
2015. FEBRUÁR • II. évfolyam 2. szám

MEGBESZÉLÉS A

BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN

ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST 

MEGALAKULT A POLGÁRŐRSÉG

FELHÍVÁS FOTÓZÁSRA



2

Szeretnék tájékoztatni mindenkit,
hogy a területrendezéssel és vagyon-
megosztással kapcsolatos egyezteté-
sek Kenesével – januárban megkez-
dődtek. Mindkét település 3-3 főt je-
lölt ki a tárgyalódelegációba.
Balatonkenese és községünk képvi-
selői február 3-án a Belügyminiszté-
rium illetékeseivel Budapesten foly-
tattak megbeszélést a két település
elválásáról.
A korábban megkezdett – a terület-
rendezéssel és vagyonmegosztással
kapcsolatos – tárgyalásaink egyik sar-
kalatos pontja volt ez az egyeztetés.
A megbeszélésen a Belügyminiszté-
rium részéről dr. Kontrát Károly kép-
viselő úr vezette szakértői csapat, Ba-
latonkeneséről Tömör István, Gyenge
Katalin és dr. Bősze Ferenc, települé-
sünkről Matolcsy Gyöngyi, dr. Imrédy
Szabolcs, Ránky Péter és Réfy Imre
vettek részt.
Az előzetesen írásban feltett kérdé-
seink és a válaszok röviden a követ-
kezők voltak:
Kérdés: Az előkészítő bizottság által ki-
jelölt, és a Köztársasági elnök úr hatá-
rozatával jóváhagyott jelenlegi közigaz-
gatási határ képezheti-e vita tárgyát?
Válasz: A leválási folyamat, mint jogi
folyamat a Köztársasági elnök hatá-
rozatának kihirdetésekor, de legké-
sőbb a határozat hatályba lépésekor
lezárult, vagyis a korábbi Ötv. rendel-
kezéseit a Köztársasági elnök határo-
zatának kihirdetéséig, de legkésőbb
2014. október 12. napjáig lehet alkal-
mazni. Az ezt követő jogcselekmé-
nyekre az Mötv. kógens rendelkezé-
seit kell alkalmazni. Ez azt eredmé-

nyezi, hogy a határkérdésben való
megállapodásra – és egyebekben min-
den, a két önkormányzat közötti meg-
állapodásra – már az új Mötv. ren-
delkezései vonatkoznak, így a határ
tekintetében az érintett önkormány-
zatok a népszavazással kijelölt ha-
tárvonaltól nem térhetnek el. A kül-
területet lakosságarányosan kell meg-
osztani, és annak összefüggő területet
kell alkotnia a belterülettel.
Kérdés: A vagyonmegosztással kapcso-
latos megállapodás megkötését meg-
előzően Balatonkenese Város köteles-e
olyan vagyontárgyakat Balatonakaraty-
tya Község tulajdonába adni, amelyek
a jelenlegi közigazgatási határvonalnak
megfelelően Balatonakarattya területén
találhatóak?
Válasz: A megállapodás megkötésére
használható 6 hónap elteltével a va-
gyoni kérdéseket és a közigazgatási
feladatokat szét kell választani. A
vagyonmegosztással kapcsolatban,
ameddig a két település között nincs
egyéb megállapodás, addig minden va-
gyontárgy Balatonakarattyán és Bala-
tonkenesén közös tulajdonban marad.

A vagyonfelmérést követően állandó
lakosság arányszám alkalmazásával
kell megállapítani, hogy kinek mennyi
vagyon jár. Vagyontárgy lehet egymás
közigazgatási határán belül is.
Kérdés: Amennyiben a felek között a
vagyonmegosztás tekintetében nem jön
létre megállapodás, úgy a vagyonmeg-
osztás tekintetében a bíróság dönt. Ez
esetben el lehet térni a lakosságarány
alapján történő vagyonmegosztástól?
Válasz: A két önkormányzat közösen
eltérhet a lakosságarányos vagyon-
megosztástól, de megállapodás hiá-
nyában az állandó lakosok számará-
nyát veszi figyelembe a bíróság.
A jelenlévő minisztériumi dolgozók
az országunkban eddig lezajlott tele-
pülés-leválások menetét ismerő szak-
emberek voltak. A megbeszélésen el-
hangzott, hogy amennyiben a két te-
lepülés nem tud, vagy nem akar meg-
egyezni, az mindkét települést hosszú
időre visszaveti, a bírósági perek éve-
kig elhúzódnak, komoly ügyvédi és
perköltséggel járnak.
A kenesei álláspont a belterületi ha-
tárkérdésben minden eddig megfogal-
mazott, akár a kormányhivatali állás-
ponttal szemben is merev. Vélemé-
nyünk szerint ez a jövőre nézve rend-
kívül káros! Adott esetben a hosszú
évekre elnyúló és költséges eljárást az
adófizetői pénzekből kell fedezni, és
veszélyezteti a körzet különböző pá-
lyázatok útján elérhető jelentős fej-
lesztési lehetőségeit!
Nagy türelemmel, a meggyőzésre
építve kell továbbhaladnunk az
egyeztetésben.

MATOLCSY GYÖNGYI, polgármester

Megbeszélés a Belügyminisztériumban

ÖNKORMÁNYZAT 2015. február
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Hosszas elemzések, különböző változatok, és hatósági (Államkincstár) egyeztetések után, február 15-én előterjesztésre
kerültek a 2015. év költségvetésének fő számai, és az összegek megállapításához felhasznált részletes finanszírozási terv.

Első lépcsőben a Bizottságok vitatták meg és javasolták a fő sarokszámok elfogadását február 18-án. Ezt követően
már az Államkincstár követelményeinek és a Bizottsági észrevételeknek megfelelően készült el a végleges előterjesztés
a Képviselő-testület döntéshozói számára.

A Képviselő-testület február 25-én rendeletben határozta meg az elfogadott költségvetés alábbi főösszegeit:

Tárgyévi bevételek főösszeg       454 927 ezer Ft
    működési bevételek               219 190 ezer Ft
    felhalmozási bevételek          149 000 ezer Ft
    finanszírozási bevételek          86 737 ezer Ft
Tárgyévi kiadások főösszeg       454 927 ezer Ft
    működési kiadások                172 961 ezer Ft
    általános tartalék                    52 966 ezer Ft
    felhalmozási kiadások           229 000 ezer Ft

A kiadási oldal tervezéséhez – saját tapasztalatok híján – az előző évekre vonatkozó – Kenesétől kapott – adatokkal
dolgoztunk, de egyre jobban megismerve a kötelező és az önként vállalandó önkormányzati feladatainkat, korrigáltuk
azokat az időközben összeállított szakfeladatok költségigényének és a Bizottságok javaslatainak megfelelően.

A lakosságot érintő legfontosabb három tétel:
Falugondnokság:                                       74104 ezer Ft
Hozzájárulásként átadott pénzeszközök:     44660 ezer Ft
Általános tartalék:                                      52966 ezer Ft

A Képviselő-testület javasolta, hogy az általános tartalék nagyobb része önrészként kerüljön felhasználásra az év
közben benyújtandó pályázatokhoz.

A bevételi oldal tervezésénél azt a változatot terjesztettük elő, amely az elmúlt évek adatai alapján a biztosan
befolyó saját bevételeken alapszik, és a szezonális bevételek teljesülésénél a ténylegesen várhatónál óvatosabban
becsült összegekkel számol. Az állami költségvetési normatív támogatásokat már a változások ismeretében terveztük.
Saját bevételként – habár ma még nem jelentős mértékben – számolunk a Falugondnokság lakossági szolgáltatásainak
igénybevételével, és a vendégforgalom növekedésétől várható egyéb összegekkel is.

Működési bevételek összesen: 219190 ezer Ft.
A fenti főösszegek nem tartalmazzák a Kenesével történő költségelszámolás – várhatóan részünkre pozitív – ered-

ményét, viszont a felhalmozások összegében a tavalyi évben elnyert EU-s csapadékvíz pályázat, valamint a kor-
mányzattól kapott rendkívüli támogatás összege szerepel.

Ma még nem látjuk a Kenesével folyó vagyonmegosztási tárgyalások hatását, de joggal bízunk abban, hogy ennek
lezárása esetén nem kell negatív költségvetési következményektől tartani.

A Képviselő-testület határozatát és a komplett, részletes költségvetési adatokat nyilvánosságra fogjuk hozni.

Készítette: BÁNKI ATTILA, bizottsági kültag és MOLNÁR RÓBERT, pénzügyi előadó

Elfogadta a Képviselő-testület
az Önkormányzat 2015. évi költségvetését

2015. február
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Mint ismert, Balatonakarattya január
1-től Balatonfőkajár, Csajág és Küngös
községekkel egy közös önkormányzati
struktúrában vesz részt. Önkormány-
zatunk célja a helyi lakosság és a nya-
ralóközösség számára a legkedvezőbb
szolgáltatások nyújtása. A fenti köz-
ségekkel történő együttműködésünk
alapja, hogy polgáraink egyenran-
gúak, ezért minden szükséges és le-
hetséges szolgáltatást helyben kell
biztosítani. A települések polgárai ál-
landó lakhelyükön, helyben intézhetik
ügyeiket. Várja őket köztisztviselő, ha
kell jegyző vagy aljegyző.

Községünk a közös önkormányzaton
belül önálló hivatalt (kirendeltséget)
működtet. Jelenleg a helyben elintéz-
hető ügyeket a polgármester asszony
utasításának megfelelően, hivatalve-
zető irányításával végzi a kirendelt-
ség.

Munkatársaink: Lukács Tamásné ki-
rendeltségvezető, anyakönyvvezető;
Molnár Róbert pénzügyi ügyintéző;
Sass Henrietta és Lőkös Katalin igaz-
gatási ügyintéző.

