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Réfy Imre alpolgármester ünnepi be-
szédéből idézünk néhány gondolatot.

166. alkalommal ünnepeltük az
1848. március 15-i történelmi napot.

1848. március 15-én a Nemzeti dal
és a 12 pontot tartalmazó kiáltvány
megalkotásával a márciusi ifjak tör-
ténelmet írtak. Hősök voltak mind-
azok, akik kikiáltották a magyar sza-
badságot. A nemzet a maga kezébe
vette dolgai intézését.

A magyar nemzet a sorsát mindig
a saját kezében akarta és akarja
tudni, így Akarattya is!

A szabadság nem egy állandó álla-
pot, azt mindig őrizni, érte küzdeni
kell, azt meg kell tartani. Ma a földön
ez a mindenkit érintő küzdelem a
pénz, az energia és a kereskedelem
világában tapintható egyértelműen.

Március 15-én a szónokok mindig el-
mondják: „ez a márciusi ünnep más”.
Akarattya tekintetében tényleg az.
Akarattya önálló községként először
ünnepli március 15-ét.

Akarattya nem ajándékba kapta a
lehetőséget az önállóságra. A folya-
mat első történelmi dátuma a 2012.
március 1-én délután 5 órakor tartott
falugyűlés volt. 2012. augusztus 5- én
Akarattya állandó lakossága döntő
többséggel nyilvánította ki önállósu-
lási szándékát. 2014 októberében 5
évre választotta meg a döntő többség
az új önkormányzatot. 2015. január
elsején megszűnt Kenesével a közös
önkormányzati hivatal.

Csak egységben, a többség támo-
gatására támaszkodva tudjuk ki-
használni a lehetőséget, mert egyéb-
ként az holnapra – ha nem lépünk

időben – már csak elszalasztott le-
hetőséggé válik!

Nagy szavak nélkül: Akarattya tör-
ténelmi időben, történelmi lehetőség
kapujában állt, és azon át belépett a
jövőbe! Tudjuk, hogy mennyi feladat,
munka vár ránk! Akarattya és vá-
lasztott testülete mindig a jogszerű-
séget, a józan ésszerűséget, a meg-
győzést és a sportszerűséget tartja a
„szabadságharc”-ban felhasználható
eszközöknek.

Akarattyából olyan települést sze-
retnénk, amilyenre valamennyien
büszkék lehetünk. Ahova családok
szeretnének a jövőben települni és
visszatelepülni. Ahol biztosított a gya-
rapodás, mert lesz munkahely az itt
élőknek. Amely példát mutathat nem-
csak közvetlen környezetünk, hanem
akár az egész ország számára is.

Röviden néhány eredményről:
Mára kialakult kis hivatalunk sze-
mélyzete, és közmunkásokat is fog-
lalkoztatunk. Alakul az elképzelés a
jövőbeni „építkezésről”. A tél-előn
némi útkarbantartást végeztettünk
az Állomás utca környékén és a
Hársfa utcában – felajánlás alapján.
Figyelemmel kísérjük a MÁV építke-
zéseket. A Falugondnokság két, szép,
új járműve megérkezett Akarattyára,
és munkába állt. Többeket támogat-

tunk (az óvodát, valamint a rászo-
rultakat élelmiszercsomagokkal, és
az egyháztól kapott konzervek szét-
osztásával). Elvégeztük a rászorulók
szükséges mennyiségű tűzifával tör-
ténő ellátását. A templomépítés kap-
csán jó együttműködés alakult ki a
katolikus egyházzal. A többi egyház-
zal, hitközséggel is kapcsolatba lép-
tünk. Elkészült honlapunk, megje-
lent az Akarattyai Napló című újsá-
gunk.

Sikeresen pályáztunk vissza nem
térítendő támogatásra, megérkezett
Akarattya számlájára 80 millió Ft,
amit az önkormányzat épületekre és
tárgyi eszközökre használhatott fel.
További lépéseket tettünk Akarattya
vagyonának növelésére. Stabilizáltuk
a település pénzügyi helyzetét annak
ellenére, hogy az elszámolás még
nem történt meg Kenesével!

Előkészültünk a hamarosan meg-
nyíló pályázati lehetőségekre, a vissza
nem térítendő támogatásokat célozva
meg. Akarattya önkormányzata csak
a közösségi tulajdonban levő terüle-
teken fejleszthet önállóan. Természe-
tesen nyitva állunk minden, a vállal-
kozásokat segítő pályázat, terv támo-
gatására, ha arra a jogi és az egyéb
körülmények lehetőséget adnak.

Tervezzük, hogy a kistérségben,
mindenkire számítva, velük összeka-
paszkodva, ha úgy tetszik, unióban
valósítunk meg több elképzelést!

Kedves Vendégeink, kedves Akaraty-
tyaiak!

Márciusban vagyunk, állandó la-
kost és üdülőtulajdonost egyaránt
hív a kert!

Talpra Akarattya, itt a tavasz!

1. Balatonakarattya településfejlesztésének fő gazdasági
elvei a 2015-2020. közötti időszakra:

• A településfejlesztés pénzügyi forrásait alapvetően
a vissza nem térítendő pályázatokkal tervezzük meg-
oldani. Részletes fejlesztési tervek a 2015-2020.
évekre vonatkozó pályázati lehetőségekhez igazítva
dolgozandók ki.

• A település költségvetésében megjelenő tartalékot
csak szükség esetén lehet felhasználni a pályázatok
önrészéhez.

2. Balatonakarattya településfejlesztésének elvi alapjai:
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület hagyomá-
nyain alapuló, a lakossági és nyaralótulajdonosi igé-
nyek kielégítése a kor elvárásaihoz igazodó fejlesztések
megvalósításával, melynek során az alábbiakat kell fi-
gyelembe venni:
• a település pénzügyi és vagyoni biztonsága,
• a település lakosainak személyi és vagyoni biztonsága,
• a településen a munkanélküliség felszámolása,
• a településkép folyamatos korszerűsítése,
• a települést közvetlenül érintő fejlesztések,
• a települést a térségi programokon keresztül érintő

fejlesztések.
Szempontok:
• élhető, lakható, nyaralható település kialakítása az

ingatlantulajdonosok érdekeinek figyelembevételével,

• a turizmus, kultúra, sport, horgászat, és a közössé-
gépítéshez szükséges infrastruktúra kialakítása, fej-
lesztése,

• környezetbarát és gazdaságosan működtethető tele-
pülés kialakítása,

• munkahelyteremtést generáló fejlesztések,
• „okosfalu” infrastruktúra kialakítása.

3. Balatonakarattya településfejlesztésének fő területei:
Településünk többpólusú struktúrájából adódó szét-
tagoltság miatt a fejlesztés az alábbi területeken in-
dokolt:
• településközpont – templom, Ét-gép, orvosi rendelők,

mentők, piac, Julcsi-büfé, Rákóczi park területe,
• lakóövezet – Hanák ABC és a lakótelepi terület,
• Napfény ABC és környéke – a Balaton Kapuja,
• a Kisfaludy-sétány turisztikai vonzerejének kialakí-

tása,
• Bercsényi-lejáró – Aligai út – Koppány-sor – szállo-

dák, strandok,
• az utak és kerékpárutak minőségi fejlesztése.

4. Balatonakarattya településfejlesztési lehetőségei a
2014–2020. közötti pályázatok tükrében:
A részletek tételesen kidolgozandók a pályázati lehe-
tőségek ismeretében.

RÁNKY PÉTER

Március 15-i ünnepség Akarattyán Balatonakarattya új településfejlesztési koncepciója
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Az előző számunkban megjelentettük az 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdését, amely szerint
„a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos”. A fenti országos ren-
delet mellett volt lehetőség arra, hogy ettől eltérjen, köny-
nyítsen Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének önkormányzati rendelete, melyet a
környezetvédelmi hatóság fog jóváhagyni. A határozat
lényege a következő:

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai:
A község területén az avart és a kerti hulladékot első-

sorban hasznosítani, komposztálni kell. Az avar és a
kerti hulladék nyílttéri égetése bel- és külterületen szep-
tember 1-től május 31-ig pénteki napokon 8.00–20.00
óra között megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok
munkaszünettel járó ünnepnapra esnek.

A részletes önkormányzati rendelet a honlapunkon ta-
lálható: www.balatonakarattya.hu

Növényi hulladékégetés Akarattyán
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2015. március 4-i rendkívüli képviselő-
testületi ülés napirendi pontjai:
1. Döntés Balatonakarattya és Bala-

tonkenese Önkormányzatai meg-
állapodásának aláírásáról.

2. Döntés az Oldtimer Balaton Clas-
sic programjának hozzájárulásá-
ról.

3. Döntés a Kelet-Balatoni Térség Ön-
kormányzati Társulása társulási
megállapodásának 4. sz. módosí-
tásáról.

4. Döntés a LEADER programhoz
való csatlakozásról.

5. A Szépkilátás Vendéglő megvásár-
lása.

6. Döntés a zsidó temetővel kapcso-
latos megállapodás megkötéséről.

2015. március 11-i rendkívüli képviselő-
testületi ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztatás a csapadékvizes kon-

zorciumi szerződésről.
2. A Szépkilátás Vendéglő megvásár-

lása.
3. A vagyonmegosztással kapcsolatos

ügyvédi megbízás.
4. Balatonkenese által kivetett adó-

ügyek.

2015. március 19-i képviselő-testületi
ülés napirendi pontjai:
1. Döntés a csapadékvizes pályázat-

ról.
2. A Szervezeti és Működési Szabály-

zat módosítása.
3. A tűzgyújtási rendelet megalko-

tása.
4. A nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésére

Hírek néhány mondatban vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló rendelet megal-
kotása.

5. Vegyes ügyek:
5.1 Nemzetközi Balatoni Ponty-

fogó Kupa
5.2 Javaslat utcanévváltozásra 
5.3 A Lidó strand üzemeltetése
5.4 Mihaleszkó Szilárd kérelme
5.5 Strandkézilabda
5.6 Réfy Imre alpolgármester tá-

jékoztatásai:
– Hivatalvezetőnk egyeztessen Ba-

latonkenesével községünk biz-
tosítási ügyeinek helyzetéről.

– Megkezdtük – különös tekintet-
tel a közelgő turisztikai szezonra
– a szolgáltatói bérleti szerző-
dések felülvizsgálatát.

– Felkészültünk az elnyert állami

támogatás elszámolására, meg-
küldtük a szükséges anyagot az
illetékeseknek.

– Önkormányzatunk – Balaton-
akarattya vagyonát növelve –
megvásárolta a Szépkilátás Ven-
déglő néven ismert ingatlant.

– A gépjárműadókat Akarattya
közigazgatási területén kivetet-
tük.

– Hasonlóan az előzőhöz, az in-
gatlan- és telekadókat is kivetet-
tük.

– Minden fórumon felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy a 2015. évi ipar -
űzési adóelőleget Balatonaka-
rattya számlájára kell megfi-
zetni, és ehhez a vállalkozóknak
be kell jelentkezni településün-
kön.

Részleges napfogyatkozás
volt március 23-án

Megérkeztek az új
könyvek az Iskola utcába

Az Önkormányzat munkatársai és
az éppen a hivatalban dolgozó veszp-
rémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár
dolgozói, felhasználva az önkor-
mányzat által beszerzett hegesztő-
maszkot, tanulmányozták a ritka je-
lenséget.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
dolgozói átadták az Akarattyai Közös-
ségi Házban az új könyveket a könyv-
tári szolgáltatás elindításához. A
könyvtár munkatársai felmérték az
adományozásból származó könyvek
állagát, átválogatták, mely könyvek
kerülhetnek regisztráltan a könyvtár
állományába, illetve mely könyvek ke-
rülhetnek a Bercsényi strandon kiala-
kítandó strandkönyvtárba.

Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület

2014. december 31-gyel lemondott a
Fürdőtelep Egyesület elnöke és tit-
kára, akik a további feladatokat át-
adták az alelnöknek. Köszönjük
munkájukat!

Anyakönyvi hírek

2015. 03. 13-án megszületett Hámori
Anna Nóra (édesanyja: Oravecz
Beatrix, édesapja: Hámori Gábor).

balatonakarattya.hu

Mostantól működik az Akarattyai
Önkormányzat hivatalos honlapja,
melyre folyamatosan töltjük fel az
önkormányzat híreit, valamint az ér-
deklődők számára szükséges infor-
mációkat. Honlapunkon olvashatók
újságunk, az Akarattyai Napló szá-
mai is.

