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Beszámoló a 2016. április 28-i bizottsági
és képviselőtestületi-ülésről
Ülésezett a balatonkenesei testület
április utolsó csütörtökjén. A 16 órára
összehívott bizottsági ülést a testületi
ülés követte.
Első napirendi pontként a pénzbeli
és természetbeni juttatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet –
4/2015. (II. 27.) – módosítását tárgyalták. A javaslat úgy szólt, a személyi
térítési díj elengedéséről a jövőben a
szociális bizottság helyett a szolgáltatást biztosító intézmény vezetője dönthessen. A testület a Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény vezetőjének
hatáskörébe rendelte a döntés lehetőségét, aki a térítési díjat elengedheti, ha
az igénybevevő egyedül él és nincs
tartásra képes vagy köteles hozzátartozója, vagy önmaga ellátására képtelen,
illetve ha a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át – egyedülálló személy
esetében a 200%-át, és vagyona sincs.
Az előterjesztés szerinti tartalommal
fogadta el a 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelést a testület. Balatonkenese város demográfiai mutatóit
tekintve településünkön a 2015. évben
399, 0 és 18 év közötti gyermek él.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 75 gyermek volt jogosult, mely
36 családot érintett. A jogosultsági
feltétel, hogy a családban az egy főre
eső jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 140%-át, mely jelenleg
39.900.- forint, illetve a gyermeket
egyedülálló szülő vagy más törvényes
képviselő gondozza, valamint ha a
gyermek tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 95 gyermek, 53 család
részesült. Rendszeres gyermekvédelmi
segély 12 családot, összesen 23 gyermeket érintett. Étkezési térítési díjkedvezményben 46 családból 25 gyermek
részesült.
Gyermekjóléti gondozásban 17 család, 31 gyermek részesült. A családok
általában önkéntesen működnek együtt
a családgondozókkal. A szolgálathoz

forduló klienseknek a legtöbb esetben
anyagi vagy gyermeknevelési problémáik vannak. Védelembe vétel 4 gyermek esetében történt.
2015-ben hat alkalommal tartottak
jelzőrendszeri, illetve szakmaközi
esetmegbeszélést. Ezeken az óvodai és
iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősök, a védőnő, a gyámügyi ügyintéző, a rendőrség és az egyházak képviselői voltak jelen. A jelzőrendszer tagjai között jó az összhang, napi kapcsolatban állnak egymással, mely munkájukat segíti. Ha azonnali beavatkozást
igénylő probléma merülne fel, könnyen
elérik egymást.
A képviselők megtárgyalták a Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját. 2015-ben a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület taglétszáma 29 fő volt. Három új belépőt
üdvözölhettek soraikban, akik egyike
ifjú polgárőr. Szolgálatukat önállóan,
havi szolgálatvezénylés alapján végzik.
2015-ben 278 alkalommal végeztek
jelző-figyelő járőrözést, 58 esetben
rendezvénybiztosítást, 29-szer pedig
iskolaszolgálatot.
A képviselők egyhangúlag elfogadták Ritter Józsefnek, a Balatonkenesei
Polgárőr Egyesület elnökének beszámolóját, végül Tömör István polgármester a település köszönetét fejezte ki
a polgárőröknek tevékenységükért,
melyet társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végeznek.
Lekerült a napirendről a civil szervezetek és egyesületek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása, mert a szervezetek közül három a megadott határidőig beszámolóját nem készítette el. Emiatt a helyi
kulturális kínálat bővítésére irányuló
kezdeményezések támogatására kiírt
2016. évi pályázatokat sem tudta elbírálni a képviselő-testület. A három
szervezetet felszólítják, hogy múlt évi
tevékenységükről szóló szakmai és
pénzügyi beszámolójukat készítsék el,
és képviselőik személyes megjelenését
a testületi ülésen szintén elvárják. A
Balatonkenese SC jelenlévő vezetője,
Zubor Zoltán egyet nem értésének adott
hangot, mert állítása szerint a pénzügyi
beszámolót a Sport Club időre elkészí-

tette. A testület elismerte ezt a tényt,
ám a szakmai beszámolót hiányosnak
találta, így az egyesületet is hiánypótlásra szólította fel.
Nem támogatták a képviselők a
Pannónia Citeraegyesület kérelmét,
melyben a III. Nemzetközi Citeratábor
megrendezéséhez kértek 1.500.000.forint támogatást. Az indoklás szerint
az elutasítás oka, hogy a tábor belépődíjas.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésén elhatározta a város
településrendezési eszközének felülvizsgálatát. A tervezési feladatok elvégzésére, Szabó Zoltán főépítész
szakvéleményének alapján a Planteus
Településtervező, Építészeti és Szolgáltató Kft. 1.800.000.- forint + ÁFA
értékű árajánlatát találta a legjobbnak a
testület.
Hosszasan tárgyalta a testület az
Óvoda, valamint a Soós Lajos utca útés járdaburkolatának felújításával kapcsolatos feladatokat. Mivel mindkét
utca a település központjában van, nagy
terhelést kell kibírniuk, ráadásul esztétikai igényeknek is meg kell felelniük.
A felkérésre három szakkivitelezőtől
kértek be árajánlatot, a Veszprémi
Útépítő Kft-től, a Dati-Sped Kft-től,
valamint a Via Vomito Kft-től. A legkedvezőbb a Via Vomito Kft.
18.206.181.- forintos ajánlata lett, ám a
képviselők – részben a céggel a Strand
tér építésével kapcsolatban felmerült
problémák miatt – úgy döntöttek, más,
nagyobb cégek, mint például a Magyar
Aszfalt Kft., a Duna Aszfalt Kft. és a
Strabag árajánlatát is bekérik. Jurcsó
János képviselő úr mindezek kapcsán
javasolta, hogy általában véve is felül
kellene vizsgálniuk Balatonkenese
beszállítói körét. Az útburkolatok felújítását pedig új árajánlatok ismeretében, akár rendkívüli testületi ülés keretében eldönteni.
Az Óvoda utcai útburkolat aszfaltozás előtti előkészítési, valamint szegélyépítési munkálatait, a kétoldali
járdaburkolat kiselemes térkőburkolattal történő átépítését a Városgondnokság végzi el. Az általuk végzett költségbecslés 5.930.000.- forint.
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Az Óvoda utca elektromos hálózatának bővítésétől szóló előterjesztésről
szóló döntést a képviselők levették a
napirendről és későbbre halasztották.
Ugyancsak ide kapcsolódott az Alsóréti városrészre eső egyes utcák útburkolatának felújítása is. A testület
megkérdezte a jelenlevő Alsóréti Üdülőegyesület elnökét is, hogy mi a véleménye a kérdésről. Horváth József
elmondta, Alsóréten annyira rossz állapotban vannak az utak, hogy a több időt
és előkészületet igénylő tevékenységek
helyett inkább aszfaltozva legyenek az
utcák, de minél előbb, lehetőleg már az
idén.
Tárgyalt a testület a Vak Bottyán
strandon kialakítandó gyermekpancsoló
lehetőségéről. A javaslatot a benyújtott
formában nem támogatták, de tervbe
vették, hogy tanulmánytervet készíttetnek a beruházásra vonatkozóan.
Elfogadták a képviselők a Katóka
utca közvilágításának kiépítésére vonatkozó tervet, és azt az általános tartalékkeret terhére kívánják megvalósítani.
A Katóka utcában a lakók saját költségükre, magánerőből építették ki az
elektromos hálózatot. A fejlesztéskor az
utca teljes hosszában elkészültek az
oszlopok is, amelyekre a közvilágítási
lámpatestek felhelyezhetők. A testület a
bruttó 544.963.- forintos ajánlatot adó
Fényforrás Kft. tervezetét találta a
legjobbnak, így ezt fogadták el.
A Parti sétány közvilágításával kapcsolatban a LED lámpákkal történő világítást támogatja a testület, és úgy
döntöttek, hogy egy hálózatról is működő rendszer kiépítésére is kérnek
árajánlatot.

Döntött a testület, hogy ezentúl
minden hónap első hétfőjén, 17:00 és
18:00 óra között képviselői fogadóórát
tartanak a Kultúra Házában. Erre az
első alkalommal június 6-án kerül sor.
Gyenge Katalin képviselő asszony
sürgősségi indítványt nyújtott be a Vak
Bottyán strand partvédművének feltöltése ügyében, valamint a strandra kihelyezendő hulladékgyűjtők legyártása
tájában. A két beruházás kalkulált bruttó összege 2.332.140.- forint. Az indítványt a testület támogatta, megvalósítását a tartalékkeret terhére vették tervbe.
Jurcsó János képviselő úr indítványa a településfejlesztési stratégia megalkotásának előkészítése, továbbá a
strandok és a piac működését szabályozó rendeletek előkészítésére vonatkozott. A testület elfogadta a javaslatot.
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt
TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati
felhívás kapcsán a testület úgy határozott, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének fontossági sorrendje: 1. Pilinszky János Általános és
Művészeti Iskola; 2. KippKopp Óvoda;
3. Kultúra Háza; 4. Iparosház.
Az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából ismét
pályázatot hirdettek az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, helyreállítására. A képviselő-testület döntése értelmében Balatonkenese részt vesz a K KETTKK-CP02
kódszámú pályázaton. Korábban ezzel
kapcsolatosan már volt egy pályázat,
melyen Balatonkenese akkor nem
nyert, de az előkészítés így elkészülhetett.

2016. június
Az előzetesen meghatározott húsz
napirendi pont mellett további hat témát
tárgyalt még a testület az április 28-i
ülésen. Önkormányzati véleményt kért
az iskolát fenntartó KLIK az iskola
alapító okiratának módosításához, mert
a kamarazenei tanszak elindításával
bővült az intézmény alapfeladata. A
képviselők támogatták a javaslatot.
Balatonakarattya tulajdonosi hozzájárulást kért a Rákóczi park melletti
terület tervezett fejlesztése ügyében,
amely hozzájárulást Balatonkenese
megadta.
Közbeszerzési keretszerződést kötött Balatonkenese Városa az Artomel
Kft-vel. Ha a közbeszerzési jogszabályokban változás történik, a cég tanácsadói szerepet tölt be, de ez nem jelenti
azt, hogy a közbeszerzéseket kizárólag
ők végezhetik el.
A tulajdonosok értékesíteni kívánják a 3405-ös számú önkormányzati
földterületen álló pavilonjukat. Az
Önkormányzat nem kívánt élni elővásárlási jogával.
Felújítás kezdődik hamarosan a Balatonkenesei Rendőrörs Bajcsy-Zsilinszky utcai épületén. A felújításhoz
kapcsolódóan közbeszerzés kiírása válik szükségessé, mert a tervezett költségek meghaladják a 15 millió forintos
közbeszerzési összeghatárt.
További anyagokat, információkat a
www.balatonkenese.hu weboldal „Önkormányzat” címszó „Képviselő-testületi ülés” című fejezetében találhatnak.

– nk –

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Balatonkenese zöldhulladék elszállítását az előző évek gyakorlata szerint idén is az NHSZ Zöldfok
Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. fogja elvégezni.
A zöldhulladék gyűjtésének időpontja: 2016. június 6. (hétfő),
várható befejezése: 2016. június 10. (péntek).
Az elszállítandó zöldhulladék kihelyezésének utolsó napja: 2016. június 5. (vasárnap).
A zöldhulladék-gyűjtés során elszállításra kerülnek a lakó- illetve üdülőingatlanokon keletkezett növényi eredetű hulladékok, különösen az ág (maximum 5 cm átmérőig), nyesedék, levél, fűkaszálék, elszáradt virág stb.
A zöldhulladékot az ingatlanok elé az alábbiak szerint kell kihelyezni:
– szabványos gyűjtőedényben;
– legfeljebb 110 l űrtartalmú és 40 cm átmérőjű műanyagzsákban;
– maximum 120 cm hosszú és 40 cm átmérőjű és 25 kg tömegű mérettel kötegelve.
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Amikor tavaly decemberben a Vígszínház aktuális bemutatójáról, valamint a közelgő ünnepek kapcsán a karácsony
meghittségéről beszélgettem Lukács Sándorral, még nem sejt(het)ettük, hogy idén tavasszal egy rangos elismerés ad majd
remek apropót egy újabb, jó hangulatú interjúhoz. Ezúttal már egy Kossuth-díjas (és április közepe óta Kazinczy-díjas)
színművész mesélt pályakezdésről és hivatásszeretetről, a színház varázsáról és a televízió hatalmáról, sűrű évadokról és
aktuális feladatokról, költészetről és kikapcsolódásról.

A Kossuth-díj átvétele (Fotó: MTI)

– Aligha kezdődhetett volna szebben
az idei tavaszod, hiszen március 15én Kossuth-díjat kaptál. Milyen jelent számodra ez az elismerés?
– Úgy érzem, hogy devalválódó világunkban a Kossuth-díj megőrizte az
értékét és a hitelességét: megmaradt a
legrangosabb magyar elismerésnek –
egy ilyen díjat csak örömmel fogadhat
az ember (mosolyog). Természetesen én
is rendkívül boldogan vettem át, mert
úgy érzem, egész eddigi munkásságomért, a közel negyvenöt éves színészi
pályám elismeréseként jutalmaztak. Az
pedig külön jó érzéssel tölt el, hogy
pont abban az évben kaptam a legértékesebb művészeti díjat, amikor többek
között A Mester és Margarita Woland-

ját formálhatom meg a Vígszínházi
előadásában, mert számomra ez az
utóbbi évek egyik legemlékezetesebb
alakítása, és nagy-nagy örömmel játszom ezt a szerepet. És amit a kitüntetéssel kapcsolatban mindenképpen
szeretnék kihangsúlyozni: számomra ez
a díj nem jelent semmilyen megállapodottságot, vagy befejezettséget. Ellenkezőleg, úgy érzem, hogy még több
erőfeszítésre, még lelkiismeretesebb
munkára, még inkább a minőségre való
törekvésre ösztönöz. Kossuth-díjas
művészként még nagyobb felelősséggel, odafigyeléssel és szorgalommal
kell dolgoznom.
– Az elmúlt évadokhoz hasonlóan az
idei szezonban is zsinórban próbálsz,

