyalekvárt!
Hozzávalók: 2 kg jó érett
naspolya, 50 dkg nádcukor.
A naspolyát váltott vízben
megmossuk, lecsöpögtetjük.
Lábosba tesszük, kézzel öszszenyomkodjuk, majd 4 dl
vizet öntünk rá, és csumájával, héjával együtt addig
főzzük,amíg az egész szét
nem esik. Szitán átnyomjuk
és levével együtt másik
edénybe tesszük. Rászórjuk a
cukrot, és folytonosan kevergetve sűrűre főzzük. Forrón
üvegekbe töltjük, azonnal
lekötjük, és száraz gőzben
hagyjuk 24 órán keresztül. Az így elkészített finomságot
szinte bármilyen süteményhez felhasználhatjuk.
Jó étvágyat hozzá!
Fazekas Andrásné

Falugazdász fogadóóra
Kultúra Háza, Balatonkenese
Táncsics M. utca 24.
Kedd 8:30-10:30

Léber Dávid 70/496-5055
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Interjú Zántó Edinával
– Beszélj nekünk családodról, a családi indíttatásról!
– Egy kis család egyetlen gyermeke vagyok. Ezért szüleim mindenben támogattak, amit jónak, helyesnek tartottak.
Ezt a támogatást a mai napig megkapom.
– Edina! Mennyiben határozták meg életed alakulását a
kenesei iskolai évek?
– Valójában még alsósként döntöttem úgy, hogy szeretnék tanár lenni. Ebben biztos, hogy tanáraim is nagy szerepet
játszottak. A szakok változtak – persze −, de az elképzelés
alapja maradt. Volt időszak, amikor a matematikával, fizikával szerettem volna foglalkozni, de volt történelem, földrajz
is a lehetőségek között. Történelem-földrajz szakra a nyolcvanas évek végén, 1990-ben csak Debrecenbe lehetett jelentkezni, viszont nem szerettem volna olyan messzire kerülni,
így az egyik szakot le kellett cserélni. A történelem mellé a
magyart választottam.
– Gyermekkorod élményei közül mi az, amire ma is szívesen emlékszel?
– A szüleimmel, nagyszüleimmel folytatott kirándulások.
Akkor (1970-es, 1980-as évek) még nem könnyen jutott az
ember külföldre, így − amennyire lehetett − bejártuk az országot. Sokszor csak egy-egy napra mentünk el valahova,
máskor meg egy hétre. Ezek az utak nagyon sok élményt,
tudást adtak.
– Tanulmányaidat ez után hol folytattad?
– Veszprémben, a Lovassy László Gimnáziumban érettségiztem, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára nyertem felvételt. 1995-ben diplomáztam mindkét szakon, és rögtön jelentkeztem is − gimnáziumi
osztályfőnököm és egyetemi tanáraim rábeszélésére − doktori
képzésre, nyelvészetből. A felvételi ráadásul a történelem
államvizsgám napján volt, úgyhogy 8-kor bementem vizsgázni, 10-kor pedig felvételizni. A doktori képzés hároméves,
és utána volt még három év a disszertáció megírására. Így
2002-ben kaptam doktori (PhD) címet.
– Hol találtad meg a számodra megfelelő állást? Hogyan
alakult további életed?
– Az első állásomat – egy nyolcosztályos gimnáziumot −
a magyar szakos vezetőtanárom ajánlotta. Rögtön fel is vettek, és itt tanítottam két évet. Azért választottam pesti iskolát
(a doktori mellett teljes állásban tanítottam), mert úgy gondoltam, hogy a doktori nagyon sok időt felemészt, és vidékről
feljárni Pestre órákra, könyvtárazni, kutatni, nagyon fárasztó.
A második iskola, a jelenlegi munkahelyem egy szakközépiskola. Már az első pillanatban megragadott a hangulata, úgy
gondoltam, ha felvesznek, el fogom vállalni. Ez volt az
egyetlen szakközép, amit megnéztem, a többi mind gimnázium volt (4, 6, 8 osztályosok), mégis ez tűnt nagyon szimpatikusnak. És végül itt is maradtam.
– A kétlaki életmód óhatatlanul összehasonlítási alkalmakat teremt. Hogy látod ezt?
– Mindenképpen. Hiszen egy falu (igaz, most már város)
és a főváros között óriási a különbség. Mindenféle szempontból. Míg vidéken sok embert ismerünk, alapvetően közvetlenek vagyunk, addig Pesten sokszor még a szomszédját sem
ismeri az ember. Úgy gondolom, ez túl rideggé, bizonyos
szempontból lélektelenné teszi a világot. Persze mindkét