Csapadékvizes pályázat

A helyzet nehezen értékelhető, a pon-
tos elemzésre a későbbiekben kerül
sor. A balatonkenesei határozatok
számunkra nehezen követhetőek. Ba-
latonkenese március 12-én a teljes
közbeszerzést eredménytelennek
nyilvánította, majd utóbb – április
8-án – előző határozatát visszavonta
azzal, hogy a Balatonkenese közigaz-
gatási területére eső pályázati rész
megvalósításáról mond le. A baj csak
az, hogy március 31-ig a nyertes ki-
vitelezőkkel a szerződést meg kellett
volna kötni. A határozatokban fog-
lalt tartalmakat megvizsgáljuk, te-
kintettel arra, hogy a pályázat meg-
hiúsulása „vagyonvesztést” jelent
mindkét település számára.

Véghajrában
a Gabionfal építése

Az építkezés befejezési határidejének
módosítását kezdeményezte a vállal-
kozó. A velük szerződésben álló Ba-
latonkenese Önkormányzata ezt
2015. április 30-ra módosította.

Testületi ülések hírei

2015. április 3-án az óvodásokat is
meglátogatta a nyuszi. A gyerekek
kis műsorukkal köszöntötték a meg-

jelent vendégeket, majd előadták A
három nyúl című mesét. Ezúton is
köszönjük az óvó néniknek a gyere-

kek felkészítését. A műsor után egy
kis tavaszi salátával, süteménnyel
és üdítővel vendégelték meg a jelen-
lévőket, majd az udvaron megkez-
dődött a nyuszi által elrejtett aján-
dékok megkeresése – melyet a gyere -
kek már nagy izgalommal vártak  –,
valamint a nyuszisimogatás. Ezúton
is köszönjük Ács Gábornak a nyu-
szikat.

A gyerekek, miután az udvarról
megérkeztek a csoportszobába, meg-
lepődve vették észre, hogy a nyuszi
oda is rejtett ajándékokat (szép köny-
veket, labdákat és csokikat). Ezúton
szeretnénk megköszönni Balatonaka-
rattya Község Önkormányzatának,
valamint az Óvoda Szülői Munkakö-
zösségének az ajándékokat, és a rész-
vételt.

SASS HENRIETTA

A balatonakarattyai óvodába is megérkezett a nyuszi
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Megkereste Önkormányzatunkat kerékpárkölcsönzési aján-
latával a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit
Kft.: http://bakony-balaton.hu/hu/aktiv/kerekparozas/kerek-
parkolcsonzo-halozat. A Kft. lehetőséget kínál a térségi rend-
szerben működő kerékpárkölcsönző hálózatába történő
bekapcsolódáshoz. A kölcsönzőhöz a kerékpárokat a Kft.
ún. franchise rendszerben biztosítja a vállalkozó számára.
Önkormányzatunknak kell zárható helyiséget biztosítani
a kerékpárok tárolásához, melyet vállalkozó bérel.

A Bakony és Balaton kerékpárkölcsönző hálózat jelenleg
11 település 15 pontján kínál jól felszerelt gyermek- és
felnőtt kerékpárokat, gyermek- és csomagszállító után-
futókat a szükséges kiegészítőkkel együtt az ide érkező
vendégeknek a szabadidejük aktív eltöltéséhez, és a térség
látnivalóinak, változatos, szép tájainak felfedezéséhez.

A kölcsönzési pontok behálózzák az egész területet, így
legyen a célpontjuk Balatonkenese, Várpalota, Veszprém,

Zirc, Eplény, Nemesvámos, Nagyvázsony, Tapolca, Somló,
Halimba vagy Kislőd és ezek környéke, bátran tervezhetnek
kerékpáros utakat nem csak csillagtúraszerűen, hiszen a
kerékpárok bármelyik ponton leadhatók, függetlenül attól,
hogy hol kölcsönözték őket. Kölcsönzési pontként bekap-
csolódhat Akarattya Önkormányzata és az akarattyai szál-
lásadók is. A tervek szerint az önkormányzat biztosít zár-
ható helyiséget a kölcsönzési pont részére, ahol a kerék-
párok kikölcsönözhetők, ill. kölcsönzés után leadhatók.

A jó minőségű kerékpárok alkalmasak városi és könnyű
terepen történő kerékpározásra is. Felszereltségük a kö-
telező KRESZ-tartozékokon kívül: első és hátsó váltó, sár-
védő és csomagtartó, továbbá igény esetén díjmentesen
biztosított láthatósági mellény, bukósisak és kerékpárzár.
A kölcsönző hálózat április 1-től október 30-ig üzemel,
az ettől eltérő nyitva tartás az időjárás függvénye.

RÁNKY PÉTER

Kerékpárkölcsönző nyílhat Akarattyán
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A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2013. év-
ben bekövetkezett közlekedési balesetek elemzésekor
egyértelműen megfigyelhető a szezonalitás – kivétel talán
a kerékpárosok –, amely a nyáron többszörösére növekvő
nyaraló- és járműforgalommal magyarázható.

A személyi sérüléssel járó balesetek leggyakoribb okai
között szerepel továbbra is a relatív gyorshajtás, vagyis
az út- és látási viszonyoknak nem megfelelően megválasz-
tott sebesség, és a követési távolság, valamint az elsőbbségi
és kanyarodási szabályok be nem tartása. 4 esetben fordult
elő, hogy a balesetet okozó vezető ittas volt.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, il-
letve a kerékpárosok. 2014. évben a kerékpárosok által
okozott balesetek száma 10 volt. A balesetek bekövetke-
zéséért gyakran maguk a kerékpárosok felelősek. 2015.
évben a Balatonalmádi Rendőrkapitányság baleset-meg-
előzési tevékenységében – éppen ezért – kiemelt figyelmet
fordítunk a kerékpáros balesetek megelőzésére.

A kerékpárral közlekedő személy a közlekedésnek egyen-
rangú résztvevője, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy ismer-
nie kell a közlekedési szabályokat, mint a gépjárműveze-
tőknek!

Tekintsük át a kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb köz-
lekedési szabályokat!

Alapszabály: a kerékpárt hajtó személy vezetőnek, a ke-
rékpárt toló személy gyalogosnak minősül!
• Csak akkor lehet behajtani kerékpárral az egyirányú út

tilos oldaláról, ha azt kiegészítő jelzőtábla megengedi!
• A kerékpárosokra is vonatkozik a kézben tartott mobil-

telefonnal való telefonálás tilalma vezetés közben!
• Kerékpárral mindig az úttest menetirány szerinti jobb

oldalán kell közlekedni. Kivétel, ha az alkalmatlan ke-
rékpáros közlekedésre, vagy ott tiltott a kerékpáros
közlekedés. Ebben az esetben a járdán, a gyalogosok
zavarása nélkül, maximum 10 km/óra sebességgel sza-
bad haladni.

• A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros nem akadá-
lyozhatja, és nem veszélyeztetheti a gyalogosforgalmat.

• Kétkerekű kerékpáron a 16. életévét betöltött személy
szállíthat egy, 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem
hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű

kerékpáron a 17. életévét betöltött személy szállíthat
egy, a kerékpárt nem hajtó utast.

• Éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között vagy a
kerékpáron, vagy a kerékpároson (fontos változás!), elől
fehér, hátul piros, folyamatos, vagy villogó fényjelzést
kell használni!

• Lakott területen kívül fényvisszaverő mellényt (ruhá-
zatot) kell viselni éjszaka, vagy korlátozott látási vi-
szonyok között. Ez lakott területen belül kifejezetten
ajánlott!

• Kerékpárral TILOS lakott területen kívül
– főútvonalon balra kanyarodni, ehelyett az úttest jobb

széléről át kell tolni a kerékpárt,
– főútvonalon a 12. életévét be nem töltött személynek

egyedül kerékpározni,
– elengedett kormánnyal kerékpározni,
– kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-után-

futót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni,
– kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni,
– kerékpáron oldalra, előre, vagy hátra egy méternél

hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadá-
lyozó tárgyat szállítani,

– kerékpárral állatot vezetni.

Téves az a köztudatban elterjedt nézet, hogy már szabad
alkohol fogyasztása után kerékpározni!
• Főúton alkohol fogyasztása után kerékpározni TILOS!

Ellenkező esetben 60000 Ft a közigazgatási bírság ösz-
szege.

• Mellékúton és kerékpárúton alkohol fogyasztása után
– például egy sör vagy 2 dl bor – csak akkor szabad ke-
rékpározni, ha a vezető közlekedésre, vezetésre alkalmas
állapotban van! Ha nem, akkor közigazgatási eljárásban
30000 Ft bírsággal kell sújtani.

Éliás Gábor r. őrnagy úr rendszeresen felhívja települé-
sünk figyelmét a fontos biztonsági óvintézkedésekre.

Szaktanácsadók:
PAPP CSONGOR r. alezredes

Közlekedésrendészeti alosztályvezető
STANKA MÁRIA r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kicsalta a jó idő a kerékpárosokat az utakra

Önkormányzatunk egyik fontos célkitűzése a legközelebbi
jövőben a község közterein és a házikertekben keletkező
lomb-, gally-, fahulladék, egyszóval zöldhulladék rend-
szeres összegyűjtésének és hasznosításának megszerve-
zése és megoldása. Azt szeretnénk, ha a közterületekről
eltűnnének a jelenleg hónapokig ott díszelgő zsákok,
nyesedékhalmok, amelyek elszállításáért és befogadásáért
a SIÓKOM vagy Kenese köbméterenként kb. 4000 Ft-ot
kér a lakosságtól, vagy az Önkormányzattól. Az ilyen
hulladékok elégetése nem lehet hosszú távú megoldás.

Kerestünk olyan példákat, ahol ezt a kérdést jól, olcsón
és hosszú távra előretekintve megoldották. Dr. Rózsás
Attila szakértőnk segítségével így találtunk rá Tiszasas
községre. Március elején Polgármester asszony vezetésével
ellátogattunk Tiszasasra, ahol a fiatal, agilis polgármester
személyesen mutatta be a megvalósított rendszer elemeit,
és minden kérdésünkre készségesen válaszolt.

A rendszer úgy működik, hogy a zöldhulladékot egy
részben nyitott, részben fedett tárolóhelyre viszik, ahol
a válogatás, a durva aprítás és a szárítás történik. A hul-

ladék egy részét komposztálják, a másik rész kerül a bri-
kettáló gépsorra, ahol hozzákeverik az általuk termesz-
tett, szárított energianádat, majd finomdarálás után bri-
kettet gyártanak a keverékből.

Jelenleg annyi brikett készül, amennyiből megoldják a
középületeik fűtését, és a lakosság szociális tűzifa ellá-
tását. Ez évi 80–90 tonnás termelést igényel. Tekintve,
hogy egyre több igény merül fel a termék iránt, újabb
pályázatokon fognak indulni, hogy a helybeli foglalkoz-
tatást is növelni tudják.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a rendszert csak
vissza nem térítendő állami támogatással célszerű meg-
valósítani a magas beruházási költségek és a lassú meg-
térülés miatt. Viszont ha ez megvan, és az Önkormányzat
a termék felhasználásával csökkenteni tudja saját költ-
ségeit, akkor a foglalkoztatás növelése és a tisztaság
megteremtése mellett a rendszer önfenntartó, sőt fej-
leszthető, bővíthető lehet.

A látogatás eredményeként szerzett tapasztalatokat be-
építettük saját fejlesztési terveinkbe. BÁNKI ATTILA

Ahol a zöldhulladékot nem tekintik szemétnek



2015. március–április2015. március–április

A Belügyminisztérium 49 millió forint
célzott támogatást biztosított Balaton-
kenesének a Balatonakarattya leválá-
sával kapcsolatos vagyonmegosztással
összefüggő feladatok ellátására mind-
két településre tekintettel.

Balatonkenese Város hirdetmény
közzététele és tárgyalás nélküli köz-
beszerzési pályázatot írt ki: „Igazság-
ügyi ingatlanforgalmi szakértői ér-
tékbecslői szolgáltatás igénybevé-
tele” címmel. A pályázat kiírásába
Balatonakarattya Önkormányzata
nem került bevonásra. A támogatási
összeg megérkezett Balatonkenese
városának.

A pályázatok felbontására 2015.
március 9-én került sor. A bontási

jegyzőkönyv tanúsága szerint két pá-
lyázat érkezett. Kiderült, hogy volt
egy harmadik pályázó is, aki annak
rendje és módja szerint időben el-
küldte pályázatát, melynek beérkezé-
sét Balatonkenese Város Önkormány-
zata Hivatala március 5-i átvételével
igazolta. A harmadik érvényesen le-
adott pályázat tehát nem került bele
a bontási eljárásba, nem kerülhetett
be a közbeszerzési eljárás értékelé-
sébe, ugyanis a pályázat szőrén-szá-
lán eltűnt! A harmadik pályázó ter-
mészetesen érvényesítette jogait.