Pénzügyei felett Balatonakarattya
– mind a döntés, mind a felhaszná-
lás területén – teljes önállósággal

rendelkezik. A helyi adókat, telepü-
lésünknek járó egyéb támogatáso-
kat, pályázaton elnyert összegeket
január 1-től saját számláira utal-
tatja. A számlák feletti rendelkezés
teljes egészében helyi hatáskörben
marad. A közös hivatal jegyzője –
Balatonakarattya esetében is – el-
lenőrzi, hogy önkormányzatunk
minden szempontból törvényesen
működjön. Kirendeltségünkön jelen-
leg a hivatalvezetővel együtt négy
fő dolgozik. Az idő előrehaladtával
jelentkező ügyek, ill. megállapítható
tapasztalatok alapján a hivatal lét-

Balatonakarattya és a társközségek együttműködése

ÖNKORMÁNYZAT

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az építményadó befizetéséről:
Balatonkenese Város Jegyzője küldte még ki az Önök részére a 2015. évre szóló építmény- és telekadót, de már Ba-

latonakarattya vetette ki. A Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony által írt levélbeli kérés teljesítésére – hogy lehe-
tőség szerint egy összegben teljesítsék a befizetést – a kiküldött csekket használva nincs mód, mert Kenese tévesen
csak egy darab (előre kitöltött) csekket mellékelt a leveléhez, melyen még a dátum is hibásan került feltüntetésre.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetőségük van az egy összegben való befizetésre, azt utalással teljesítsék az
alábbi számlaszámokon: Balatonakarattya Község Építményadó 11748083-15827014-02440000, Balatonakarattya
Község Telekadó 11748083-15827014-02510000, amennyiben nem lehetséges, úgy legyenek szívesek jelezni az Ön-
kormányzat felé e-mailben (hivatal@balatonakarattya.hu), vagy telefonon (88/656-677, mobil: 20/215-0870), és
postázzuk az Önök részére a csekket. LUKÁCS BEÁTA, hivatalvezető

Tisztelt Adófizetők!
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2013. január 1-én lépett hatályba az
egyes törvényeknek a XX. századi ön-
kényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmával összefüggő
2012. évi CLXVII. törvény. A törvény
alapján közintézmény, vagy közte-
rület sem viselheti olyan személy ne-
vét, továbbá cég, civil szervezet, saj-
tótermék elnevezésében nem szere-
pelhet olyan személy neve, aki a XX.
századi önkényuralmi politikai rend-
szerek megalapozásában, kiépítésé-
ben, vagy fenntartásában vezető sze-
repet töltött be. A tilalom vonat-
kozna olyan kifejezés, vagy olyan
szervezet nevére is, amely XX. szá-
zadi önkényuralmi politikai rend-
szerrel közvetlenül összefüggésbe
hozható. A változtatások törvényes
határideje a közterületi elnevezések-
nél 2013. január 1., a többi esetben
pedig 2014. január 1. Balatonaka-
rattya község közigazgatási terüle-
tén a XX. századi önkényuralmi po-
litikai rendszerrel közvetlenül össze-
függésbe hozható utcanév: a Ságvári
Endre utca neve. A kormányhivatal
javasolja az utca nevének megváltoz-
tatását.

Az MTA által kiadott tájékoztató ál-
lásfoglalás szerint:

Ságvári Endre. Jogász, fővárosi tiszt-
viselő (1913–1944). Az 1930-as évek
második felétől kapcsolódott be az an-
tifasiszta illegális kommunista moz-
galomba. Az Országos Ifjúsági Bizott-
ság egyik vezetője. 1942-től illegali-
tásba vonult. 1944-ben a Békepárt
Béke és Szabadság című lapjának szer-
kesztője.

Tevékenységét a csendőrség felfedte,
és a letartóztatására tett kísérletkor
fegyveres harcban halálos sebet kapott.
Neve a kommunista áldozatvállalás jel-
képe lett, így közterület elnevezésére
nem ajánljuk, mivel értelmezésünk sze-
rint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 14. § (2) bekezdése alapján XX.
századi önkényuralmi politikai rendszer
fenntartásához kapcsolható.

Lakosságot érintő változások:
A lakosságot a közigazgatási címek

átvezetése, valamint személyi azono-
sító, illetve hatósági igazolvány kiál-
lításának költsége nem terheli, az
utóbbi esetben a polgárok részére to-
vábbi ügyintézést nem igényel.

Amelyik lakos rendelkezik gépko-
csival, a forgalmi engedélyében tör-
ténő lakcímváltozás iránt intézkednie
kell.

Amennyiben az utcában egyéni vál-
lalkozása, gazdasági társasága van,
akkor annak székhelyének, telephe-
lyének vagy postai címének megvál-
tozásának bejegyzése szükséges. Ha
a gazdasági tevékenység végzése mű-
ködési engedély, telepengedély, vagy
más hatósági engedély köteles, akkor
az azokban megjelölt közterület ne-
vek megváltozása miatti cseréjét is
meg kell tenni.

A lakosoknak a különböző pénzin-
tézetekkel kötött szerződéseikben, il-
letve a közszolgáltatók irányában az
adatok megváltozását be kell jelen-
teniük. Az adott hatóságnál, szervnél,
pénzintézetnél az új adatok bejegy-
zésének eljárása az ügyfél bejelentése
alapján indul meg.

Lakcímváltozás, forgalmi engedély
cseréje, egyéni vállalkozás adatvál-
tozásának nyilvántartásba vétele, a
telepengedély, valamint a működési
engedély cseréje az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. tv. alapján illeték-
mentes.

Gazdasági Társaság esetén alapító
okiratot/alapszabályt kell módosí-
tani, közjegyzői, ügyvédi költség,
esetleges cégbírósági eljárás díja az
ügyfelet terheli.

LUKÁCS BEÁTA, hivatalvezető

Utcanév-átnevezés Akarattyán

ÖNKORMÁNYZAT

számát emelhetjük. Társtelepülé-
sünk tapasztalatai alapján: egy jól
működő hivatal – a falugondnok-
sággal közösen – képes kiszolgálni
a települést. Megállapíthatjuk, hogy
a nyugodt „építkezés alapjai” kiala-
kultak, adottak.

RÉFY IMRE, alpolgármester

1 teljes oldal = 30 000 Ft+Áfa
½ oldal         = 15 000 Ft+Áfa
¼ oldal         =   7 500 Ft+Áfa
1/8 oldal       =   5 000 Ft+Áfa

Hirdetési árak
az Akarattyai Naplóban
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A földhivatalban végzett tárgyalá-
saim után rendkívül megdöbbentő
állapotokat találtam az Iskola utcai
Közösségi Házba visszaérkezve. Az
előtérben, a tanácsteremben és az
irodánkká alakított, volt könyvtári
helyiségben is kaotikus helyzet ural-
kodott: téli munkásruhában tüstén-
kedő, szürke sittes zsákokat cipelő
emberekbe ütköztem. Meg akartam
kérdezni irodavezetőnket, mi történik
itt, de ez nem sikerült, mert elém
pattant a Balatonkenesei Könyvtár
jelenlegi vezetője, aki izgatott han-
gon elmondta, hogy ők most felsőbb
utasításra összeszedik az Iskola utcai
könyvtárban található összes köny-
vet, és elszállítják a balatonkenesei
könyvtárba, mert ezek a könyvek Ke-
nese tulajdonát képezik és punktum.
Próbáltam szót érteni vele, de nem
sikerült, mert a Kultúra Házának
munkatársa is rám förmedve ismé-
telgette, hogy ezek a könyvek Kenese
tulajdonát képezik, mi kinyitottuk az
ő könyvtárukat, ezért veszélyeztetve

érzik tulajdonukat, és elszállítják a
könyveket bármi áron!

Miután a Városgondnokság mo-
gorva dolgozói méla undorral és
gúnnyal cipelték a sittes zsákokba
rakott könyveket, és felrakták a zu-
hogó hóesésben a nyitott teherautó
platójára, eszembe jutott, hogy ké-
szítsünk erről jegyzőkönyvet, mert a
könyveket, a könyves zsákokat szá-
molatlanul rakodták a teherautóra.
Az akcióról készült fényképeket az
érdeklődőknek szívesen a rendelke-
zésükre bocsátom.

Felhívtam telefonon a város jegy-
zőjét, és kértem, jöjjön azonnal a
helyszínre, mert az egész helyzet ab-
szurd, és számomra érthetetlen volt.
Az irodánk dolgozói velem együtt bé-
nultan álltak, és szólni sem tudtak.
Időközben elkészült a jegyzőkönyv,
és megérkezett a jegyző úr is, csití-
tandó a feszült helyzetet. A teherautó
a szürke zsákokba behajigált köny-
vekkel elviharzott, a könyvespolcok

szomorú látványt nyújtva, üresen tá-
tongtak a tanácsteremben. 

Felvillant bennem, hogy az Iskola
utcai könyvtár könyvei Kenese és
Akarattya közös tulajdonát képezik,
egészen a vagyonmegosztásról szóló
megállapodás létrejöttéig. Ekkor még
eszembe jutott az is, hogy hány helyi
lakos adománykönyvei, sőt az enyé-
mek is a teherautón utaznak már
Kenese felé. Azzal vigasztaltam ma-
gam, csak sikerül megállapodnunk
valahogy, mert hiszen nemrég ünne-
peltük a Magyar Kultúra Napját.  

Szerencsére, azóta más módon meg
tudjuk oldani az Akarattyai Könyvtár
helyzetét. Megállapodást kötünk

ugyanis az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárral, amely a Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszer keretében
működteti majd a jövőben a könyv-
tári szolgáltatást a Közösségi Ház-
ban. Mindezért köszönet és hála
Pálmann Judit igazgatónő kedvessé-
gének és rugalmasságának.

Ettől a megállapodástól függetlenül
a vagyonmegosztás keretében igye-
kezni fogunk visszaszerezni az elvitt
könyvek közül az Akarattyai könyv-
tárat megilletőket.

RÁNKY PÉTER

Könyvkommandó az Iskola utcában
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2015. január 21-én Balatonakarattyán megalakult a Ba-
laton Kapuja Polgárőr Egyesület.

Már Balatonakarattya leválásának tervezése, és az őszi
önkormányzati választási kampány során is többször fel-
merült az igény, hogy Akarattyának önálló polgárőrsége
legyen. Az ötletet a polgármesterré választott Matolcsy
Gyöngyi is pártolta. A választások után a tervek előtérbe
kerültek. A frissen megalakult önkormányzat engem kért
fel a polgárőrség megszervezésére. Az előkészítő munkát
a lakosság tájékoztatásával kezdtem. A lakossággal foly-
tatott beszélgetésekből kiderült, a helyi polgárőrségre va-
lóban nagy az igény, és nagy szükség van rá. Ezért az ér-
deklődőket közös beszélgetésre, közös gondolkodásra in-
vitáltuk, melyre a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szö-
vetsége vezetőjét, a járási koordinátort és a balatonkenesei
rendőrőrs vezetőjét is meghívtuk. Az összejövetelen a je-
lenlévők másfél órás előadást hallhattak a polgárőr-tevé-
kenység legfontosabb tudnivalóiról: mivel jár polgárőrnek
lenni, s mik a jellemző közbiztonsági problémák Bala-
tonakarattyán és környékén. Azt az előadók többször is

hangsúlyozták, hogy bár a munka önkéntes, mégis rend-
kívül hasznos, és a társadalmi megbecsültsége igen nagy.