életmódnak vannak előnyei, hátrányai. Amíg Pesten nem kell
sokat várni a tömegközlekedésre – főleg a belvárosban −,
addig egy faluban a menetrendhez kell alkalmazkodni. (Ha
nem autóval közlekedik valaki, akkor nagyon időhöz kötött.)
Ha valaki szórakozni szeretne, Pesten lépten-nyomon talál rá
lehetőséget a színházaktól a múzeumokig, klubokig, pubokig
mindent. Kenesén erre – már a település méretéből adódóan
is − kevés lehetőség van. Viszont Kenese sokkal nyugodtabb,
kevésbé rohannak az emberek, sokkal tisztább a levegő. Úgy
gondolom, a kétféle életmód így kiegészíti egymást.
– Jelenlegi munkád, hivatásod mennyiben tükrözi eredeti életcélodat?
– Teljesen, hiszen ma is azzal foglalkozom, amit kisdiákként választottam. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy az ember
olyan munkát, foglalkozást, hivatást találjon, amit szeret,
amivel szívesen foglalkozik. Bemenni egy munkahelyre csak
azért, mert „kötelező dolgozni”, biztos sokkal nehezebb, mint
nap mint nap azt csinálni, amit szeret valaki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ilyen helyzetekben nem lehetnek
konfliktusok, problémák, de úgy gondolom, sokkal könnyebb
ezeket megoldani, ha tényleg élvezettel végzi az ember a rá
rótt feladatot.
– Jelent-e problémát, hogy életed jelentős részét nem
Kenesén töltöd?
– Nem jelent problémát.
– Miként tájékozódsz a kenesei történésekről?
– Az eseményekről anyutól, az ismerősöktől hallok, illetve ha van egy kis időm, az újságból. Igyekszem megfelelő
mennyiségű információhoz jutni, de ez nem mindig sikerül a
munkám mennyisége miatt.
– Hogyan alakult társasági életed? Szabad idődet mivel
töltöd szívesen?
– A mai átlaghoz képest sokkal visszafogottabb társasági
életet élek. Ha van egy kis szabad időm, szívesen megyek
színházba, múzeumba, kiállításra, szívesen kirándulok akár
az országban, akár külföldön. És szívesen ülök le olvasni is.
Nagyon sokszor a szakma követeli az olvasást, a tanulást, de
nagyon jó, amikor „csak” kedvtelésből lehet olvasgatni, nem
időre, nem kötelezően, hanem szabadon, mert ehhez van
kedvem.
– Van-e kapcsolatod kenesei osztálytársakkal, szoktatoke találkozni?
– Néha az utcán összefutok az itt lakókkal, de a többiekkel csak osztálytalálkozón, ha van.
– Kíváncsi lennék életfilozófiádra. Mit gondolsz korosztályod és a nálad fiatalabbak jövőjéről?
– Úgy gondolom, nehéz helyzetben vagyunk, de talán ezt
minden korosztály elmondhatná, csak más okból. Annyira
gyorsan változik a világ, szinte rohanva élünk. Ez vajon
meddig fokozható? Az okostelefonok világa mennyire teszi
magányossá az embereket? Sokan úgy közlekednek az utcán
(főleg Pesten), hogy a fülük bedugva, világon voltukat nem
tudják. Ez hova vezet? Nem kommunikál élő emberrel, csak
interneten, faceebookon valakivel, akiről adott esetben azt
sem tudja, ki valójában. Ehelyett jobban tenné, ha valós kapcsolatait ápolná a valóságban – találkozzon a másikkal, beszélgessenek, vagy akár üljenek be valahová.
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De hát nem ez az egy probléma, hanem nagyon sok más
is. A mostani klímacsúcs Párizsban vajon milyen jövĘt vetít
elénk? Képesek leszünk a Földünkön segíteni? Ezáltal magunkon is? Mennyi ideig lesz elég az ivóvízkészlet? Mennyi
lakost bír el a Föld? Mennyire avatkozik bele a természetbe a
tudomány, és milyen céllal? Mennyire befolyásolja Európát,
kultúráját a sok iszlám bevándorló?
Azt hiszem, a kérdéseket a végtelenségig lehetne sorolni.
Ezekre a választ már az én korosztályom is megkapja majd, a
fiatalabbak pedig még inkább.
Bármely kérdésben csak egyetlen dolog tud segíteni: a jó
ügy érdekében létrejövĘ összefogás. Amíg ezt nem értik meg
az emberek, politikusok, tudósok, addig még sok nehéz napunk lesz.
– Szerinted mi hiányzik legjobban az emberek életébĘl?
– Sokszor azt érzem, hogy a szeretet és a másik iránti tisztelet. Sokkal egyszerĦbb „két könyékkel” törtetni elĘre, csak
az énnek a középpontban lenni, mint a másikra is figyelni.
Mára talán nagyon önzĘkké váltunk, egyre többen szeretik
„csak magukat”. Nem érdekli a másik, nem figyel rá, nem
segít neki, hanem inkább tipor – akár szó szerint is. Vajon
nem kellene megfontolni az Emberi és polgári jogok nyilatkozatában 1789-ben lefektetett gondolatot, hogy „A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem
árt”? Ha idáig eljutnánk, akkor ez talán azt jelentené, hogy
szeretjük és tiszteljük a másikat. Úgy gondolom, ezzel a