az anyaszínházadban jelenleg nyolcféle előadásban játszol, ráadásként
pedig a Rózsavölgyi Szalonban, az
Előttem az élet című darabban vendégszerepelsz. Ki sem látszol a munkából, de láthatóan jól bírod az iramot.
– Persze, a sok feladatnak mindig
van egy boldogság/öröm faktora, meg
kétségkívül van egy fáradtság része is,
mert ez az egyébként jóleső folyamatos
foglalkoztatottság azért rengeteg melóval jár (mosolyog)! Ha belegondolok,
az idei évadban három premieren vagyok túl: októberben mutattuk be az
Óz, a csodák csodája című zenés mesét,
majd decemberben következett az Istenítélet, most április elején pedig jött a
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Földrengés Londonban, és már próbálom a következő darabot. Átlagosan
húsz-huszonegy estét játszom egy hónapban, ami nem kevés. Annak idején,
fiatal színész koromban, a hetvenes
évek közepén illetve a nyolcvanas évek
elején dolgoztam ennyit, mint most
(mosolyog).
– A negyvennegyedik évadodat töltöd
ebben a teátrumban, de már negyvenhat éve annak, hogy a Színház- és
Filmművészeti Főiskola hallgatójaként először álltál a Szent István
körúti teátrum színpadán. Azóta
eltelt több mint négy évtized, és te a
mai napig csodálatra méltó hittel és
lelkesedéssel mesélsz az aktuális munkáidról, a Vígszínházról és általában a
hivatásodról. Hogy tudtad megőrizni
azt a nyitottságot, érdeklődést, lendületet és elhivatottságot, ami a színészi
pályához szükségeltetik?
– Egyrészt azzal foglalkozom, amiben a legtöbb örömömet lelem, másrészt borzasztóan kötődöm a színházamhoz: ez az épület a második otthonom. Harmadsorban pedig a lelkesedésemet nagyban táplálta, táplálja az is,
hogy többnyire olyan feladatokkal
bíztak, bíznak meg, amikhez nagy
kedvvel fogtam. Az itt eltöltött negyvenöt évemnek a hetven százaléka
igazán kedvemre való szerepek megformálásával telt, ugyanakkor természetesen akadtak kevésbé örömteli munkák
is. És amit még muszáj hozzátennem:
ebben a rangos díjban nyilván benne
van azoknak a csodálatos kollégáknak a
hatása is, akiktől rengeteget tanultam:
pályakezdőként egy rendkívül nagy
formátumú társulatba, egy legendás
vígszínházi csapatba csöppentem. Páger
Antal, Sulyok Mária, Bulla Elma, Darvas Iván, Benkő Gyula, Latinovits
Zoltán, Bilicsi Tivadar, Ruttkai Éva, és
most tényleg csak a hasamra ütve
mondtam nyolc nevet, de még egyszer
ennyit kellene, illene felsorolnom, csak
hát annyi név nem fér bele az interjúba
(nevet).
– Ha látnád, hogy felragyogott a
tekinteted, ahogy elkezdted felidézni
a régi időket!
– Egy fiatal színész számára akkoriban a Vígszínház a legjobb iskolát
jelentette. Az említett nagyra becsült
kollégák közelsége, a velük való szakmai és civil együttlét hihetetlenül sokat
jelentett. Emlékszem, milyen felemelő
érzés és milyen nagy élmény volt be-
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szélgetni, együtt dolgozni, egyáltalán,
egy levegőt szívni velük. És ha már a
kezdetekről beszélgetünk, van valami,
amiről idáig még nem esett szó: nagyon
szerencsésnek tartom magam, mert
pályakezdő színészként kifog(hat)tam a
magyar (tévé)filmek és a tévéjátékok
aranykorát, ami rengeteget segített
abban, hogy megismerhetett az ország.
A képernyő egyrészt meghozta a népszerűséget már fiatal színész koromban,
másrészt akik a tévében megkedveltek,
azok eljöttek a színházi előadásaimra is,
vagyis a két műfaj egymást erősítette.
És itt most meg kell említenem több
kiváló tévérendezőt, akiknek a neve az
utóbbi időben méltánytalanul feledésbe
merült, és alig esik szó róluk. Az én
szempontomból mindenképpen kiemelném Hajdúffy Miklóst, akinek rendkívül sokat köszönhetek: kilenc filmjében
játszottam főszerepet, és nem akármilyen alkotásokban. Nagyon szerettem
együtt dolgozni Málnay Leventével,
Esztergályos Károllyal és Nemere
Lászlóval is: ezt a négy nevet mindenképpen meg kell említenem, mert náluk
rendkívül értékes, szép filmekben és
tévéjátékokban csodálatos szerepeket
játszottam.
– Érezhetően jó szívvel nosztalgiázol.
– Tény, hogy annak idején nekünk
óriási szerencsénk volt! Egyrészt kétségtelen, hogy akkoriban a nézők csak
két tévécsatorna közül választhattak,
hiszen csak az MTV1 és az MTV2
létezett, ráadásul egy új magyar filmet
vagy tévéjátékot hétvégén, tehát pénteken vagy szombaton főműsoridőben, az
esti híradó után tűztek műsorra. A hetvenes-nyolcvanas években rengeteg
tévéfilm és tévéjáték készült, és ezeket
az alkotásokat több millió néző látta
szerte az országban. Ha kinéztem egy
lakótelepi ház ablakán egy olyan estén,
amikor tudtam, hogy az „én filmem”
megy a tévében, és a sok-sok lakásból
kiszűrődött a tévé képernyőjének a
fénye, az azt jelentette, hogy akkor és
ott engem néz az a rengeteg ember, és
ez fantasztikus érzés volt!
– Egy pár évvel ezelőtti interjúnkban
úgy fogalmaztál: „Én még azon szerencsés generáció tagja lehettem,
akiknek nem kellett reggeli műsorokat
vezetnie,
és
mindenféle
showműsorban idétlenkednie. Mi
még a színészettel, a szerepeink által
szereztünk országos ismertséget és
népszerűséget.”
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– Valóban, az én fiatal koromban
még nem létezett az úgynevezett
celebvilág. A hetvenes-nyolcvanas
években mi, színészek szerepeltünk a
különböző újságok, magazinok címlapjain, és akkoriban nagy dolog volt akár
a Film-Színház-Muzsika, akár a Filmvilág borítóján pózolni, nem kerülhetett
oda bárki csak úgy hirtelen. Ahhoz,
hogy egy színész ilyen megtiszteltetésben részesüljön, le kellett tennie valamit az asztalra. Az akkori címlapok
mögött emlékezetes szerepek, említésre
méltó alakítások álltak, és ezért is volt
hitele minden egyes sajtómegjelenésnek.
– Visszatérve az aktualitásokra: az
idei évadban is érdekes új szerepek
találtak meg.
– Az Óz, a csodák csodájá-ban a
nagy varázsló szerepét kaptam, ami
azért is különleges élmény számomra,
mert negyvennégy éve vagyok a Vígszínház tagja, de most először szerepelek gyerekdarabban. Az „Óz” egy
klasszikusan szép mesevilágot tár
elénk, a közönség nagyon szereti a
történetet is, a látványt is, úgyhogy
mindenképpen egy sikeres előadásnak
érzem ezt a zenés mesét. Az Istenítélet
(Salemi boszorkányok) című drámában
egy részeges orvost alakítok: Dr.
Griggs egy nagyon érdekes és furcsa,
amolyan csehovi figura. Igazi karakterszerepről van szó, sok apró jelenettel,
hozzászólással. Jópofa, érdekes munka!
Ráadásul az Istenítéletet beválogatták
az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjába.
– A Vígszínházban április 1-jén mutattátok be a Földrengés Londonban
című új kortárs angol darabot, Eszenyi Enikő rendezésében. Egy neves
klímakutatót játszol az előadásban.
Hogy tetszik a szereped?
– Nagyon szeretem! Robert Crannock egy „pokróc modorú”, szívtelen, a
családját magától eltaszító, a szeretteivel hadilábon álló klimatológus professzor, akit hatalmas lelkiismeretfurdalás gyötör, hisz fiatal korában
elkövetett egy bűnt, tehát van miért
vezekelnie... Egy erős karakterszerep,
szép íve van az első jelenettől az utolsóig, és nagyon jó játszani! Ami pedig a
darab üzenetét illeti: az író, Mike
Bartlett bátran és őszinte aggódással
beszél a Föld jövőjéről, az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés veszélyeiről, és azt sugallja, hogy ha nem
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A Mester és Margaritá-ban (Fotó: Dömölky Dániel)

figyelünk jobban oda a bolygónkra,
valamint a környezetünkre, akkor annak néhány éven belül globális méretĦ,
katasztrofális következményei lesznek.
Ugyanakkor Bartlett „ügyességét”
dicséri, hogy mindezt, vagyis az óva
intést, a Föld jövĘjéért való aggódást
nem didaktikusan „rágja a szánkba”,
hanem egy családi történeten, néhány
ember sorsán keresztül mutatja be, és a
filozófiai fĘvonal mögött családi drámák, különbözĘ kapcsolatok furcsaságai, drámái zajlanak. Mindehhez EnikĘ
kitalált egy egyedülálló és különleges
látványvilágot, aminek van egy külön
varázsa.

– A Vígszínház társulata idén is megemlékezett a Költészet Napjáról. Te
magad két saját költeménnyel színesítetted az ünnepi mĦsort. Apropó!
Hogy állsz a versírással?
– Azt nem állítom, hogy egyáltalán
nem ragadok tollat, de – és ezt most
nem panaszkodásképpen mondom –
olyan sĦrĦ színházi szezonok vannak
mögöttem, egymást érték az új bemutatók, hogy kevés idĘm, erĘm és energiám marad az írásra. Márpedig a versírás
olyan dolog, amit nem szabad erĘltetni.
Az ihlet akkor jön, amikor jön, ha jön,
és ahhoz is – ahogy a színészethez is –
kell egy bizonyos szellemi kondíció. De

!
természetesen nem adom fel ezt a szenvedélyemet, már csak azért sem, mert a
kiadóm szeretné új kiadásban kihozni
az összegyĦjtött verseimet (2006-ban
jelent meg a színmĦvész Az elĦzött álom
címĦ válogatáskötete – a szerk.), de
ennek az a feltétele, hogy a kötetben
szerepeljen tizenöt-húsz új költemény
is. Már van nyolc-tíz új versem, ami
kezdetnek nem rossz, és elĘttem a
nyár... Amikor véget ér az évad, mindig
fellélegzek egy kicsit, olyankor feltöltĘdöm, és remélem, hogy lesz energiám, meg ihletem, mert mindenképpen
szeretnék írni. Azon leszek, hogy behozzam a lemaradásomat (mosolyog).
– Azért pihenésre is jut majd idĘd?
– Hogyne! MindenekelĘtt Spanyolországba utazom két hétre, ami mostanra hagyománnyá vált: a családommal már ötödik vagy hatodik alkalommal látogatjuk meg a kint élĘ nagyon
kedves barátainkat, és az ott töltött két
hét számomra mindig a nyár megkoronázása. Júliusban és augusztusban pedig beiktatunk egy kis Balatonozást is:
több tóparti településen vannak jó barátaink, akik szintén nagy szeretettel
várnak bennünket. Igyekszem kihasználni az idĘt és minél teljesebben kikapcsolódni a nyári hónapokban, annál
is inkább, mert a következĘ évadom is
igencsak sĦrĦnek ígérkezik.
SzĦcs Anikó
Forrás: www.kulturprojekt.hu

hGrTSGqç¡GtTGïGwGwTóSGÏGïGrçùGtŷï¡SG
G

s|rÇjzGzÇukvyG
G

YWX]UGĀGYXTïSGGiGïG¡UG
G

ˊh¡Gŷ¡üGçˉGóŷGüçùGïGX_aWWGù
X_aWWGùG¡
X_aWWGùG¡GGG
G¡
GrĀGo
rĀGoç
GçGz¡ŷGhùGĀçóùG
rĀGoç¡çGO{çGUGY[UPSG
¡ç
¡ïGGŷï¡Gç ççùSGçGçùSG
ïŗGˀGïGGçùUG
G

pçùaG__V\`[T\WWG
UUVro¡iG

8

Balatonkenesei Hírlap

2016. június

2016. június 18-án kerül megrendezésre a III. Balatonman Kenese Triatlon Fesztivál. Az elmúlt két évtől eltérő módon
ezúttal nem szeptemberben, hanem június közepén költözik Kenesére a magyarországi triatlon társadalom jelentős része. Cikkünkben Zelcsényi Miklós versenyigazgató közreműködésével összefoglaljuk az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és megszólaltatjuk a hazai versenyzőket is.
– Harmadik éve büszkélkedhet Balatonkenese városa
azzal a megtisztelő címmel is, hogy Magyarország azon
három települése közé tartozik, ahol iron távú triatlonversenyt rendeznek. Minek köszönhető a helyszínválasztás?
– Fiatalon innen indultam, Keneséhez kötődik a vendéglátós pályafutásom első időszaka. Bizonyára többen emlékeznek rá, hogy több kenesei vendéglőt is üzemeltettem hosszú
éveken keresztül. Azóta részlegesen profilt váltottam, ma már
én is kétgyermekes apuka vagyok, de a mai napig van hétvégi
házunk a városban, így nekem Kenese a második otthonom.
Nagyon sok időt töltünk nyaranta a településen, így pontosan
tudtam, hogy kiváló helyszíne lesz a triatlonversenyünknek
is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen jelentős számú
triatlonos gondolja azt immáron harmadik alkalommal, hogy
érdemes ellátogatni Balatonkenesére. Az első évben 350,
tavaly 450 résztvevőnk volt, idén pedig 500 egyéni indulónál
lezártuk a nevezést már hónapokkal ezelőtt.
Kenesei indulók a III. Balatonman Kenese versenyen
Kelemen Nóra

Keneseiként nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy városunk egy triatlon versenynek ad otthont. Az utóbbi két évhez
hasonlóan idén is ott a helyem a résztvevők között, és szeretnék legalább a tavalyihoz hasonló eredményt elérni.
2015-ben óriási élmény volt középtávon a női mezőny abszolút győzteseként dobogón állni, hazai pályán. Idén nem
akarok tippelni a helyezésemet illetően, hiszen az a többiektől is függ, de minden erőmmel készülök a versenyre, és
igyekszem kihozni magamból a maximumot.
– Úgy érzem, a keneseiek többsége számára alapvetően
annyi maradt meg az elmúlt két évből, hogy a verseny napján le van zárva a Fő utca és csak korlátozások mellett lehet
autóval közlekedni. Hogy látja ezt a kérdést a versenyigazgató, és a vendéglátós?
– Azt gondolom, hogy Kenese számára egy ilyen szintű
esemény lényegesen kevesebb kényelmetlenséggel jár, mint

pozitív hozadékkal. Ezzel a versennyel ugyanis Kenese felkerült Magyarország sporttérképére. Az iron távosok hajóról
való indulása már fogalommá vált a sportolók között, és a
folyamatosan növekvő létszám azt igazolja számunkra, hogy
érdemes hosszú távon gondolkodnunk, és hagyományt teremteni a kenesei versenyből. Fontos látni, hogy egy sportoló
mellé átlagosan 2-3 fő szurkoló érkezik, így az 500 versenyző
mellé további 1.500 fő várható ezen a hétvégén, akik bizony
meg fogják tölteni a strand térségét. A strandon és az azt
övező területeken olyan forgalomra lehet majd számítani,
mint egy nyári csúcshétvégén, ami bizony jelentős hasznot
termel a városban működő szolgáltatóknak. A fent említett 2
ezer fő kizárólag a verseny miatt érkezik a településre, de az
eddigi tapasztalataink alapján jelentős számban térnek vissza
a versenyen kívüli időszakban is, hiszen felfedezik Kenese
értékeit.
Kiemelt köszönettel tartozunk a település vezetőségének,
akik azonnal felismerték a rendezvény adta lehetőséget, és
kezdettől fogva támogatják a törekvéseinket. Nagy örömet
jelent számunkra, hogy a lebonyolítást támogató helyi erők,
legyen szó a strand személyzetéről, a Városgondnokság vagy
a Polgárőrség munkatársairól, szintén szívesen működnek
közre, és azt érezzük, hogy az első év pozitív tapasztalatai óta
kiemelten készülnek erre a hétvégére a kenesei szolgáltatók
és a szállásadók is.
– Szerencsés helyzetben vagy, mert nem csak versenyigazgatóként éled át a versenyek izgalmát, hanem sportolóként is. Kérlek, mesélj arról, hogy a megítélésed szerint mit
tud hozzátenni egy verseny sikeréhez a helyi lakosság?
– Büszkeséggel tölt el, hogy jómagam is teljesítettem már
a 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból, és a 42 kilométeres maratoni távból álló iron távú versenyt. Hozzá kell
tenni, hogy magamat nem versenyzőnek, hanem teljesítőnek
tartom. Azok közé tartozom, akik nem szállhatnak harcba a
dobogós helyezésekért, ezért a távok teljesítése során mi
önmagunkat, saját határainkat győzzük le, ami viszont a megítélésem szerint egyenértékű érdem a profik teljesítményével.
Aki egyszer belekóstolt a triatlonba, azon belül is a hosszabb
távokba, az soha nem fogja elfelejteni a teljesítés élményét,
és egész életében emlékezni fog rá, akár az első csókra. Mivel akár a közép, akár a teljes táv teljesítése nagyon komoly
erőfeszítéseket kíván, hiszen a sportolók 5 és 16 óra közötti
időt töltenek a pályán, nagyon nagy szükségük van a szurkolók támogatására. Aki nem vett még részt ilyen erőpróbán, az
nem ne is sejti, hogy egy holtponton lévő versenyzőnek mekkora erőt tud adni egy ismeretlentől érkező bíztató szó, vagy
egy őszinte „Hajrá!” kiáltás. Bízunk benne, hogy Kenesén is
kialakul majd a nagy hagyományokkal rendelkező versenyeken tapasztalható szurkolás. Idén három kenesei indulóról
tudunk, de bízunk benne, hogy a helyi színeket képviselők
száma is évről évre emelkedni fog.
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Mivel tudjuk jól, hogy a keneseiek felelős autósok és sofőrök, ezért arra biztatjuk őket, hogy a verseny napján ne
vezessenek, hanem a Fregatt és a Csutora kocsmákban elérhető 100-100 korsó ingyen sörből fogyasszanak el egyet a
triatlonisták egészségére. Ha mégis autóba kell ülniük a verseny napján is, akkor viszont arra kérjük őket, hogy legyenek
megértőek, és ne a versenyzők miatt, hanem a versenyzőkért
nyomják a dudát!
– Ha jól tudom, akkor egyebekkel is készültök…
– Kiemelt célunk, hogy ne csak a versenyzőknek, hanem
a helyi lakosoknak is ünnep legyen ez az esemény, ezért a
fiatalok és az idősebbek számára is élményt nyújtó koncertet
szervezünk. A fellépő most még legyen meglepetés, a plakátokról majd minden kiderül!
A versenyközpontnak helyszínt biztosító Vak Bottyán
Strandon az egész rendezvény alatt a Hang On Produkció
(Debreceni Attila&Toldi Tamás) gondoskodik majd a jó
hangulatról, és lehetőség lesz ingyenesen megkóstolni a Dreher 24 sportitalait is.
Mivel ez alapvetően egy sportrendezvény, igyekszünk
minél nagyobb arányban megmozgatni a lakosságot. A triatlon mellett kísérőrendezvényként Energy Fáklyás Futam
néven futóversenyeket hirdettünk. A futószámok este 7 órakor indulnak, és fáklyákkal kivilágított futópályán zajlanak.
A triatlonisták által is használt 7 kilométeres futókör a strandról indul, és a Széchenyi parkon keresztül vezet a Füred felé
tartó kerékpárútra. Az első fordító Kikötő utcában lévő távolabbi vasúti átjárónál lesz kialakítva. A futókör másik része a
strandról a Parti sétányon át vezet majdnem a Honvéd Üdülőig, pontosabban szólva a Rege utcánál kell balra fordulni,
majd a Vak Bottyán utcára érve kell visszafelé haladni egészen a Sport utcáig, ami rávezeti a futókat a Parti sétányra,
onnan pedig a strandra. Az érdeklődők 7, 14, 21 és 42 kilométeres távon mérhetik össze a tudásukat. A futószámokra az
online nevezés folyamatosan biztosított, de még az utolsó nap
délutánján is biztosítunk helyszíni nevezési lehetőséget. Sok
szeretettel várunk minden kedves sportolni vágyót, hiszen a 7
kilométeres kör a többség számára egyértelműen legyőzhető
távolság. A futóeseményről további információk érhetőek el
az alábbi oldalon:
http://futas.maratonman.hu/energy-faklyas-futam-rendezvenyinfo/