A fenti rendkívüli körülmény miatt
így a közbeszerzési eljárást érvényte-
lennek kellett nyilvánítani, ezért a tá-
mogatás időközbeni felhasználása sem

kezdődhetett meg, ami a teljes összeg
visszautalásának szükségességét vonta
maga után.

A vagyonmegosztási felértékelés a
mai napig sem kezdődhetett el, hi-
szen – az előzőek alapján – új köz-
beszerzési eljárást kell kiírni, mialatt
az idő csak múlik.

Balatonakarattya Önkormányzata
teljes vagyonfelmérést tart szüksé-
gesnek, és ezen közbeszerzési eljá-
rásnak a lebonyolításában részt kí-
ván venni, hogy a két település már
így is késésben lévő vagyoni külön-
válása minél előbb megvalósuljon,
és ne érje se vagyoni hátrány, se sé-
relem településünket! 

RÉFY IMRE, alpolgálmester

Vagyonfelméréshez kiírt közbeszerzési pályázat Az Önkormányzat 2015. évi virágosítási programja
A választási kampány során, és azt
követően is több alkalommal felme-
rült a „virágos Akarattya” elképzelés
megvalósításának igénye. Példaként
többen emlegetik Alsóörs és Balaton-
világos valóban szép, vonzó, virágos
utcáit, tereit. Településünkön ez év-
ben, indulásként azt határoztuk el,
hogy a már korábbi években virá -
gokkal beültetett közterületeket meg-
újítjuk, és szakszerű talaj-előkészí-
téssel, valamint gondosan kiválasz-
tott virágok, cserjék beültetésével
megszépítjük azokat.

Rozs Péter alpolgármester és Mor-
vay István tájépítészmérnök bejárta
a legfontosabb helyszíneket, s ennek

alapján készülnek beültetési tervek
az alábbi közterületekre:
• a Bercsényi strand bejárata mellett

kétoldalt a rézsűn,
• a vasútállomásnál lévő, ahhoz kö-

zelebbi buszmegálló előtt, a főút
mellett, a parkoló felett a járda
mentén,

• a főúttól a Rákóczi-fához vezető ka-
vicsos sétány két oldalán.

Megújításra kerülő további közterületek:
• az Akarattya és Kenese határánál

álló kőkeresztet körülvevő virágágy,
• a Thököly út – Iskola utca keresz-

teződésénél lévő virágágy,
• a körforgalomhoz közeli pavilonsor

előtti virágágy,

• a II. világháborús (Margit-vonali)
emlékoszlop melletti virágágy.
A Kisfaludy-sétány virágosítását, és

az építkezések során megrongált uta-
kat a MÁV fogja helyreállítani. Ön-
kormányzatunk a MÁV vezérigazga-
tójának írt levelében felajánlotta
együttműködését és segítségét a be-
fejező munkák során, annak érdeké-
ben, hogy már az idén megszépüljön
ez a páratlan kilátást nyújtó sétány.

További terveink között szerepel a
katolikus Plébániával együttmű-
ködve a tervezés alatt álló Faluköz-
pont parkosítása, valamint a főút
közvilágítási oszlopainak virágokkal
való díszítése is. BÁNKI ATTILA

Módosul az Akarattyai Napló terjesztése

Tisztelt balatonakarattyai lakosok,
nyaralók!

Dr. Bánkuty Józsefné vagyok. Ta-
nító-népművelő diplomám kézhezvé-
tele óta dolgozom, 22 évet általános
iskolában tanítottam és 7 évet egy
művelődési ház vezetőjeként. Szak-
mailag szerencsésnek érzem magam,
mert mindig valami újat kellett meg-
tanulnom, ami hozzájárult ismere-
teim bővítéséhez. A Balatonhoz régi
kötődésem van, hiszen gyermekko-
rom óta a közelében élek. Nagyon
örültem, amikor a Polgármester asz-
szony és a Kulturális Bizottság fel-
kért, hogy segítsek a programok
megszervezésében. Tetszik a feladat,
mert szívesen végzek közösségi mun-
kát, szeretek csapatban dolgozni. A

közösségépítés érdekében fontosnak
tartom a közös rendezvények, prog-
ramok szervezését.

Mindannyiunk számára közismert
tény, hogy az önkormányzat költség-
vetéséből csak a legfontosabb felada-
tokra jut pénz, hogy a legnagyobb
kihívás ezt megoldani a kulturális
területen is.

Kérem Önöket, hogy segítsék a
munkámat. Szívesen veszem ötletei-
ket, javaslataikat.

Balatonakarattyáért élő emberekre
van szükség, hogy az „új” település-
ből virágzó Balaton-parti település
váljon.

Előre is köszönöm a segítségüket
és bizalmunkat.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

A kultúrmunka-szervező bemutatkozása
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Irodánk 1998 óta m�ködik Lepsényben, és 2011-ben irodát nyitottunk Balatonakarattyán is. 

%&'()%*+,'-%�.�/%&'()%*+,'-%�.�/%&'()%*+,'-%�.�/%&'()%*+,'-%�.�/ .0�*12*2(*3,/.0�*12*2(*3,/.0�*12*2(*3,/.0�*12*2(*3,/
Vargáné Jakab Zsuzsa vállalkozó
Tel/fax: 22/585-014; 22/585-013 Lepsény, F� út 1,: Balatonakarattya, Gyóni G. út 20.
Mobil: 30/237-2952; 30/376-6288 H,Sz,P: 800 – 1200 Sz: 1200 – 1500 
e-mail: info@lepsenyikonyvelo.hu K,Cs: 1200 – 1600 

Az Akarattyai Napló előző havi pél-
dányszámát 600-ra emeltük. Tapasz-
talataink szerint ennek ellenére sem
jut el az újság a jelenlegi terjesztési
úton minden lakoshoz, illetve érdek-
lődőhöz.

Újságunk terjesztését ezért átszer-
vezzük: az állandó lakosokhoz eljut-

tatott példányokon kívül a következő
helyeken teszünk ki korlátozott
számú (30 db) példányt: Hanák ABC,
Vollár Zöldségbolt, Fókusz Coop
(Balla), Posta, Lila ABC, Honvéd ABC.
Kérjük az olvasókat, csak egy-egy pél-
dányt vigyenek el, hogy mások is
hozzájuthassanak a laphoz.

Az Akarattyai Napló kapható lesz
az Önkormányzat hivatalában mun-
kaidőben, valamint e-mail cím meg-
adása esetén elektronikus úton is igé-
nyelhető: felvesszük címét a levelező
listára, és körlevélben elküldjük. A
lap egyébként letölthető a www.ba-
latonakarattya.hu honlapunkról is.
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Rendezvényterv 2015.
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2015. április Esemény Helyszín Rendező

Április 3. péntek Húsvét Óvoda Önkormányzat

Április 10. péntek Költészet napja Kodolányi ház Önkormányzat

Április 22. szerda A Föld napja
Rákóczi park

Babák rózsakertjének
rendbetétele

NABE

Április 21–26.
Nemzetközi

pontyfogó kupa

Lidó és MÁV-üdülő
strandja, Bercsényi,
Gumirádli strandok

IBCC

2015. október Esemény Helyszín Rendező

Október 23. péntek Megemlékezés 1956-os Emlékkőnél Önkormányzat

2015. december Esemény Helyszín Rendező

4 adventi vasárnap Advent Önkormányzat

December 31. csütörtök Szilveszter Önkormányzat

2015. május Esemény Helyszín Rendező

Május 1. péntek
Majális

Májusfaállítás
Főzőverseny

Rákóczi park Önkormányzat

Május 8. péntek Kodolányi film vetítése Kodolányi ház Önkormányzat

Május 9. szombat Béke-napi megemlékezés Margit-vonali emlékkő Önkormányzat

Május 10. vasárnap Mentők nyílt napja Mentőállomás OMSZ

Május 15. péntek 
TE SZEDD! Országos 

szemétszedő mozgalom
Önkormányzat

Május 31. vasárnap Gyermeknap Rákóczi park Önkormányzat

2015. augusztus Esemény Helyszín Rendező

Augusztus 5. szerda Függetlenség napja Rákóczi park Önkormányzat

Augusztus 5-9. Szalézi tábor MÁV Gyermeküdülő MÁV Gyermeküdülő

Augusztus 14-15. Akarattyai Búcsú Rákóczi park Önkormányzat

Augusztus 7. péntek
Augusztus 21. péntek

Péntek esti táncparti Rákóczi park Önkormányzat

Augusztus 1. szombat
Augusztus 8. szombat

Augusztus 22. szombat

Zenés-táncos
szombat esték DJ-vel

Rákóczi park Önkormányzat

Augusztus 20. csütörtök Szent István ünnepe Rákóczi park Önkormányzat

2015. június Esemény Helyszín Rendező

Június 8-14.
Környezetvédelmi

kiállítás és workshop
Kodolányi ház NABE

Június 11-14. Közgáz Évzáró Fesztivál MÁV Gyermeküdülő MÁV Gyermeküdülő

Június 18-21. Kalapács Rocktábor MÁV Gyermeküdülő MÁV Gyermeküdülő

Június 26-27. Jazz napok Rákóczi park Önkormányzat

Június 24-28. Everness Fesztivál MÁV Gyermeküdülő MÁV Gyermeküdülő

2015. július Esemény Helyszín Rendező

Péntekenként Péntek esti táncparti
Rákóczi park, vagy
Bercsényi strand

Önkormányzat

Július 4. szombat
Július 11. szombat
Július 25. szombat

Zenés-táncos
szombat esték DJ-vel

Rákóczi park Önkormányzat

Július 18. szombat Ízek, borok, legendák Rákóczi park Kelet-Balatoni Borrend

Július 23-26. Őrült motoros találkozó MÁV Gyermeküdülő MÁV Gyermeküdülő

A május 1-i majálisra főzőcsapatok jelentkezését várjuk!
Jelentkezés e-mailben: hivatal@balatonakarattya.hu • személyesen: Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Jelentkezési határidő: április 24.

A fellépők szervezése folyamatban.
Ötleteiket várjuk a hivatal e-mail címén, vagy személyesen.

A változtatás jogát fenntartjuk!
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Akinek élete során már volt alkalma rácsodálkozni egy-
egy ragyogó fényben tündöklő igaz csillogásra, az olyan
szimbólummal találkozhatott, amelyből megsejthetővé
vált számára valami az igazi boldogságból. Mert a ha-
zugságmentes tiszta fény, a tündöklő fehérség, s a benne
láthatóvá váló hamisítatlan színgazdagság homlokegye-
nest szemben áll a sötéttel, a kaotikussal, a zavarossal, a
ködössel és az átláthatatlannal; s mivel mindezek jeleket
hordoznak, önmagukon túlra mutatnak: értelmes sze-
mélyeket jelenítenek meg, akik jók, tiszták és szentek, il-
letve rosszak, buták, esetleg gonoszak is.

Most, amikor húsvét fénye előrevetíti sugarát, moz-
gásba hozza értelmünket, szívünket, ösztöneinket és cse-
lekvőképességünket, el-elgondolkodhatunk. Az a leg-
szembetűnőbb, hogy sok ember számára a húsvét sonkát,
tormát, kifestett tojást, és dúsan megrakott elegáns asz-
talt, locsolkodást és kellemes koccintgatást, s persze ta-
vaszt, jó időt és egy kis szabadságot jelent. Ezeket az
örömöket természetesen szívből kívánjuk mindenki szá-
mára, mert elsősorban a testünknek, de egy kicsit még a
lelkünknek is szüksége van rájuk. Az ünnep alkalmával
ezek ajándékformát öltenek magukra, amit valaki szere-
tettel nekünk készített, mert nélküle nem lenne sem ün-
nep, sem ajándék. Mindazonáltal az itt felsoroltak a ter-
mészetük szerint inkább múló örömöket szerezhetnek,
mint maradandóakat, amik inkább a testet érik el, mint
a lelket, s ezért az ember, a maga személyes belső világá-
ban velük együtt is lehet magányos, szeretetre „éhes” és
„szomjas”, pedig ünnep veszi körül, de annak csak a
talmi ragyogása.