hozzáállással sokkal többre mennénk, mint ahol most vagyunk. Egyetlen probléma mégis van a több mint 200 éves
mondattal – sajnos túl utópisztikus, elérhetetlen.
– Milyen változásokra gondolsz, amelyek szebbé tehetnék életünket?
– A változásnak nem hiszem, hogy feltétlenül fizikainak
kell lenni. Változás történhet a lélekben és az agyban is. És
valójában ennek kellene bekövetkezni. Ha képesek lennénk
nemcsak a hasznot, a bevételt, a pénzt hajhászni, hanem figyelni a másik emberre, figyelni az élĘvilágra, a környezetre,
a Földre, és mindezekre vigyázni, akkor talán jobbá tehetnénk az életünket. Mert addig, amíg az emberek egy részét
nem érdekli, hogy a falvakon kívül dobják el szemetüket –
másnak kell összeszedni, vagy viszi a szél szerteszét íDPtJ
mérgezĘ anyagok kerülnek tavakba, folyókba, hogy valakiknek még több pénzük legyen – másoknak kell ezt helyrehozni
íDGGLJQHPWXGMXNV]HEEpWHQQLD]pOHWQNHW(]tJ\QDJ\RQ
pesszimistán hangzik. De addig, amíg a fejekben és a lelkekben nem indul el valamilyen pozitív gondolkodás, változás,
nagyon nehéz jövĘ vár ránk.
– Kinek dobod tovább a labdát?
– Némethné Sz. Tóth Ildikó református lelkészt szeretném
ajánlani.
– Köszönöm az interjút úgy érzem, az olvasók ismét gazdagodhatnak sok hasznos, értelmes gondolattal.
Sörédi Györgyné

December 21.: A csillagászati tél kezdete
– Ez az év legrövidebb napja.
– Ez a nap Tamás apostol névnapja. A népnyelv hitetlen Tamásnak nevezi, amiért az evangélium szerint kételkedett Jézus feltámadásában.
December 24.: Ádám, Éva napja
– Szenteste. Ilyenkor díszítjük fel a karácsonyfát, megajándékozzuk egymást.
December 25.: Karácsony elsĘ napja
– I. (Szent) Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25-ét a
Megváltó születésnapjává.
– A karácsonyfa állítása, a december 24-i gyertyagyújtás szokása Németországból indult.
– Az elsĘ írásos beszámoló errĘl 1605-bĘl, egy strasbourgi polgár tollából ered. A legenda szerint Luther Márton ünnepelte elĘször
gyertyafényes karácsonyfával a karácsonyt, saját gyermekeivel.
Nálunk Brunszvik Teréz grófnĘ állíttatott elĘször karácsonyfát,
1825-ben. A karácsonyi pásztorjáték és a betlehemezés szokása, úgy
mondják Assisi Szent FerenctĘl ered.
December 26.: István napja, a karácsony második napja
– István az egyház elsĘ dokumentált és név szerint ismert vértanúja. Ezen a napon jártak házról-házra koledálva a regélĘk,
hejgetĘk, állatalakoskodók.
December 27.: János napja
– János apostol Zebedeus fia, Jakab apostol fivére. Halász Ę is.
Az elsĘk között követi Jézust. Régi szokás szerint falvakban és
városokban áldomásokat mondanak, bort szentelnek.
December 28.: Aprószentek napja
– Heródes király Betlehemben és környékén minden kisdedet,
aki Jézussal egy idĘben született, meggyilkoltatott. Az e napon