– A település normál élete és a verseny összehangolásának előfeltétele a megfelelő mélységű informáltság. Kérlek,
vegyük végig, hogy mi várható a III. Balatonman Kenese
lebonyolítása során.
Június 17. (péntek)
A rendezvény pénteken este fél hétkor, az ünnepélyes
megnyitóval veszi kezdetét a Vak Bottyán Strandon kialakított versenyközpontban. A versenyzők és kísérőik többségének érkezése már péntekre várható, ezért péntek kora délutántól jelentős mozgás várható a térségben.
Június 18. (szombat)
A program 7:30-kor indul, amikor az iron (3,8 km úszás,
180 km kerékpár, 42 km futás) és speciál (1,9 km úszás, 180
km kerékpár, 7 km futás) távon versenyzőkkel a fedélzeten
kifut a komp a kenesei hajóállomásról, és megindul a vízi rajt
helyszínére. Pontban 8:00 órakor hajókürtre indulnak a versenyzők, akik a választott távtól függően egy vagy két kört
tesznek meg a strand előtti vízfelületen kialakított háromszög
alakú pályán.
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Az úszószám teljesítését követően a versenyzők nyeregbe
pattannak, és a Vak Bottyán strand – Kikötő utca – Vasúti
átjáró – Posta – Városháza – Kossuth-szobor útvonalon keresztül érik el a 29 kilométeres kerékpáros kört, amelyen 6
kört tesznek meg. A kerékpárpálya a Kossuth-szobornál kialakított, rendkívül látványos szurkolói zónától indul, és a Fő
utcán keresztül, Papkeszi érintésével Vilonyáig tart. A kerékpárosok biztonsága érdekében a Kossuth-szobortól a
„papkeszi úton” lévő körforgalomig reggel 8:00 és este
17:00 óra között teljes útzár lesz érvényben. A Fő utcán
lakókat arra kérjük, hogy abban az esetben, ha ebben az időszakban autóval szeretnének közlekedni, akkor még a lezárás előtt parkoljanak le valamelyik párhuzamos utcában,
mert ők sem hajthatnak majd ki a lezárt útvonalra. Szerencsére Balatonkenese úthálózata lehetővé teszi az alternatív útvonalakon való autós közlekedést, így az érintetteknek nem kell
nagyot kerülniük. A lezárásokról szóló információs táblákat
időben el fogjuk helyezni, továbbá önkénteseink segítségével
minden érintett háztartást fel fogunk keresni, és egy üveg bor
kíséretében kérjük majd szíves megértésüket és a támogatásukat.
Kenesei indulók a III. Balatonman Kenese versenyen
Tóth Péter

2007 óta űzök állóképességi sportokat, de a triatlonba csak
tavaly kóstoltam bele, és ebben a döntésben nagy szerepet
játszott a Balatonman Kenese léte. Kevesen mondhatják el
magukról, hogy a szülővárosukban rangos triatlonversenyt
rendeznek, de mi ezen szerencsések közé tartozunk. A tavalyi évhez hasonlóan idén is középtávon indulok, ez lesz az
idei főversenyem, és a terveim szerint jelentőset fogok majd
javítani az időeredményemen…
A városközpontban lévő üzletek előtt az első jelentős kerékpáros forgalom fél 9 és fél 10 között várható, a második
hullám pedig a rövidebb távokon indulók érkezésével, vagyis
12:15 és 13:30 között. Kérjük, hogy az autós bevásárlást
lehetőség szerint ne erre az időszakra időzítsék, mert a kerékpárosok áthaladását polgárőrök és katonai forgalomirányítók
biztosítják ezen a részen is, ezért ebben az időszakban az
autós behajtás esetén akár jelentős várakozásokra kell készülni.
Arra is alaposan fel kell készülni, hogy június 18-a az általános iskolai ballagás napja. A kerékpáros pálya bevezető
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szakasza érinti az iskola Táncsics utcai és Bajcsy-Zsilinszky
utcai kapujához vezető utakat is, ezért arra kérjük a 10 órakor
kezdődő ballagási rendezvényre autóval érkezőket, hogy
gépjárművüket lehetőség szerint az érintett útszakaszon kívül
helyezzék el, vagy a menetidőbe tervezzék bele a versenyzők
mozgását, és nagyon figyeljenek a forgalomirányítók jelzéseire. Az iskolai évzáró befejezése egy olyan időszakra esik,
amikor a kerékpáros bevezetőn nincs triatlonos mozgás, így a
verseny kizárólag az érkezési időszakra van hatással.
Kenesei indulók a III. Balatonman Kenese versenyen
Lipták Marcell

Élvezem, hogy a verseny jön hozzám és nem én a versenyre.
Kenese nekem az otthoni pálya. Pacsizok a szomszéddal,
egymásra integetünk a fákkal, és összekacsintunk még a
kátyúkkal is útközben. Ha pedig vége az egésznek, simán
hazasétálok.

2016. június

A versenyközpont és a kerékpáros depó a strand központi
részén kerül kialakításra, és terület 30%-át foglalja el. Ennek
ellenére, jó idő esetén a strand nyitva lesz, szolgáltatásai a
normál szabályok szerint vehetőek majd igénybe. A fürdőzőknek arra kell készülniük, hogy 8 és 10 óra között, valamint 12 és 13:30 között a vízfelület bójákkal elzárt részén
zajlik majd az úszó versenyszám, amit vízi és szárazföldi
forgalomirányítók biztosítanak, és az úszószámok alatt az
elkerített részeket nem lehet majd fürdőzésre használni. Délben lesz a középtávon (1,9 km úszás, 90 km kerékpár, 21 km
futás) és 40.5 távon (950 méter úszás, 32,5 km kerékpár, 7
km futás) versenyzők rajtja, ekkor közel 400 ember lesz a
vízben, ami szerintem nagyon látványos élményt nyújt majd a
fürdőzők számára is.
A strandolókat érinti majd a futó versenyszám is, ugyanis
a futókör a strand parti szegélyén teljes hosszban áthalad. A
futók várhatóan 14:30-tól jelennek majd meg tömegesen a
strand területén, ezért innentől kezdve forgalomirányítókkal
lesz szabályozva a vízbe való be- és ki irányú közlekedés, de
a megítélésem szerint ez nem von majd le a strandolás élvezeti értékéből.
A korábban említett futóversenyek egyes számai a késő
esti órákban zárulnak, és az utolsó iron távú teljesítők várhatóan éjfél környékén fognak beérkezni, akiket a triatlonversenyeken hagyományosan hangos ováció, és jelentős tömeg
fogad, ami a kívülállók részérére is megrendítő hatást tud
kiváltani, ezért szívből ajánljuk a részvételt.
Június 19. (vasárnap)
Ezen a napon már nincs sportesemény, de a hétvége záró
akkordjaként vasárnap 11 órakor kerül sor az újdonsült
ironmanek köszöntésére, és az ünnepélyes eredményhirdetésre. Erre az eseményre is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, mert a megható hangulat magáért beszél.
Az eseményről további részletek olvashatóak az alábbi
weboldalon: http://balatonman.hu/balatonman-kenese/

Tóth Péter

2016. június
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2016 nyarán negyedik alkalommal, immár a MOL Nagyon Balaton programsorozat részeként
megrendezendő Everness Fesztiválon tölthetnek együtt öt felejthetetlen napot a
Balatonakarattyára látogatók az önmeghaladás, a tudatosság, a nyitott gondolkodás, az egészséges életmód, a mozgás, a zene és valódi kikapcsolódás szellemében.
Ezúttal ráadásul a magyar spirituális világ legnevesebb alakjai mellett számos olyan világhírű, külföldi író, tanító, előadó is csatlakozik a
programhoz, akik most először lesznek jelen hazánkban - életében
először érkezik például Magyarországra James Redfield, A mennyei
prófécia szerzője, aki június 30-án, pénteken tart majd előadást a
fesztiválon. Az író kultuszregényei segítenek megérteni az olyan,
mindannyiunk életében naponta bekövetkező, véletlenszerűnek tűnő
eseményeket, mint amikor tekintetünk összetalálkozik egy idegenével,
de a szerző ösztönös megérzéseink jelentőségét is megvilágítja. Úgyhogy ha valaki még nem olvasta a könyveket, akkor azért, ha pedig
már igen, akkor azért érdemes ellátogatni az előadásra, amelyen a
szerző felismerési mellett további gyakorlatokat is elsajátíthatnak a résztvevők. Mi több, az író nemcsak
egyetlen napra érkezik, hiszen július 1-én, szombaton egy szűkebb létszámú workshopot is tart
majd a helyszínen, ahol még több lehetőség nyílik a személyes beszélgetésre, illetve akár a könyvekkel,
akár saját életünkkel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők.
Ezen kívül elfogadta a meghívást Wm. Paul Young, A viskó, és Keresztutak című könyvek írója,
Kyriacos C. Markides A ciprusi mágus szerzője, és Mabel Katz, a Ho’oponopono nemzetközileg elismert szaktekintélye is jelen lesz. Természetesen a legnevesebb magyar előadók is részt vesznek a rendezvényen: Müller Péter, Soma Mamagésa, Kassai Lajos (A lovasíjász című dokumentumfilm főszereplője), Fenyő Iván (színművész), Szabó Gyuri bácsi (a Bükki Füvesember), Kereszty András, Diószegi
Ádám (modern jógi), Dr. Grandpierre Atilla, Kalo Jenő, Balogh Béla, Egedi-Kovács Melinda (a Life
Sutra Védikus Iskola alapítója), Leél-Őssy Tamás (csikung oktató), és a lista folyamatosan bővül.
Zenei élményekből sem lesz hiány, rendkívül változatos zenei programok várnak a látogatókra: Estas
Tonne, Kailash Kokopelli, a Meszecsinka együttes, és a tavaly nagy sikert aratott Tribali zenekar
idén is fellép az Everness Fesztiválon!

Ne maradj le!

Május 31-ig még te is kedvezményes áron vásárolhatod meg fesztiválbérletedet
vagy napijegyedet! Az elővételes jegyekért kattints ide:
http://everness.hu/jegyek

A fesztivál ideje: 2016. június 28 – július 3., Balatonakarattya
Csatlakozz az Everness Fesztivál Facebook oldalához:
https://www.facebook.com/everness/
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Eperillat alkonyi fényben
A sötétben elmondott Miatyánk után már csak a gerendában percegő szú, a holdat ugató kutyák felelgetése, és a faragott bútorok reccsenése hallatszik a nehéz dunyha alatt, a
nagy utazás éjszakáján, Királyszentistvánon, talán 1969-ben.
Ez volt az egyetlen közös utazásom nagyanyámmal, akinek
arca most már csak néhány szomorúan megsárgult fénykép
széléről néz rám, a régi családi albumból. Egyébként nagyanyámra sohasem szoktam gondolni. De most, az első eperlekvár főzésekor, a júniusi alkonyatban, nemcsak eszembe jutott,
hanem egy pillanatra ott állt mögöttem a konyhában, szürke
kendőben, fakó kötényben, és mosolygott. Ekkor jutott eszembe a mi nagyon régi, és egyetlen közös kalandunk.
Királyszentistvánon a legfiatalabb öccse, Lajos bácsi maradt az öt testvér közül a szülői házban, ahol annakidején csillagtalan éjszakákon, petróleumlámpa fényénél megszülettek.
Keneséről csak csajági átszállással tudunk úticélunkhoz jutni, így a vonatablakból
futó fák, bakterházak, és
villanyoszlopok igazi távolságot ígérnek. Csajágon várnunk kellett a poros délutánban a csatlakozásra, én izgatottan figyelem a sínek felett
vibráló forró levegőt és várom a mesebeli Királyszentistvánt, Lajos bácsival, Bözsi
nénivel, a Bajnok nevű kutyával és a patakpartig húzódó kukoricással, a kopasz
dombról fújó széllel, egy már
akkor is régi világ utolsó
csodáival, tehénkolompolással és frissen fejt tej illatával. Egy
kis fapados vonattal zötykölődünk tovább, a sóhajtozó mozdony nehezen boldogul a három kocsiból álló szerelvénnyel,
így tényleg olyan, mintha nem is térben, hanem időben utaznánk. Nagyanyám régi szomszédok régi történeteit meséli,
időnként kimutatva a vonat ablakán, sok évvel távolabbra.
Végül a jegenyék mögül kibukkannak Vilonya meszelt falai,
a szerelvény nagy zökkenéssel megáll, és már a kavics csikorog a lábunk alatt az állomáson, ahonnan csak elindulni lehet,
de megérkezni nem… Először a vilonyai rokonokhoz visz
minket a délután, nyikorgó kapuk nyílnak ki és megláncolt,
csimbókos szőrű kutyák ugrálnak ránk örömükben, port kavarva a kiszáradt udvarokon. Billegő lábú hokedlikon lógatom lekonyult fűzőjű ünneplő cipőmet, ami a portól már
hozzászürkül a naponta felmosott régi konyhakövekhez. Tej
és liszt illata keveredik a mosószappan szagával, miközben
szürke fejkendők alól, ekével barázdált arcú öreg nénik néznek rám mosolygó szemmel, kérges kezükkel nagy tál pogácsát és pókhálós palackban málnaszörpöt tesznek a viaszosvászonra. A Pista, Jóska, Bandi bácsik nincsenek otthon,
hiszen a nap még a jegenyék tetején lovagol, és a kukoricás, a
krumpli és szőlőföldek estig marasztalják az embereket.
Nagyanyám rövid mondatokat vált ezekkel a hozzá nagyon
hasonló nagyanyákkal, én füvet tépdesek a hátsó udvarokban

