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Balatonakarattya hangsúlyos álláspontja, 
hogy a határvonal kialakítása a jogszabá-
lyoknak teljes mértékben megfelelt, arról  
a jogszabályban meghatározott szemé-
lyek népszavazás útján egyértelműen 
állást foglaltak, így jelenleg a Balaton- 
akarattya és Balatonkenese között húzó-
dó közigazgatási határ törvényes alapokon 
nyugszik. Balatonakarattyának nem áll és 

nem is állt szándékában 
a határt megváltoztatni 
– függetlenül attól, hogy  
erre egyebekben jogi le- 
hetősége sincs már csak 
azért sem, mert a kie- 
melkedően magas rész-
vétellel zajlott népsza-
vazás során a polgárok 
elsöprő többsége a levá- 
lás mellett szavazott, így 
Balatonakarattyának sem 
szándéka, sem joga nincs 
arra, hogy a népakaratot 
bármely módon felülírja.

Természeszerűleg  
Balatonkenesének joga 
van ahhoz, hogy a határ-
vonal tekintetében bíró- 
sági eljárást indítson, 
azonban ezt nem Balaton- 

akarattya előzetes egyetértése, hanem saját 
döntése alapján teheti meg. Balatonakarattya 
a jelenlegi közigazgatási határ tekintetében 
kifogást nem fogalmazott meg, így az esetleges 
bírósági eljárás megindítása Balatonkenese 
egyedüli döntése alapján történhet.

A másik hangsúlyozandó körülmény, hogy 
Balatonakarattya nem kéri Balatonkene-
sétől az egyes tárgyak tulajdonba adását,  
hanem a közös tulajdon megszüntetését kéri 
Balatonkenesétől. A közös tulajdon meg-
szüntetése nem Balatonkenese gesztusa,  
hanem a két település közös és felelős döntése, 
amelynek során az érintett vagyontárgyakat 
mindkét település tulajdonba adja a másik 
település részére, vagyis nem Balatonkenese 
egyoldalú gesztusát várjuk az ügyben, hanem  
a közös tulajdon közös akarattal történő  
megszüntetését.

Balatonakarattya fenntartja azon állás-
pontját, hogy a közös tulajdon megszüntetése 
mindkét település kiemelt érdeke, és tekintet-
tel arra, hogy Balatonakarattya hajlandó a kö-
zös tulajdont megszüntetni a Balatonkenese 
közigazgatási területén található ingatlanok 
tekintetében – ezáltal Balatonkenese „tulajdo-
nába adni” –, így értelemszerűen Balatonkene-
sétől is hasonló magatartást várunk el.

Az önkormányzati törvény kimondja, hogy 
a feleknek „az önkormányzati vagyon megosz-
tásáról” meg kell állapodniuk, vagy jogvitáju-
kat bíróság előtt rendezhetik. Az önkormány-
zatokat szétválasztva, azaz külön-külön illeti 
meg a nekik járó vagyon.

Őszintén bízunk abban, hogy az egyezte-
téseink olyan megállapodással – de legalábbis 
részmegállapodással – zárulhatnak, amely 
mindkét település érdekeit figyelembe veszi, 
és amely méltó alapja lehet a jövőbeni kor-
rekt együttműködésen alapuló jószomszédi  
viszony kialakításának, ami mindkét telepü-
lés fejlődésének záloga.

BALATONAKARATTYA ÁLLÁSPONTJA A 
VAGYONMEGOSZTÁSSAL KAPCSOLATBAN

MATOLCSY GYÖNGYI
polgármester
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Az Új Széchenyi Terv Közép- 
Dunántúli Operatív Program  
keretén belül „Helyi és térségi  
jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója” tárgyú felhívás-
ra benyújtott és támogatásban 
részesített „Csapadékvíz-elvezető 
rendszer rekonstrukciója Balaton- 
kenese városában” című, KDOP-
4.1.1/E-11-2012-0009 azonosí-
tószámú projekt végrehajtása 
érdekében Balatonkenese Város 
Önkormányzata – 2013. május 
23-án hatályba lépő – támogatási 
szerződést kötött a Közép-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft-vel.  
A szerződésben rögzített támogatás 
145 694 556 Ft, a projekt összkölt-
sége 161 882 840 Ft volt.

A projekt három területet ölelt 
fel, Balatonakarattya Bercsényi 
strand, Balatonkenese Berek utca, 
valamint Balatonakarattya Állo-
más utca és környéke csapadékvíz- 
elvezető rendszerének rekonst-
rukcióját. A projekt előzetesen be-
csült közbeszerzési összköltsége  
127 268 795 Ft volt, amelynek mint- 
egy 90%-át a balatonakarattyai  
beruházások tették ki.