szokásos vesszĘzés, avató, termékenységvarázsló, tisztító és betegség távoltartó rítus volt egyszerre, amit az egyház a betlehemi kisdedek szenvedéseire emlékeztetĘ szokásként alkalmazott.
December 31.: Szilveszter napja
– Az óév temetése.
– A bĘ termést biztosító, gonoszĦzĘ szokások közé tartoznak a
lármás felvonulások, kántálások.
– Újévi szerencsejelképek: a kéményseprĘ, a négylevelĦ lóhere,
a malac, a patkó és a lencse. IdĘjóslások: „Ha karácsony hava zöld,
Húsvét napján havas a föld.” – „Sok hó, sok búza.”
– Szilveszter estéjére malacot és kakast kell sütni, egyik eltúrja,
másik elrúgja az óesztendĘt.
Január 1.: Újév napja
– Jókívánságokkal köszöntik egymást az emberek.
– Azt tartja a néphit, hogy aki amit e napon csinál, ami ezen a
napon vele elsĘként történik, az ismétlĘdik meg vele egész évben.
IdĘjósló nap: „Ha újév napja világos, nem lesz a termés hiányos.”
Január 6.: Vízkereszt napja
– Nyugaton a háromkirályok imádásának, keleten pedig Krisztus
Jordán folyóban való megkeresztelkedésének az ünnepe lett.
– E napon bontjuk le a karácsonyfát. IdĘjósló nap: „Ha vízkeresztkor az eresz megcseppen, abban az évben jól ereszt a kereszt.”
Január 20.: Fábián és Sebestyén napja
– TavaszébresztĘ nap, megkezdĘdik a fák nedvszívása, növekedése.
Forrásmunka.: Gyopáros I. Zsuzsa: Néphagyományaink. Óvodásoknak és kisiskolásoknak
Pulai Istvánné
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Sok szeretettel gratulálunk
Németh Sándorné Jucikának,
akinek egy szépen hímzett
terítĘjét beválogatták
a 22. Betlehemi Jászol Kiállításra,
és a mĦ fotója a kiállítás
anyagából készült könyvben is helyet kapott.
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XW 1 XW
Mi itt Közép Kelet-Európában, Magyarországon, többszörösen nagy kataklizmák után vagyunk. Világháborúk és
diktatúrák irtózatos csapásai és nyomása alól lélegeztünk fel.
S most kezdünk gondolkozni, eszmélĘdni olyan dolgokról,
melyek számunkra eddig ismeretlenek vagy éppen tiltottak
voltak. Ezért azt mondjuk, hogy Magyarországon a magyarságtudat tartalma e szomjas és vágyakozó emberek között jó
eséllyel terjedhet és hódíthat magának új életet. Ezzel csak
azt akarjuk kifejezni, hogy nálunk a magyarság eszméjének
már a közeljövĘben is szép esélyei vannak.
XW 2 XW
Hogy nem csak külföldön, mint Franciaországban vagy
Angliában vannak nagy számban mindenféle kastélyok,
hanem Magyarországon is rengeteg van belĘlük, az emberek
még csak nem is hallották, és sok nem szerepel az útikönyvekben sem. Közelünkben, itt a Dunántúlon egyebek közt
Dégen, Bodajkon, Adonyban, Bicskén, Csalán, Enyingen,
Fehérvárcsurgón, Iszkaszentgyörgyön, Lovasberényben stb.
VTT
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Idén ünnepli fennállása 25. évfordulóját a VárosvédĘ Klub. EbbĘl az alkalomból és ennek emlékére öt páfrányfenyĘt ültettünk a Tátorján Játékvár elĘtti területen.
A klubnak, amely kezdetben egyesületként mĦködött, a Balatonkenesei Hírlap egy késĘbbi
számában tekintjük át a történetét.
Pulai Istvánné
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A KézmĦves Kör következĘ foglalkozását 2016.
január 29-én, pénteken, 16 órakor tartjuk. KarkötĘt fogunk készíteni, melyhez üdítĘs dobozok
nyitófülére lesz szükség. Már most gyĦjtögessék
a hozzávalót!
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„Az Isten Bárányára
letészem bűnöm én…”

Bayer Emil: Útrakészen
Születés és halál.
Öröm, bánat, fájdalom.
Erről szól
az életem,
erről szól
a dalom.
Még csak háromnapos,
szinte öntudatlan
voltam –
s mellettem ott feküdt
Drága Testvérkém –
holtan…
Egy csecsemő
kis Aprószent
ikerpárja,
Őt kísérte Anyánk
könnyeinek árja…
És jött hosszú életem:
hol védett,
hol védtelen.
Hol szűkös vacsorák,
hol finom étek
s megannyi,
de sokszor
megbánt vétek.
Az Élet iskoláján
folyton tanultam,
bizony, bizony
sok-sok mindent
megtanultam.

Hogy van színtiszta,
szép igazság
és néha mégis
győz a gazság.
Hogy a Világban
oly sok a mocsok
és a gyalázat,
de van Isten,
ember iránti
mélységes alázat…
Ma már bizony
kilencven múltam,
kísér sok-sok
emlék – a múltam.
Mellettem itt áll
kedves, drága
jó Párom,
és munkás napjaim
bizakodva várom.
Az útra készen vagyok.
Velem csomagok –
nem is éppen nagyok.
Bennük Hit, Remény,
Szeretet és Alázat:
így marad mögöttem
a földi gyalázat…

Rácz Gabriella: Apu emlékére
Mécseseket gyújtottam a szobámban,
hogy lelked visszataláljon a félhomályban.
Érzem, mindig kísérsz utamon,
hisz ott lépkedsz a csillagokon.
Sok boldog napot tölthettem veled,
de nem eleget, hogy elengedjelek.
El kellett menned, Rád vártak az angyalok,
fentről láthatod, én jó helyen vagyok…
A hétköznapokban sokszor kereslek,
De majd ha együtt leszünk,
elmondom, mennyire szeretlek!