a tyúkoknak, farakásokon nyújtózkodó álmos macskákat
figyelek, és hangyákat számolok karózott paradicsombokrok
árnyékában. Aztán amikor az utolsó pogácsás tál is visszakerül a felemás üvegű konyhakredencekbe, a szám már nagyon
ragad a málnaszörptől, és a diófáknak megnyúlik az árnyéka,
elindulunk Királyszentistvánra, ami kőhajításnyira húzódik a
vasút túloldalán. A csimbókos szőrű kutyák ugyanúgy ugrálnak ránk kifelé menet is, a kapukban elhangzó, viszontlátásra
vonatkozó szavakat már senki sem veszi komolyan és a szürke
fejkendős nénik nem csak ebben az alkonyatban oldódnak
fel… Hazafelé fordított biciklit toló emberek bólintanak felénk
árnyékot adó kalapjuk alól, és a kutyaugatás már a gazda
érkeztét adja hírül. A síneken túl már kibukkan a faluszéli öreg
ház az útkanyarban, fehérre meszelt falai barátságosan üdvözölnek minket a violaszínű ég alatt. Bözsi néni vár minket.
Lajos bácsiékat a hetvenes
években rendszeresen látogattuk
anyámékkal, így az ő emlékük
jóval erősebben él bennem, mint
ugyanarra a kockára többször
exponált fénykép, a sparhelt előtt
álló szomorú arcú öregasszony és
a lavórban arcot mosó acélból
kovácsolt ember többrétegű emlék. Ők még abból a világból
származtak, ahol az emberek
minden hajnalban szembenéztek
a kelő nappal, a verejtéküket
belesütötték a kenyérbe, és a
kukoricásban suttogó szélben
régi istenek üzentek…
A szakajtóba szedett friss tojás és a kamrában lógó szalonna ugyanabban a lábasban végzi, a sülő szalonna sercegése keveredik a tűz ropogásával, a
két öregasszony beszélgetése a kutyaugatással, a rántotta
illata a friss tej szagával, a halvány lámpafényben köröző
legyek játéka a sarkokban megbújó homállyal. Közben megjön Lajos bácsi is, de előbb becsukja a csirkéket és megitatja
a lovat. Vele együtt jön be a hatalmasan jámbor farkaskutya
is, a farokcsóválásával komoly veszélybe sodorva a piros
muskátlikat az előszobában. Bözsi néni hiába kiabál vele,
aztán hozza a seprűt is, de mindezek hidegen hagyják, amíg
gazdája szelíden rá nem szól: - Eridj ki, kiskutyám. Az öreg
bort tölt vastag falú decis poharakba, mások isteneit szidva,
de a szeme mosolyog, mert az örök harc élteti minden nap,
kint a napégette földeken, vagy a gőzölgő vacsora mellett is.
Aztán az ő istene is odaül a pattogó tűz, és a bor mellé, mert
igaz ellenfélként tisztelik egymást. A hosszú nap izgalma
fáradtsággá változik bennem, mintha a lámpafény is halványabban világítaná meg Csipkerózsika kastélyát a falvédőn.
Bözsi néni leszedi az asztalt, az öreg is halkabban beszél, a
kutya küszöbre hajtott fejjel nyulakkal álmodik. Lefekvés
előtt még kimegyek a hátsó udvarra pisilni, de már csak a
macska kísér el egy darabon, aztán már csak a nyáresti égbolt
hatalmas csillagrendszerei takarnak be szelíd öleléssel…
Sarkadi Péter
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Ke nesé re j ön az e gyik magyar Be atle s
A THE

ZENÉJÉRŐL — MIÉRT OLYAN JÓ A BEATLES ZENÉJE? — EGY KIS ZENETÖRTÉNET

A Beatles pályája és életútja a világhírnév és a világsiker egyedüli és hiteles
receptje. Mindenki titokban erre vágyik,
mindenki ezért kezdi el, csak senkinek se
sikerül!
A Beatles zenéi szinte mindenféle
igényt kielégítenek. Ez pedig összefügg
azzal, hogy az embereknek sokféle igénye
van. Pontosabban az emberek sokfélék.
Éppen ezért van olyan sokféle zene is.
Persze minden szerteágazás ellenére a
zene azért egy eléggé behatárolt dolog.
Kizárólag hangokból áll, ami ráadásul
elég szűk keretek között mozog. Az emberi fül hallástartománya más élőlényekhez képest nem túl széles. Sokféle hang
létezik, amit az ember egyszerűen nem is
hall. Ezek után elég furcsa, hogy olyan
sokféle zene van. Már csak azért is, mert
ennek tulajdonképpen a lehetősége sincs
biztosítva. Tehát ez a sokféleség végeredményben inkább csak „néhányféleség”, ami persze a felületes szemlélőnek
könnyen sokféleségnek tűnik. De ez
inkább csak látszat. A különféle zenéket
nem túl nehéz összeszámolni.
Először is, első ránézésre leginkább
csak jó vagy rossz zene létezik. Ahogy
azt mondjuk, hogy tiszta vagy hamis. A
tiszta zene harmonikus és rendezett, kellemes hallgatni. Ezt szinte mindenki
tapasztalta már. A „hamis” fülsértő, de
nem feltétlenül zeneelméleti alapon,
hanem esztétikailag kellemetlen, elviselhetetlen. Ezt az érzést is sokan ismerik,
mert tapasztalták már. Például a diszkók
hallatán. A zene tehát lehet jó és rossz
élmény illetve közömbös. Ami függhet
attól is, hogy az ember milyen hangulatban, milyen állapotban van.
Ezen kétfélén, a jón és a rosszon kívül
van még régi és új zene. Hagyományos és
modern. Stílusos és stílusteremtő. Azaz
egy korábbi stílushoz tartozó, illetve azzal
ellentétben egy új stílust meghonosító,
terjesztő zene.
A népzene, klasszikus zene, kortárszene meghatározás nagyjából mindent lefed. Persze lehet olyan zene is, ami ezeket
mind magába foglalja. Túl azon, hogy
valakinek éppen tetszik-e valami vagy
sem, mert mindegy hogy milyen lábbal
keltünk fel, önnön elképzeléseinket félretéve, be kell látnunk, hogy ezen kívül
nem igazán létezik másmilyen zene. Mert
emberlétünk lényegéhez tartozik, hogy azt
fogadjuk el, ami nekünk tetszik, amit
szeretünk. A tudatunkat is átformálhatjuk,
elkezdhetjük az értékeinket átértékelni,

ellenőrizni. Más szóval megvizsgálhatjuk,
hogy mi mért tetszik, illetve nem tetszik
nekünk. A közömbösség inkább a nemtetszés. És azért mert valami nekünk tetszik,
még nem biztos, hogy az jó is, illetve ami
nem tetszik, még nem biztos, hogy az rossz.
Tehát a népzenébe belefér minden régi
zene, amit az őseink ismertek, a törzsi
zenék, amit valamikor a világ minden
táján a parasztok, a nép fiai, az átlag
emberek játszottak és szerettek. Amit az
orvosok, a gyógyító táltosok és a mesterek használtak, a dobok ütögetésével és a
fémek pendítésével. Zenei alkalmak, lakodalmak, istentiszteletek és egyebek alkalmával énekeltek, muzsikáltak. Munka
közben, vagy csak szabadidőben. Lejegyzést és kottát csak ritkán használtak. Ezek
kevés kivételtől eltekintve nem profi
zenék voltak, vagyis nem lehetett megélni
belőlük. Néhanapján persze járt értük
pénz is. Aki viszont olyat muzsikált ami a
környezetének nem tetszett, az nem maradt meg. És ez igaz minden előadóra.
Leginkább azt kellett játszani, amit kértek
vagy elvártak – vagyis, ami tetszett. A
népzene azért létezett, mert a nép szerette.

A klasszikus zenébe szintúgy belefér
minden régi zene, amit a rmúltban, nagynevű muzsikusok játszottak. Nem mindig,
de leginkább az udvarnál, vagy valami
gazdagabb helyen, fizetet állásban, általában gondosan lejegyezve, kottázva. Itt is
csak azt lehetet játszani, amit elvártak,
amit szerettek és elismertek. Ahogy a
stílus mind jobban kikristályosodott, és az
irányzatok kialakultak, a zenészek azokban alkottak, egyre szabadabban, a saját
maguk örömére és a „szakma”, a zenésztársak elbűvölésére (gregorián, reneszánsz, opera, barokk, klasszicista, romantikus, impresszionista, avantgárd).
Önmegvalósítás volt ez, melyet elismeréssel illettek. A népszerűség megvolt a
népzenében és a klasszikus zenében egyaránt, ahogy a modern zenében is megvan, mert e nélkül a zenének – legalábbis
úgy látszik – nem sok értelme van (számunkra, emberek számára).

A modern zene ösztönösen és tudatosan a régi, előtte volt zenékből merít,
illetve hozzájuk viszonyul, és újítani is
próbál. A legfontosabb találmány a hangrögzítés, a gramofon, a magnó és a lemez
miatt a kotta háttérbe szorult; illetve a szerepe megváltozott. Napjaink zenéje, az
utóbbi évszázad muzsikája, a sokféle stílus és irányzat ellenére (blues, jazz,
country, tánczene, rock and roll, beat,
hard rock, progresszív, diszkó, metál,
punk, alternatív, világzene, elektronikus
zene, rap, acid, indusztriális stb.) ugyanazon keretek között mozog. Alapvetően
hang, dallam, kíséret és vagy szöveg,
ének. A csupán rövidebb életű divatirányzatokhoz társult zenei stílusok a mi esetünkben, összehasonlításunkban nem érdemelnek figyelmet. Hiszen láttuk, hogy
amit szeretnek az emberek, az tartós.
A Beatles muzsikája egy páratlan zenei
alkotás. Rendkívüli időben, rendkívüli
módon nyilvánult meg. Kezdetben „skiffle” zenébe ágyazottan született, a népi
motívumokat, a természeti népek ősi zenéjét hasznosítva, utánozva és kombinálva jött a világra, az 1950-es években,
amikor a Beatles tagjai még csak tizenévesek voltak. A skiffle, melyet John
Lennon, a Beatles vezetője is játszott,
amikor még nem volt rock and roll (mely
1955 körül született), ami mindennek az
alapja, tehát a skiffle egy olyan populáris
zene, mely többek között jazz, blues, folk
és country népies gyökerekkel rendelkezik és ilyen hatásokkal bír, miközben
nagy előnyére házilag is „előállítható”,
ráadásul improvizatív, tehát rögtönző, és
nagymértékben nem is hangszerfüggő,
vagyis zenei tudást sem igényel. Ebből
bontakozott ki a Beatles zenéje is. Tehát a
Beatles nagymértékben sajátosan „népzenei” gyökerű.
A skiffle egy össztársadalmi mozgalom
volt, melyet elsöpört a rock and roll, s a
Beatles az 1950-es évek második felében
már ebben a stílusban játszott, Elvis Presley-ék hatására, és nem mellékesen, kimagasló színvonalon. Első felvételeik ebből az időszakból valók. S bőven vannak
köztük már saját szerzemények is.
A Beatles óriási előnye, hogy azonnal
saját szerzeményekkel jelentek meg, saját
maguk készítették és adták ki a zenéjüket.
S a jogi dolgaikat is maguk képviselték.
Ez ő előttük elég szokatlan és merőben
újszerű „üzleti” magatartás volt; – de
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üzleti, a szó szoros értelmében üzleti beállítottság volt.
Az 1950-es évek és az 1960-as évek
fordulójára a Beatles még nem volt világhírű, de már hazájukban többen ismerték
és szerették őket, holott még mindig csak
tizenévesek voltak. S például már Németországban is arattak sikereket. Az ebben
az időszakban készült és fennmaradt
felvételek arról tanúskodnak, hogy a
zenekar kimondottan tökéletesen játssza a
nagy gospeleket, jazz, country, tánczenés,
korabeli közkedvelt sláger és rock and
roll darabokat – másokkal, a kortársakkal
összehasonlítva, talán még jobban is!
Méltó módon, 1962-re már befutottak,
lemezük is jelent meg, és innen már nem
volt megállás. Egészen a csúcsok csúcsáig repítette őket a saját zsenialitásuk,
zenéjük. Tulajdonképpen még alig voltak
húsz évesek mikor világhírűek lettek, és
egyikük sem töltötte be a harmincat, mire
már feloszlottak, abbahagyva a Beatleszenélést. 1963 és 1969 között alkottak
meg mindent. Ez pedig hét év. Ami talán
nem sok, de éppen elég, ahhoz, hogy a
recept tökéletes legyen.
Az említett stílusok után (rock and roll
stb.), azonnal, már 1960 és 1964 között
egy új stílussal álltak elő, mely tulajdonképpen rájuk érthető leginkább, a beattel. Ez az egész világon hisztériát váltott
ki, soha azelőtt és azután nem látott, nem
tapasztalt rajongást, az együttes, a Beatles
iránt. Ez példátlan volt. Beatlemánia.
Azóta is mindenki ezt próbálja megközelíteni! (Lemásolni.) – Holott a stílusteremtés, az újszerűség volt a titok!
Ebben az időben és ezt követően slágereket írtak és állandóan vezették a slágerlistákat. Óriási koncerteket adtak, holott
még normális, mai értelemben vett koncerterősítés sem létezett, mert a technikai
fejlődés lemaradt a Beatles mögött!
Végül 1965-ben több mozifilm és mindenféle leírhatatlan és megismételhetetlen
siker és elismerés után megírták mindenidők legismertebb dallamát és számát, a
Yesterday című balladát, mely többek
között azóta, egyedülálló módon a világűrbe, az univerzumba is eljutott.
A Beatlesnek nem kellett a Yesterday.
E nélkül is a korszak legérdekesebb, legizgalmasabb és legnagyobb zenéje az övék lett volna. De a Beatles nem lenne a
legnagyobb, ha nem újítanak, méghozzá
sikeresen. 1965-től humoros, vicces zenéket játszottak, amilyeneket előttük senki
se próbált – ezt ma már egyszerűen angol
humornak hívják (lásd az őket utánzók
sorában pl. a Monty Python társulatot).
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1966-tól pszichedelikus zenéket játszottak, melyre a világ annyira rákattant,
hogy azóta se jött ki belőle egészen. Az
abszurdtól a végletesig, az angyalitól a
démoniig mindent felmutattak, a legmagasabb színvonalon. Többek között a
Tomorrow Never Knows című számuk
egyetlen akkordból, hangból áll, és vallási zene, tibeti buddhista bölcselet. Tehát
ezáltal a minimalista, az avantgárd zene,
és a vallási meditáció is az övék.
A királyságban többek között lovaggá
is azért ütötték őket, mert az 1963 és
1966 közötti négy évben a Brit Birodalmi
Bevételeket annyira megsokszorozta a
Beatles, hogy gyakorlatilag megmentették
és felemelték a gazdaságot, mert óriási
mértékben gyarapították a nemzeti vagyont. Ez összehasonlításban szintén túlszárnyalja bármelyik előadóművész lehetőségeit. Mert a Beatles négy tagja azért
mégiscsak alulról jött, az utcáról, és teljesen tanulatlanok és képzetlenek voltak,
amolyan igazi vidéki srácok. De zsenik.
És négy év, felfoghatatlanul rövid idő
ennek az elérésére. De nekik sikerült.
Egyedül nekik.
1967-ben elkészítették az első koncepcionális lemezt, melyet a mai napig mindenki csak utánoz. Kitalálták a leghülyébb (legfurcsább) zenekarnevet (Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band), me-

lyet azóta is mindenki csak felülmúlni
próbál, mármint a nevek terén. Ebben az
időben már szimfonikus, klasszikus zenéket is játszottak, vonósnégyestől a nagyzenekarig. 1966-1967-től mégis rockzenét játszottak, mely a kortársakat legalább
annyira megérintette, mint előzőleg a beat
és a beatlemánia a rajongóikat. A szakma, Jimi Hendrix és a többiek, a legnagyobb sztárok is rajongtak értük, istenítették őket, és elbűvölve figyelték minden
mozdulatukat. – És ez a mai napig így
van. S ez is csak nagyon keveseknek adatott meg (mint pl. Elvis, Mozart, Bach stb.).
Utolsó teljes évükben, 1968-ban, mindent kipróbáltak. Az egyéniességtől a
keményzenén keresztül az értelmetlenzenéig (Revolution 9) mindent megalkottak.
Először ők játszottak hippi zenét, a hosz-