A január 21-re összehívott következő rendezvény már az
alakuló ülés volt. A Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület első
közgyűlésén a résztvevők az érvényben lévő szabályok alap-
ján kimondták az egyesület megalakulását. Vezetőjüknek
egyhangúlag engem választottak, én a jelölést elfogadtam.
Elkészült a szervezeti és működési szabályzat is; a szervezet
jelenleg a cégbírósági bejegyzésre vár. Ám, hogy az idő
addig se teljen tétlenül, máris megkezdtük az érdemi mun-
kát, a polgárőrnek jelentkezettek képzését. Tevékenységün-
ket párokban, a rendőrséggel egyeztetve fogjuk végezni, a
balatonakarattyai önkormányzat kifejezetten a polgárőrség
részére vásárolt autójával. A cél a lakosság segítése, a köz-
biztonság megerősítése, az ingatlanok, értékek őrzése és a
környezetvédelem, melyre nemcsak a nyári szezonban, ha-
nem az év többi részében is szükség van. Pol gárőr egyesü-
letünk a munkáját a lakossággal együttműködve kívánja
végezni, s tevékenységünkről e lap hasábjain adunk majd
tájékoztatást. THURY PÁL

Megalakult a balatonakarattyai polgárőrség

Önkormányzatunk képviseletében
Réfy Imre alpolgármester, Winkler
István (Mindcenter) társaságában lá-
togatást tett a GE Magyarország Váci
úti székházában. Alpolgármesterün-
ket Laskai István regionális értékesí-
tési vezető fogadta. A látogatás célja
Balatonakarattya jövőjével kapcsola-
tos közvilágítási kérdések átbeszé-
lése, és a jövőbeni együttműködés le-
hetőségeinek kialakítása. A beszél-
getés során elhangzott: településün-
kön hamarosan szükségessé válik a
közvilágítási lámpatestek felújítása,
vagy cseréje. Annak eldöntése, hogy
melyiket választja az önkormányzat,
elsősorban gazdaságossági, pénzügyi

kérdés. Természetesen minden segít-
séget, ötletet szívesen fogadunk. Las-
kai István úr felvetette annak lehe-
tőségét, ha Balatonakarattya elkészíti
az ún. közvilágítási tanúsítványát
(lightning auditját), akkor megfelelő
együttműködés kialakítása esetén a
GE ingyenesen elkészíti az akarattyai

elképzelések szerinti közvilágítással
kapcsolatos tervezési munkákat.

A hosszabb távú együttműködés ke-
retében Réfy Imre alpolgármester
szóba hozta, hogy Akarattya szívesen
vállalkozik egy, a GE által menedzselt,
a legújabb infokommunikációs tech-
nológiák alkalmazásával létesített kí-
sérleti bemutató rendszer kiépítésére.
Ezt ma közismert nevén okos város
(„smart city”) programnak hívják. En-
nek kistestvéreként javasoljuk egy
okos falu program kialakítását, ná-
lunk elsősorban a közbiztonságra, az
egészségügyre, a turizmusra és a
kommunikációra összpontosítva

RÉFY IMRE, alpolgármester

Látogatás a General Electricnél
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• A „csapadékvíz” pályázatban önkor-
mányzatunk áttekintette a helyzetet.
A Kenesével történt egyeztetések alap -
ján, Akarattya érdekeinek megfelelő
pályázatot indítottunk a kivitelező ki-
választására. Újra megjegyzendő,
hogy a pályázat eredményétől függ a
kivitelezés megvalósíthatósága, Aka-
rattya szerepvállalása az ügyben.

• Ingatlanbeszerzések
Az önkormányzati ingatlanstruktúra
kialakítása érdekében, több ingatlan
esetében hivatalos értékbecslőt kér-
tünk fel azok valós, jelenlegi körül-
ményeknek megfelelő értékének meg-
állapítására. Az ingatlanok több cél
elérését szolgálhatják: például zöld-
hulladék lerakó, biobrikett üzem ki-

alakítása, falugondnokság elhelye-
zése stb. Érthető okokból most nem
nevezzük meg az ingatlanokat, ne-
hogy tárgyalási pozícióink romolja-
nak.

Az Akarattyán lévő MÁV területe-
ken folyó munkákat folyamatosan fi-
gyelemmel kísérjük. Ugyanígy az ún.
Gabionfal építését is. Ez utóbbi ese-
tében – a tervek szerint – február 25-
én, szerdán, a helyszínen műszaki be-
járás lesz, és megtörténik az építkezés
helyzetének áttekintése.

• Oldtimer Balaton Classic
Június 5-én az úgynevezett 0. napot

tartják majd Akarattyán a Rákóczi-
parkban (a Brassó utca felőli olda-
lon). Idézünk a helyszíni egyeztetés

után a főszervező hozzánk küldött
üzenetéből:

„Köszönöm a mai bemutatkozási le-
hetőséget, és örülök annak, hogy va-
lóban meglátták a lehetőséget a BA-
LATON CLASSIC-kal való hosszútávú
együttműködésben. Kérem, tolmá-
csolják a Polgármester asszonynak is
a köszönetem.

Bízom abban, hogy a rendezvényt
már első alkalommal is sikeresen, és
Akarattya számára is előnyösen tud-
juk lebonyolítani. De ne feledjék,
hogy egy ilyen rendezvény lokális elő-
nyeit 2-3 év múlva lehet igazán érzé-
kelni, hosszútávú és kiszámítható
kommunikációval felépíteni.”

A verseny weboldala: 
www.balaton classic.hu.

Hírek néhány mondatban

• 2014. november hónapban két kis-
lány született: Walter-Lőcser Bora
(édesanyja: Lőcser Edit, édesapja:
Walter Zoltán Zsolt). Ladányi Va-
nessza Petra (édesanyja: Fodor Szil-
via, édesapja: Ladányi Péter)

• Szerető családja tudatja mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy
Dr. Koltai Józsefné sz. Dr. Halmágyi
Éva szemész főorvos, életének 85.
évében, 2015. január 27-én elhunyt.
A gyászmisével egybekötött urnate-
metés 2015. február 17-én, 15 óra
30 perckor volt a Városmajori Jézus

Szíve templomban. (Bp. XII., Csaba
u. 5.) Gyászolják: férje, fiai, menyei,
unokái.

• Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. Dorogi Mihályné 2015. február
22-én, életének 87. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól folyó év
március 19. napján, 11 órakor, a ka-
tolikus temető ravatalozójában ve-
szünk végső búcsút, a római katoli-
kus egyház szertartása szerint.
Drága emléke szívünkben örökké él!
Táviratcím: Kiss Csaba Györgyné,
2252 Tóalmás, Diófa dűlő 2914 hrsz.
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• Keresztrejtvény
Az Akarattyai Napló januári számá-
ban megjelent keresztrejtvény helyes
megfejtése: „Új esztendő új esztendő
nem tud róla a nagy erdő”.
A helyes megfejtést beküldők:
Bárdosi Imréné, Horváth Ferenc.
Könyvnyereményüket átvehetik
a Közösségi Házban (Iskola u. 7.).

Balatonakarattyai postai kézbesítői
állásra – újság- és levél kikézbesí-
tésre – munkatársat keresek napi 4
órás délelőtti munkára.
További információ: 30/834-7491.

Anyakönyvi hírek Álláshirdetés

Tilos a szabadtéri égetés!
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése szerint „...a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos”. Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 90. napon lép hatályba (285. § (1) bek.),
azaz 2015. március 5-től tilos a szabadtéri égetés településünkön, Balatonakarattyán is.
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A templom szerkezetépítési munkáit
2015. I. negyedévében terveztük meg-
valósítani. Az időszak elején a csapa-
dékos időjárás a bontást és az alapo-
zást még hátráltatta, majd október
és november hónapban a ragasztott
fa tartószerkezetek a helyükre kerül-
tek, a vasbeton- és tégla határoló-
szerkezetek elkészültek. A decemberi
és a januári, az átlagosnál kedvezőbb
viszonyok lehetővé tették a templom
tetőfedésének teljes befejezését.

Köszönöm a kivitelezésben részt-
vevő valamennyi cég, vállalkozó és
szakember kitartó, lelkiismeretes
munkáját.

A beérkezett adományok lehetővé
teszik, hogy 2015 tavaszán az alábbi
munkákat is megvalósíthassuk:
• kibontott vöröskövek feldolgozása,

majd beépítése az oltár mögé és a
két új homlokzati ajtóhoz,

• sekrestye válaszfalak építése,

• villanyszerelés és villámvédelem ki-
alakítása,

• vízellátás és szennyvízelvezetés,
• belső vakolás és felületképzések,
• homlokzati és belső nyílászárók el-

helyezése,
• mészkő- és lapburkolatok készítése,
• lakatos szerkezetek (csigalépcső) és

korlátok beépítése,
• homlokzatképzés, beleértve a to-

rony meglévő vöröskő felületének
felújítását,

• harangfelújítás,
• templom megközelítését biztosító

térkőburkolat építése.
Mindezek után, az építészetileg már

megújult templom berendezési és fel-
szerelési tárgyairól szeretnénk még
gondoskodni.

Itt szeretnék köszönetet mondani
minden jó szándékú felajánlásért.

RÉVFALUSI LÁSZLÓ, műszaki ellenőr

Jó ütemben halad a templomfelújítás
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A legnagyobb ünnepeinknek szép
hosszú előszobája van, hogy legyen
időnk belsőleg is felkészülni, amíg
odaérünk. Ilyen az adventi időszak
karácsony előtt, mely elcsendesít,
várni és befogadni tanít, így érkez-
hetünk meg Jézus születésének tit-
kához. És ilyen a böjti időszak is, a
Húsvét előtti 40 nap: ezt arra kapjuk,
hogy elmélyedhessünk Jézus halálá-
nak és feltámadásának titkában.

Biztosan mindenki járt már olyan
Kálvária-dombon, ahol az ösvény egy
szép kis kápolnához vezet fel. Ahogy
elindul fölfelé az ember, stációk, meg-
állók segítik a felkészülésben, ame-
lyek Jézus szenvedés-történetének
egy-egy részletét ábrázolják. Amíg
felérünk a célhoz, így vonódunk be
egyre jobban Jézus történetébe, és
értjük meg, hogy mindez értünk tör-
tént. Valahogy így segít a böjti idő-
szak is a lelki készülődésben.