Nem, nem ezzel van baj! Tényleg őszintén és szívből
kívántuk és kívánjuk most is mindenkinek az ünnep
apró ínyenc örömeit is. Csak hát a lényeg, az igazi tarta-
lom, a nekünk adandó teljes ajándék mellett ne menjünk
el érzéketlenül és bambán! Húsvétunk belső tartalmát
és emberi világunkat felszabadító erejét három esemény
felvillantásával ragadhatjuk meg. Bennük az ember szá-
mára olyan távlat és perspektíva nyílik meg, amely ko-
rábban elképzelhetetlen volt, de most mégis valódi lehe-
tőséggé válik az ember boldogulása számára.

A húsvét eredete a „peszach”: Izrael népének szabadulása
az egyiptomi rabszolgaságból. Ez az egyszerűen leírható

mondat mögött egy döbbenetes eseménysor húzódik
meg: a kezdetben szabad és megbecsült Jákob család Iz-
rael népévé gyarapszik. Ezen a ponton fordulat következik
be. Az egyiptomiak kezdetben jóindulatú bizalma, látva
a nép gyarapodását, félelemmé alakul át, minek követ-
keztében a zsidó nép szabadságát szolgasággá igyekeznek
változtatni. De ez csak a kezdet. Ahogy fokozódik a félel-
mük, hát úgy fokozódik az elnyomásuk is, és a nép rab-
szolgasorba süllyed. Végül már ez sem elég az egyipto-
miaknak, kihalásra ítélik őket, de előbb még munkával
kizsigerelik, önérzetükben és lelkükben megalázzák őket.
Reménytelen a helyezet: nincs menekvés, ráadásul kény-
telenek felfedezni saját hibáikat és bűneiket is. Ebben a
helyzetben éri őket a szabadulás lehetőségének a híre.
Mindez elképzelhetetlen és hihetetlen, de hát az Úr,
atyáik Istene áll a hír mögött, aki úgy szabadító, hogy a
megszabadulás útját nekik kell végigjárniuk, tehát min-
denestül részük lehet magában a szabadulásban is: vagyis
a hatalmas Isten a partner szerepében jelenik meg, és
így szabadító. Aki ebből a fölemelő valóságból csak a
sült bárányt, a friss kenyeret, meg egy pohár bort ért
meg, az szellemileg körülbelül azon a szinten van, mint
a család kutyája, aki ezen az estén jól lakmározott az
odavetett maradékból.

A másik két esemény térben és időben nagyon közel áll
egymáshoz. Az egyik előkép, a másik beteljesedés, az
első három tanítvány tapasztalata, a második sokak több-
szörös élménye. Az elsőt úgy ismerik a keresztények és
a kultúrtörténetben járatosak, hogy „Jézus színeválto-
zása”, a második eseménysort pedig a „Föltámadott meg-
jelenései”. Máté evangélista a színeváltozást így írja le:
„… Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét,
Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott el-
változott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája
pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme,
megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” (Mt
17,1-3) Lukács még hozzáteszi: „… a haláláról beszélget-
tek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie.” (Lk
9,31) - Mit jelent ez így együtt: tündöklő ragyogás, és
dicstelennek látszó véres és megalázó halál? Az emberi
logika itt szükségszerűen csődöt mond. Úgy látszik, hogy
ezen a ponton az a magyarázat is elégtelen, miszerint

Csupa fény és ragyogás

Március 30-án időm engedte, hogy újra eljuthassak a
helyi nyugdíjasklubba. Ennek azért is örülök nagyon,
mert a mostani vendéget különösen szeretem. Kerékfy
Pál beszélgetett a jelenlévőkkel az internet hasznosságá-
ról, előnyeiről, hátrányairól; a határokról, amiket mindig
nehéz kezelnünk.

Minderről bővebben olvashatnak az alábbi oldalon:
https://palkerekfy.wordpress.com

Az aktív és érdeklődő közönség olyan kérdéseket fesze-
getett, amire bizony nincs jó vagy rossz válasz. Mi a hi-
teles forrás? Honnan tudjuk, igaz-e, amit írnak? Tényleg
mi a hitelesség, a hasznosság; melyik az a pont, ahol
már káros lehet mindez? Mit veszítünk mi, akik nem
ebbe születtünk, de mit veszít az a generáció, amely min-
den információt készen kap.

Az internetes témakör után beszélgettünk, kóstoltunk
finomságokat. Megkérdeztem, merre jártak, mit ter-
veznek. A március 15-i ünnepségre sütöttek sütemé-
nyeket, majd megszervezték, hogy részt vesznek az
„egészségnapon”: ennek keretén belül volt vérvétel, vér-
cukor- és koleszterinszint-mérés, allergiateszt. Nagy
hatással volt rájuk a Padlás című előadás a veszprémi
színházban, amiről lelkesedéssel meséltek, és már szer-
vezik a következő színházlátogatást. Húsvétra ajándé-
kokat készítettek az óvodásoknak. Rózsákat és leven-
dulákat ültettek a Margit-vonali emlékműnél és a Rá-
kóczi parkban.

Továbbra is várják azokat, akik szívesen beszélgetnek
velük. Vendégük volt és lesz is még Tamaskovics György,
a gombák, virágok, fák szakértője. Előadást tartott náluk
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság képviseletében
Stanka Mária r. őrnagy. Tervezik, hogy a január 21-én
megalakult Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület tagjaival
együtt főznek és beszélgetnek április 20-án. Virágvásárt
terveznek április 25-re, kirándulást május 7-re Kőszegre
és környékére. Aztán színház, főzés… programok.

A nyugdíjasokra mindig lehet számítani! Eldöntöttem,
hogy pártoló tagként segítem a közösséget. A hímző
szakkörről még nem is írtam! Megtanítanak kötni, mert
megkértem őket. De ez egy másik cikk témája lesz…

DONÁSZY JUDIT

Ismét a nyugdíjasklubban

Jézus a színeváltozás ragyogásával ellensúlyozni akarta
a tanítványok lelkében a kereszt botrányát. Hát akkor
mire volt ez jó, vagy hogyan érte el a célját? Mindenek-
előtt fontos világosan látni, hogy csak a megértés mon-
dott csődöt, az élmény viszont megmaradt. Azért volt
szükség a Föltámadott ismételt megjelenéseire, hogy em-
beri logikát meghaladó „kereszttűzbe” kerüljön Jézus ha-
lála, ami felé vezető utat a színeváltozás fénye világított
be, s a feltámadás misztériumában ragyogott fel örökös
belőle áradó fénnyel. Ezért Jézus halála nem hamvaiba
hulló áldozat, hanem minden hitványságot és bűnt meg-
semmisítő katarzis, amelyből Élet születik: megdicsőült,
felszabadult, örök élet – az ember számára is.

Ezt a totális felszabadulást ünnepli a húsvéti liturgia
Krisztus világosságának fényében, ennek üzenete kínál-
kozik fel térben és időben, közeli és távoli kultúrák népe -
inek, ez folytatódik a keresztség és a többi szentségi aján-
dék befogadásában, a művészetekben, és érzékeny társa-
dalmi közegekben, de még a folklórban is, mint például
a húsvéti tojásban, mely a feltámadás szimbóluma.

A húsvét fény és ragyogás, de olyan, amely belülről su-
gárzik, és áthatol mindenen, mint a röntgensugár, ár-
nyékot vagy foltot nem hagy maga után, csak tisztít,
éltet és szeret. Igen, szeret, mert a húsvét titka nem va-
lami, hanem valaki: az Élő Isten.

DR. BALÁZS PÁL, plébános
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Március 22-én emlékeztünk meg a
Víz Világnapjáról. Ebből az alkalom-
ból szeretnénk felhívni a figyelmet,
átadni pár gondolatot, érdekes ada-
tot.

A VÍZ AZ ÉLET ALAPJA

A földi élet egyik alapja a víz – tes-
tünk nagy része is abból áll –, így
egyáltalán nem mindegy, hogyan
gazdálkodunk vele. Az igaz, hogy lát-
szólag sok víz van, ám tiszta, az élet-
hez szükséges víz már egyre keve-
sebb. A világ népességének több mint
20%-a küzd ivóvíz-ellátási gondokkal,
miközben az egy főre eső vízfelhasz-
nálás folyamatosan növekszik: 1900
és 1995 között becslések szerint hat-
szorosára emelkedett. Mi európaiak,
hajlamosak vagyunk a vízzel köny-
nyelműen bánni, hiszen „a csapból
is az folyik”. Kevesen gondolkodnak
el azon: vajon honnan folyik és hová?
Száz évvel ezelőtt Budapesten még
korsóval lehetett meríteni a Dunából
az iható vizet, ma azonban már költ-
séges tisztításnak kell alávetni, hogy
ne károsítsa egészségünket. Még ke-
vesebbet törődünk a lefolyóba eresz-
tett szennyvízzel, pedig az sem tűnik
el nyomtalanul. Sok helyen minden
tisztítás nélkül ömlik a folyókba, ve-
szélyeztetve a bennük élő növény- és
állatvilágot. Amit tehetünk a vízért,
az elsősorban az, hogy takarékosko-
dunk vele: ügyelünk arra, hogy

mennyit folyatunk ki a csapból, és
mennyit engedünk a lefolyóba. Az
sem mindegy, hogy mit visz magával
a lakásunkból távozó víz. A tömérdek
meggondolatlanul használt vegyszer
mérgezi a környezetet. Az ENSZ
1993-ban kijelölt egy napot, március
22-ét, hogy a víz jelentőségének és a
vizek védelmének fontosságára fel-
hívja a figyelmet. Ezt a napot a Víz
Világnapjaként ünnepeljük világ-
szerte a vízről és a vízzel kapcsolatos
problémákról szóló figyelemfelkeltő
rendezvényekkel.

A Balaton Közép-Európa legna-
gyobb tava, mely Európa lakóinak
közkedvelt családi üdülőhelye. Ezt el-
sősorban sekély, gyorsan melegedő
vizének köszönheti, mely azonban
veszélyt is jelenthet kedves tavunk-
nak.

Az éghajlatváltozás következtében
a Kárpát-medencében az éghajlat a
mediterrán irányba tolódik. Ez azt
jelenti, hogy a csapadék éves átlaga

csökken. Kevesebb vízzel rendelke-
zünk majd, ám ez úgy következik be,
hogy télen a csapadék mennyisége
több lesz, nyáron pedig lényegesen
kevesebb, és szélsőségesebbé válik a
csapadék eloszlása. Gyakoribbá vál-
nak az árvizek, és súlyosabbá az
aszályok. Csökken a felszíni vízkész-
letek mennyisége, mint ahogy a fel-
szín alatti vizek utánpótlása is. Ez
utóbbi ivóvíz-utánpótlási problémát
fog okozni. Az erősebb nyári felme-
legedés és csapadékhiány miatt a se-
kély tavak vízszintingadozására kell
számítani, mint az a Balatonnál
2000-2003 között történt. Ezért a Ba-
laton mellett élő embereket fokozott
felelősség terheli, hogy a Balaton,
mint üdülőhely, mint ivóvízbázis
tiszta vízutánpótlást kapjon.
Néhány érdekes, egyben elrettentő
adat:
– a Föld felszínének mintegy 71%-át

víz borítja, ebből csak 2,5% az édes-
víz,

– az édesvíz 75%-a fagyott állapotban
van,

– a Föld teljes vízkészletéből csak
0,08% marad alkalmas emberi fo-
gyasztásra,

– 1995-ben a Föld lakosságának
40%- a (80 ország) küzdött súlyos
vízhiánnyal,

– 2032-re ez az érték 50%, Nyugat-
Ázsiában 90% lesz,

– a víztől eredő betegségek évente
4,2 millió ember halálát okozzák,
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Kincsünk a víz! – az emberi test 70–80%-a víz,
– egy ember összességében átlag 1,24

millió liter édesvizet használ el
évente,

– egy ember évente több mint 1000
liter folyadékot iszik meg,

– egy 5 perces zuhanyozás alatt 30
liter vizet használunk el,

– egy lassan csöpögő csap is 40-120
liter vizet pazarolhat el naponta,

– egy hagyományos zuhanyrózsa kb.
37 liter vizet enged át percenként,
míg az alacsony áteresztésű 10–15
litert.
Vízlábnyom: a „VIRTUÁLIS VÍZ” fo-

galmát John Anthony Allan brit ge-
ográfus vezette be, hogy a víz alap-
vető értéke mellett felhívja a társa-
dalom figyelmét arra, hogy a víz
egyben alapvető alkotóelem is. Tehát
az elnevezés azt a „háttérben” csor-
dogáló vizet jelöli, ami például egy
póló elkészítéséhez szükséges.
Mennyi vizet használnak fel hozzá-
vetőlegesen néhány alapvető dolog
előállításához? Mennyi vízbe öltö-
zünk minden nap? Mennyi vizet
eszünk meg? Kiszámoltuk már va-
laha ezeket?