2016. június
szú haj és a rocker külső is a tulajdon
védjegyükké vált. Szimfonikus zenét,
modern zenét, rövid zenét, és több tételes
művet, kő kemény zenét és program muzsikát, a természet hangjait, filmzenét,
letűnt korok zenéjét, zajművészetet, gyerekzenét, slágert sláger hátán, és világslágert stb. alkottak ekkor (pl. Hey Jude).
Ekkor már a legszínesebb és legsokoldalúbb zenét alkották.
Az újszerűség csúcsán, utat nyitottak
az elkövetkező stílusok számára, a hard
rock, a progresszív rock és az azóta kialakult zenék legtöbbje mind a Beatlesből
táplálkoznak. 1969 nyara után tulajdonképpen már nem alkottak semmit, mert az
együttes feloszlott, csak a hivatalos bejelentéssel vártak 1970 tavaszáig. (Bizonyára, mert képletesen szólva, összeomlott volna a világ, ha megfelelő előkészítés nélkül csak egyszerűen közlik a rossz
hírt.) 1969 januárjában utoljára léptek fel
közönség előtt. A ház tetején. (Tetőkoncert.)
Sok minden van, ami páratlan és rendkívüli a Beatlessel kapcsolatban. A legcsodálatosabb mégis az, hogy az első
hangjuktól az utolsóig, felfelé ívelő – és
teljesen eredeti – tudott lenni a zenéjük.
Mindig jobb és jobb volt 1963 és 1969
között, mindegyik lemezük.
A Beatles nagyságát ma már hajlamosak az emberek elfelejteni. Valószínűleg
azért, mert a zenét, az ember zenéjének a
teljességét, amit itt vázoltam, nem szeretik és tulajdonképpen nem is értik, hogy
mi az. Azóta már sikk lett utálni is a Beatlest. Nincs is más csak az utánzás vagy az
utálás. A valamire való zenészek mind
utánozzák a Beatlest, a mások meg utálni
próbálják, néha azt sem tudják pontosan,
hogy miért. Akit már az egész világ szeret, azt szerintük, muszáj elutasítani. –
Nem szeretni a szeretetet, elég szélsőséges hozzáállás.
Ha igazán meggondoljuk, a Beatles zenéje mindenféle zenei igényt kielégíthet.
És a Beatles üzenete, mondanivalója egy
szóval is összegezhető: Szeretet! (Love).
Az a mondás is járja, hogy „aki a Beatlest
szereti, rossz ember nem lehet”.
Most Balatonkenesére jön, és 2016.
június 25-én, a szezonnyitón ad koncertet
a Blackbirds nevű magyar Beatlesemlékzenekar. Akik velünk együtt megértették ezt a muzsikát és közvetíteni is
akarják mások felé is. Meghallgatjuk
őket! Mert szükségünk van rá. – Nekünk,
szükségünk van a szeretetre! – All We
Need Is Love.
Vasváry-Tóth Tibor
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bemutatkozik az ÚrkÚti csillagÁszati klub!

2016. június 11. szombat, 14:00 – 16:00 óra, Balatonkenese, Tájház
Az Úrkúti Csillagászati Klub tagjaival, a Nap felszínével és a meteoritok csodálatos világával ismerkedhetnek meg az érdeklődők június 11-én, szombaton a Tájházban.
Központi csillagunk felszínének megismerésében két műszer lesz a segítségünkre, melyekkel a
fotoszférát és a kromoszférát tanulmányozhatjuk majd.
A program másik felében (vagy ha rossz idő lesz, teljes egészében) a Klub meteorit gyűjteményét vesszük szemügyre, egy sztereomikroszkóp segítségével. A gyűjtemény több darabja kézbe
vehető!

2016. július 1. péntek, 21:00 óra, Balatonkenese, Tájház
Távcsöves csillagászati bemutató a Tájházban!
Az este folyamán az Úrkúti Csillagászati Klub tagjai hozzák közelebb a távoli világűr objektumait.
Kalandozásunk során meglátogatjuk a sok titkot rejtő Mars vöröses korongját, majd a bolygórendszer gigászára, a Jupiterre vetünk egy pillantást. Az este sztárja a Szaturnusz csodálatos gyűrűrendszere és holdjai. Az igazán kitartóak jutalma pedig az éjszakai égbolton szétszórt távoli csillaghalmazok, ködök és galaxisok meglátogatása.
A bemutatón megjelennek a Klub nagyteljesítményű csillagászati távcsövei, hogy azokkal hozzuk
közelebb az éteri testek világát a Föld lakóihoz.
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Gyógyító szőlőmag őrlemény
Uszkay Józsefnénél jártam egy kis csicsókagumóért, s jót beszélgettünk a gyógynövényekről, hogy Ő is milyen egészségesen
él és sok gyógynövényt használ. Meglepett a szőlőmagról való tudományával, amiről eddig tudtam, hogy jó az érfalak egészségének védelmére, de hogy még mi minden másra, azt nem. Utánanéztem, s ezeket most megosztom Önökkel.
A szőlőmag őrlemény legfontosabb tulajdonsága, hogy
koncentráltan tartalmazza a szőlő legfontosabb jótékony
összetevőit, s egyben rendelkezik a friss gyümölcs egészségmegőrző hatásaival is. Többek között hozzájárul egyes rákos
megbetegedések megelőzéséhez és kezeléséhez, emellett szabályozza a vérnyomást, csökkenti a
koleszterinszintet, fokozza a zsírbontást. Jól használható gyulladások
ellen, valamint az Alzheimer-kór
tüneteit is enyhítheti. Mindezek
mellett fogyasztása segít megőrizni
a bőr és a haj szépségét is.
A szőlőmag
őrlemény teljességgel megőrzi a gyümölcs valamennyi előnyös tulajdonságát.
Állagának köszönhetően joghurtba,
gyümölcslébe keverve, vagy akár
vízzel hígítva, könnyedén, az év
bármelyik napján fogyasztható.
Nagy mennyiségben tartalmaz
többek között például fenolsavakat
és E-vitamint, amelyek az egyik leghatékonyabb antioxidánssá teszik. Óvja a sejteket, szöveteket és a belső szerveket a
szabad gyököktől. Mivel bővelkedik C-vitaminban és bétakarotinban, az antioxidánsok a szervezetbe kerülve lényegesen hosszabb ideig, akár három napig is aktívak maradhatnak. Értékét növeli, hogy linolénsavban is gazdag, mely egy
olyan létfontosságú esszenciális aminosav, melyet a szervezet
egyébként nem képes előállítani. Mindemellett méregtelenít,
és a vérnyomást valamint a koleszterinszintet is csökkenti.
Szintén hozzájárul a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez, hogy a szőlőmag őrlemény összetevői megóvják a
szervezetet a légszennyezés és a dohányfüst káros hatásaitól,
valamint erősítik az érfalak sejtjeit. Flavonoidjai megtisztítják
a vért a felgyülemlett toxinoktól.
Egyvalamire azonban figyelnünk kell: csak akkor tartsunk
szőlőmag kúrát, ha nem szedünk véralvadásgátló szereket, a

szőlőmag ugyanis erős véralvadásgátló hatóanyagokat tartalmaz.
Szőlőmag őrleménnyel hatékonyan lehet fellépni a rák kialakulása és a gyulladások ellen. Kiváló gyulladáscsökkentő
hatását főleg a húgyúti gyulladások, az arcüreggyulladás, az
ínhüvelygyulladás, valamint a különböző
bőrgyulladások kezelésében és megelőzésében fejti ki. Szintén gyulladásellenes
hatása révén segít enyhíteni az aranyeres
panaszokat is. Antioxidáns összetevőinek
köszönhetően csökkentheti egyes rákos
megbetegedések, elsősorban az emlő-, a
prosztata- és a bőrrák kifejlődésének
kockázatát, illetve javíthatja a betegségek
gyógyulásának esélyét. A kutatók megállapították, hogy a szőlőmag jelentősen
csökkentette a vastagbéldaganat méretét.

Fogyókúra és szépségápolás szőlőmag őrleménnyel
A szőlőmag őrlemény segíti az étkezési zsírok feldolgozását, ezáltal javítja a fogyókúrák hatékonyságát. Mivel fokozza a glükóz lebontását, a kettes típusú cukorbetegség
megelőzésében is szerepet kap. E-vitamin-tartalma hozzájárul
a látás javításához: rendszeres fogyasztásával megelőzhetők,
illetve mérsékelhetők a televízió, computer, és a cukorbetegség okozta szemkárosodások. Szépségápolónak sem utolsó: antioxidáns hatása révén javítja a fejbőr vérkeringését,
ezáltal táplálja és erősíti a hajhagymákat, megelőzi a hajhullást. Resveratrol tartalmából adódóan hatékonyan tünteti el az
idő nyomait: fogyasztása hatására a bőr rugalmasabbá és
ellenállóbbá válik, mivel serkenti a bőr természetes kollagén
termelését, a mikroráncok is kisimulnak.
Fazekas Andrásné

Szandányi István:
A pap kutyája
Ha megszólal a templom tornya,
a pap kutyája megmorogja,
aztán vonít, addig vonít,
amíg csak a harang kondít.
Égre száll a sok hörgés,
a négylábú könyörgés –
orrával sejti, tudja,
fenn lakik a világ ura;
ha megnyílik a felhőörvény,
hozzá vezet ez az ösvény.
Érti a falu, jobban mi se,
kezdődik már a mise.
Kenese, 2015

Fazekas Andrásné:
Lelkemnek kertjében
Lelkemnek kertjében kinyílnak a színpompás virágok.
Örül a szívem, hogy rajtuk apró pillangókat látok.
Oly varázsos minden, s Nap ragyog a tájon,
Simítja sugarát a kinyíló virágon.
Csodálom a kertet, lelkemnek tavaszát,
Hajamba fonom a Napnak aranyló sugarát.
Virágkoszorút kötnek a tündérek nékem,
S madárkák röppennek a kezemre szépen.
Életnek Örömét dalolják szívembe Mától,
Hogy a Szépet láthassam ezentúl a Világból!
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Hivatalos partnerségi megállapodás jött létre
a Magyar Honvédség
és a helyi Polgárőr Egyesületek között
Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ a balatonkenesei és a
balatonakarattyai polgárőr egyesületekkel 2016. május 10-én.
A megállapodásban a Honvédség és a polgárőr egyesületek az
eddigieknél szorosabb együttműködését rögzítik, melynek keretében
többek közt a polgárőrök részt vesznek a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ objektumainak felügyeletében, illetve a partnerség fontos elemei egymás rendezvényeinek
összehangolása, a tudásmegosztás és az ismeretátadás.
A jövőben az érintett felek intenzívebb együttműködése indul
meg, melynek hatását remélhetően az érintett települések lakosai
élvezhetik majd elsősorban.
A megállapodást a Honvédség képviseletében Piros Ottó ezredes, a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület nevében Ritter József elnök, a Balatonakarattya Kapuja Polgárőr Egyesület nevében pedig Thury Pál elnök írta alá.

Június 4. – Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, 2010-től a Nemzeti Összetartozás Napja.
„Nem, Nem, Soha!”

Bayer Emil: Nem felejtünk…
Világszerte él még
egy fogyó, kis
magyar csapat.
Vagyunk hát, nos,
néhányan e
földtekén:
kezünk nyugodott
tollon, szikén, ekén.

Dolgoztunk, szerettünk,
ettünk, ittunk,
sírtunk, nevettünk.
Mi a közös bennünk?
Úgy kilenc évtizede még
a szép, csodás
Nagymagyarországon
születtünk!

Születtünk, de nemsokára
csonka lett hazánk.
Fájdalom:
mint Krisztus testét,
átdöfte a gőgös,
átkos Trianon…
Igen, igen, most erről
szól szomorú,
kicsiny dalom:

a fogyó csapat szívében
nem szűnik
a fájdalom.
Egyre fogyunk,
sokan elmentünk,
de harsogjuk:
NEM FELEJTÜNK!

Balatonkenesei Hírlap

18

2016. június

Ebben a témában, valamint Háry János történetéről születtek gyermekrajzok a Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskolában. A diákoknak a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (MH
RKKK) hirdetett rajzversenyt abból az alkalomból, hogy az intézményben a KatonaSuli program keretében honvédelmi szakkör indul.
Nem volt egyszerű dolga a katonákból és pedagógusokból
álló zsűrinek a sok szép alkotás láttán. Míg a kisebbek rajzain
Háry János kalandjai elevenedtek meg, addig a felsősök arról
alkottak képet, mit jelent számukra a magyarság, a Haza. A
legtehetségesebb diákokat 2016. április 27-én délelőtt
KatonaSulis ajándéktárgyakkal jutalmazta Piros Ottó ezredes,
az MH RKKK parancsnoka.

A verseny kiírása és témája mintegy bevezetésként szolgált a diákoknak a honvédelem, a katonaság világába, hiszen
az ünnepélyes eredményhirdetés keretében írta alá Piros Ottó
ezredes, Szabó Károlyné intézményvezető, és a fenntartó
képviseletében Hontai-Cziráki Marianna, a Balatonalmádi
Tankerület Igazgatója a megállapodást arról, hogy ezentúl
kétheti rendszerességgel KatonaSuli szakkört fognak tartani
az iskolában az MH RKKK katonái. Az eseményen részt vett
a város polgármestere, Tömör István is, aki kezdetektől támogatta a program elindítását Balatonkenesén.

Fotó: Singer Éva és Gobányi István

Zubor Zoltán százados, az alakulat megbízott hadműveleti
részlegvezetője a rendezvényen a diákoknak elmondta: a
hetedik és nyolcadik osztályosoknak megtartott foglalkozásoknak lesz tantermi, elméleti része, valamint sok gyakorlat,
és természetesen a korosztályból adódóan játékos versenyek
is. A tanulók megismerhetik a katonák életét, a szabályrendszereket, a terepen történő tájékozódás módszereit, eszközeit,
túlélő praktikákat, missziós történeteket; tanulhatnak elsősegélynyújtást, fegyelmet és bajtársiasságot, és lesznek kirándulások is.

A rendezvényen a diákok el is kezdhették a katonai ismeretek elsajátítását, hiszen az MH Katonai Rendészeti Központ
hatástalanított fegyverek bemutatójával érkezett a Balaton
partjára. A diákok kézbe vehettek távcsöves puskát, gépkarabélyt, géppisztolyt és pisztolyt, valamint kipróbálhatták a
repeszálló mellényt, melynek – míg a fiúk a fegyverekkel
voltak elfoglalva – leginkább az ifjú hölgyek körében volt
nagy sikere. A legkisebb korosztályt pedig a katonai
rendészek gépjárműve kötötte le, s a tapasztalat azt bizonyította, hogy egy ilyen autóba akár tíz gyermek is befér – ha
akar, s e tézis igazolásától még az eső sem tántorította el a
fiatalokat.
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Elismerések Szent György, vagyis a Rendőrnap alkalmából
Szent György napja alkalmából ünnepi állománygyűlést
tartottak a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányságon. A
védőszent ünnepe a rendészeti tevékenységre irányítja a figyelmet, és alkalmat ad a kiemelkedő teljesítmények elismerésére.

köszönetét a hozzátartozóknak, akik erős háttérként segítik a
kollégáink országosan is magas színvonalú tevékenységét.
Munkatársaink közül tárgyjutalomban részesült Nagy Gábor Imre rendőr fő törzsőrmester körzeti megbízott és Miskolczi Roland címzetes rendőr főtörzsszászlós szolgálatirányító parancsnok.
A jutalmakat dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok,
főkapitány adta át.