Gellértfiné Kazi Margit:
Te és én, mi vagyunk, vezess kézen fogva,
Szent Isten, nagy Király – én szolgáló szolga!
Teremtő, megtartó, megváltó, gyógyító.
Gondviselő Isten, velem együtt járó!
Magasan felettem, én alant a mélyben,
Atya, Fiú, Szentlélek Isten egy személyben!
Ketten együtt – nézlek, imádlak, hallgatlak,
Reménykedve bízom – ígérted, megtartlak!
Áldozati bárányként, ugyan mit érek?
Bűnös vér nem tisztít, marad a bűn, vétek!
Te, Uram, helyettem aláztad meg magad,
Tested megtöretett, véredet hullattad!!!
Felemeltettél ég és föld közé, értem
Töviskoronásan fizettél keményen!
Te! – Akit csak harminc ezüstre becsültek
Fizettél tízezret értem – úgy szeretlek!!!
Megyek a nyomodban, nézek a kezedre,
Hajnalcsillag fénylik szomorú szívemre.
Jó pásztorom, botod-vessződ megvigasztal,
Mennyei kenyér s víz, bő terített asztal.
Ketten együtt megyünk, engedd, hogy mehessek
Veled! – továbbra is és sok jót vehessek
Tőled –, és gazdagon, jól meggazdagodva
Igéddel –, állhassak eléd udvarolva.
Arany koronámban és fehér ruhámban,
A Téged szeretők egyenruhájában!
Tisztelegve áldjuk dicsőség Istentét,
Zúgva énekeljük Bárány új énekét!
Dicsőség örökké: Alfa-Omegának
Teremtő Istennek, Lelkének, Fiának!
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KIPPKOPP GYERMEKDÉLUTÁN
Kedves Szülők, Keneseiek!
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy pár szóban köszönetet mondjak mindazoknak, akik bármilyen formában
támogatták a Szülői Munkaközösség által szervezett KippKopp Gyermekdélután programunkat. Ez egy teljesen új kezdeményezés volt a szervezetünk részéről, és így örömmel tölt
el, hogy már az első alkalom felülmúlta a várakozásainkat.
De talán túlzottan előreszaladtam a mondandómban.
Az év elején, amikor a szokásoknak megfelelően idén is
újraalakult az Óvoda Szülői Munkaközössége, az a megtiszteltetés ért, hogy megválasztottak az elnöki posztra. Mivel
második alkalommal kerültem ebbe a pozícióba, így voltak
fenntartásaim a rám váró feladatok miatt. Be kell vallanom,
hogy kellemesen csalódtam. Már az első alkalommal kiderült,
hogy egy nagyon agilis csapat gyűlt össze, akik valóban szeretnének többet tenni a már megszokott, évente ismétlődő
„kötelező” feladatoknál.

Mi, a tagok, szinte kivétel nélkül egyetértettünk abban,
hogy a gyermekek érdeke a legfontosabb és, hogy nekik
szeretnénk minél több örömet szerezni, valamint az Óvodát is
támogatni. És most nem csak az anyagi támogatásra gondolok, hiszen mint tudjuk nagyon sok változás történt az elmúlt
időben. Személy szerint úgy érzem, hogy ezek után a dolgozóknak is éppúgy szükségük van a támogatásunkra, megerősítésünkre, mint a gyermekeknek.
Az elmúlt pár hónapban természetesen már minket is értek kritikák, főként azért, hogy „eltöröltük” a Katalin-bált.
Erre csak annyit szeretnék reagálni, hogy nem eltöröltük,
hanem nem rendeztük meg. Ennek egyik fő oka az volt, hogy
mi, a szervezők nem tudtunk volna egy egész estés programon helyt állni, és végig levezetni az eseményeket. A másik
oka pedig abban rejlik, hogy kisgyermekes szülők révén az
ötlet, hogy egy gyermekprogrammal támogassuk a gyermekeket, számunkra ésszerűbbnek tűnt. Így jött létre a
KippKopp Gyermekdélután.
Miután már túl vagyunk az első délutánon, bátran állíthatom, hogy az ötlet sikeresnek bizonyult és a céljainkat túlszárnyaltuk. A délután a munkaközösség számára 200 000 Ft-

os bevételt hozott, így azon célunknak is eleget tehetünk,
hogy még több támogatást tudjunk nyújtani az Óvodánknak.
Talán azt már sokan tudják, hogy az eddigi bevételekből
főként a gyermeknapi műsort és a nagycsoportosok budapesti
buszos kirándulását szokta a Szülői Munkaközösség segíteni.
Idén ennél többet is tudunk tenni. Örömmel tölt el, hogy már
a karácsonyt is boldogabbá tehetjük, hiszen az Óvodának
karácsonyra tudtunk ajándékozni egy földlabdás ezüstfenyőt,
amit az ünnep után, egy igazi zöld óvodához híven, kiültethetnek. Ezen felül 13 rászoruló családot tudunk megtámogatni a szeretet ünnepén, az általunk adományozott ajándékcsomagokkal.
Továbbá rendelés alatt vannak az új futóbiciklik is, hogy
tavasszal a gyermekeknek még több lehetőség adódjon a
mozgásra az Óvoda udvarán. Ezen felsorolással nem az a
célom, hogy a Munkaközösséget magasztaljam, hiszen ez a
közös sikerünk. Ezekhez a sok szülő segített minket hozzá,
akik biztattak és segítettek minket. Nem egyszer hallottam az
elmúlt hónapban, hogy „Szívesen adom, hiszen a gyerekeknek lesz”. És ezért valóban érdemes volt minden fáradtság,
idő és energia, amit belefektettünk.
Nem zárhatom úgy a soraimat, hogy a támogatóinkat ne
említsem meg, hiszen a program sikerességét jelentősen segítették.