Mennyi vízbe kerül, mennyi vizet
használnak fel az előállítás során?
(Hozzávetőleges számok, de nem is
a pontos mennyiség a lényeg, mert
bárhogy nézzük, nagyon sok.)
– Egy átlagos európai család heti

140 000 liter vizet használ el.
– Az 1,5 literes ásványvíz előállítása

során 3 liter vízre,
– 1 pohár tejhez 200 liter vízre,
– 1 pohár narancslé előállításához

170 liter vízre,
– 1 db almához 70 liter vízre,
– 1 db paradicsomhoz 13 liter vízre,
– 1 db tojáshoz 135 liter vízre,
– 1 kg húshoz 15 000 liter vízre,

– 1 db pamut pólóhoz 2000 liter
vízre,

– 1 db farmernadrághoz 11 000 liter
vízre,

– 1 db A/4-es lap előállításához 10
liter vízre,

– 1 db mikrochip előállításához 32
liter vízre van szükség.

VÍZHASZNÁLAT OKOSAN

Gondoljunk csak bele! A víztakaré-
kossághoz nem csak az tartozik
hozzá, hogy nem folyatjuk feleslege-
sen a vizet fogmosás közben, hogy
esővizet gyűjtünk, a csapokra por-
lasztó szűrőket, alacsony áteresztésű
zuhanyrózsákat szerelünk, amikor
lehet, hideg vizet használunk, reggel
8 előtt, vagy este 8 után öntözünk
stb., hanem az is, hogy annak tuda-
tában vásárolunk, élünk, hogy min-
den bennünket körülvevő étel, ital,
dolog előállításához vízre van szük-
ség. Természetesen a víztakarékos-
sági praktikák nagyon fontosak, de
ha igazán víztudatosak szeretnénk
lenni, akkor például meg kell gon-
dolnunk, hogy tényleg szükségünk
van-e arra a sokadik pólóra, nad-
rágra.

Ha közelebbről figyelembe vesszük,
akkor természetesen az is a víztaka-
rékos életmód része, hogy nem pa-
zaroljuk az ételünket.
Pár tipp, hogyan csökkenthető a víz-
lábnyom:
– kevesebb ételt dobjunk ki,
– lehetőség szerint szezonális élelmi-

szert fogyasszunk,
– lehet mérsékelni a húsfogyasztást,
– ne vegyünk sok ruhát, ékszert, ci-

pőt, játékot,
– figyeljünk arra, hogy a megvásá-

rolni kívánt termék honnan szár-

mazik, és válasszuk a kevésbé víz-
hiányos területről származót!
A Nők a Balatonért Egyesület lét-

rejöttének egyik célja a gyermekek-
nek a tó szeretetére való nevelése, és
a felnőttek figyelmeztetése a tó meg-
védésére. A Víznapi Balcsi-parti prog-
ramunkkal is ezt a célt kívánjuk szol-
gálni magunk, és kedves tavunk, a
Balaton érdekében. Erre az alkalomra
fogalmaztuk meg az alábbiakat.

A víz tízparancsolata:
  1. Tiszteld és szeresd a vizet, mivel

az az élet forrása!
  2. Zárd el a csapot, amikor fogat

vagy kezet mosol!
  3. Mérgező anyagokat ne dobj a le-

folyóba!
  4. A csöpögő csapokat zárd el ren-

desen!
  5. Ne dobj szemetet tengerbe és fo-

lyóba a halak védelme érdeké-
ben!

  6. Válassz gazdaságos készülékeket!
  7. Használj környezetkímélő termé-

keket!
  8. Autómosáskor takarékoskodj a

vízzel!
  9. Takarékoskodj, védd a vizet, és

gondolj azokra, akik szomjan
halnak szerte a világban!

10. Védd és óvd a vizet úgy, mint a
legdrágább kincset, ami nélkü-
lözhetetlen az élethez!

THURY ATTILÁNÉ, csoportvezető
NABE balatonkenesei
és akarattyai csoport

Forrásanyag: SÜNI füzetek 1. Zöld-
 betűs Ünnepek 1998

CIVIL ÉLETCIVIL ÉLET

14

„Amit iszunk, az nem vegyileg előállított H2O, hanem természetes vizeinkből nyerjük, és éppen azért, mert ettől függ az
életünk, érdekünk, hogy megmaradjon biológiai egyensúlyunk.”

(KONRAD LORENZ: Mentsétek meg a reményt!)

A VÍZ
VILÁGNAPJA
március 22.
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„Azt kérdeztem magamtól, tudom-e
egyáltalán, mi az, amit keresek, mit je-
lent a szó, hogy „szerelem” a maga
tiszta és érintetlen tartalmában? És ak-
kor, amikor ezen gondolkodtam, külö-
nös módon a Balatonra gondoltam.
Mindig is nagyon szerettem a Balatont.
Csak úgy, elvárások nélkül, önmagáért.
A tónak sosem mondtam, hogy barna
legyen, vagy szép kezű, mert akkor fo-
gom csak igazán szeretni. Nekem a Ba-
laton mindig csak a Balaton volt, szür-
késkék és zöld, nyugodt és dühös, lágy
és izgalmas. Gyönyörű. Nem akartam
én tőle semmit, csak szeretni. Hűséges
voltam a Balatonhoz, mert sosem ígér-
tem neki semmit. Nem használtam
nagy szavakat, nem esküdöztem, nem
is kötöttem hozzá magam. Csak sze-
rettem.” (TISCH FERENC)

A tavalyi év végén, illetve az idei év
elején többen beléptünk a helyi NABE
csoportba mind Balatonakarattyán,
mind Balatonkenesén. Mi újak most
ismerkedünk a tagokkal, a programok-
kal. Idén már volt két taggyűlésünk,
és kétszer is ellátogattunk a Balaton
Kapuja Környezetvédelmi Központba
(Balatonakarattya, Hóvirág utca 32.),
ahol Ujj Tamástól érdekes előadásokat

hallgathattunk meg. Először a globális
felmelegedés kérdésköréről, a környe-
zetszennyeződésről, másodszor pedig
a Víz Világnapja kapcsán természete-
sen a vízről. Sok téma van, érdekes
előadások gyerekeknek, felnőtteknek;
időpont- és témaegyeztetés után bárkit
szívesen látnak.

A Nők a Balatonért Egyesület, amely
20 éve alakult a Balaton természeti,
környezeti és kulturális értékeinek
megóvására, idén már 9. éve ünnepli
a Víz Világnapját a „Víznapi Balcsi-
parti” című rendezvényével, 22 hely-
színen a tó körül. Idén ezt március
22-én, vasárnap, 15 órakor tartottuk
Balatonkenesén, a Széchenyi park-
ban. Már előző héten elkészültek a
plakátok, a szórólapok mindkét tele-
pülésen, lelkesen szerveztük a felada-
tokat, de sajnos viszonylag kevés csa-
lád látogatott ki. Ám, akik ott voltak,
igazán jókedvűen, feltöltődve mentek
haza. Volt óriás társasjáték, vízbubo-
rékfújás, horgászás, vízipisztolyos
célba lövés, Balaton-totó, érdekes fel-
adatok, rejtvények; megtanultuk kép-

ről felismerni a balatoni halakat. A
felnőttekkel víztakarékosságról, hor-
gászatról, régi „balcsis élményekről”
beszélgettünk; aki igényelte, annak
kiszámolták az ökológiai lábnyomát,
lehetett könyvet vásárolni, jógázni…
Közben kentük a zsíros kenyereket,
kínáltuk lila hagymával, retekkel, pa-
radicsommal, az édesszájúaknak pe-
dig volt mézes kenyér. Innivalónak
kizárólag víz, saját pohárból! Senki
nem maradt szomjas, mert gondos-
kodtunk több pohárról is. A legna-
gyobb élmény mégis – ami a lelkün-
ket igazán megérinti – szeretett Ba-
latonunk megkoszorúzása, és a gye-
rekek által készített papírhajók vízre
bocsátása volt. Én ilyenkor mindig
valami szívet melengetőre gondolok.

Idén ünnepli 25. évfordulóját a ma-
gyarországi Föld Napja mozgalom, és
ez a 45. évfordulója a Föld Napja vi -
lág mozgalomnak. Ehhez csatlakoz -
va, április 22-ére mozgósítjuk tagjain -
kat és a segíteni vágyókat települése-
ink „csinosítására”; majd 25-én, szom-
baton, Zsámbékra megyünk kirán-
dulni. A következő nagy feladat pedig
a környezetvédelmi pályázat megszer-
vezése, lebonyolítása, a családok lel-
kesítése. Minderről a kenesei és az
akarattyai újságokban és hirdetőtáb-
lákon olvashatnak majd. Várjuk az
ötletesnél ötletesebb pályaműveket!

DONÁSZY JUDIT, NABE-tag

A Víz Világnapja

Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, hanem eltérő időpontokban kerül pos-
taládájukba. Mint ahogyan újságunk címe érzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben minden, az adott hó-
napban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is. Emiatt elkerülhetetlen, hogy az
Akarattyai Napló időnként valamivel később, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
Jó olvasást kívánunk! RÁNKY PÉTER, főszerkesztő

Tisztelt Olvasóink!

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisz-
telt Képviselő-testület!

Kérem, fontolják meg a Balatonaka-
rattya, Thököly utcában az Esze Tamás
u. és Késmárk u. közötti szakaszon
található platán fasor védetté nyilvá-
nítását! [Kép a hátoldalon – a szerk.]

A fasor egyedülálló természeti értéke
Balatonakarattyának. Az impozáns,
60–80 éves platánok nemcsak a sze-
met gyönyörködtetik, hanem kiterjedt
lombozatukkal árnyékolják a környe-
zetüket, védik a környező talajt a
kiszáradástól, és otthont adnak a
mindannyiunk számára kedves mó-
kuscsaládoknak. A fasor sérülése és
esetleges pusztulása esetén ilyen él-
ményben legfeljebb dédunokáinknak

lehet majd része, figyelembe véve a
fák több évtizedes fejlődési időszakát.

Mint tudjuk, az elektromos művek
minden évben kora tavasszal település-
szerte durva (nemcsak a száraz ágakra
kiterjedő) gallyazást végez az elektro-
mos távvezetékrendszer viharkárokkal
szemben történő megóvása érdekében.
A gallyazást végző vállalkozó nem mér-
legeli a munka következtében a kör-
nyezetben bekövetkező járulékos káro-
kat, feladata és javadalmazása kizáró-
lag a távvezeték körüli térrész „meg-
tisztítására” korlátozódik. Ennek ered-
ményét jól láthatjuk a megcsonkított,
torzóvá tett fák szomorú képében.

Az esztétikai hatáson kívül azonban
a legtöbb esetben a fák statikája is

sérül azáltal, hogy féloldalasan, az
összes nagy ágat lecsonkolják a galy-
lyazás során. Vihar esetén így a vál-
tozatlanul hagyott rész felé történő
kidőlés esélye megnő, ami mind a
vagyoni kár, mind a személyi sérülés
esélyét megnöveli.

Az elmúlt években sikerült az utca ezen
részén a csonkítást megakadályozni, de
ez jórészt a szerencsén múlt. A fák olta-
lom alá helyezése egy biztosabb megol-
dást jelenthetne hosszabb távon is.

Előre is köszönöm, ha mérlegelik
ezeket a gondolatokat. Munkájukhoz
sok sikert, erőt és egészséget kívánok!

Üdvözlettel: HÁMORI GÁBOR,
Balatonakarattya, Thököly u 47.
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Az én nevem is bele van vésve; a föld-
től két méter magasságban nyúlik ki
az az ág, mely a B. K. betüket kifor-
rasztotta; alább már nem jutott hely.
Egy élő betütan, egy könyv, mely él,
leveledzik, zöldel; hol fog megszületni
az az ember, ki betűit leolvasván, tör-
ténetét össze lesz képes állítani?

Nem olyan csoda vastagságu fa ez,
melyet mindenki megbámulhatna,
alig egy méter átmérőjü és ha rá te-
kintesz, alig fog eszedbe jutni az a
néhány évszázad, vagy talán ezred,
mely felette át viharzott. Még most
is, oly sok idők után, büszkén mered
ég felé csonka koronája, méltóságos
tekintetével átnéz a Balatonon a tá-
vol Tihanyba s a halász, ki hálót vetni
a nagy vízre lemegy, a mint meglátja
a nagy fát, másik oldalon pedig a ti-
hanyi kettős tornyot: belecsap eve-
zőjével a habok közé, siet az „egyenes
vonal”-ból kijutni.