2015. április 22-én 9 órakor – a hagyományoktól eltérően
– a rendőr-gyerekek műsorával kezdődött az ünnepi állománygyűlés. A kedves műsorban táncoltak, énekeltek, szavaltak a gyerekek. Itt került sor a rendőrök gyermekeinek
„Miért vagyok büszke a rendőrszülőmre?” témakörben kiírt
irodalmi és rajz pályázatra készített és zsűrizett munkáinak
jutalmazására is a rendőröknek szóló elismerések átadása
mellett.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományából korcsoportja legszebb rajzát készítette Boros Luca, Boros László
címzetes rendőr zászlós járőrparancsnok kislánya. Novella
pályázaton I. helyezett lett Szappan Boglárka, Kaizer Krisztina címzetes rendőr őrnagy kiemelt fővizsgáló lánya.
Az ünnepség elmaradhatatlan része az ünnepi beszéd,
amelyet Balatonalmádi rendőrkapitánya dr. Szabó János
rendőr ezredes tartott. Mindenekelőtt megköszönte az egész
megyei állománynak a szakszerű, jogszerű és lelkiismeretes
munkáját. Hangsúlyozta, hogy a napjainkban jellemző feszített feladat-végrehajtásban van igazán jelentősége az összetartásnak, a rendőrökre mindig is jellemző csapatszellemnek,
egymás támogatásának. A résztvevőkön keresztül adta át

Stanka Mária
rendőr őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Interjú Gyuricza Lászlóval
A Gyuricza család tagjai közkedvelt, megbecsült emberek Balatonkenesén. Szorgalmasak, barátságosak. Az is köztudott róluk,
hogy a családjuk nagyon összetartó, sugárzik róluk a pozitív életszemlélet. Mostani interjúalanyom, Laci nem a bőbeszédűségéről híres, hanem megbízhatóságáról, emberszeretetéről.
– Lacikám! A családodról milyen információkat osztasz meg
az újságolvasókkal?
– Két gyermekem van. Dorina 18 éves, aki velem él Balatonkenesén, és Bence, aki édesanyjával lakik, de minden hétvégét velünk tölt. Van egy kedves párom, akit mindkét gyermekem imád.
– Milyen dolgok kötnek Balatonkeneséhez?
– 1976 óta élek itt. Ide jártam általános iskolába. Kitűnő
tanáraim voltak. Később itt kezdtem első vállalkozásomat,
majd 2002-ben elköltöztem, de édesanyám halála miatt viszszajöttem és átvettem vállalkozását.
– A Gazdabolt vezetéséhez szükséges ismereteket, képzettséget hol és hogyan szerezted meg? Kell-e folyamatosan képezni magad?
– Monostorapátiban végeztem el egy méregkezelői tanfolyamot, ami ehhez a tevékenységhez kötelező. Ezt két évente
újra el kell végezni, illetve az ismereteket frissíteni kell.
– Legnagyobb élményeid az életedben?
– Mi lehetne más, mint gyermekeim születése.
– Mit szeretsz a munkádban?
– Rengeteg emberrel ismerkedem meg, akik szívesen mesélnek életükről, iszom szavaikat. Jó minden év elején újra látni
őket. Elégedettséggel tölt el, ha tudok nekik bármiben segíteni. Szeretem, amikor a szezonban nincs megállás.
– Kapcsolatod a helyi fiatalokkal?
– A mai fiataloknak teljesen más az érdeklődési körük, mint
nekünk volt és van. Hiányzik nekik Kenesén egy olyan hely,
ahol kulturáltan el tudnák tölteni szabad idejüket.
– Mi a kedvenc időtöltésed?
– Nagyon szeretem szűk családi körben eltölteni a kevés
szabad időmet. Általában minden hétvégén kirándulunk vala-

hova, vagy otthon rendezünk sütögetést, ahol összegyűlik a
család, és mindenki nagyon jól érzi magát. Jó hangulatot
teremtünk és kipihenjük dolgos hétköznapjainkat.
– Hová szeretnél eljutni életed során?
– Nagyon szeretnék Skóciába eljutni, mert nagyon vonz ez a
táj, a növények… a kastélyok.., meg aztán – lehet, hogy
furcsának találják többen –, de szeretnék találkozni a Loch
Ness-i szörnnyel is.
– Szeretsz itt élni Kenesén?
– Igen, szeretek itt élni. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ide
kerültünk annak idején. Imádom a Balaton, a tájat, a helyi
embereket.
– Ha tehetnéd, milyen dolgokon változtatnál?
– Nagy célom az, hogy fejlesszem a gazdaboltot. Szeretném
kibővíteni az árukínálatot háztartási termékekkel. Mivel ebben a boltban én már a második generáció vagyok, örülnék,
ha valamelyik családtagom folytatná ezt a vállalkozást.
– Mennyire tér el a gyerekkorod a mai gyerekétől?
– Ég és föld. Sorolhatnék közhelyeket is, de talán a legnagyobb különbség a körülöttünk megváltozott világban keresendő. Emlékszem régen a nagymamám ugyanúgy vélekedett
rólunk, akkori fiatalokról, mint ahogy most mi, a maiakról.
Valószínűleg ez így van rendben.
– Köszönöm az interjút, az érdekes és frappáns megfogalmazásaidat! Kívánom, hogy maradjon meg lelkedben továbbra
is ez a béke, amely átsüt szavaidon! Az újság olvasóival
együtt drukkolunk neked, hogy eljuthass Skóciába.
– Én is köszönöm a lehetőséget, a felkérést.
– Ki kapja a következő labdát?
– Szolga Szilviának dobom tovább a labdát.
Sörédi Györgyné

25 éves (volt tavaly) a Városvédő Klub
Egy tavaly év végi Hírlapban ígéretet
tettem, hogy a későbbiekben megírom a
volt Községvédő Egyesület, ma Városvédő Klub negyedszázados történeté dióhéjban.
Amikor 2005-ben 15 éves volt a Községvédő Egyesület, Vér Lászlóné emlékezett meg erről az újságban. Irénke néni
engedelmével abból az írásból átveszek
néhány fontos momentumot, s folytatom
az azóta eltelt időszak eseményeivel,
hogy így együtt alkothasson képet ki-ki
erről a civil szerveződésről, amely 2015ben volt 25 éves.

1990. május 18-án, Gróf Rudi bácsi
felhívására megalakult a Községvédő
Egyesület, 48 taggal, z ő elnökletével.
1991-ben avatták fel a II. világháború
áldozatainak állított emlékköveket a
református temetőben és Akarattyán, a
Margit-vonalnál.
1992-ben felújították a Soós Lajos emlékére állított obeliszket. Ezt követte az I.
világháborús emlékmű restaurálása, melyet
Fésűs Károly szobrász-restaurátor végzett.
A fizikai munkát az egyesületi tagság és
segítői végezték. A felmerülő költségeket
az önkormányzat biztosította. Ebben az
évben építették meg tájházunk fészerét is,
Bognár Pista bácsi irányításával.

1993-ban, Rudi bácsi lemondását követően új elnököt választott az egyesület,
Dr. Kis Andrást.
A Soós-hegyre felvezető szerpentin
mellé padokat raktak, hogy felfelé jutás
közben legyen hol megpihenni, a kilátásban gyönyörködni. A természetvédelmi
területre ismertető táblát készítettek, mely
a tátorjánt hivatott bemutatni. Turistautat
jelző táblák is kerültek a falu különböző
pontjaira.
1996 őszén, a 150 éves balatoni hajózás emlékére a hajóállomás előtti parkban
felavatják a Fésűs Károly alkotta Széchenyi emlékművet. Kis András bácsi gyakran
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hívta fel a figyelmet a zajártalomra és
környezetünk védelmére.
A következő elnök Hammer Zoltán
bácsi, hat éven át vezette a kis csapatot.
Fontosnak tartották, hogy a falugondnokság is részt vegyen a munkájukban, legfőbbképp a szakemberekre számítottak. A
Soós-hegyre felvezető utat is közösen
tartották karban, hogy biztonságos legyen. Megjelölték a katolikus temetőben
nyugvó katonák sírját, hogy mindenki
számára köztudott legyen nyugvóhelyük.
Ekkoriban készítette az egyesület felkérésére Fésűs Károly a Nepomuki Szent
János szobor másolatát, mely ma is a
könyvtár előtti patak hídkorlátján áll.
Védnökséget vállaltak a 100 éves
Kossuth-szobor újraavatásának megszervezésében, az ünnepség lebonyolításában.
Kapcsolatot vettek fel a Kossuth Szövetséggel, akik több rendezvényüket
Kenesén tartották. A lakóhelyünkön
történt eseményeket, az egyesület munkáját Kecskés József nyugdíjas iskolaigazgató úr filmfelvételei örökítették meg.

2002-ben Zoli bácsi a betegsége miatt
lemondott. Ekkor ideiglenesen Ambrus
György vette át a munkáját. Ő pedig a
tagság soraiban megtalált engem, és többszöri kérésére elvállaltam az akkor már
nem egyesület, hanem klub vezetését. A
munkámat segítő kilenc tagú elnökség
akkori tagjai voltak: Ambrus György,
Bánfi Zoltánné, Farkasné Ferk Katalin,
Fodor Zoltán, Hajda Sándor, Hammer
Zoltán, Molnár Pál, Vági Kálmán, Vági
Károlyné.
Első ténykedésünk 2002-ben az I. világháborús emlékmű újbóli megtisztíttatása volt. Ismét Fésűs Károly szobrász és
restaurátort kértük fel erre a munkára.
2005-ben a Hősök kertjének kerítését
újítottuk fel. A vöröskő lábazatot magasnyomású vízsugárral Koczor Huba és
Vági Károly tisztította meg. A kovácsoltvas kerítést a tagságból többen tisztítottuk
és festettük le.
E munkálatok elvégzésével is igazoljuk, hogy vállaltuk elődeink célkitűzését:
észrevételezünk, javasolunk, segítünk.

Segítettünk a II. világháború befejezésének 60. évfordulóján rendezett ünnepségen, a gyűjtőmunkát anyagilag
támogattuk. Egyik évben gimnazista fiúk,
Pillók Ádám és Varga Balázs segítségével vállaltuk a Soós-hegyi turistaútvonal
jelzéseinek felfestését.
Néhány évvel ezelőtt a református
temetőben tisztítottunk meg sírokat és
egy nagyobb területet, valamint Soós
Lajos síremlékét is rendbe tettük.
2014 őszén elültettünk öt páfrányfenyőt a Tátorján Játékvár előtti területen
annak emlékére, hogy szervezetünk 25
éves, és hogy 2016 tavaszán a kis fák
kizöldülésével ünnepelhetjük ezt. Sajnos
az ünneplés anyagi okokból elmaradt,
melyről itt nem szívesen beszélek, de
remélem, hogy a Soós-obeliszk felújítása
mégis sikerrel fog végződni.
E lap hasábjain keresztül köszönöm a
bizalmat, de tizennégy év eltelte után
szeretném átadni a helyem.
Pulai Istvánné Irénke
klubvezető

Május 25.: Orbán napja
– I. Urbanus pápa 220-230 között uralkodott. Állítólag ő rendelte el, hogy a misekelyhet nemesfémből készítsék. Orbánt a
szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok választották védőszentjüknek. Szobrot, kápolnát emeltek a szőlőhegyen tiszteletére. Ha
neve napján szép idő járja, szobrát felvirágozzák, ha fagyot hoz, kővel dobálják,
megpálcázzák, leköpdösik.
– A méhek, az új méhcsaládok rajzásának ideje, ezért nevezik Orbán bogarainak a
méheket. Sok helyen azt tartják, hogy ez a
„fagyosszentek” utolsó napja, tehát utána
nagyon hideg már nem lesz.
– A Balaton-felvidéken nem volt számottevő kultusza Orbánnak sem. Időjárási
regula fűződött a „fagyosszentekhez”. Sok
helyen, amíg ezek a napok el nem múltak,
nem rakták el a palántákat. Egyébként
Zsófia után (május 15.) már a tartós, jó
időben bíztak. A Káli-medencében és
Szentgálon csak a fagyosszentek után ültették ki a paprika- és paradicsompalántákat.
Mindszentkállán azt mondták, hogy ma
„Orbán leszállt a kemencéről”, már nem
fagy le a krumpli szára, azaz nem kell félni
a hidegtől. Általános vélekedés volt, hogy
Orbán után fel lehetett venni a nyári vászongatyát.

Május 30.: A Szent Jobb megtalálásának emléknapja
– Államalapító és törvényalkotó szent
királyunk kézereklyéje a magyar államság
jelképe lett. Országos tisztelete ezen alapul.
Június 8.: Medárd napja
– Szent Medárd püspök (+545) a legenda
szerint egy „ünneprontó” társaságot, mely a
táncolást a püspök intésére sem hagyta abba,
úgy kergetett szét, hogy 40 napos esőt imádkozott a nyakukba. Ennek köszönhetően lett
a gazdák, kertészek patrónusa. A Medárdnapi esőzés a tengeri eredetű légtömegek
beáramlásával magyarázható.
– Európában és szerte a magyar nyelvterületen időjárási regulák fűződnek Medárdhoz mind a mai napig. Ha nem esik az eső,
40 napos szárazságra lehet számítani. Tehát
vagy a szőlő és a gyümölcs vagy a széna és
a búza sínyli meg. Csopakon Medárd, Eszter (május 24.) és Margit (június 10.) napjait
„mérges napoknak” mondták, mert valami
kedvezőtlen időjárási esemény veszélyeztethette a termést.
Június 10.: Margit napja
– Népiesen azt mondták „retkes”, mert
nagyon jó ez a nap a retek, a káposzta vetésére, különösen, ha esős. Városlődön úgy
tudták, hogy a Margit-napi esőtől megkukacosodik a dió.

Június 11.: Barnabás napja
– A szénakaszálás első napja, gyógyfüvet is szedtek ezen a napon pl: kamillát.
Június 13.: Páduai Szent Antal napja
– A legnépszerűbb ferences szent, aki a
XII–XIII. században élt. Az elveszett ügyek
és elveszett tárgyak, a reménytelen esetek
patrónusának tartják. A gyermek Jézust
karján tartó ábrázolása, amelynek látomása
szolgált alapul, képként vagy szoborként
még ma is nagyon sok helyen megtalálható.
Tisztelete a XVII. században lett általánossá, nemcsak Európában, hanem a magyar
nyelvterületen is.
Június 15.: Vida napja
– A nyarat jelenti, a szántóföldi növények befejezik növekedésüket, az érés
időszaka következik.
Június 22.: A nyári napforduló napja
– Ezen a napon ér a Ráktérítő fölé a
zenitelő nap. Ez a dátum 1 nappal eltolódhat
(június 21.). A csillagászati nyár
Forrásmunkák: S. Lackovits Emőke: Az
egyházi esztendő jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton-felvidéki falvakban. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, Veszprém, 2000; Napról napra. Pedellus Bt., Debrecen, 1992
Pulai Istvánné
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Adataink védelmével, magunkat védjük!
A jó idő hullámokban, de határozottan közeledik. Az iskolások örömére
ezzel együtt közeledik a tanév vége is.
A szülőknek nem kis feladatot jelent a
gyerekek felügyeletének megoldása,
felszabadult idejük, energiájuk lekötése. A szabadidő hasznos eltöltése, hogy
a gyerekek ne kerüljenek veszélyes
helyzetbe, ne váljanak baleset vagy
bűncselekmény áldozataivá, elsősorban
a szülők felelőssége, de minden felnőtt
tehet érte.
Manapság a gyerekek, fiatalok sok
időt töltenek a számítógépek előtt, a
neten. Játszanak, szörföznek, ismerkednek, barátkoznak, még vásárolnak
is… Mindez rendben is lenne, ha közben nem osztanának meg idegenekkel
olyan információkat, adatokat, amellyel
kiszolgáltatottá válhatnak, veszélybe
sodorhatják magukat. A személyes
adatokkal való visszaélés bűncselekmény, de gyakran maga az áldozat adja
meg meggondolatlanul az adatait.
Az iskolai foglalkozásokon mindig
hangsúlyozom, hogy soha nem lehetünk biztosak abban, hogy egy ismeretlen a neten valóban az, akinek kiadja
magát. Mi, rendőrök nagyon jól tudjuk,
hogy az adathalászok éppen az emberekben meglévő alapvető bizalomra
építenek, így használva ki óvatlanságunkat.
De ne higgye senki, hogy ez csak a
fiatalokkal fordul elő! A felnőttek

ugyanúgy nem gondolnak bele, hogy
egy nagy nyilvánosság előtt, mert a
közösségi oldalak is annak számítanak,
közzétett adatukat, mint telefonszám,
lakcím, e-mail elérhetőség, munkahely,
családi adatok, vagy saját és másokról
készült fotókat, kommenteket, hozzászólásokat, megosztásokat nemcsak
ismerőseik nézegetik és töltik le. Az
adathalászoknak, akik bűncselekmények előkészítéséhez gyűjtenek információt, az internet egy „aranybánya”.
És ha már a hozzászólásokat,
kommenteket említettem, bizony a
keményhangú, trágár stílusú, tartalmilag megalapozatlan megnyilvánulással
mi magunk is bűncselekményt követhetünk el, mint becsületsértés, rágalmazás, rosszhír-keltés.
Aki bűncselekmény áldozatává válik, a rendőrség mellett számíthat az
áldozatvédelmi szervezetek segítségére
is! Magyarországon is létezik az áldozatvédelem intézménye, állami és egyesületi formában is!
A természetes személy sérelmére
elkövetett cselekmény miatt indított
büntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési eljárás, személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset kárvallottjai a feljelentés felvételekor, illetve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az
áldozatvédelmi lehetőségekről.
Az állami kárenyhítés országos
rendszerét a Kormányhivatalok Igaz-

ságügyi Szolgálatai tarják fenn, minden
megyeszékhelyen, illetve kormányablakban található ügyfélfogadással. Az
Áldozatvédelmi Szolgálat munkatársai
nemcsak a rendőrség által kiállított
igazolás és elbeszélgetés alapján tájékoztatják az ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi, pszichikai) jogosultak, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani. A nap 24 órájában elérhetők a
80/225-225 ingyenesen hívható telefonszámon.
Az állami szolgálaton túl hasonló
segítségért lehet fordulni a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi képviselőihez is. A Balaton-parton minden
Rendőrkapitányság áldozatvédelmi
referense képviseli az Egyesületet,
amely hasonló tevékenységi körben
nyújt segítséget. Az egyesület a civil
kezdeményezésekre fektet nagyobb
hangsúlyt, így a mediációra (közvetítői
eljárás), önsegítő csoportok szervezésére, esetmegbeszélésekre szakemberekkel, közlekedési balesetek vétlen áldozatainak képviseletére.
Fontos megemlíteni, hogy mindkét
áldozatvédelmi rendszer szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes, és arra is
van lehetőség, hogy megelőzési céllal
tájékozódjon, tanácsot kérjen, aki veszélyben érzi magát.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

– KG gondolatai –

Energiák
Fizikai testünkben egyesülnek a földi energiák az égi energiákkal.
Mulandó földi testünkben egyesül a mulandóság a halhatatlansággal.
Így vagyunk egyszerre földi emberek és mennyei emberek: Isten-emberek.
Isten teremtményei, leszűkítve emberi testbe, emberi ruhában.
Az emberi test ad keretet, lehetőséget terveink megvalósításához, tapasztalataink
megszerzéséhez.
A lélek egyesül a testtel, de nem elválaszthatatlan tőle.
A lélek örökéletű.
Ha a test elfárad, elszakad a lélek, elhagyja a testet és elindul az új megismerések felé.
Míg végül el nem éri a teljességet.