Köszönjük a támogatást a KippKopp Óvoda összes dolgozójának, akik az első perctől mellénk álltak. Külön köszönet Teri néninek, Marcsi néninek és Judit néninek, akik a
rendezvényen is segítették a munkánkat. Az iskolából pedig
Anikó néninek köszönjük, hogy bevezetett minket a batikolás
rejtelmeibe.
Köszönjük a támogatást a szülőknek, akik megjelentek
vagy csak támogatói jegy vásárlásával segítettek minket. Itt
külön köszönetet szeretnék mondani Szabó Ildikó Kornéliának, és Horváthné Domokos Katalinnak, akik a munkánkat is
segítették.
Köszönjük az Önkormányzatnak, és a Kultúra Házának.
Krisztina és Zsuzsi az első perctől fogva támogatták és segí-
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tették a munkánkat Sok-sok ötlettel járultak hozzá a zökkenőmentes lebonyolításhoz.
Köszönjük a NABE tagjainak, hogy nem csak játékkal, de
süteményekkel is emelték a rendezvény színvonalát.

park, Hinger Zoltán Liliput kisvonat – Balatonfüred, Siotour
Kft. – Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, Balaton
Csillagvizsgáló
–
Balatonfűzfő,
Gyermekjátékok.hu
webáruház – Balatonalmádi, Gyerekjátékok mintabolt – Balatonalmádi, Szita Dekor Műhely Kft. – Balatonfüred.

És köszönet a tombolánkat támogató egyéneknek és vállalkozásoknak: Globe Dental Care Fogászat, F&B Kft, Roló
Lukács Kft., Eleven Cukrászat, Westhouse Ingatlaniroda,
Vegyeske Papír, Írószer- és Nyomtatványbolt, Levendula
Virágüzlet Balatonkenese, Hotel Marina Port, Altai Tibor,
őstermelő, méhész, Villker Kenese Kft., Túr De Flanc, Horváthné Domokos Katalin Sminktetováló-kozmetikus, Balatonkenese Sc, Polgárőr Egyesület Balatonkenese, Tourinform
Iroda Balatonkenese, Siómente Kereskedőház Zrt, Katica
Pékség és Teaház, Pörc – Magyar Delikát, Csíkos Lekvár,
Degesz Étterem és Pizzéria, Sóbri Jóska Bakonyi Kaland-

Személy szerint külön köszönetet szeretnék mondani a
szervezőtársaimnak, a Szülői Munkaközösség tagjainak:
Lukácsné Antal Ildikó, Dr. Thury Vivien, Revuczky-Bakó
Judit, Elevenné Krizsó Mónika, Papp Judit.
Amennyiben bárkinek a programmal, a munkánkkal kapcsolatban tanácsa, véleménye, kérdése van, ne késlekedjen
megkeresni minket, hiszen már az újabb KippKopp Gyermekdélután szervezése elkezdődött, és szívesen várjuk a
főként segítő szándékú jelentkezőket.
Kiss-Kocsis Anita
SZM elnök

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde gyermek és felnőtt közössége nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani az intézményünkben 2015. november 28-án megrendezett „Kippkopp Gyermekdélután” rendezvényhez nyújtott támogatásáért az alábbi
szervezeteknek és magánszemélyeknek:
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Tömör István polgármester
Kocsis Jenő alpolgármester
Varga Zsuzsanna képviselőasszony
Gyenge Katalin képviselőasszony
Dr. Tábori György képviselő
Jurcsó János képviselő
Puskás Róbert képviselő

Közművelődési Intézmény
Globe Dental
Roló Lukács KFT
Revuczky Karion és az F&B KFT
Horváthné Domokos Katalin
NABE, Thury Attiláné elnök
Vegyeske
Villker

Szülői Szervezet képviselői:
Kiss-Kocsis Anita elnök
Lukácsné Antal Ildikó
Revuczky-Bakó Judit
Elevenné Krizsó Mónika
Papp Judit

A programok szervezésében kiemelten segítettek:
Tóth Gézáné
Kerti Teréz
Vollár Eliza
Budai Roland
Gárdonyi Anikó
Szabó Ildikó Kornélia
Katonáné Tóth Edit

Bölcsőde Érdekképviselet Fórum
Dr. Thury Vivien
Máté Kálmánné

Továbbá minden kedves támogató segítségét köszönjük akik
segítették az intézmény Szülői Szervezetét ebben a programban!
Galambos Lászlóné
megbízott intézményvezető

2016. január

Balatonkenesei Hírlap

29

T á jh á zi látogatás és múl tidéz ő séta
Jöjjön el Tájházunkba és ismerkedjen meg Balatonkenese több mint ezer éves történetével!
Nézze meg gyűjteményünket, mely 2011-ben méltán lett Az Év Tájháza, utána pedig tegyünk sétát közösen
Balatonkenese főbb látnivalóinál. Keressük fel a település érdekes épületeit, helyszíneit.
10 fős és annál nagyobb csoportokat indítunk, előzetes bejelentkezéssel. A részvétel díja: 300.- Ft/fő.
Jelentkezést hétfőtől szombatig fogadjuk.
A tájházi gyűjtemény megtekintése és a séta kb. egy órás, vezetett program.
Amennyiben felkeltette érdeklődését a lehetőség, hívjon minket a
30/837-18-53-as számon,
vagy jelentkezzen e-mailben: tajhazbalatonkenese@gmail.com

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.
Huszonkettedik klubestünk időpontja:
2015. január 21. csütörtök, 17 óra

Minden kedves tájházi látogatónknak
nagyon boldog új évet kívánunk,
Cicó nevében is!
A KULTÚRA HÁZA
2015. december 21. és 2016. január 15.
között zárva tart.
Nyitás: 2016. január 18-án, hétfőn.
A KÖNYVTÁR
2015. december 21. és 2016. január 8.
lesz zárva. Nyitás: 2016. január 11. hétfő
Minden kedves látogatónknak
boldog új évet kívánunk!