Hajdanta rengeteg környezte; alig
40 éve, hogy egyedül árválkodik az
akarattyai hegytetőn; egyenkint látta
ledőlni társainak unokáit, őt meg-
őrizte traditiója, a fejszés csapásaitól.
A varju sereg, szőri-szarkák ezrei is

végkép elhagyták, elvonultak feljebb,
a mámai sürüségbe; az utóbbi időben
onnét is elriasztattak; ki az ős Ba-
konyban, ki a Remete hegyen talált
menedéket. Volt idő, mikor egy-egy
csicsere-csere csíz ha megjelent

Heinrich Pál helytörténész gyűjtéséből

A nagy fa

Olvasói visszajelzések szerint na-
gyon kedvelik az akarattyaiak a ha-
vonta jelentkező, s mindig ugyan-
abban a hónapban, csak éppen
70–80 esztendővel ezelőtt, vagy még
régebben született, és valamiképpen
Akarattyához kötődő régi írások
közlését.

Heinrich Pál helytörténész barátom-
mal csaknem két évtizede ismerjük
egymást. Nyilván nem véletlen, hogy
a könyvtárban ismerkedtünk meg,
ahol éppen balatoni versek után ku-
tatott. Mint minden ilyen ember, aki-
nek szenvedélyévé vált a gyűjtés, ku-
tatás, határtalan lelkesedéssel beszélt
elhivatottságáról, terveiről, céljairól.
Karizmatikus egyéniség. Fáradhatat-
lanul bújja a levéltárakat, másolja az
Országos Széchenyi Könyvtárban fel-
lelt és számára különös értékkel bíró
„kincseket”, jó érzékkel és éles szem-
mel aktualizálja a régi időket bemu-
tató cikkeket, írásokat. Ráérzett az
ízére, örömére.

Időnként találkozunk, s ilyenkor ő
nagy elragadtatással mesél legutóbbi
sikeres gyűjtéseiről. Irigylésre méltó,
ahogyan csillog a szeme, valahány-
szor szenvedélye, a helytörténeti ku-
tatás kerül szóba.

Egyik ilyen alkalommal kérdeztem
meg tőle, van-e akarattyai vonatko-
zású anyaga.
– Hogyne lenne! Nem is kevés! – vá-
laszolta, s pár perccel később már
meg is beszéltük, hogy havi rendsze-

rességgel eljuttatja hozzám ezeket,
hadd legyen az Akarattyai Naplónak
is ezekből az érdekes, ízletes cseme-
gékből egy külön kis helytörténeti
rovata, amit minden bizonnyal szí-
vesen olvasnak majd mások is.

Következő beszélgetésünkből kicsit
közelebbről is megismerhetjük őt,
aki szerényen, de nagy örömmel vá-
laszolgat kérdéseimre.

– Honnan ez a Balaton-szerelem? Mi-
kor kezdett el ilyen mélyen foglalkoz-
tatni ez a téma?
– Életem első 30 évében közvetlenül
a vízparton lakhattam Balatonvilá-
goson, majd a mai napig is a tóra
néző Csók István sétányon épített la-
kóházamban. Ez meghatározza a Ba-
laton iránt érzett szeretetemet és cso-
dálatomat.
– A helytörténeti kutatás nem kis fel-
adat. Aki ebbe belekóstol, nagy fába
vágja a fejszéjét. Tudjuk, valószínű -

síthető, hogy az ilyen emberek általá -
ban – ha akarják, ha nem – „szenvedély -
beteggé” válnak.
– Életemben mindig fontos volt, hogy
olyan munkát végezzek, mellyel köz-
vetlenül vagy közvetve a Balaton ér-
dekeit szolgálom. Munkám, és a ven-
déglátással kapcsolatos tevékenysé-
gem is részben ezt a célt elégítette
ki. Én azonban ennél többet, külön-
legesebbet akartam. Ezért úgy dön-
töttem, hogy kutatni fogom a bala-
toni, valamint a Balaton által ihletett
verseket, hogy ezzel a gyűjteménnyel
tisztelegjek a tündéri Tó előtt, és be-
bizonyítsam, nincs a világon még egy
olyan földrajzi tájegység, mint a Ba-
laton, melyet ilyen sokan és ilyen
szeretettel megénekeltek.
– Hány éve kezdődött mindez? Hogyan
alakult a folytatás? Nem kevés nehéz-
ségre számíthat egy magadfajta „cso-
dabogár”, mert hiszen ez a tevékenység
teljes odaadást, rengeteg időt, és bár-
mily prózai is megemlíteni, de bizonyára
jelentős anyagi ráfordítást is igényel.
– Több mint tíz éve, hogy az Országos
Széchenyi Könyvtár mikrofilm gyűj-
teményét tanulmányozom. A versek
kutatása érdekében kezdtem „lapoz-
gatni” a folyóiratokat is, mert majd-
nem minden korabeli újságnak van
irodalmi melléklete. Miközben szép
verseket találtam a Balatonról, jelen-
tős mennyiségű, a Balaton-parti tele-
püléseket érintő híradásra, riportra,
fürdőlevélre és más nívós irodalmi
jellegű írásra is rábukkantam. Ha egy-

szer valaki belefog a helytörténeti ku-
tatásba, először kellemes időtöltésnek,
hobbinak véli ezt az ún. „történeti,
irodalmi ásatást”. Később, ahogy jön-
nek elő a leletek, úgy kezd a dolog
egyre izgalmasabbá válni. Aztán itt a
vég, a kóros szenvedéllyé váló kuta-
tómunka. Már nem tartom számon
a ráfordított időt, nem számolom az
órákat, csak néha eltöprengek, med-
dig hódolhatok még e szenvedélyem-
nek. Inspirál, hogy minél többet meg-
tudjak szeretett lakóhelyem és más
Balaton-parti települések régebbi éle -
téről, valamint arról, hogyan éltek és
tevékenykedtek itt elődeink. Termé-

szetesen a kutatás pénzbe is kerül, de
szerencsére a költségek még az elvi-
selhetőség határain belül mozognak.
– Mi lesz a sorsa az összegyűlt anyag-
nak? Mik a további céljaid?
– Remélem, hogy a 2011-ben megje-
lent Fehér partok alján c. helytörté-
neti kiadvány folytatását is sikerül
összegyűjtenem és könyv alakban ki-
adni. Felkérésre, mint jelen esetben
Balatonakarattya község helyi új-
ságja előtt is, mindenkor szívesen
nyitom meg az eddig összegyűjtött
archívumomat.
– Mit üzen az olvasóknak egy múltat
kutató ember?

– Azt kérem a Tisztelt Olvasóktól,
hogy a bölcs Cato tanítását, melyet
én is mindig mottónak használok
kutatásaim során, tegyék magukévá!

Heinrich Pál helytörténészt 2011-ben
„Balatonvilágos díszpolgára” címmel
tüntették ki. Amíg ilyen emberek él-
nek köztünk, addig nincs nagy baj.
Szerencsések vagyunk, mert néha-
néha akad köztünk egy-egy elhivatott
ember, aki hidat épít múltunk és je-
lenünk között, amin aztán mi élve-
zettel, gyönyörködve, ámulva és ta-
nulva sétálgathatunk ide-oda.

GYÖRGYDEÁKNÉ TAKÁCS HAJNALKA

Bemutatjuk Heinrich Pál helytörténészt
Mottó:
„Őrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy elvesszenek végleg, s ezáltal is üresebb legyen a
múlt, szegényebb a jelen és kétesebb a jövő.” (CATO)
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20-20 font halat. Gyerekség ez csuka-
íváskor! A dézsma sem járt sok ne-
hézséggel ott, hol a hárslevelű és cse-
res vágókban egy tőkéről megtellett
egy puttony.

De ha nászok voltak is a jó öregek,
soha sem volt köztük békesség. Öreg
Kis Pál uram csak kinézett a „part
föl”-i hajlékából a vizre, mindjárt
látta, hogy az eörsiek átcsaptak a
foki határba; viszont Jónás Simon
uram is ha átnézte a nagyvizet San-
dorról, rögtön észrevette, hogy a Ka-
járiak becsaptak a Keneseiek igaz jus-
sához. E miatt aztán örökös civódás-
ban élt egymással a két tóbiró.

Lelkiismeretes ember volt mind a
két öreg, rászolgáltak becsülettel arra
az 5 körmöczi aranyra s egy veszp-
rémi cifra szűrre, mit 5 falu népe fi-
zetett nekik évenként; a veszprémi
káptalan, meg a berényi papok a ga-
mászai és berény-almádi részért con-
ventióval fizettek.

Történt egy alkalommal, hogy a tó-
biró beállitás egyszerre esett meg
nem csak az alsó- és felső Balatonon,
de a tihanyi részen is. A tihanyi ben-
cések elcsapták a foki Tóth Imrét, ki
korábban a belső fél tóbirája volt,
mert süllő-iváskor megnyitotta a Sió-
zsilipet, mi által a hal tetemesen
megfogyatkozott a Balatonban.

Sokáig beszélték, hogy Tóth Imrét
a simontornyai barátok vesztegették
meg az andocsi bucsun; nem tudom
mi igaz belőle.

Elég az hozzá, a fok-i bírótól elvéte-
tett a belső Balaton s rábizták az őr-
ködést Tatár Imrére, ki árendása volt
a Szántód és Tihany között közlekedő
kompnak. A nagy áldomás nem ma-
radhatott el; 7 falu népe szállott a
vizre, hogy a „paprikás”-nak és „nyár-
son sült”-nek valót fogjanak.

Hatalmas sereg „garda” kigyózott a
Balatonban; egyszerre látták meg a
partföl-i, Sandor, és tihanyi hegyek-
ről. Jónás Simon tisztán látta San-
dorról, hogy az alsó-eörsiek hatá -
rában csomósodott össze a „látott
hal”; Tatár Imre meg ugy látta, hogy
az már a Tihanyiaké; Kis Pál hitelni
mert volna rá – pedig ő becsületes
kálvinista – hogy a látott hal ott fe-
ketedik, a hol a Kajáriak határa a ke-
nesei és fokiakéval összesarkallik; és
mindegyik tóbiró saját véleménye
szerint adta meg a jelet halászainak.

Lett erre aztán olyan dulakodás a
vizen, a milyet még nem látott az
öreg Balaton. Huszonnégy hajón 192
ember, 3 vármegyének 7 falujából
kereste igazságát ott a vizen.

A csajághiak és kajáriak jó verekedő
nép hirében állottak, no meg is mu-
tatták itt. Hasztalan „motollált” a 3
biró a hegytetőkön, nem ügyeltek
arra; a hajók oldalairól lekapcsolták
a két öles lapátokat, két marokra
kapták, s hegyibe! A kit csak értek.
Három csónakot felforgattak, 24 em-
bert a vizbe fojtottak s mikor a ke-
neseiek is segitségükre mentek, utcu
neki! Tihany s zamárdi népe sem
vette tréfára a dolgot, menekültek, a
merre láttak. Ki Füreden kötött ki,
ki meg Palaznakon.

A 3 veszprém megyei falu népe
uralta a helyzetet s merte be a ren-
geteg gardát vizbefult társaik üres
csónakaiba.

Hogy milyen pör lett ebből a 3 vár-
megye között, azt könnyü elgondolni.
Uri székek, szolgabirák tehetetlennek
bizonyultak az ügy elintézésére és ek-
kor hol Veszprémbe idézték meg a 7
falu népét, hol meg Egerszegre és Ka-
posba. Egy nemzedék abban öregedett
meg a 7 faluban, hogy hol ide járt,

hol oda; s mikor aztán már a pör a 3
vármegyét 4-szer, 5-ször megjárta, ne-
mes Veszprém vármegye vice-ispánja
a következő nagyfontoságu itéletet
hozta ezen határvillongási perben:

„Ns. Somogy-, Szala-, és Veszprém vár-
megyékben fekvő Balaton taván a vár-
megyék határát az az egyenes irány mu-
tatja, mely a Főtisztelendő szent Bene-
dek-rend tihanyi templomától, a Jézus
nevét viselő Főtisztelendő vörös-berényi
rend akarattya birtokán álló „nagy fa”
irányában napnyugattól napkelet felé
terjed;

tudtára adatik a csajághi-, bfkajári- ,
gamászai-, sió-foki-, zamárdii-, tihanyi- ,
alsó-eörsi- és almádi-vörösberényi köz-
ségek Főtisztelendő, Tekintetes Nemes
és Nemzetes birtokosainak, valamint
nevezett községek és puszták uraságai-
és jobbágyai által választott tóbirónak,
hogy a birtokukat képező, felügyeletük
alatt levő községeknek és pusztáknak a
Balatonban fekvő jussok határait neve-
zett irány mutatja;

s egyuttal felhivatik fentebb is említett
s a Jézus szent nevéről nevezett vörös-
berényi Főtisztelendő rend és annak le-
endő minden rendü és rangu jogos
utódja, hogy ama nevezetes határfát
mely ezen itélet kihirdetése után a vár-
megye levéltárában levő hivatalos me-
gye-mappába is berajzoltatik s a mely
az érintett Akarattya-i hegytetőn vagyon:

jókarban tartani s fennmaradására
őrködni kötelességének tartsa és soha
el ne mulassza!