Tanítások
Minden tanítás csak annyira érvényes rám, az én életemre, amennyit megértek belőle.
Megértem az értelmét a saját tapasztalataimon keresztül, a megélt dolgaimon, próbáimon keresztül.
A tanítás mindaddig, míg elfogadássá, elhatározássá nem válik, nem lesz cselekedetté, nem az én gazdagságomat növeli.
Addig csak szó, írás marad, meg nem valósult lehetőség csupán.
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Tájházunk képviseletében Balatonkenese üdvözletét vittük a 21. Múzeumok Majálisára, a Nemzeti Múzeum
kertjébe 2016. május 21-én.
Részletek élĘképünk kísérĘszövegébĘl
A reformkort a nagy változások, újítások
idĘszakaként jellemezhetjük. Egyik legkiemelkedĘbb alakja gróf Széchenyi István volt,
akinek számos, a mai életünkre is nagy hatással levĘ alkotását ismerjük. Széchenyi, akit
egyebek mellett a balatoni gĘzhajózás megteremtĘjeként is tisztelhetünk, településünk,
Kenese életére is jelentĘs befolyást tett.
A hajózásban az igazi változást a reformkor hozta Magyarországon. 1846-ban a Kisfaludy névre keresztelt, Kisfaludy Sándor költĘrĘl elnevezett, fa szerkezetĦ, lapátkerekes
gĘzhajó valósággal betört a Balaton közlekedésének életébe. A hajó elĘ útja, fedélzetén
Széchenyi Istvánnal, FüredrĘl Kenesére vezetett, 1846. szeptember 21-én. Nagy és jelentĘségteljes volt ez a hajóút, nemcsak Kenese, de
az egész Balaton életében is. A mai pezsgĘ
Balaton-parti élet nagy részben annak a szellemnek köszönhetĘ, amely Széchenyi alkotásait megvalósította. (…)
Kenese elsĘ hajóhídja facölöpös kivitelben
készült, s Széchenyi István készíttette. TervezĘje a Lánchíd építĘmérnöke, Clark Ádám
volt. Az anekdota szerint az elsĘ kikötés
alkalmával tartott ünnepségen, miután Széchenyi a nagyszámú köszöntĘ és magasztaló
beszédeket meghallgatta, annyit mondott: jobb
lett volna, ha a hajóhíd lett volna olyan hosszú,
amilyen a beszédek hossza volt… (…)
Széchenyi áldozatkészsége és a Balaton
iránt megnyilvánuló szeretete arra kötelezte
Kenese lakosságát, hogy Széchenyi emlékének
egy emléktábla felállításával adózzon. Ez a
tábla ma a balatonkenesei Széchenyi Parkban,
a Balaton-part egyik legszebb rendezvényhelyszínén áll.
Idén lesz 170 éve a Kisfaludy gĘzös elsĘ
útjának. ÉlĘképünkkel ennek az eseménynek
igyekeztünk emléket állítani.
(Felhasznált forrás: Kis András: Az 1000
éves Kenese. MĦszaki Könyvkiadó, Budapest,
1990)

A Múzeumok Majálisa évrĘl évre
megrendezett kulturális fesztivál, mely
a szakma képviselĘinek találkozója
mellett a nagyközönségnek is színes,
látványos programokat nyújt. A legszerényebb számítások szerint is több
tízezres közönséget vonzó rendezvényen az idén százharminchat múzeum
és kiállító képviseltette magát. A „nagyok”, mint például az eseménynek
helyet adó Nemzeti Múzeum, s más,
országos gyĦjtĘkörĦ múzeumok kiállítóhelye mellett sokan keresték fel a

Balatonkenesei Tájház sátrát is. GyĦjteményünkön kívül természetesen városunkat is bemutattuk a nagyszámú
érdeklĘdĘnek.
Az idei Múzeumok Majálisának tematikája a 19. századi majálisok szellemét igyekezett megidézni. A múzeum
parkjában felállított sátrak között idĘrĘl
idĘre korhĦ jelmezekbe bújt sétálókat
lehetett látni. A szervezĘk egy versenyt
is hirdettek a résztvevĘ múzeumoknak:
a 19. század közkedvelt társasági játékának, az élĘképnek formájában kellett
bemutatniuk tevékenységüket, s mindazt, ami rájuk a leginkább jellemzĘ.
Tizenegy múzeum és gyĦjtemény nevezett a versenyre, s büszkén mondhatjuk,
hogy a Balatonkenesei Tájház képviseletében mi is ott voltunk! Számunkra
igazán egybevágott a korszak és településünk története, hiszen a reformkor

László Múzeum, de így is sikeres és
tartalmas napot tudhatunk magunk
mögött. Standunkat kora estére rengetegen látogatták meg, s vendégeinknek
vagy volt egy-egy kedves emlékük
BalatonkenesérĘl, vagy éppen tervezték, hogy felkeresik településünket.
KézmĦves asztalunknál a kornak megfelelĘen legyezĘket lehetett hajtogatni,
színezni, melyet a gyerekek nagyon
élveztek. Mindemellett alkalmunk nyílt
más gyĦjteményekben dolgozó kollégákkal is beszélgetni, tapasztalatot
cserélni, s néhány elĘadásba is belehallgatni.
A rendezvény végén alighanem
megdöntöttük a kisbuszba pakolás
világrekordját: összecsukható asztal,
négy sörpad, hat szék, megállítótábla,
technikai felszerelés, maradék promóciós anyagok (lényegesen kevesebb,

egyik legnagyobb hazai alakja, gróf
Széchenyi István személyében a balatoni gĘzhajózás megteremtĘjét is tisztelhetjük. MirĘl másról is szólhatott
volna élĘképünk, mint az idén 170. éve
elsĘ útjára induló Kisfaludy gĘzösrĘl, a
hajózásról, s benne Kenese szerepérĘl.
Az élĘképhez szerencsére nekünk is
korhĦ jelmezekbe kellett bújnunk, s
örömmel vállaltuk a reformkori öltözetek viselését. Gárdonyi Anikó és iskolánk hat tanulója készítette azt a szenzációs színpadi dekorációt, amely a
Kisfaludy gĘzhajót ábrázolja. Ez volt
programunk középpontja. ÉlĘképünk
bemutatója után a kép sátrunkat díszítette, s még a színpadinál is nagyobb
érdeklĘdés övezte.
Az élĘképek versenyét végül nem
mi nyertük, hanem a kiállítóhelyi szomszédunk, a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari

mint érkezéskor), kézmĦves foglalkozás kellékei, sátrunk dekorációi, a napközben viselt reformkori ruhák, személyes holmik = öt perc. (Mértük.) Köszönjük szépen Horváth Annamária
egész nap lelkiismeretesen ellátott
öltöztetĘnĘi tevékenységét, amellyel a
korántsem könnyen kezelhetĘ ruhákat
elrendezte rajtunk, Külön köszönjük
Németh Józsefnek, hogy biztonsággal
oda-vissza fuvarozott minket, segített a
berendezkedésben, és mindezeken túl
még Széchenyi gróf szerepére is vállalkozott a színpadon! És köszönjük minden támogatónknak, hogy segítettek
minket a Majálisra való eljutásban.
JövĘre újra ott leszünk!
Nagy Krisztina
(Fotók: Horváth Annamária és Riskó
Annamária) További színes képeinket a 35.
oldalon találják.





%DODWRQNHQHVHL+tUODS
%DODWRQNHQHVHL+tUODS

  TÛXS_]

1K3'$/.M5N1.%8=6.21
Az idei buzsáki pünkösdi fesztivál
egyik meghívott vendége a Balatonkenesei Szivárvány Népdalkör volt. Dalkörünk nagy örömmel tett eleget ennek
a felkérésnek.
Buzsák mindig is a népmĦvészetérĘl
és hagyományairól volt híres. A hímzések, fafaragások, néptánc mind a község kulturális öröksége.
Több rendezvényük van, ami évtizedes hagyományokra nyúlik vissza,
ezek közé tartozik a Pünkösdi Napok. A
fesztiválnak minden évben a Buzsáki
NépmĦvészeti Tájház udvara ad otthont. A folklórra épülĘ színvonalas
mĦsorokat a szervezĘk idén is kiegészítették fĘzĘ- és borversennyel is.
A Szivárvány Népdalkör muravidéki és balatonvidéki dalcsokorral örvendeztette meg az igen nagyszámú közönséget, melyekkel óriási sikert arattak.
Meghívott vendégként nagy élmény volt számomra, hogy ott lehettem, láthattam és hallhattam ezt az összetartó és lelkes
csapatot. Színvonalas elĘadásukkal méltóképpen öregbítették városunk és régiónk hagyományainak hírnevét.
Szabó Tamás

ZŝƚŵƵƐ͕dĄŶĐĠƐDŽǌŐĄƐŵƾǀĠƐǌĞƚŝŐǇĞƐƺůĞƚ







ǌ Ğůƅǌƅ ůĂƉƐǌĄŵƵŶŬďĂŶ
ŬƂǌƂůƚĐŝŬŬĨĞůƐŽƌŽůĄƐĄďſů
ƐĂũŶĄůĂƚŽƐĂŶ ŬŝŵĂƌĂĚƚ Ăǌ
ĞŐǇŝŬ ƚĂŐ ŶĞǀĞ͕ ŵĞůǇĞƚ
ĞǌƷƚŽŶ ƉſƚŽůƵŶŬ͗ ^ŝŵŽŶ
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ƚŝ ŐǇĞƐƺůĞƚ ƚĂŐũĂ͕ ǀĞƌͲ
ƐĞŶǇǌƅũĞ͘

Gyöngyhalászat
Újra Gyöngyhalászat a Kultúra Házában!
Alkotók jelentkezését várjuk a 2016. augusztus 5-én megrendezésre kerülĘ kiállításukra!
Ha fest, rajzol, gyöngyöt fĦz, hímez,
vagy kreativitását valamely más képzĘmĦvészeti formában fejezi ki,
és alkotását szeretné megmutatni a világnak, szeretettel várjuk, 2016. július 22-ig!
Információ: Kultúra Háza 88/594-500
kulturahaza@balatonkenese.hu

2016. június
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Köszönjük, a lehetőségekhez képest megvagyunk
Banálisnak tűnő válasz az őszinte kérdésre.
Barbi nővérnek felszabadul egy kis ideje, ezért odaül Anna mellé, hogy a Dobble nevű logikai játékban elégtételt vegyen a
múltkori vereségért. Angéla és Emma anyukája elmélyülten beszélgetnek valamilyen spirituális vonatkozású témáról, miközben Niki nővér megkér, hogy segítsek kivenni egy vakdugót a konnektorból. Klaudia meséli, hogy a Gyuri bácsi pörköltjéhez
melyik török büfében érdemes a sült krumplit venni, mikor Miki doki (tényleg így hívja mindenki!) az ajtóból szabadkozik,
hogy elfelejtette elhozni a Sherlock Holmes film második részét.
Emlékszem, amikor az első szombat délután kint ültünk a társalgóban, mintegy fizikailag is elkülönülve mindenkitől, hiszen
nekünk semmi keresnivalónk nincs itt, nem ismertünk senkit, és nem is akartunk. Aztán ahogy telt az idő, egyre inkább megszólítottunk más szülőket is, tanácsot kértünk, érdeklődtünk, beszélgettünk. Később már minket szólítottak meg, tanácsot
kértek, beszélgettek. A folyosón „megkiabáltuk” egymást, telefonszámot cseréltünk és észrevétlenül beleilleszkedtünk egy
nagyon erősen, fizikailag („Hozzak valamit az Aldi-ból?”), és mentálisan is („Ne keseredj el, ezen mi is túlestünk!”) egymáshoz
kötődő és segítő rendszerbe.
Barbit szólítja a kötelesség és mennie kell, így én ülnék le tovább játszani Annával, de Dominika ajánlkozik, és amíg Ilona
néni, a kenesei gyökerű némettanár nem érkezik meg, együtt játszanak tovább, és nagyokat nevetnek. Én bekapcsolom a
tévét, mert kezdődik Gordon Ramsey bűnügyi filmek izgalmát felülmúló főzővetélkedője, de aztán kimegyünk a kórterem elé,
hogy üdvözöljük a két éves Bulcsút, aki a legnagyobb egyéniség az osztályon. Közben zajlik a kezelés, csöpög az infúzió, nemsokára mehetünk haza. Két nap otthon, majd újabb kezelés, vérvétel, és ha minden rendben, lesz két hét szünet az újabb
blokk előtt.
Félidőben vagyunk. Hosszú az út és rögös. Túl vagyunk egy nehéz szteroid kúrán, három csontvelő vizsgálaton, nyolc
lumbáláson, számtalan vérvételen, és a kemoterápia többféleképpen variált különböző változatain, de egy tíz napos tüdőgyulladást leszámítva eddig elkerültük az elkülönítőt, az intenzív osztályt, a gasztroenterológiát és a kezelések egyéb súlyos
mellékhatásait.
Igazából a lehetőségekhez képest tényleg megvagyunk. Szinte jól.
Sarkadi Péter

ANNA „MARATON” jótékonysági futóverseny








Ha szeretnéd megmérettetni magad,
ha szeretnél támogatást nyújtani,
ha vonzanak kihívások,
ha kitartó vagy,
ha tagja vagy egy csoportnak,
ha szerencsét próbálnál a tombolán,
vagy csak jól szeretnéd érezni magad,

…AKKOR JELENTKEZZ A FUTÁSUNKRA!
Időpont: 2016. június 5. vasárnap, 10.00 óra
Helyszín: Széchenyi park
Táv: 200 m – 5000 m (korosztálytól függően)
Nevezés: egyénileg, nevezési díj nincs.
Rád bízzuk, mennyivel járulsz hozzá Anna gyógykezeléséhez.
Ha úgy döntesz, hogy nem futsz, lehetőséged lesz a helyszínen
tombolát vagy kilométerjegyet vásárolni.
A rendezvény sikeréhez minden felajánlást szívesen fogadunk. (Tombolatárgy, víz,
gyümölcs, műanyag pohár, müzli szelet stb.) Telefon: 30/989-98-37
Bővebb információk a helyszínen illetve a facebookon!
Szervezők
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Idei első szabadtéri rendezvényeink, habár a rajtuk részt vevők szerint egyöntetűen sikert arattak, mégis felemásra sikerültek. Az okot nem a hangulatban vagy a fellépők személyében, hanem mint már jó
néhányszor, most is az időjárásban kell keresnünk.
Évek óta nem volt olyan hűvös a május, mint az idén. Április 30-i utcabálunkon még biztató volt a helyzet, szépen sütött a nap,
ám az előtte egész héten át tartó zimankó elijeszthette a közönséget, mert csak nem akartak gyűlni a rendezvényre. Ennek
ellenére a Cozombolis Trió ugyancsak kitett magáért, és alaposan megmozgatta a jelenlevőket. Ugyancsak ezt tette a Summer
Band – aki ott volt, biztos nem egy helyben ülve nézte végig a produkciót.