Pál apostol ezt írja a korinthusiak-
nak (2Kor 6,1-2):

„Vele együtt munkálkodva intünk
is titeket; úgy éljetek, mint akik nem
hiába kapták az Isten kegyelmét.
Mert ő mondja: A kegyelem idején
meghallgattalak, és az üdvösség nap-
ján megsegítettelek. Íme, most van
a kegyelem ideje! Íme, most van az
üdvösség napja!”

Az apostol szóhasználatával nevez-
zük ezt a böjti időt a „kegyelem ide-
jének”!

„A kegyelem idején meghallgat -
talak… Íme, most van a kegyelem
ideje!” Pál apostol itt Ézsaiás prófétá-
tól idéz, de egy lényeges ponton mó-
dosít. Sokkal hangsúlyosabbá

teszi azt, hogy a kegyelem ideje
„most” van! Vagyis az elfolyó időben
ez a mostani egy kiemelt alkalom, mi-
nősített idő! Vigyázzunk, mert az al-
kalmak bizony gyorsan elszaladnak!

A „kegyelmi időt” gyakran úgy szok-
tuk emlegetni, hogy az „még tart”. S
aztán meg is nyugszunk, hogy már
milyen régóta tart, és reméljük, hogy
még sokáig fog tartani ezután is. Re-
méljük, de azért vegyük mégis ko-
molyan ezt a sürgető figyelmeztetést:
most van itt a kegyelem ideje! Ezt a

böjti időszakot, mint kegyelem idejét,
arra kaptuk, hogy belsőleg megerő-
södhessünk, feltöltekezhessünk.

Hogyan is történhet ez? Nyilván
úgy, hogy a külső, a testi dolgok felől
hangsúlyosabban befelé, Isten felé, a
lelkünk dolgai felé fordulunk. A böjt
tulajdonképpen nem más, mint en-
nek egy segítő technikája: a befelé
fordulás, Isten felé fordulás segítő
eszköze. Persze, mint minden esz-
közzel, ezzel is lehet jól, és lehet rosz-
szul is élni.

Sajnos legtöbben a böjtből csak a
lemondást ismerik. Ételekről, italok-
ról lemondás, esetleg egyéb külső él-
vezetek megvonása, szóval csupa-
csupa kényszer. S ha böjtölnek is, pl.
a vallásuk előírása miatt, már nem
tudják, mire is jó mindez. Pedig a
böjt mit sem ér, ha csak kényszerű
lemondás van benne, de lelki nyere-
sége nincs. A böjt lényege éppenhogy
a belső megerősödésben van! A ke-
gyelem ideje arra adatik, hogy a ke-
gyelemben erősödjünk, lelkiekben
gazdagodjunk.

Igenis lehet a böjt technikáját jól is
használni. Lehet benne lemondás, ha
nem kényszerből, hanem jó szívvel
vállaljuk fel. Nyilvánvaló az is, hogy
a lemondás nem csak ételekre, húsra,
vagy testi élvezetekre vonatkozhat.
Lehet olyan is, hogy tévé-böjt, vagy
számítógép-böjt, esetleg internet-
böjt, vagy éppen szó-böjt, és még so-
rolhatnánk tovább vég nélkül a pél-
dákat.

A böjt mindig arra kérdez rá, hogy
fontos-e neked a lelki gazdagodás.
Mi választ el leginkább Istentől? Mi
vesz el túl sok időt, energiát, ami mi-
att nem találod Őt? Mit tudsz oda-
adni, letenni, kiengedni a kezedből,
hogy még többet nyerj a másik olda-
lon? A böjtben lényeges, hogy ami a
test-oldalon lemondás, az a lélek felől
nézve még több ajándék!

Például, ha több időnk marad így
Istenre, a Vele töltött csendességre;
ha tudunk mélyebben foglalkozni
egy-egy igével, Isten üzenetével; ha
tudunk többet imádkozni – akkor
böjtünk elérte célját!

Böjt idején – a kegyelem idején
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Vagy, ha valakinek eddig nem volt
napi gyakorlata az Istennel való be-
szélgetés elmélyedt csendben, de
most rászánja magát – a böjtje elérte
a célját!

„A kegyelem idején meghallgat -
talak… Íme, most van a kegyelem
ideje!”

Az özönvíz történetében először a
gonoszság és embertelenség árasz-
totta el a világot, s csak azután jött
a mindent elöntő árvíz. Mindenki el-
pusztult, de Noéról és családjáról ezt
olvassuk: Noé „kegyelmet talált” az
Úr előtt. Mit jelentett Noé és szerettei
számára a kegyelem? A megmene-
külést és az életet!

Az Újszövetségben Máriával, Jézus
édesanyjával kapcsolatban is ugyan-
ezt a kifejezést találjuk. Amikor Má-
ria megijed Isten küldöttétől, ő ezt
mondja neki: „Ne félj Mária, mert
„kegyelmet találtál” Istennél!” Mit
jelent itt a kegyelem? Azt, hogy Má-
ria részt vehet Isten tervében, tes-
tét-lelkét odaadja Isten akarata meg-

valósulására, mert őt választotta ki,
hogy a Fiát világra hozza! Egy cso-
dálatos és mély titkú ajándék itt a
kegyelem!

A kegyelmet ma is, nekünk is csak
„találni”, elnyerni lehet Istentől! Azt
semmilyen praktikával – sem böjttel,
sem böjt nélkül – nem szerezhetjük
meg magunknak. Azt nem lehet ki-

fizetni, megvenni, Istennél csakis „ke-
gyelmet találni” lehet! Hiszen épp
ezért kegyelem: amit kapunk, az nem
„jár” nekünk. Éppen az ellenkezője
járna, de kegyelmet találhatunk Is-
tennél!

Egyetlen dolgot azért mégis tehe-
tünk érte: késszé tehetjük, és meg-
nyithatjuk magunkat előtte! Mond-
hatjuk azt, amit Mária is mondott:
„Történjen velem a te beszéded sze-
rint. Itt vagyok, Uram, testem-lelkem
odaadom Neked, valósuljon meg,
amit Te akarsz!”

Isten így fordul hozzánk ennek az
idei böjti időszaknak a kezdetén: „A
kegyelem idején meghallgatlak.” Ért-
sük ezt most az Ő ígéreteként: Ő kész
megajándékozni bennünket, kegyel-
mével fordul hozzánk, lelki áldásaival
akar elhalmozni bennünket!

Legyünk hát mi is készen, hogy
mindezt elfogadjuk, hogy Őt magát
befogadjuk! Mert értjük már, hogy
„most van a kegyelem ideje”.

NÉMETH PÉTER, lelkész

Elhagyott zsidó temető felújítása
A MAZSIHISZ illetékeseivel felvett
kapcsolat alapján egyértelművé vált,
hogy Balatonakarattyán a Határ útra
néző, három helyrajzi számon lévő
ingatlan egy valamikori zsidó temető.
Az egyeztetések során elhangzottak
alapján a hitközség képviselője – Ta-
más Péter úr, aki a vidéki temetőren-
dezési csoport vezetője – javaslatunk-
nak megfelelően, helyszíni bejáráson
vett részt. A helyszíni bejárás alkal-
mával a bizottság megállapította,
hogy a szóban forgó terület jelenleg
nagyon elhanyagolt állapotban van.

A hitközség azzal a kéréssel fordult
Akarattya önkormányzatához, hogy
közmunkaprogram keretén belül
oldja meg a zsidó temető karbantar-
tását. Polgármester asszony el-
mondta, hogy önkormányzatunk vál-
lalja a karbantartást, de ehhez szük-
séges egy, a hitközség által megkívánt
temetői kialakítás megtervezése és
kivitelezése. Ezért javasolta a MAZSI-
HISZ és az önkormányzat között az
ügyre vonatkozó együttműködési
megállapodás létrehozását.

RÉFY IMRE, alpolgármester



2015. februárEGYHÁZ

12

Mindössze 23 fok! Ezzel a csekélységgel tér el földünk
tengelye az „egyenestől”, s forog megdöbbentő pontos-
sággal önmaga körül – múlatva a napokat –, és járja év-
milliókban mérhető körtáncát az éltető fényforrás körül.
A 23 foknyi ferdeség pedig nem hiba, hanem ajándék;
ennek köszönhetően vannak évszakok, és mindaz, ami
ezzel jár: kellemes klíma, gazdag vegetáció, változatos
élet, és az állandó megújulás lehetősége.

Télen, a meleg szobából gyönyörű látvány a dúsan ka-
vargó hóesés, a fehér tisztaságot magára öltő természet,
az opálosan sejtelmes zimankós táj, vagy a napfény ra-
gyogása a milliárdnyi jégkristály játékos csillogásában.

Amikor már-már elegünk van a télből, egy csodás erő,
a nap fénye és melege legyőzi azt. Mindent és mindenkit
felszabadít az élettelen bezártságból, és kaput nyit az
életerős reménységnek. Rügyeznek a fák, bokrok, kihaj-
tanak a füvek és a mezei növények, kinyílnak az első vi-
rágok, és ha már virág is van, akkor döngicsélnek a mé-
hecskék, énekelnek a madarak, előjönnek az emberek, és
mindenki tevékenykedik: teli frissességgel, a fészekrakás,
az új élet és a gyümölcsök reménységével, a szabadság
és az életerő örömével.

Ugyanazok az érzelmi és emocionális hatások érnek
bennünket is, mint a minket körülvevő élő világot. Csak-
hogy van, sőt kell lenni egy lényeges különbségnek is.
Mert ha például csak ugyanazok a külső erők mozgatnak
bennünket is, mint a hüllőket, melyek, ha hidegre fordul
az idő, elbújnak és megmerevednek, ha pedig fölmeleg-
szik, akkor hevesen táplálkoznak és szaporodnak, hogy
fenntartsák önmagukat és fajukat, akkor bizony – eszünk
okán – szánalomra méltóbbak vagyunk, mint az oktalan
állatok. Mert valami lényegeset figyelmen kívül hagyunk:
hogy nekünk, embereknek nemcsak testi, hanem lelki
funkcióink is vannak, és a tavaszi megújító vitaminokra,
mozgásra, napfényre és táplálékra nemcsak a testnek,
hanem a léleknek is szüksége van.