Anno 17** Franciscus Somogy mpria.”
Igy olvasható ez – állitólag – egy

megfakult irásu, nagypecsétes szú-
ette foliánson a megyei levéltárban.

BABAY KÁLMÁN

Balaton-melléki történetek
Veszprém, 1892
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lombjai között, esemény számba
ment; csak mióta a számító emberi
ész feltörte körülötte az örök gyepet
s piros buzát termel a magas tetőn,
azóta népesült meg ismét koronája,
buzát kedvelő csirip-csirip verebek
rajával.

És ő egyformán ad tanyát az apró
ivadéknak ép ugy, mint hajdanta a
fekete hollónak, tán eszébe se jut
megfigyelni a természet amaz örök
törvényét, hogy apróbb, satnyább ge-
nerátiót szül a tova haladó idő. Szá-
zadok mulva ép ily nyugodtan hall-
gatja majd a pindurka ökörszemek
pittyegését.

Három vármegye munkás népe, mely
a Balaton tetején keresi a kenyeret, is-
meri az ősi fát; de nem csak ismeri,
hanem respectálja is és szent kegye-
lettel tekint vihartépte koronájára.

Bajos dolog az a határigazítás még
szárazföldön is. Előszedik a legöre-
gebb embereket, egyenként hallgat-
ják ki őket, ki hogyan emlékezik visz-
sza a multra? S az öreg pátriárchák
élő telekkönyve sokszor többet ér an-
nál, melyet tetemes költséggel tarta-
nak fenn a vármegyei székházakban.

Hát még vízen, mily sok nehézségbe
ütközik az igazságos kiigazítás! Már
pedig a hol arról van szó, hogy a ka-
jári, vagy a foki és tihanyi halászok-
nak meddig terjed a határuk; hol vá-
lasztja el a hullám Veszprém várme-
gyét Zalától s a kettőt Somogytól,
mikor víz és víz van mindenfelől,
ahol határdombot, vagy bitófát fel-
állítani teljes lehetetlenség; megáll
itt az emberi ész, s nem képes se ide,
se oda menni.

De a hol az emberi ész csüggedten
mond le, ott utba igazít a agy fa. A ti-
hanyi kettős torony is hegyen van,
meg a nagy fa is; az nyugoton, ez ke-

leten. Most már ha egy rengeteg hosz-
szu rudazókötélnek egyik végét pedig
a nagy fa derekához kötjük meg: ez
az egyenes vonal lesz a mesgye 3 vár-
megye, 7 falu balatoni jussa között.

Ezért ismerik oly sokan a nagy fát
és ezért respectálják vihartépte ko-
ronáját; jaj lenne annak, ki éles fej-
széjével méteres derekának neki
merne menni!

Abban az időben, mikor még Kis
Pál uram volt a tóbiró a kajári-, csa-
jághi- (még akkor nem ették meg a
rézfokosos ősök egy ebéden balatoni
jussukat) gamászai és fok-i észen, Jó-
nás Simon uram meg a kenese-i,
alsó-eörs-i, és berény-almádi-i félen:
attól az időtől kezdődik a nagy fának
szereplése.

Nászok voltak az öregek; Jónás Si-
mon uram derék szál fia, János elvette
feleségül kajári Kis Pál uram szép ha-
jadon leányát Juliskát. Hatalmas ter-
mést adott a Márkó, egy hétig folyott
a bor Jónásék célájában. A küngösi
cigányok negyed napra megszöktek,
ujat hoztak helyettük Szabadi-ról, de
azért az egész hetet átlakodalmazták.

Még akkor jó világ volt Kenesén.
Egy-egy termésnél 3-4000 akó mus-
tot szürtek el az „öreghegy”-en, a
„Sandor”-ban, „Márkó”-n, az a csil-
logó nagy víz mázsás fogasokat terelt
a hálóba: „Matacs”, „emberölő” annyi
fát adott, a mennyire csak szükség
volt; a jezsuiták szabad kezet enged-
tek a népnek, ha nagy bőjt idején he-
tenként kétszer átvitték Berénybe a

2015. március–április KULTÚRA

21

KULTÚRA

20



2015. március–április2015. március–április KULTÚRA

23

KULTÚRA

22

Ezt a fájdalmas mondatot a Düsseldorf-közeli kisváros
gimnáziumának táblájára írták fel, amely intézmény a
március 24-i repülőgép-katasztrófa következtében elvesz-
tette 16 növendékét és két nevelőjét.

Nem tudom, honnan való a címben ez a két, egymással
szembefeszülő állítás. Költői leleményre gyanakszom,
bár tudom, hogy a felfokozott érzés és az erős indulat
bárkit markáns kifejezésre sarkallhat.

Önmagában véve egyik tagmondat megállapítása sem
igaz, átvitt értelemben azonban annál inkább. Nemcsak
arra a 18 főre utal, hanem a tragédia összes áldozatára,
akikkel együtt volt teljes a hétmilliárdnyi emberiség. A
március 24-i légi szerencsétlenség másfélszáz áldozata
a családok, hozzátartozók, barátok, szomszédok, isme-
rősök; intézmények, munkahelyek és különböző orszá-
gok, voltaképp mindannyiunk veszteségei. Ennyi ember-
rel kevesebben lettünk. Idősebbekkel, akiknek a mun-

kássága közvetve mindenki számára hasznos volt. És ki-
csikkel, akik felnövekedvén alkalmasint az egész világ
javát szolgálhatták volna.

Arra int bennünket ez a katasztrófa, hogy jobban fi-
gyeljünk egymásra. Követnünk kellene a költő, Garai Gá-
bor által megfogalmazott etikai parancsot, hogy „… a
másik ügyéhez egész lényemmel van közöm.” (Artisták
c. vers). A rátermettséget és az alkalmasságot a végzetes
baleset előtt elhanyagolták, és felszínesen vizsgálták.
Utólag fájdalmas a megállapítás, hogy a tragédiát dep-
ressziós pilóta okozta, aki vélhetően pánikrohamban cse-
lekedett. Másodpilótaként való alkalmazása szabálytalan
és törvénytelen volt. Tehát a rettenetes tragédia meg-
előzhető lett volna.

Lenn a földön, s fönn a légben jobban kell figyelnünk
egymásra!

MÁRKUS ZOLTÁN

Sokan voltunk, egyedül maradtunk

Megemlékezés a Magyar Költészet Napjáról
Az Önkormányzat és a Kodolányi János Főiskola jövőbeni
együttműködésének első mozzanataként rendhagyó he-
lyen, a Kodolányi János Főiskola Alkotó- és Pihenőházá-
ban ünnepeltük idén a Magyar Költészet Napját. 

A zsúfolásig megtelt teremben minden korosztály kép-
viseltette magát. 

Az est díszvendége ifj. Kodolányi János, az író unokája
volt.

Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora is
elmesélte élményeit a költészettel és József Attilával kap-
csolatban. Reméljük, hogy az együttműködés folytató-
dásával Akarattya új helyszínen kap lehetőséget további
kulturális események megrendezéséhez.

Györgydeákné Takács Hajnalka vezette fel az estet. Beve-
zetőjében beszélt a versek, a magyar líra, a magyar költők
jelentőségéről, a költészet fontosságáról, valamint a hely-
színről, amely Kodolányi János író és költő akarattyai
háza volt, s melyet ma is az irodalom levegője itat át.

Sz. Csordás Éva, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpadának
Gizella-díjas művészeti vezetője a tőle megszokott magas

színvonalon, mély átéléssel tolmácsolta a legnevesebb
magyar költők verseit, és közös versmondásra biztatta a
jelenlévőket.

A helyszín is nyilván inspirálta a közönséget, amikor
az est második felében Donászy Judit irodalomtanár által
vezetett, diavetítéssel egybekötött, bensőséges, interaktív,
családias beszélgetésre került sor. Az 5 éves óvodás kis-
lánytól a nyugdíjas korosztály több képviselőjéig öröm-
mel nyilvánultak meg, verseltek, és vers-élményeikről
beszéltek a megjelentek. A jó hangulatú, kellemes együtt-
létet fűszerezte ifj. Kodolányi János, aki nagyapjáról és
annak íróbarátairól, valamint ezzel kapcsolatos saját em-
lékeiről osztotta meg élményeit röviden a jelenlévőkkel.

A rendezvényen résztvevő dr. Szabó Péter rektor úr ki-
fejezte örömét, hogy a Kodolányi házat megtöltötték tar-
talommal, valamint abbéli reményét, hogy az együttmű-
ködés folytatódni fog, és sok ilyen kellemes és tartalmas
rendezvény várható még e falak között. Terveink szerint
is így fog ez alakulni!

RÁNKY PÉTER

Balatonakarattya nemrég ünnepelte fennállásának 85.
évfordulóját. A kerek évfordulók alkalmából mindig meg-
jelent a helyi újság különkiadása, melyet dr. Koltay József
állított össze a múlt eseményeiből, eredményeiből, relik-
viáiból. Ezeket a különszámokat nagy gonddal gyűjtöt-
tem. A 85. évfordulóra a különkiadás összeállítása vala-
miért rám hárult, ezért kihez is fordulhattam volna segítő
tanácsért, mint Őhozzá.

Dr. Koltay Józsefet gyerekkorom óta ismerem, hiszen szü-
leim és nagyszüleim is ismerték Őt és családját is, nyaranta
időnként összejártak a szomszédokkal együtt. Szüleimtől
tudtam, hogy szorgalmazására épült meg a balatoni tele-
pülések közül elsőként az Akarattyai Törpevízmű, melyet a
2004-ben megjelent könyvében ismertetett. Ő szerkesztette
a Nemzeti Kincsünk a Balaton című kiadványt is, mely szé-
les skálán foglalja össze az elmúlt száz év során a Balaton-
térség fejlesztéséért és a tó védelméért kifejtett lakossági
összefogás eredményeit. Szakmai életútját részletesen nem
ismerem, de aki a kiadványt kézbe veszi, olvashat rendkívül
gazdag mérnöki, szakmai és társadalmi szervezői múltjáról,
és élvezheti publikációit a Balatonról. Ismeretes, hogy sokat
tevékenykedett mind az Akarattyai Fürdőegyesületben,
mind a Fürdőegyesületek Szövetségében.

Később megtudtam azt is, hogy helytörténeti munkáit
kötetekbe gyűjtötte. Valamennyi kötetét élvezettel és cso-

dálattal olvastam, nézegettem, rendszeresen vissza-vissza-
tértem egy-egy kötet érdekes, képes-írásos történeti be-
számolójához, miközben digitalizáltam a köteteket. Na-
gyon nagy szerencséje Akarattyának, hogy akadt egy, az
elhivatottságig megszállott lokálpatrióta, aki összegyűj-
tötte a helytörténeti írásokat, dokumentumokat.

A köteteket rendszerezett formában adta át az akaraty-
tyai és a kenesei könyvtárnak. A kötetek beszámolnak
Akarattya 80 éves múltjáról, a Fürdőtelep Egyesület tör-
ténetéről, az 1950-es évek Akarattyájáról, a szépliteratu-
ránk akarattyai hírességeiről, az akarattyai sportéletről,
a labdarúgásról, a lábteniszről, a vitorlázásról, és tény-
szerű hűséggel a település vezetésének előterjesztéseiről.
Kérem az olvasókat, az akarattyai lakosokat, nyaralókat,
hogy forgassák, olvassák és őrizzék meg dr. Koltay Jó-
zsefnek, Akarattya Krónikásának gyűjteményét, mert
Akarattya a 85 éves múltjának megőrzésével lett képes
2012-re az önállóvá válásra.