Tervezett program:
Hogyan alakítsuk környezetünket
egészségünk érdekében?
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

Aláírásgyűjtés
a KÖTELEZŐ BEVÁNDORLÁSI KVÓTA ELLEN!
A FIDESZ helyi szervezete aláírásgyűjtést tart
2016. január 9-én szombaton 8-10 óra között
Balatonkenesén, a Katica pékség előtt.

30

Balatonkenesei Hírlap

2016. január

Balatonkenesei Hírlap

2016. január

31

Hirdessen
a Balatonkenesei
Hírlap
hasábjain!
Teljes oldal (A/4-es):
20.000.- Ft
Fél oldal:
10.000.- Ft
Negyed oldal:
5000.- Ft
Névjegy méret:
2000.- Ft
Apróhirdetés:
100.- Ft

A

BALATONKENES
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 16.
30 322 78 69
88 656 338
www.birkabarka.hu
Könyv, hanglemez, ajándék

N T I K V Á R I U M

E

Családi kép- és filmfelvételek, videofelvételek digitalizálását, DVD-lemezre másolását vállaljuk.
Megmentjük az utókornak mindazokat az emlékeket, melyek máskülönben élvezhetetlenek, már
lejátszhatatlanok lennének.
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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.

Szőnyegtisztítás
mélymosással
háztól házig!

Normál:
1100.- Ft/m2
Segi:
1300.- Ft/m2
Gyapjú:
1500.- Ft/m2
Bőr- és szövetkabátok,
szőrmebundák,
sí- és télikabátok,
gyapjú áruk tisztítása.
Egyszeri kiszállási díj: 500.- Ft.
Átfutási idő: 1 hét.
Tihanytól Akarattyáig,
a 8-as útig bezárólag.
Fehér Imre
Telefon: +36-20-3166-971
balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
www.fehertisztito.hu

Legyen az Ön fotója
a Balatonkenesei Hírlap borítóján!
Várjuk balatonkenesei témájú vagy természettel kapcsolatos képeit!
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! 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
 KIADÓ garázst keresek a téli hónapokra
személygépkocsi számára, Balatonkenesén
vagy Balatonakarattyán.
Telefon: 06 70/ 938-63-93

ADÁS / VÉTEL:
 ELADÓ! Hausmeister típusú 80 literes hűtő; 3
égős, vezetékes gáztűzhely új állapotban,
féláron. Telefon: 06 20/216-30-21

 INGYEN ELVIHETŐ több kihúzható heverő,
öreg konyhaszekrény, Balatonakarattyáról.
06 88/481-695; 06 70/214-13-36
 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű
kályha. Balatonkenese, Kossuth u. 38/A.
 Eladó egy LG Optimus L7 II. P710-es
kártyafüggetlen, érintőképernyős, android-os
okostelefon. 1,5 évig használtam, outfit-jével,
tehát a külsejét tekintve nincsen probléma.
Egy kis hibája van, a mobilinternet kicsit lassú
volt, illetve kb. havonta egyszer kikapcsolt magától, de ezen kívül okosságát, „eszét” illetően
nem volt gond vele. Műszaki adatok: kétmagos
processzor, 8MP kamera (előlapi kamera is
tartozik hozzá), 4 GB memóriahely - 32 GB-ig
bővíthető. Töltővel együtt adom, és ajándékba
tudok hozzá adni egy kék színű szilikon tokot.
(Igény szerint 2db minion figurás tok plusz
1000 forint/darab.) A telefon töltővel + 1 szilikon tokkal 15.000 Forint. Érdeklődni e-mailben:
annamaria.risko@gmail.com, illetve telefonon hétköznap este 8 óra után, hétvégén bármikor a
+36/70-242-41-50-es telefonszámon. Igény
szerint képet a telefonról e-mailben tudok küldeni. Jelentkezzenek bátran!
 Eladó egy Fujifilm Finepix S1500-as fényképezőgép. 10 megapixeles, 12x optikai zoom, 5x
digitális zoom, 3200 ISO. Kompakt méret,
könnyen kezelhető! + 2 Gb SD memória kártya
ajándék. Ár: 13.500 Ft.
Érdekldés: boldi95@gmail.com
vagy 06702032007

 OLCSÓN eladó! Bontásból tatai cserép,
kisméretű tégla, faanyag. Francia ágy, használt. 06 88/481-695; 06 70/214-13-36.
 Vadonatúj húsdaráló 2500.- Ft, 2 égős camping gázfőző palackkal kompletten 5000.- Ft,
70 literes üst újszerű állapotban 5000.- Ft.
Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u. 38/A.
 90-es parabola tükör, egy fejes, Grundig,
széles sávú, kompletten, minden felszereléssel,
megkímélt állapotban eladó. Ugyanott 140-es
parabola tükör, egyszerű fejjel, tartószerkezet
nélkül, használt, de jó állapotban eladó. Érdeklődni reggel ½ 9 és délután ½ 3 között – Kabos,
70/264-04-32. (SMS-t is lehet írni.)