Rendkívül érdekes ez a test-lélek párhuzam. A test meg-
újulását az igen távolról érkező nap sugarai idézik elő, a
lélekét pedig – a mi kultúrkörünkben – a közeledő húsvét
ragyogó fénye. Mindkettő méregtelenítéssel kezd: az első
kémiai és biológiai folyamatokat indít el, a második sze-
mélyes szeretettel, megváltó erővel gyógyít. Míg a test

egyedül való kivirulása megölheti bennünk a lelket, addig
a lélek újjászületése életerővel tölti meg a testet is.

Érdemes elgondolkodni a lelki megújulás folyamatáról.
Mindenekelőtt tudatosodni kell bennem, hogy szükségem
van rá. Személyesen akarjam a megújulást, de azt is tud-
jam, hogy ugyanúgy nem megy egyedül, mint ahogy a
természet részei sem működnek egymástól függetlenül;
viszont nélkülem sem történik semmi sem. Mit is akarjak?
Méregteleníteni! A lelkem mérge a személyes akaratom
hibái és torzulásai, amelyeket bűnöknek nevezünk. Ebből
a szemléletből egy nagyon mély bölcsességet árul el a
szakrális figyelmeztetés: „… most többet imádkozzanak,
buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjá-
születés szentségei által az istengyermekség teljességére
jussanak”. – Miről is van szó? A lélek megtisztuló beszél-
getése önmaga, és a tényleges külső Segítő között nem is
lehet más, mint az imádság: vagyis a lélek, sokszor sza-
vakba sem foglalható néma „suttogása”, az a rádöbbenés,
hogy „meg akarok tisztulni”. Ez az elengedhetetlen kezdet;
és a folytatás: maga a lélekgyógyászat. Csakhogy ez nem
pusztán elhatározás kérdése, nem oldható meg önszug-
geszcióval vagy terápiás beszélgetéssel, hanem csak élettel
és cselekedetekkel: amit tudva és akarva rosszul tettem,
azt most – szintén tudva és akarva – jól teszem. Ezért
van gyógyító ereje a böjtnek és mindenféle jócselekedetnek
és örömszerzésnek, mert a cselekedeteknek itt elsősorban
lélekgyógyító értelmük van, és nem a „teljesítmény” a
fontos. Az ember megújulása a lélek megújulása nélkül
elképzelhetetlen. Húsvét (az áldozat és a föltámadás) elő-
revetített fénye erre ad esélyt minden tavaszon. Sőt ezeket
semmivel sem lehet kiváltani vagy fölcserélni.

És a végeredmény, a megújulás, mégsem mindezek ered-
ménye, hanem ajándék. Hasonlattal élve ez olyan aján-
dék, mint amilyen a vőlegénynek a menyasszony. Mert
hiszen a menyasszony szépsége, lelki gazdagsága, fele-
séggé és leendő anyává váló mivolta sem jár ki a vőle-
génynek azért a kis udvarlásért vagy ígéretért, hanem
érdemén felüli ajándék. Ha ez így van a külső dolgokkal,
akkor mennyire igaz a belső világra, ahol az egyedüli
igazi partner maga az Isten!

Március megújulásra hív: kívül is, meg belül is, és ez
már igazi örömhír! DR. BALÁZS PÁL, plébános

Március: A megújulás hava
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Az alábbiakban közzéteszünk néhány, igazi csemegének számító, Akarattya
felett drónnal készített felvételt. Ezekkel a képekkel is szeretnénk kedvet csi-
nálni a felhívásunkban felkért fotósoknak.

Ritkán látható felvételek
„Akarattya madártávlatból”

Felhívás

Tisztelt Balatonakarattyai Lakosok,
Nyaralók és Újságolvasók!

Kérjük Önöket, küldjenek újságunk
részére településünket, annak életét,
látnivalóit, nevezetességeit más-más
látásmódokban megörökítő fényké-
peket. Szeretnénk, ha községünkről
minél több fotó állna rendelkezé-
sünkre, melyek közül a legjobbaknak
ítélteket újságunkban megjelentet-
jük, a szerző feltüntetésével.

Enzsöl Gábor helyi lakos ötlete alap-
ján a fényképeket rendszerezve kí-
vánjuk egy, az Akarattyáról szóló ér-
tékes képarchívumban elhelyezni.
Küldjenek régi felvételeket, képesla-
pokat, melyeket a beszkennelés után
visszaadunk tulajdonosaiknak. A ké-
peket kérjük elektronikus adathor-
dozón személyesen eljuttatni az Is-
kola u. 7. sz. alatti hivatalba, vagy
elektronikus postával a balatonaka-
rattya.hivatal@gmail.com címre be-
küldeni. 

Kérjük továbbá, hogy a digitális fel-
vételeket elektronikus úton szerkesz-
tetlen, módosítatlan formában, a ké-
szítő adatainak (név, lakcím, telefon,
e-mail cím) pontos megjelölésével
küldjék. Örömünkre szolgálna, ha a
készítő néhány sorban írna Akaraty-
tyához való kötődéséről. A beküldött
képek mérete lehetőség szerint leg-
alább 4-6 MB legyen. A képeket ki-
zárólag újságunkban, illetve a Bala-
tonakarattyát népszerűsítő kiadvá-
nyokban fogjuk megjelentetni. A be-
küldött képek szerzője a beküldéssel
automatikusan lemond a fotók jog-
díjáról. Előre is köszönjük képeiket,
melyekkel Akarattyát fogják népsze-
rűsíteni, és újságunkat színesíteni.



Már a tavalyi év végén is jó szívvel mentem a nyugdíja-
sokhoz; idén is meghívtak, hogy tartsak előadást. Mivel
mindez január 19-én volt, kézenfekvő választásnak tűnt
Kölcsey Ferenc és a Himnusz. A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey ezen a napon
tisztázta a Himnusz kéziratát.

Előadásomat képekkel, illusztrációkkal színesítettem.
Meséltem életrajzi különlegességekről, a Szatmárcsekén
református műemlékké nyilvánított népi, csónakos, fejfás
temetőről, majd a Himnuszról, illetve ennek párhuzamai-
ról. Jó érzéssel töltött el, hogy mennyire érdeklődő, odafi-
gyelő, hozzászóló hallgatóságra leltem ismét e klubban.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések mindig
alkalmat adnak az aktualitások megbeszélésére, hisz Köl-
csey, akárcsak példaképe, Zrínyi Miklós, nem elsősorban
művészembernek tartotta magát. Egyikük politikusnak,
képviselőnek (Szatmár megye követe), jogásznak; a másik
katonának, hadvezérnek. Nemzeti tudatunk erősítésére
néha olvassuk el, mit írt, mondott akár Szent István,
akár Kölcsey, Vörösmarty… majd a „nyugatosok”, Rad-
nóti… bárki a klasszikusok közül. Reformkori „nagyjaink”
szavai most is időszerűek. Ez bizonyos értelemben jó,
bizonyos értelemben fájó. Hisz a bűn és bűnhődés motí-
vuma tölti be történelmünket, irodalmunkat, azaz isteni
büntetésként kaptuk a bajokat a bűneinkért. A dicső

múlt bemutatása aránytalanul rövidebb, mint a sivár je-
len, és a bizonytalan jövő képei.

A legnagyobb bűnünk pedig:
„Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!”

Szó volt még az Intelmekről, amit Szent István írt Imre
herceghez, a Parainesisről, amit ennek mintájára írt Köl-
csey az unokaöccsének. Megmutattam az eredeti kézirat
képét, meghallgattuk a verset Latinovits Zoltán előadá-
sában.

A nyugdíjasok találkozásai mindig tartalommal töltöttek,
amiről Mocher Erzsike, a klub vezetője gondoskodik. Meg-
emlékeztek a doni áttörésről, a kultúra napjáról, Tamas-
kovics György által megismerték a gombákat, „farsangoz-
tak” az ovisokkal… Ez is egy jó közösség. A közösséget mi
teremtjük, mi adunk értelmet neki. Jó lenne, ha minél
többen jönnének, nem csak nyugdíjasok. Az ajtó mindenki
előtt nyitva, nem én vagyok az egyetlen „nem szépkorú”.

Én személy szerint várom a fiatalok jelentkezését. Azt,
hogy ők is akarjanak helyben egy saját csoportot. Szíve-
sen segítenék programokban, ők pedig segíthetnének öt-
leteikkel, javaslataikkal, fiatalos lendületükkel. Itt va-
gyunk helyben. Ne máshonnan várjuk a segítséget!

DONÁSZY JUDIT
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Kultúra napja a Nyugdíjasklubban

A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe kiált.
Régi, kiszáradt
tó vize árad,
néma kutakban a víz kibuzog.
Zeng a picinyke
szénfejű cinke
víg dithyrambusa: dactilusok.

Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.
Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna
s zeng a hegy orma
s zeng - ugye zeng, ugye zeng a szíved?

Áprily Lajos: Március
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Balatoni horgászat – 2015
Az utóbbi években látványos átalakítások zajlanak a ba-
latoni horgászat körül. Kezdetben főként kellemetlensé-
gekkel járt a szabályozás megújítása, hiszen nőttek a
horgászengedélyekkel kapcsolatos adminisztratív terhek
(mind a horgászok számára a kötelező naptári nap meg-
jelölésével, mind az engedélyt kiállítók számára a kötelező
hálózatépítéssel), azonban a 2013 decembere óta szüne-
telő halászatnak köszönhetően a balatoni hal egyedüli
hasznosítójává a horgász vált, ami bőségesen kárpótolta
a helyi horgászokat a szigorúbb szabályozás okozta kel-
lemetlenségekért.

A horgászat, mint rekreációs tevékenység, szerencsére
egyre jelentőségteljesebb szerephez jut a balatoni turisz-
tikai ágazatokon belül, ezért is volt időszerű a „bojlis”,
illetve „behúzós” horgászat jogviszonyának rendezése.
Ennek megfelelően a 2015-ös év horgászberkekben a
pontyhorgászok között egyre népszerűbb behúzós hor-
gászat próbaéve lesz. Bár a víz hőmérséklete még alig
haladja meg az olvadáspontot, már most érdemes ismer-
kedni a http://balatonihal.hu/behuzoshorgaszat hon-
lapjáról letölthető behúzós horgászrenddel. 2015-től
ugyanis lehetősége nyílik a horgászoknak, hogy csónak-

kal, etetőhajóval, vagy vízbe gyaloglós behordással jut-
tassák a csalit az általuk kiválasztott és kibójázott hor-
gászhelyre. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, a szabályok
betartásán kívül általános éves területi, vagy behúzós
heti területi jegy szükséges. Rendelkezni kell továbbá
nagyméretű, sűrű szövésű merítőhálóval, és a hal kímé-
letes elhelyezésére alkalmas pontymatraccal.