A majális kezdete

A Cozombolis Trió és lelkes önkéntes táncosai

A tavalyi győztes, a Kenesei Gobelin- és Hímzőkör

A Balatonkenese SC csapata

Ha majális, akkor főzőverseny. A csapatok már kora délután elfoglalták helyeiket a Városháza előtti téren, és készültek a nagy
megmérettetésre. A tét, hogy ki nyeri el idén az Arany Fakanál Vándordíjat, mindenkit kellően motivált. Zsűrink idén is három
tagú volt. Piros Ottó ezredes úr, az MHRKKK parancsnoka, Jurics Tamás, Balatonkenese Város jegyzője és Zergi Gábor
szakács vállalta magára a feladatot, hogy megtalálják a legízletesebben készült ételt a téren. Mint kiderült, ez nem volt könnyű,
mert a bográcsokban finomabbnál finomabb ételek főttek. Közben az eső többször is elkezdett szemerkélni, ám az igazi zuhany
akkor jött, amikor a főzés végeztével végre mindenki élvezhette volna munkája gyümölcsét. Az Arany Fakanál Vándordíjat
2016-ban az MHRKKK és a Gulyáságyú Robbantók Csapata nyerte.
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A Pünkösdi Tátorján Fesztivál az idĘ tekintetében sajnos ugyanolyan vigasztalan volt, mint a majális. Ezen a hétvégén már
eleve a sportcsarnokba szerveztük rendezvényeinket, mert az esĘ mellé hĦvös is társult. És esĘ volt bĘven: az idei veteránautós
találkozó ideje alatt ugyancsak használatban voltak az esernyĘk.

„Hellóóóó, puszi, sziasztok!” – toppant be Frici bohóc, és válogatott bĦvésztrükkökkel szórakoztatta a közönséget, majd a Conestoga
Country Linedance mĦsorát láthattuk. Németh Tamás az 50-es és 60-as évek dallamaival szórakoztatta a közönséget. MĦsora közben
lánya, Németh Patrícia hangját is megcsodálhattuk. Ezen a délutánon felléptek még táncos csoportjaink, a C&M Dance Stúdió, a
Ritmus Tánc- és MozgásmĦvészeti Egyesület; volt Fabula Bábszínház, majd elĘször Sipos F. Tamás a 80-as, a Hip Hop Boyz pedig a
90-es évek hangulatát idézte meg.
Vasárnap GPS kalandjátékra hívtuk a vállalkozó családokat, csapatokat. A hĦvös és helyenként már megint esĘre hajló idĘ ellenére
többen is vállalkoztak az útra, mely egyben séta volt Balatonkenese történetében is. Csapzott szakállú férfi bolyong Balatonkenese
utcáin, szólt a kiírás, és játékosaink feladata az volt, hogy a GPS segítségével végighaladva a kijelölt pontokon, összegyĦjtsék a rejtvény darabkáit, melybĘl a megfejtés végül összeáll: kire gondoltunk, ki lehet a nagyon is valóságos történelmi személy, aki településünk életében is szerepet játszott? A megfejtést végül mindenki kitalálta: a Kisfaludy gĘzhajóra gondoltunk, tépett ruhás alakunk
pedig nem volt más, mint Széchenyi István, aki a hajót kereste. Idén lesz éppen 170 éve, hogy a gróf a gĘzös elsĘ útján Kenesén is
partra lépett. A csapatok sorrendjét végül az idĘ döntötte el: a legrövidebb idĘ alatt az Etill Alakulat ment végig a pályán; a második
helyezett a HĘs Ötös lett, harmadikként pedig a Galádok csapata ért célba. ElsĘ helyezettünk a Pörc Magyar Delikát vásárlási utalványát nyerte, illetve a csapat két tagja, Till Antónia és Kajtár Bence személyében lett pünkösdi királyunk és királynĘnk is.

A színpadon ezen az estén az Abba Sisters szórakoztatott minket, végül Ásós Attila és zenekara háromórás koncertjével zárult a pünkösdi hétvége.

– nk –
A fotókat Monostory Margit és Gondán József készítette. További képeink a 2. oldalon találhatók.
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Mestert keres? Itt találhat!

Cégkereső
Ingyenes hirdetéseink

Autó

Építkezés, házfelújítás

JA-KO PARTS
Vass Károly
Autóalkatrészek japán, koreai és
európai típusokhoz. Motorolajok,
fék- és kuplungalkatrészek,
lengéscsillapítók, kipufogók 6-12
órán belül.
Telefon: 20/962-06-15
E-mail: jakoautoparts@gmail.com

ROLÓ LUKÁCS KFT.
Lukács Krisztián
Árnyékolástechnikai kivitelezések
Bemutatóterem:
8230 Balatonfüred, Ady E. u. 15/A
Telefon: 30/212-00-03
20/244 3339
Kapcsolatfelvétel telefonon.

Egészség, életmód
BOMEDIC ’99
EGÉSZSÉGCENTRUM ÉS
SZAKÁPOLÁSI SZOLGÁLAT
Otthoni szakápolás, otthoni hospice
ellátás, fizikoterápia, masszázs,
gyógymasszázs.
Balatonkenese, Táncsics u. 16.
Bejelentkezés alapján.
Telefon: 20/973-48-04
70/379-04-29
ERDEI GABRIELLA – FODRÁSZPEDIKŰRÖS
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 3.
30/592-35-10
Hétfő-kedd: 13:00-18:00
Szerda:8:00-13:00
TICZ MÁRIA – FODRÁSZMESTER
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 3.
30/957-07-10
Csütörtök: 14:00-18:00
Péntek: 8:00-14:00
Szombat: 8:00-12:00
HYDRO OPTIC KFT. – OPTIKA
Szemüveg készítés és javítás vény
alapján, vagy üzletünkben végzett
látásvizsgálat alapján. Szemész
szakorvosi látásvizsgálat
gyermekek részére is,
kontaktlencse és mindezek
tartozékai.
8174 Balatonkenese Fő u. 23.
Telefon: 88 203 685
www.balatoni-optika.hu
Májustól szeptemberig:
Hétfő – szombat: 9:00-18:00
Szeptembertől májusig:
Kedd – szombat: 9:00-16:30

MIKLÓS&MIKLÓS
ÉPÍTŐIPARI BT.
Ácsolás, tetőfedés. Pergolák,
szaletlik, filagória, gyermek
játszóházak tervezése, kivitelezése.
Telefon: 30/396-05-08
70/935-94-62
88/656-570
miklosesfiai@freemail.hu

Ingatlan
WESTHOUSE INGATLANIRODA
Ingatlanközvetítés
8174 Balatonkenese, Katona József
u. 23/C
Telefon: 70/216-20-36
E-mail:
westhouse.kenese@gmail.com
Hétfőtől péntekig 9:00-16:00,
személyesen.
Kapcsolatfelvétel telefonon:
folyamatosan.

Kerttervezés,
kertépítés
FLORA VIRÁGÜZLET
Növényeladás: dísznövények,
haszonnövények, gyógy- és
fűszernövények, vízi növények,
sziklakerti növények,
zöldségpalánták, gyümölcsfák.
Szaktanácsadás, kerttervezés,
kertépítés, kertgondozás, éves
kertfenntartás. Biogazdálkodási
szaktanácsadás, segítség a
kivitelezésben.
8174 Balatonkenese, Balaton u. 35.
Telefon: 88/481-759
30/939-50-95

E-mail: nflora2014@gmail.com
bollokferenc@gmail.com
Nyitva: Hétfő – szombat: 8:00-18:00

Kultúra, szórakozás
ANTIKVÁRIUM
BALATONKENESE
Könyv, hanglemez, ajándék.
Nyomtatás. Hang-, film-,
fotódigitalizálás. Családi kép- és
filmfelvételek DVD-lemezre
másolását vállaljuk.
8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 16.
Telefon: 30/322-78-69
88/656-338
88/656-226
www.birkabarka.hu
E-mail: info@birkabarka.hu

Szállás, vendéglátás
PARTI SÉTÁNY VENDÉGHÁZ
8174 Balatonkenese, Parti sétány
36.
Telefon: +36-30/384-46-46
Web: vendeghaz.cime.hu
E-mail: vendeghaz@cime.hu
Nyitva: májustól szeptemberig.

Egyéb szolgáltatás
GONDÁN JÓZSEF – ASZTALOS
8174 Balatonkenese, Blaha L. u. 9.
Telefon: 70/221-02-90
KRIZSÓ ÉS TSA 2010 KFT.
Fuvarozás, gépi földmunka
8174 Balatonkenese, Tüzér u. 4.
+36-30/232-06-90
SZÓRKOZTATÓ ELEKTRONIKA
JAVÍTÁS – JÓZSA GÁBOR
Híradástechnikai és szórakoztató
elektronikai berendezések javítását
és szervizelését vállalom rövid
határidővel, legyen szó bármilyen
problémáról! Asztali számítógép,
laptop, tablet, LCD monitor és TV,
mobiltelefon és GPS, videó és
DVD-lejátszó, rádió és hi-fi torony,
autórádió, autóhi-fi, erősítő stb.
Telefon: 20/315-45-71

Balatonkenesei Hírlap

2016. június

Balatonkenese SC

SHOTOKAN
Karate-do
Hagakure dojo

a MH RKKK tornatermében
(Honvéd üdülő)
8173 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1.
Edzések időpontja:
Hétfő és szerda: 16:30 – 18:00
Az edzés díja: 3.000.- Ft/hó
Jelentkezés: 70/410-89-20
Célom, a fizikai, szellemi fejlődés elősegítésén túlmenően a
JELLEM, TISZTELET, BECSÜLET, ÖNURALOM, AKARATERŐ
fejlesztése!
A Shotokan karate egy hagyományos okinawai küzdősport.
Alapvetően nagy küzdőtávolságot használ, gyakorlói
elsöprő erejű támadásokat, illetve védésből azonnali
visszatámadást gyakorolnak, egyetlen megsemmisítő
akcióban hisznek!
Várunk minden érdeklődőt, akinek fontos
a mozgás, az önvédelem,
az egészséges versenyszellem.

Ez is lehet az Ön hirdetésének helye! Hirdessen a Balatonkenesei Hírlapban!
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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 Sorompó kisvendéglő
szezonális munkára
pultos állást hirdet.
Hajdú Szilvia
30/393-35-48



Balatonkenesén, a Vak Bottyán strandon a
lángossütőbe szezonális munkára pultosokat és
konyhai munkást (palacsintasütés, mosogatás)
keresek.
Érdeklődni: 20/373-90-29

qezoasjkc
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
 ÁLLÁSAJÁNLAT! Balatonkenesére keresünk részmunkaidőben sofőr állásra munkatársat. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
További információért hívja 8:00-17:00 óra
között a 20/ 532-39-92-es telefonszámot.
 Balatonkenesén, szezonálisan működő
közértbe eladót keresek. Nyugdíjas vagy
GYES-en levő személy is lehet. Akár havi
10-15 napra is. Telefon: 30/656-18-29
 Szakácsot, kézilányt, mosogatót, pultost
felveszek, azonnali kezdéssel. Korona Ételbár. Egészségügyi könyv szükséges. Jelentkezni: 30/443-51-01
 Balatonakarattyán a Hotel Vivien keres
szezonmunkára kézilányt, felszolgálót, kertész-karbantartót, recepcióst (minimum alapfokú német, angol nyelvtudással). Információ: 70/312-91-19
CSALÁDI HÁZ, NYARALÓ,
TELEK, ÜZLET ELADÓ/KIADÓ
 Eladó 4500 négyzetméteres örökpanorámás ingatlan. Érdeklődni: Óvoda u. 14.

 26 éve működő, szezonális, 50 m2-es
közért, 1/3 rész büfével, teljes felszereléssel
kiadó. Balatonkenese, Előd vezér u. 2.
Telefon: 30/656-18-29
ADÁS / VÉTEL
 Eladó: 1 db mechanikus svájci férfi karóra;
1 db Zsolnai tányér, 1880-ból; fikusz, 70 levéllel 7 ágon, 110 cm magas; 1 db Siesta 3
fokozatos gázmelegítő gázpalackkal; 2 db
gázpalack. Érdeklődni lehet: 30/709-68-40
 Eladó 3 kw-os és 6 kw-os vegyes tüzelésű
kályha jó állapotban, és fehér Zanussi gáztűzhely újszerű állapotban eladó! 2 db heverő eladó, 2 égős camping gázfőző, palackkal, felújított antik szekrények, valamint 1520 m2 járólap olcsón eladó. Érdeklődni: Balatonkenese, Kossuth u 38/A
 Eladó! Új fél bőrkabát, gömbölyű mosógép,
szivacspárna, nagy és kicsi, gömbölyű gázpalackos lámpa, két ajtós szobaszekrény,
szobaszékek fából, új subapárna, mintás
subatakaró. Érdeklődni: 30/237-21-37
 Asztal-pad garnitúrák, 2-3 dl-es poharak,
boroskelyhek, 1/2 és 1 literes boroskancsók
kedvező áron eladók. Tel.: +36-20/390-56-21

SZOLGÁLTATÁS / VÁLLALKOZÁS
 Zimmermann Szilvia férfi, női, gyermek
fodrászat. Melegollós hajvágás. Pedikűr,
manikűr, géllakk. Hotel Marina Port. Igény
szerint házhoz megyek. Tel.: 20/363-57-80;
20/241-54-95
 Talabér Károly – kulcsmásolás, zárjavítás,
zárcsere, késélezés! 8174 Balatonkenese,
Mikes Kelemen u. 20/1. Nyitva: H-P: 8.0018.00, Sz: 8.00-14.00. Tel.: 06-88/491-153;
0630/323-10-74.
 Ráérő szabadidőmben sofőrködést vállalok,
előre egyeztetett időpontban. Amennyiben
nem szeretne vezetni, de kocsija kényelméről se szeretne lemondani, hívjon bátran.
Szükség esetén saját kocsimmal is vállalok
fuvart. Számom: +36-30/208-3233. Csak hívószámkijelzéssel érhető el.
 Matematikából javítóvizsgára, pótérettségire, középiskolára előkészítése vállallok. Jelentkezés: júniusban. Tel.: 70/234--69-59
 Németországból nemrégen hazatért német
nyelvtanár nyelvórákat ad Balatonkenesén
gyerekeknek, de felnőtteknek is. Érdeklődni:
70/622-74-36
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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 70/774-20-00
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
Csütörtök: 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
konyvtarkenese@gmail.com
Nyitva tartás:
HétfĘ – csütörtök: 10.00 – 16.00
Péntek: 10.00 – 17.00
Szombat: 9.00 – 11.00
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.
30/837-18-53

balatonkenese@tourinform.hu tajhazbalatonkenese@gmail.com

Nyitva tartás:
HétfĘ – péntek:
9.00 – 16.00

Nyitva tartás:
Kedd – szombat:
10.00 – 16.00

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

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

KÖVETKEZė SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA: június 15.

A borítón a 25 éves Balatonkenesei Tájház.
Fotó: SzĦcs Anikó
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: 88/594-500
E-mail: balatonkenesehirlap@gmail.com
www.balatonkenese.hu
Kiadó: Balatonkenese Város Önkormányzatának JegyzĘje
SzerkesztĘ: Nagy Krisztina
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 BalatonfĦzfĘ-gyártelep