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS:
 ÓRÁKRA felkészítést, matematika és angol
nyelv korrepetálását vállalom, több éves tapasztalattal. Kérésre házhoz megyek.
Telefon: 06 20/452-25-72
 Nyugdíj- és lakásbiztosítás akciósan 2016ban továbbra is él a Generali Biztosítónál! Jelentkezzen Rézműves Károly főtanácsadónál:
06 20/961-84-73
 A Generali Biztosító nevében nagyon boldog
új évet kívánok minden kedves ügyfelemnek!
Rézműves Károly főtanácsadó
 NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT, bio
hajvágás, manikűr-pedikűr, géllakkozás. Hotel
Marina Port, Balatonkenese, Kikötő u. 2-4.
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: 8.00-18.00,
Sz: 8.00-16.00. Tel.: 06-88/491-153; 0630/32310-74.
 MATEMATIKÁBÓL korrepetálást 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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KÖZÉRDEKĥ INFORMÁCIÓK, TELEFONSZÁMOK
TÁJÉKOZTATJUK
A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY
BALATONKENESE
TERÜLETÉN
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA
BEJELENTÉSÉT
AZ ALÁBBI ELÉRHETėSÉGEKEN
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, PetĘfi Sándor u. 2-4.
TELEFON: 88/412-104
RENDėRSÉG
8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
88/584-970; 584-971
VÍZIRENDėRSÉG
Siófok, 84/310-712
POLGÁRėRSÉG
06 30/621-58-71
Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a
KÖZTERÜLET-FELÜGYELėK
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:
HétfĘ, szerda: 8.00 – 15.30
Péntek: 8.00 – 12.00
A Pénzügyi csoport
pénztári óráinak idĘpontja:
HétfĘ, szerda: 9.30 – 12.00 és 13.00 – 15.00
A MĦszaki csoport ügyfélfogadási ideje:
HétfĘ, péntek: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 15.30
A Polgármester
ügyfélfogadási ideje (elĘzetes bejelentkezéssel):
Kedd: 8.00 – 12.00
A JegyzĘ
ügyfélfogadási ideje (elĘzetes bejelentkezéssel):
Szerda: 8.00 – 12.00
Városgondnokság
8174 Balatonkenese, FĘ 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
RendelĘ száma: 88/481-340
Rendelési idĘ:
HétfĘ, kedd: 12.30 – 16.00
Szerda-péntek: 8.30 – 12.00
Terhes tanácsadás: kedd: 11.30 –
12.30
2. sz körzet
Dr. Détár Bianka
06 30/989-43-02
RendelĘ száma: 88/769-155
Rendelési idĘ:
HétfĘ: 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
HétfĘ: 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
Fogorvosi körzet
ElĘzetes bejelentkezés alapján
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. GyĦrĦs Ervin
RendelĘ száma: 88/491-683
Rendelési idĘ:
HétfĘ, 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 idĘ: HétfĘ: 18.00 – 19.00
Kedd – péntek: 17.00 – 19.00
Tátorján Gyógyszertár
Balatonkenese, FĘ u. 23.
88/481-283
Nyitva tartás:
június 1 – augusztus 31. között:
HétfĘ – vasárnap: 8.00 –19.00
szeptember 1 – május 31. között:
HétfĘ – 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,
KikötĘ
88/482-100

Területi Szociális Szolgáltató
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
IdĘsek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics u. 20.
88/482-943
Nyitva tartás:
HétfĘ – 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:
HétfĘ: 10.00 – 18.00
Kedd, csütörtök, péntek: 10.00 – 16.00
Szombat: 10.00 – 12.00
Szerda: Zárva
Kippkopp Óvoda és
BölcsĘde
Balatonkenese,
Balatoni út 63.
88/574-802
Vasútállomás

(akarattyai
vonatközlekedésrĘl is
információ):

Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú
MĦvészeti 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:
HétfĘ – péntek:
9.00 – 16.00

Nyitva tartás:
ElĘzetes
bejelentkezéssel

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

KÖVETKEZė SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: január 15.

A borítón SzĦcs Anikó fotója
BALATONKENESEI HÍRLAP
Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja
Polgármester: Tömör István
Alapító szerkesztĘk:
1913 – Czakó Gyula
1990 – Kürthy Lajos, Taródi Flink Kornél
SzerkesztĘség: KözmĦvelĘdési Intézmény és Könyvtár
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24.
Telefon/fax: 88/594-000
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának JegyzĘje
SzerkesztĘ: Nagy Krisztina
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 BalatonfĦzfĘ-gyártelep