Érdemes hosszasan böngészni a megújult általános
horgászrendet is. Tovább szigorították a csónakból tör-
ténő horgászat szabályait. Így mostantól március 1. és
31. között az egész Balatonon, valamint április 1. és 30.
között az északi part engedélyezett területein vízi jár-
műről horgászók számára csalihalat, halszeletet, műcsalit
a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, csakúgy,
mint ragadozó nemes halat elvinni szigorúan tilos.

Remélhetőleg a behúzós horgászat népszerűségének nö-
vekedésével együtt járó turisztikai hasznot Balatonaka-
rattya is minél előbb élvezheti, hiszen számos arra alkalmas
horgászhellyel rendelkezik, melyek minden bizonnyal szép
számmal csábítanák ide az ország többi pontján élő lelkes
horgásztársakat, és egyúttal a helyi lakosok és a nyaraló-
tulajdonosok szórakozási lehetőségeit is színesíthetnék.

CIVIL ÉLET
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2013. december 8. óta vagyunk ba-
latonakarattyai állandó lakosok.
Mindenki tudja, aki már költözött
nagyobb városból kisebb helységbe,
hogy az ilyen költözés jelentős élet-
módváltással jár.

A legnagyobb változás az, hogy a
hobbink, a gazdálkodás, amit eddig
csak hétvégén űztünk, most szinte
állandó foglalatosságunkká vált.
Örömök és bánatok tarkítják ezt a
gazdálkodást. Örülünk az első ter-
méseinknek és a virágoknak, és bán-
kódunk, ha támad a paradicsomvész,
vagy a sok eső miatt a meztelen csi-
gák elrágnak minden zöldet a kert-
ben. Bőven van még mit tanulnunk!

Balatonakarattyán élvezzük a kis-
közösség minden előnyét. Először is:
„közelebb jöttek” az emberek. Buda-

pesten lakótelepen laktunk, és az ot-
tani postásokkal nagyon ritkán ta-
lálkoztunk. Még akkor sem hozták
fel az ajánlott levelet, amikor otthon
voltunk. Az akarattyai postással 1 év
alatt több szót váltottunk, mint a bu-
dapesti összes postással 35 év alatt.
Olyan sem történt Budapesten, hogy
a zöldséges hozott volna nekem két
láda friss meggyet, csak azért, hogy
dzsemet főzzek.

„Közelebb jöttek” az állatok is. A
kutyák, a macskák, a madarak. A ma-
darakat szeretjük a legjobban. A fő-
városban csak verebekkel és galam-
bokkal találkoztunk, azokat is állan-
dóan elhessegettük, mert mindent
összepiszkítottak. Itt szorgalmasan
etetjük őket, és a cinegéken kívül
megismerjük már a meggyvágót, a

tengelicet, a vörösbegyet, a rozsda-
farkút. Ők járnak hozzánk csipegetni
a kiszórt magokat.

„Rossz szomszédság, török átok!” –
mondja Arany János a Fülemülében.
Aki ellenséges viszonyban van a
szomszédjaival, azt „megverte a tö-
rökök átka”. Nekünk hat közvetlen
szomszédunk van jelenleg, úgyhogy
elég nagy esélyünk volt, hogy bele-
szaladunk ebbe a szólásba valame-
lyik oldalon. Egyelőre erről szó sincs!
Amikor elkezdtünk építkezni, nem
volt semmink a telken, csak egy la-
kókocsink, és sok jó szomszédunk,
akik minden hétvégén megleptek és
megkínáltak minket mindenféle jó-
val: pogácsával, palacsintával, pálin-
kával, gyümölcsökkel, zöldségekkel.
Mi meg őket semmivel! Most pró-
báljuk szépen visszacsepegtetni a sok
finomságot és jóságot.

A lakótelepi szomszédsággal sajnos
sokszor meggyűlt a bajunk. Vegyük
például a sorozatos leázásokat és le-
áztatásokat a szerencsétlen megol-
dású mosógép vízleeresztővel. Vagy
a csendháborítások. Volt olyan szom-
szédunk, ahonnan minden péntek
este kb. este 6-7 órától kezdődően
Cipő nagy slágere a „Csillagok, csil-
lagok, mondjátok el nekem…” üvöl-
tött nem egyszer, nem kétszer, sok-
szor. Én még soha nem halottam
ennyiszer egy zeneszámot. 10 órakor
abbahagyták! De addig… egy kicsit
megőrültünk.

Vagy amikor az alsó szomszédunk
éjfél utáni diszkó-őrületére sűrű part-

Mit adott nekünk Akarattya?
Budapest kontra Balatonakarattya
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viskopogás kíséretében jeleztem,
hogy talán ezt most és itt abba kel-
lene hagyni. (Másnap munkanap!)
És sorolhatnánk még a lakótelepi élet
szépségeit, melyekről regényeket le-
hetne írni.

Lakótelepi szokás a nem köszönés
is. A liftben és a lépcsőházban, ahol
csúnyán mondva „egymás szájába ló-
gunk”, még ott sem köszönnek egy-
másnak, mert a köszönés nem a bu-
dapesti emberek erőssége. Itt, Aka-
rattyán még az ismeretlen emberek
is köszöntik egymást az utcán.

Megtapasztaltuk persze a vidéki
élet bosszúságait is. Felfedezzük há-
zunk újabb és újabb hibáit. Az ember

az első házát az ellenségének építi…
szól a mondás eleje. Rájöttem, hogy
ez a milliárdosok közmondása, mert
csak nekik adatik meg a közmondás
folytatása, vagyis hogy több házat
tudnak építeni életük során.

Vidéken jobban ki vagyunk szolgál-
tatva az időjárás viszontagságainak,
a viharok pusztításának, a nagy eső-
zéseknek, a szárazságnak.

A szakorvosi ellátás vidéken nehéz-
kesebb a távolság miatt. Budapesten
leszaladtunk a sarki, vagy az egy-két
megállóra lévő SZTK-ba. Itt sajnos
5–10 km a legközelebbi szakorvosi
rendelő. A szép balatoni látvánnyal
vigasztaljuk magunkat, ami a 71-es

úton Kenese és Fűzfő, vagy Fűzfő és
Almádi között tárul a szemünk elé.
Mennyivel szebb ez az útvonal, mint
a Róbert Károly körút és Béke tér út-
vonal!

Nagyon jó, hogy részesei lehettünk
és lehetünk a balatonakarattyai kis
közösség összetartó rendezvényeinek.

Legjobb és legszebb dolog a vidéki
életben a természet! Csak kilépünk
az ajtón, és itt van a természet, szinte
kézzelfoghatóan: a friss levegőben,
minden fűszálban, minden falevél-
ben, az illatokban, a szellőben, az
esőcseppekben, a hópelyhekben.

Nem is beszélve a Balatonról!
VENTICS ÁGNES
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Tombolva, dübörögve, rohanva jött a téli hóvihar és heves
orkáni ostrommal vette be a tavat és partjait, mintha lát-
hatatlan óriási kezek szitálták volna a hótömeget. A hó-
pelyhek egykettőre az egész Balatont és környékét fehér
palástba burkolták. Hópelyhekkel szórta tele a szélvész a
házak ablakait, és a kicsipkézett hóréteg elfüggönyözte a
fehérségben és magányosságban merengő Balatont. A
sebes lábú hideg, metsző szél rohantában felkavarta és
felkapta a lehullott hótömeget, vitte magával messze-
messze, hogy e hótömeggel eltorlaszolja az ember alkotta
utakat. Letépte és tovasodorta a hóvihar az út fölé hajló
fák ágait és a nyáron rajtuk felejtett száraz leveleket, me-
lyek csöndes időben úgy peregnek le a földre, mint ahogy
a könnyek hullnak. Tombolt a vihar megállás nélkül egy
héten keresztül. Jaj volt annak, akit a kényszerűség a
szabadba hajtott. Ember, állat nem tudott az orkán ret-
tentő erejével megküzdeni, és nem egy ember és állat
esett halálos áldozatul a vihar rettenetes szárnycsapásai
alatt. Rámástól repülő ablakok, szárnyasított telefon- és
távíróoszlopok, kidöntött évszázados fák voltak a mo-
mentán győzelmi trófeák, továbbá győzelmi jelek, az em-
beri kultúra és civilizáció alkotásai, működésének teljes
megbénítása. Posta, vasút, telefon, villany, mind-mind le-
győzve hevertek e nagyhatalom talpai alatt.

A szél, a hó és hideg hármas szövetséget kötöttek, és egye-
sült erővel törtek földre, vízre, mindenre. Amikor a szél to-
varohant, hogy más vidéken vívja ki győzelmét, maga mö-
gött hagyta szövetséges társát, a rettenetes hideget, amely
a harmadik szövetségest, a havat megdermesztette, jégpán-
céllá alakította és vele tömlöcbe zárta az egész természetet.
A házacskák alig látszó kéményeiből a füst alig-alig mert
előjönni, és alacsonyan kóválygott a házikók felett. A ma-
darak didergő serege bejött a falvak házaiba menedéket és
eleséget keresni. A fekete varjak a kopasz, megtépázott fákra
telepedtek és rekedten károgták a rettenetes tél szomorú
dalát. Az éjszakák vakítóan ragyogtak. A hold, a csillagok
fényben tündököltek, a végtelen hómezők, a hólepellel bo-
rított Balaton gyémántmezőkként csillogtak. Egy-egy for-
gószél körbetáncolta a partot, a parti házakat, és megsöpörte
a vastagra fagyott jégréteget. A néma, hideg éjszakában a

Balaton jege nyöszörgött, jajgatott és hatalmas rianásokat
és dörrenéseket hallatott, mintha csak a háború ágyúzaja
jutott volna el idáig. Az egyre növekvő jégtömeg nem fért
el a part határai között, tehát testben kénytelen feldarabo-
lódni. De a parti házak is ropogtak, mert a forgószelek
szinte mind a négy sarkát fel akarták emelni. Az égi fehérség
csak ömlött, ömlött egyre, mint a hulló manna. A csillagfé-
nyek zúzmarává fagytak, és az égi repülésben porrá változva
öntötték el a világot. Fehér lepelbe burkolódzott a tó, eltűnt
az erdő, a mező, eltűntek az utak, a vasutak, a fehér lepel
befedett minden házat.