Kedves József! Ezúton szeretném megköszönni Neked
az akarattyaiak és a magam nevében áldozatos helytör-
téneti gyűjtőmunkádat, köteteidet, segítségedet, és ezúton
ajánlom figyelmébe mindenkinek írásaidat. Remélem,
még hosszú évekig jó egészségben töltöd a nyarakat Aka-
rattyán, látva településünk jövőbeni fejlődését.

RÁNKY PÉTER

Ajánló dr. Koltay József helytöténeti könyveihez

Nemes Nagy Ágnes
Tavaszi felhők 

Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor. 
Fönt meg a felhők szállnak az égen 
bodza fehéren, bodza fehéren. 

Szállj, szállj felhő, 
pamacsos, 
hullj le, te zápor, 
aranyos, 
hullj le, te zápor, 
égi virágpor, 
égen nyíló bodzavirágból.
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Tisztelt Olvasó!
A röplabdás lányokat ma is a leg-
csinosabb sportolók egyikének tart-
ják. Ez igaz a következő riportala-
nyom, a 173-szoros válogatott, há-
romszoros olimpikon, Királyné Siry
Emerencia esetében is, aki még ma
is megőrizte sudár termetét. Fiata-
losan, sportosan fogad Gombóc
nevű puli kutyusukkal együtt, aki-
vel a riport végére nagyon összeba-
rátkoztunk. A kiváló sportoló két
gyermek édesanyja, egy kislány és
két kisfiú nagymamája.

1. Miért pont a röplabda?
– Minden sportban ügyesen mozog-
tam. Vékony, magas lány voltam,
próbálkoztam atlétikával, pontosab-
ban magasugrással, de végül az ál-
talános iskolai testnevelő tanárom
biztatására 1965-ben a Budapesti
Spartacus NB/II csapatához igazol-
tam.
2. Mik voltak sportpályafutásod fonto-
sabb állomásai?
– A Budapesti Spartacus feljutott az
NB/I-be. Itt lettem ifjúsági váloga-
tott, és részt vettem 1966-ban az Eu-
rópa Bajnokságon, ahol VI. helyezést
értünk el. 1967-ben hívtak a Dó-
zsába, és pályafutásom végéig ebben
az egyesületben röplabdáztam. In-
nen kaptam meghívást a nemzeti vá-
logatottba. Az 1970-ben Várnában
megrendezett Világbajnokságon IV.
helyezett lett a csapatunk, ezzel meg-
szereztük az olimpiai kvalifikációt
Münchenre. 1971-ben az olaszor-
szági Európa Bajnokságon VI. helye-
zést értünk el. A legjobb eredmé-

nyem az 1975. évi Európa bajnoki
ezüstérem, de mégis a legértékeseb-
bek az olimpiai helyezések, illetve
részvételek.
3. Akkor azt mondhatjuk, hogy az olim-
piai részvételeket tekinted a legnagyobb
sikerednek?
– Igen. Igaz, hogy a rijekai EB ezüs-
térmet hozott, de az olimpia, az még-
iscsak olimpia. Három olimpián vet-
tem részt. Münchenben 1972-ben (V.
hely), Montreálban 1976-ban (IV.
hely) és Moszkvában 1980-ban (IV.
hely).
4. Mi inspirált, hogy ebben a sportág-
ban ilyen sikeres tudtál lenni?
– A mozgás, a sport és a közösségi
élet szeretete. Fantasztikus edzéseink
voltak, az edzőnk nagyon szigorú
volt. Akkor talán zúgolódtunk, de
ma már hálásak vagyunk érte. Sze-
rencsésnek érzem magam, hogy
olyan kivételes egyéniségekkel lehet-
tem együtt, mint a csapattársaim.
Mind a mai napig összejárunk, még

az edzőnk is. Segítünk, és tanácsokat
adunk egymásnak.
5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
– A legsúlyosabb sérülésem a térd-
szalagszakadás volt, amit már csak a
pályafutásom végén műttettem meg.
Itt is utalnék csapatunk összetartá-
sára, társaim akkor is ott voltak mel-
lettem, és segítettek nekem. Kudarcok
nem nagyon voltak, ha csak az nem,
hogy a Dózsával csak egyszer sikerült
bajnokságot nyernünk, éspedig a NIM
(a volt Nehézipari Minisztérium csa-
pata, a későbbi Vasas) csapata előtt.
6. Ha nem a röplabdát választottad
volna, melyik másik sportot űzted volna
szívesen?
– Mint a beszélgetésünk elején emlí-
tettem, mielőtt elkezdtem röplab-
dázni, atlétikával is próbálkoztam.
Talán magasugró lettem volna.
7. Mire vagy a legbüszkébb?
– Egyértelmű, hogy a három olimpiai
részvételre.
8. Jelenleg mi a kedvenc időtöltésed?
– Nagyon sokat olvasok, mindenféle
könyvet. És unokázok. Sajnos nem
egész évben, mivel ők külföldön él-
nek, viszont egész nyáron itt vannak,
és akkor csak róluk szól az élet.
9. Jelenleg mivel foglalkozol, van-e kap-
csolatod a röplabdával?
– Nyugdíjas vagyok. Régebben fog-
lalkoztam fiatalokkal, de ma már
csak akkor jön szóba a röplabda, ha
a volt válogatottakkal összejövünk
és nosztalgiázunk.
10. Mit jelent neked Akarattya?
– Nyugalmat, békességet, családunk
szeretetteljes találkozóhelyét.

VENTICS ÁGNES
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III. Nemzetközi
Pontyfogó verseny
Balatonakarattyán
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A Balaton horgásztörténetének legnagyobb nemzetközi
bojlis horgászversenyét április 20–26. között rendezik
meg III. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (Interna-
tional Balaton Carp Cup) néven. A verseny a Balaton-
akarattyától Gyenesdiásig terjedő partszakasz kijelölt ré-
szein kerül megrendezésre, nyílt nemzetközi csapatver-
seny formájában. A verseny helyszíneit bemutató videó-
kat meg lehet tekinteni a verseny honlapján a verseny-
térkép menüpont alatt: http://ibcc.hu/hungarian/.

Az éjjel-nappal zajló versenyre 20 országból érkeznek
csapatok. Ez Európa legnagyobb bojlis horgászversenye,
komoly pénzdíjjal. Folyamatos médiatámogatás kíséri,
a The Fishing & Hunting Channel-en, Közép-Európa
egyetlen lokalizált horgász-vadász csatornáján láthatjuk
majd a versenyről szóló beszámolókat. Balatonakarattya
község három helyszínét választották ki a rendezők a
horgászcsapatok részére: a Lidó strandot a MÁV-üdülő
előtti területtel, a Bercsényi strandot és a Gumirádli
strandot. Az akarattyai Bercsényi strand bemutatása
megtekinthető: https://www.youtube.com/ watch?v= -
VI6WVQFi_48. A kiválasztott Balaton-parti helyszíneket
sorsolják a csapatok részére. A versenyzők szigorú ver-
senyszabályok szerint küzdenek a pénzdíjakért. A ver-
seny abszolút győztese a súlyra legtöbb értékelhető halat
kifogó csapat. A versenyben kizárólag csak azok a pon-
tyok számítanak, amelyek súlya eléri vagy meghaladja
az 5 kg-ot.

Balatonakarattya Önkormányzata nevében benevezett
a község bojlis horgászcsapata is: településünket Ladányi
Imre, Cseh Csaba és Mihaleszkó Szilárd képviseli. A ne-
vezési díjat a Karát Alapítvány biztosította a csapattagok
számára, a nyeremény felét a csapat felajánlotta Aka-
rattya Önkormányzata számára.

Reméljük, hogy ez a neves esemény öregbíteni fogja
Akarattya hírnevét, és népszerűsíteni községünket a
horgászok körében is. Sok sikert kívánunk csapatunk-
nak!

RÁNKY PÉTER

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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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:       8.00–18.00

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
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A magyar családok jelentős része kerttulajdonos, de azt
nem tudjuk, hogy kertművelő-e. Az látható, hogy a kertek
egy részében az ún. konyhakerti növényeket kiszorították
a fűfélék. Ezzel a döntéssel szinte esélyt sem adtunk ma-
gunknak, hogy a saját termesztési módszereinkkel elő-
állított zöldségféléket fogyaszthassuk.

A saját termesztési módszernek a legnagyobb előnye a
valódisága. Emlékezetből vagy feljegyzéseinkből megál-
lapíthatjuk, hogy az egészségünkre káros, vagy ártatlan
agyagokat, hatóanyagokat használtunk-e fel növényeink
felnevelésére.

A zöldségfélék a „bizalmi áru” csoportba sorolható fon-
tos élelmiszereink közé tartoznak, ezért az idegen helyen
vásárolt áruval kapcsolatban – éppen az áru bizalmi jel-
legéből adódóan – kételyek alakulhatnak ki, és kérdések
vetődhetnek fel. Ma még kevés árusítóhely tudja hiteles
okmányokkal bizonyítani az előállított áru technológiáját,
a felhasznált anyagok és hatóanyagok fajtáit. Csak akkor
lehetünk biztosak az előállított zöldség minőségében, ha
személyesen felügyeljük, vagy végezzük a termesztését.
Támaszthatunk-e magunkkal szemben elvárásokat a
kertészkedés eredményessége terén?

Ha az emberek tulajdonában lévő kertek méretéből
(500–700 m2) indulunk ki, akkor már érdemes szaksze-
rűen, okosan kertészkedni.

Ekkora területen elvileg 4-5 személy éves zöldségszük-
ségletének jelentős részét elő lehet állítani.

Egy személy zöldségszükséglete:
A =Növényfaj; B =Várható termés (kg/m2); C =1 fő évi fo-
gyasztása (kg); D=1 fő szükségletének területigénye (m2);
E =Szükséges vetőmag-mennyiség (g)

A B C D E
Étkezési paprika        3,5           9,0          2,6          1,17
Paradicsom             10,0         10,0          1,0          0,25
Uborka                     3,0           8,0          3,5          1,23
Zöldborsó                 0,75         3,0          4,0        80,0
Vöröshagyma            1,9           9,0          4,7          2,82
Sárgarépa                 2,5           6,0          2,4          1,08
Petrezselyem             2,5           4,0          1,6          0,56

Fejes káposzta      7,5        12,0        1,6         0,08
Zöldbab                1,2          3,0        2,5       30,0
Padlizsán             6,0          2,0        0,33       0,5
Burgonya              2,5        61,0      24,4    120 minigumó
Összesen:                                          48,6 m2      

Tehát 50 m2 területen 1 személy éves zöldségszükségle-
tének jelentős része előállítható, ha betartjuk a termesztés
aranyszabályait, és tudunk öntözni is. A termesztés arany-
szabályai közül az egyik legfontosabb a vetésforgó betar-
tása. A zöldségnövények között vannak magas tápanyag-
igényűek (paradicsom, uborka), közepes (sárgarépa, sa-
láta), és kis (borsó, bab, spenót) tápanyagfogyasztók. Eze-
ket igényük szerint egymás mellé telepítve, majd ágyásu-
kat évente felcserélve, máris a vetésforgót alkalmazzuk.
Ezzel gondoskodunk arról, hogy ne merüljön ki a talaj,
és egy kis tápanyag-utánpótlással hosszú ideig megőrizze
termőképességét. Alapelv az, hogy egymás után ugyanazt
a zöldségfajt azonos helyen ne termesszük.

A közeli rokonságban lévő zöldségfajokat – pl. vörös-
hagyma, retek, karfiol, paradicsom, burgonya – ne ül-
tessük egymás után. Saját maga után monokultúrában
(több évig ugyanazon a helyen) ne termesszünk egy zöld-
ségfajt se.

A legfontosabb zöldségfajtáknál a kívánatos termesztési
szünet:
Hagyma           4-5 év               Cékla              3-4 év
Zöldborsó         4-5 év               Zeller             3-4 év
Uborka             3-5 év               Bab                2-3 év
Káposztafélék   3-4 év               Póréhagyma   2-3 év
Sárgarépa         3-4 év               Retek             2-3 év
Paprika             3-4 év               Spenót           1-2 év
Paradicsom      3-4 év               Saláta            1-2 év
Mángold          3-4 év               Sóska             1-2 év

Tavaszi vetőmag-pótrendelési lehetőségek:
Webáruház: www.szentesimag.hu, telefon: 30/443-9792

DR. RÓZSÁS ATTILA

Kertészkedjünk okosan!
Mottó: Legyünk egészség- és környezettudatosak, mert így jó lesz az EMBEREKNEK, és a társadalomnak is!