A vihar elülte után is hullottak néha a hópelyhek, mint
tavaszi holdas éjjel a mandulavirág szirmai. A vihar
elülte után az azúr tiszta ég mezőjéből kilépett a nap
vérvörös korongja, égővörös lávájával öntötte tele a sűrű
fehérségben pompázó Balatont. Úgy festett, mintha álom-
ból ébredt volna, de olvasztani a nap nem tud sem havat,
sem jeget. Keményen ellenállt még mindkettő. A csilin-
gelő és tovaszaladó természetnek. Egy-egy hóember körül
csaholó kutyák bizonyítják, hogy az ember a jégből is
tud életet fakasztani. Amikor a nap erősebb lesz és meg-
kezdi olvasztó munkáját, a hideg nem hagyja magát, és
a házak ereszén jégcsapokból csinál magának fogsort a
harapáshoz. Ezer és ezer szép kép bontakozik ki baran-
golás közben és az aranyhíd, amit a délutáni nap rávetí-
tett a Balaton jegére, egyik partjától a másik partjáig ér
és azzal bíztat, hogy száraz lábbal keljünk át rajta. Hó-
fehér köpenyével, téli fenségével csodálatosan szép a Ba-
laton végtelen síkja, és a nap csillogásában úgy szikrázik
a jege, mintha végtelen mennyiségű briliáns kővel lenne
kirakva. A megfagyott csendet semmi nem zavarja. A si-
rályok messze elszálltak, a halacskák lent a tó mélyén
hallgatnak. Várja az alvó természet a Teremtő ébresztő
harsonáját, de már érezni a levegőn, hogy a halál álma
nem sokáig tart, jön az ébredés. Érezni a levegőben a
magyar lélek ősi élni akarásának legyőzhetetlen vágyát.
Balaton, magyar tenger csak egy van, ezért zordon fen-
ségében is nagyobb látogatottságra volna méltó.

DR. MAGASSY GÁBORNÉ

Balatoni Kurír, 1940. évf.

2015. február

Heinrich Pál helytörténész gyűjtéséből

Téli vihar a Balatonon
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Gyakran erőltetem az emlékezetemet,
meddig tudok visszaemlékezni, mi
az, amire tényleg, vagy amire csak a
fényképek segítségével „emlékszem”.
Azt azonban soha nem tudom elfe-
lejteni, milyen volt menekülésünk
nyugatra a vagonban. Jól emlékszem
a vagon sarkában kialakított kuc-
kóra, ahol a hosszú út során „lak-
tunk”. Arra is jól emlékszem, hogyan
éltünk a pockingi (München közelé-
ben) amerikai táborban, emlékszem
a szobára és a „kedves” amerikai ka-
tonákra, akik őrizték a fogolytábort
és gyakran csokoládéval ajándékoz-
tak meg. Judit húgom akkor mind-
össze egy éves volt, és majdnem éhen
halt a menekülés során, én pedig há-
rom.

Amikor zsörtölődöm a mindennapi
nehézségek miatt, gyakran eszembe
jut édesanyám, aki ekkor mindössze
24 éves volt, két kisgyerekkel, özve-
gyen, mert édesapám 1945 márciu-
sában, a háború utolsó hónapjában
repülőgépével a Páli község melletti
szántóföldön (Pápa közelében) lezu-
hant és meghalt.

1948 márciusában édesanyám férj-
hez ment egy sebészorvoshoz, akitől
még két gyermeke született. Testvé-
reim – Drobni Mária és Kardos Éva
– szintén Akarattya szerelmesei,
szinte a teljes évet itt töltik.

Az eltelt hosszú évek alatt édes-
apám emléke egyre halványodott,
kapcsolatunk a Szimon családdal is

szinte teljesen megszakadt. Judit hú-
gommal évente elmegyünk Páliba, és
koszorút viszünk a sírjára.

Édesanyám, édesapám nála lévő
személyes tárgyait szétosztotta kö-
zöttünk (fényképek, egyenruhák, pi-
lótasapkák) ezeket nagy becsben
őrizzük.

Édesapám 1941. augusztus 26-án
nyert felvételt a Vitézi Rendbe, 1941.
szeptember 10-én főhadnaggyá, majd
1944. szeptember 1-én századossá
léptették elő. 1942-ben Erdélyi és Fel-
vidéki Emlékérmet, 1943-ban pedig
Délvidéki Emlékérmet adományoztak
részére.

Édesapám halálával kapcsolatban
a Honvédelmi Minisztérium Hadtör-

téneti Intézet és Múzeum Központi
Irattárától azt sikerült megtudnom,
hogy 1939. január 15-én avatták
tisztté a Ludovika Akadémia II. fő-
csoportjánál. 1945. március 18-án,
amerikai támadás során csak egyet-
len pilótának sikerült üldözőit le-
rázni, ő vitéz Szimon László volt, aki
az egyházaskeszői ideiglenes repülő-
téren szállt le. A tél végi olvadás kö-
vetkeztében a repülőtér talaja sár-
tengerré vált, és édesapám gépe a ki-
gurulás közben átvágódott. Magas
ember lévén, az átvágódás közben
feje a pilótafülke kupolájába ütődött
és koponyaalapi törést szenvedett.
Katonai pompával temették el baj-
társai a páli temetőben.

Engem fiammal, dr. Horváth Ist-
vánnal, és lányommal, Lettner Dórá-
val együtt 1999. augusztus 19-én
avattak vitézzé. Felvételemet köve-
tően 2000. január 4-én vitézi had-
naggyá neveztek ki, és megbíztak a
Budapest V. és VI. kerületek Vitézi
Alcsoportjának vezetésével. 2000.
szeptember 9-én a Horthy Miklós
Ezüst Emlékéremmel tüntettek ki.

Rendi tagságommal édesapám em-
lékének szeretnék tisztelegni, vala-
mint őszinte vágyam az, hogy az
idős, a háború borzalmait megszen-
vedő, érdemeket szerző és még köz-
tünk élő rendtársaink mellett fiaink,
lányaink is továbbvihessék és őriz-
hessék apáink erkölcsi, hazafiúi ha-
gyatékát. LETTNER ADORJÁNNÉ

2015. február

Hőseink, akikre büszkék vagyunk,
akiknek emlékét őrizzük
Vitéz Szimon László (1914–1945)
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Elkerülhetetlen, hogy a tudomány nyelvezete által mu-
tassuk be ezt a betűszót, mert a köznyelvben használt
szavainkkal nem tudnánk. A GMO az genetikailag mó-
dosított élőlény (angolul Genetically Modified Organism),
amelynek génállományát mesterségesen hozták létre. Az
eljárást nevezhetjük genetikai manipulációnak is, amely-
nek az a lényege, hogy olyan élőlényt hozunk létre, amely
a természetben gyakorlatilag nem jöhet létre.

Az eljárás során két eltérő felépítésű testrészt szoktak
kezelni. Attól függően, hogy a kezeléshez milyen élő for-
mát választunk – ivarsejtet, vagy ún. testi sejtet –, az be-
folyásolja, hogy a kezelt szervezet örökíti-e az új tulaj-
donságokat, vagy csak egy generációra terjed ki a gene-
tikai manipuláció hatása. Több esetben a genetikai ma-
nipuláció csak a testi sejtek egy részére terjed ki, ekkor
annak eredménye nem öröklődhet.

A baktériumok voltak az első szervezetek, amelyek ge-
netikai kódját módosították, mert viszonylag egyszerű a
genetikai felépítésük. Az átalakított, illetve módosított
genetikai összetételű baktériumokat felhasználják, pl.
inzulintermelésre, véralvadási problémák kezelésére, il-
letve olyan növekedési hormonok előállítására, amelyek-
kel a növekedési zavarokat lehet kezelni. A baktériumok
által termeltetett emberi fehérjék lényegesen biztonsá-
gosabbak a korábbi készítményeknél, amelyek holttes-
tekből kivont fehérjék voltak, és nehezen gyógyítható be-
tegségek, valamint fertőzések kockázatával jártak, pl.
AIDS, hepatitis C.

Amikor ilyen híreket olvasunk, akkor az emberek nagy része
elgondolkodik azon, hogy a génmódosítás vajon milyen terü-
letekre terjedhet ki, amiről az emberiség nagy része nem tud,
és amire nem is gondol.

A genetikailag módosított élőlények előállításában a
mezőgazdaság az egyik célterület, mert a világban ta-
pasztalható élelmezés-ellátási problémákat a GMO nö-
vények előállításával és terjesztésével tervezik felszá-
molni. Azt már tudjuk, hogy a genetikailag módosított
növények előállításával többféle célt lehet elérni, pl. fo-

kozhatják a gyomirtó szerekkel, vagy a rovarokkal szem-
beni ellenálló képességet, növelhetik a szárazságtűrést,
és javíthatják a termés táplálkozástani értékét is.

Az első genetikailag módosított növények 20 évvel ez-
előtt kerültek forgalomba, és ezek a glyphosáte gyomirtó
szerrel szemben voltak ellenállóak. A korai fejlesztések
egyike egy különleges baktérium méreganyagát hordozó
kukoricafajta előállítása volt, amely egyes rovarfajok ká-
rosításával szemben védetté vált. Vajon meddig?

Egy génmódosított fajta kifejlesztése kb. 100 millió USD,
azaz 22–25 milliárd Ft.

Egyes szakvélemények szerint aggodalomra ad okot,
hogy ezek a fajták több ezerszer annyi méreganyagot ter-
melnek, mint az ugyanerre a méreganyagra permetező-
szerként engedélyezett maximális dózis. A GMO-k fo-
gyasztása egyes kísérleti állatoknál vastagbélrák kialaku-
lásához, máj- és veseproblémákhoz, allergiás reakciókhoz
vezetett, vagy felborította a máj és a hasnyálmirigy mű-
ködését.

MI A HELYZET MAGYARORSZÁGON?

Világviszonylatban a mezőgazdasági terület 90%-án
hagyományos módszerekkel előállított növényeket ter-
melnek. A génmódosított fajták 85%-át viszont 4 ország
területén vetik, ezek az USA, Brazília, Argentína és
Kanada.

Ismerkedjünk meg a GMO-val! Mi az a GMO?

Mottó: Legyünk egészség- és környezettudatosak,
mert így jó lesz az EMBEREKNEK, és a társadalomnak is!
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A génmódosított növényekből készülő élelmiszerek össze-
tétele radikálisan megváltozik, ennek ellenére alig-alig vizs-
gálják az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. Az Európai
Unió viszont előírja, hogy minden élelmiszer, amely ge-
netikailag módosított összetevőt tartalmaz, az jelölve le-
gyen. Azonban az állati eredetű termékek esetében (tej,
tojás, valamint húsfélék) a mai napig nem kell feltüntetni,
hogy az állatot genetikailag módosított takarmánnyal etet-
ték-e. Az európai tej- és hústermékek közel 75%-át gene-
tikailag módosított növénnyel takarmányozott állatokból
állítják elő.

Magyarország alaptörvénye szerint a magyar emberek testi
és lelki egészséghez való jogának érvényesülését a genetika-
ilag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal is se-
gíteni kell. Hazánkban jelenleg a haszonállatok takar-
mányozásához kb. 600 000 tonna szójadarát használunk
fel. Ezt a mennyiséget a magyar kormány csak olyan
külföldi forrásokból tudja biztosítani, ahol viszont csak
genetikailag módosított szójafajtákat termelnek, pl. Dél-
Amerika.

SZERKESZTŐI MAGÁNVÉLEMÉNY

A jelenlegi helyzet minimum különös, ugyanis azért kü-
lönös, mert Magyarországon a genetikailag módosított
növények termesztését az alaptörvényünk tiltja, viszont
az élelmiszerek előállításához genetikailag módosított
szójafajtákból készült, dél-amerikai eredetű szójadarát
használunk fel.

HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A GÉNMÓDOSÍTOTT
TERMÉKEK ELLEN?

Úgy védekezhetünk, hogy egy személyben állampolgárként
és fogyasztóként a képviselőinken keresztül érvényesíttetjük
a szigorú magyar alaptörvényt, elítéljük a géntechnológiát,
és lehetőleg biotermékeket, vagy ellenőrzött élelmiszereket
vásárolunk, vagy állítunk elő saját fogyasztásra.

Célunk, hogy se a boltok polcain, se a termőföldeken ne je-
lenhessenek meg génmódosított termékek és vetőmagok ad-
dig, amíg nem bizonyítják be az előállítóik, hogy azok ve-
szélytelenek a fogyasztókra és a környezetre egyaránt.

DR. RÓZSÁS ATTILA

Gyümölcsfapótlási akció

Balatonakarattya Község Önkormányzata szakembereket keres a Falugondnokság működésének szervezésére, irá-
nyítására és a géppark üzemeltetésére, karbantartására: 1 fő technikus vagy üzemmérnök intézményvezetőt,
valamint 2 fő tehergépkocsi, traktorvezetői és gépkezelői jogosultsággal rendelkező szakembert.
Felvétel: március hónap közepétől, közalkalmazotti besorolás szerint. Helyi lakosok és több szakmával rendelkezők
előnyt élveznek. Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal és a jogosultságokat igazoló papírokkal a 8172 Balatonakarattya,
Iskola u. 7. sz. alatt személyesen, vagy a hivatal@balatonakarattya.hu e-mail címen írásban.

Álláshirdetés

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2015. március 2-31. között ingyenes gyümölcsfapótlási akciót
hirdet a község állandó lakosai és nyaralótulajdonosai számára az ingatlanon kívül, közterületen lévő
beteg, kiszáradt, elöregedett gyümölcsfák pótlására.
Az akció keretében az Önkormányzatnál jelentkező ingatlantulajdonosok kaphatnak ingatlanonként egy
vagy két darab szabad gyökerű cseresznye, meggy, alma, körte, sárgabarack, vagy szilva facsemetét, és
szakmai tanácsot a szakszerű ültetéshez, gondozáshoz, valamint csekély térítés ellenében – megrendelés
esetén – a Falugondnokság elvégzi a fakivágást is. A jelentkezőknek vállalniuk kell az ültetést és a gondozást
úgy, ahogyan ez évtizedeken át történt településünkön.
Jelentkezés: minden munkanapon 10-16 óra között az Iskola u. 7. sz. alatt, vagy a hivatal@balatonaka-
rattya.hu címen. A facsemeték kiosztása március 16-31. között fog történni az Iskola u. 7. sz. alatt mun-
kaidőben, lakcímkártya, és építményadó vagy telekadó befizetését igazoló csekk bemutatásával.
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Tisztelt Olvasó!
Balatonakarattyán nem lévén még

izgalmas, mozgalmas, versenyszerű
sportélet, melyről Naplónkban ha-
vonta beszámolnánk, ezért szeret-
nénk akarattyai sportolókat interjú
keretében bemutatni. Sajnos a leg-
nagyobb akarattyai sportoló, Gro-
sics Gyula már nincs közöttünk, van
viszont sok olimpiai bajnokunk,
olimpikonunk, válogatott sporto-
lónk, és számos fiatal tehetségünk
is, akikkel tervezzük interjú készí-
tését.

Ebben a számban Szeles Dezsőt
mutatjuk be, a 101-szeres váloga-
tott jégkorongozót, 5-szörös ma-
gyar bajnokot, szövetségi kapitányt
– annak apropójából, hogy idén,
február 12-én töltötte be 70. szüle-
tésnapját.

1. Miért pont a jégkorong? Hol és mi-
kor kezdődött a pályafutása?

– Kelenföldön laktam. Abban az
időben a tél az tél volt. A Tétényi úti
Kórház előtt a talajvíz megfagyott,
odajártunk korcsolyázni. Kanadából
kaptam egy korit, és az Építők csa-
patában 1962-ben kezdtem el jégko-
rongozni.

2. Az utána következő fontosabb állo-
mások?

– Ügyes voltam, hívott a Dózsa.
1969-től ott játszottam az aktív pá-
lyafutásom végéig. Akkor még léte-
zett klubhűség! Az Újpesttel ötször
voltam magyar bajnok, 11 világbaj-
nokságon vettem részt, 101-szer ját-
szottam a magyar válogatottban, és
10 évig voltam szövetségi kapitány.

3. Mi volt a legnagyobb sikere?
– Ötször végeztünk a Fradi előtt a

magyar bajnokságban! (Jóízűen fel-
nevet!)

4. Ki, vagy mi inspirálta, hogy ebben
a sportágban minél jobban teljesítsen?

– A családom, a sport és a játék sze-
retete. Langyosan soha nem szeret-
tem csinálni semmit, mindig a ma-
ximumot akartam elérni. A jégko-
rongban nem én voltam a legtehet-
ségesebb, a meccsek nem rólam szól-
tak, de igazi „munkásember” voltam,
mindenért keményen meg kellett
küzdenem.

5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
– Kudarcnak éltem meg azt az ese-

tet, amikor a családom unszolására
vettem egy vadonatúj fejvédőt, ne-
hogy megsérüljek (abban az időben
még nem volt kötelező a használata),
másnap Ausztriában a meccsen el-
tört a kezem. De a kudarcok közé so-
rolhatjuk, hogy a Fradi 10-szer volt
jobb a Dózsánál a bajnokságban.

6. Ha nem a jégkorongot választja,
melyik másik sportot űzte volna szíve-
sen?

– Az Építőkben kajak-kenu szakosz-
tály is volt, ha nem lett volna jégko-
rong, talán azt választottam volna.
Testnevelő tanár a végzettségem,
minden sport érdekel.

7. Mire a legbüszkébb pályafutása so-
rán?

A családomra. De büszke vagyok
még arra is, hogy örökös magyar baj-
nok vagyok, valamint 2000-ben szö-
vetségi kapitányként Pekingben ve-
reség nélkül elsők lettünk, és felke-
rültünk a B csoportba.

8. Szabadidejében mivel foglalkozik
legszívesebben?

– Lábteniszezem, bringázok, és so-
kat kirándulok. Hetente háromszor
járok uszodába, ahol szeretek sza-
unázni is.

9. Követi a mostani jégkorong ered-
ményeket?

– Igen, naprakész vagyok. Az újsá-
gokban és a televízióban nyomon kö-
vetem az eredményeket. Drukkolok,
hogy a sok korszerű jégpálya építé-
sének meglegyen az eredménye, és
az új hokis generációnak ismét sike-
rüljön feljutni az A csoportba.

10. Mit jelent az Ön számára Aka-
rattya?

– Mindent! Ott ismertem meg a
szerelmemet, a feleségemet, és sok
barátra leltem. 1956 óta nincs olyan
év, hogy ne töltöttem volna itt 2-3
hónapot. Sőt, remélem, hogy nem-
sokára mi is akarattyai lakosok le-
szünk.

VENTICS ÁGNES

Játékosportré 10 kérdéssel
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Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00

Polgármester/alpolgármester
ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 88/769-155
Hétfő:                   8.00–10.00
Kedd:                  13.30–15.30
Szerda:                12.00–13.30
Csütörtök:             8.00–10.00
Péntek:                   8.30–10.00

A rendelőben
fiókgyógyszertár működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:                   8.30–9.30
Kedd:                  14.00–15.00
Szerda:                12.00–13.00
Csütörtök:                   –
Péntek:                  8.30–10.00

Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola
☎ 70/315-7965
Hétfő–péntek:       8.00–9.00

Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd:                  12.00–13.00
Csütörtök:           12.00–13.00

Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
☎ 88/412-104
Hétköznapokon:  16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti
napokon:              8.00–8.00

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Thury Vivien 
☎ 88/491-683
Rendelési idő (előzetes bejelentke-
zés alapján):
Hétfő, csütörtök: 13.00–18.00
Kedd: Változás!      8.00–13.00
Szerda, péntek:     8.00–12.00

Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek:       8.00–17.00

Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek:       8.30–16.00
Szombat:              8.00–12.00

Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail:
hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00

Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente
☎ 70/436-5079
Hétfő–péntek:     17.00–19.00

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943

Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429

Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 30/330-9992

Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
☎ 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Idősek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
Nyitva tartás:
Hétfő–péntek:       7.30–16.00

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
☎ 88/584-970, 88/584-971

Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712

Vasútállomás:
(információ itt a balatonakarattyai
vonatközlekedésről is):
☎ 88/481-017

EON:
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.
☎ 40/444-000
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok
☎ 40/240-240

Gázművek:
Veszprém, Mártírok útja 9.
☎ 88/423-278

Református Lelkészi Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 13.
☎ 88/481-348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 10.
☎ 88/481-146

Balatonakarattya területén közvilá-
gítási hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén
(háromnál több lámpa nem világít):
☎ 80/533-533

1–3 lámpa nem világít:
☎ 70/408-6908
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com

Közérdekű információk