A köztársasági elnök Balaton- 
akarattya községgé nyilvánítá-
sáról szóló 13/2013. (I. 8.) KE  
határozatával Balatonkenese vá-
ros Balatonakarattya településré-
szét Balatonakarattya néven köz-
séggé nyilvánította. Figyelemmel  
a csapadékvíz-elvezető rendszer  
rekonstrukciójára kötött támoga-
tási szerződés hatálybalépésének  
időpontjára (amely megelőzte  

a köztársasági elnök döntésének 
hatálybalépését és Balatonakaraty-
tya község képviselő-testületének 
felállását) a projekt végrehajtása  
(a kivitelező kiválasztása) érdeké-
ben szükséges közbeszerzési eljá-
rást Balatonkenese Város Önkor-
mányzata készítette elő, írta ki és 
bonyolította le.

Tekintettel azonban arra, hogy  
a közbeszerzési eljárás eredmé-
nyeképpen létrejövő kivitelezési 
szerződés és a csapadékvíz-elveze- 
tési rendszer rekonstrukciója   
elsősorban Balatonkarattyát érin-
tette, ezért a felek konzorciumi 
együttműködési megállapodást 
kötöttek. E konzorciumi megálla-
podás és az annak alapján a felek 
által jóváhagyott közbeszerzési sza-
bályzat azt célozta meg, hogy a kon-
zorciumban lévő önkormányzatok 
egymással tényleges együttműkö-
désben és egyetértésben hozzák 
meg azokat a döntéseket, amelyek 

a közbeszerzési eljárás eredményes 
lefolytatásához és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatásra ajánlatot tevő 
kivitelező kiválasztásához szüksé-
gesek és indokoltak.

Balatonakarattya Önkormány-
zata képviseletében Matolcsy  
Gyöngyi polgármester asszony  
, Balatonkenese Város Önkormány-
zata képviseletében Tömör István 
polgármester úr írta alá 2015. 
január 28-án azt a konzorciumi 
együttműködési megállapodást, 
amely a felek egyetértését tükrözte  
valamennyi lényeges kérdésben.  
Balatonakarattya Önkormányzata  
különösen fontosnak tartotta  
a konzorciumi megállapodás meg- 
kötése kapcsán rögzíteni, hogy 
újonnan létrejött önkormányzat-
ként még nem rendelkezik a pályá-
zat megvalósításához szükséges 
önrésszel, így az önrészre még 
a konzorciumi megállapodással 
sem vállalhat kötelezettséget.  

A CSAPADÉKVÍZ-PÁLYÁZAT EMLÉKÉRE

Az Akarattya Kártyát a település 
közigazgatási határán belül tartóz-
kodási hellyel rendelkező, valamint 
az építményadó-nyilvántartásban 
szereplő – hátralékkal nem terhelt 
– természetes személyek igényel-
hetik, hiszen a kártya köré épülő 
kedvezményrendszer az itt élők és 
nyaralók, valamint családtagjaik ké-
nyelmét hivatott szolgálni.

Az Akarattya Kártya kibocsá-
tásának elsődleges célja a fizetős 
strandok és önkormányzati szol-
gáltatások árbevételének növelése 
a forgalom felfuttatásával.

A kártyák kibocsátásából szár-
mazó bevételt az Önkormányzat 
teljes egészében fejlesztésekre  
kívánja fordítani.

A kártya díja 2015. évben sze-
mélyenként 5000 Ft, és a kivál-
tástól számított öt évig maradna  
érvényben. A kártya az első év lejár-
ta után még négy alkalommal egy-
egy éves időszakra meghosszabbít-
ható. A kártya az Önkormányzat  
által meghozandó rendelet szerint 
lesz igényelhető egy igénylőlap  

kitöltésével a Polgármesteri Hiva- 
talban 2015. június 1-jétől folya-
matosan, későbbiekben a strando-
kon is.  Egy igénylő több kártyát is 
vásárolhat szabad felhasználásra 
családtagjai vagy vendégei részére.

Minden kártya vonalkóddal ren-
delkezik, amely kód alapján a tulajdo-
nos név és lakcím szerint azonosítha-
tó. Minden elfogadóhely rendelkezni 
fog vonalkód-leolvasóval, amelyet az 
Önkormányzat biztosít, vállalkozók 
esetében térítés ellenében.

A vonalkódos azonosítás lehetővé 
tesz egy statisztikai mérést, és még 
később egyéb fejlesztési lehetősége-
ket is kínál a felhasználó és az Önkor-
mányzat számára (pl. „okos falu”).

A kártya használatára való jogo- 
sultságot nem vizsgáljuk, hiszen azt 
a vonalkód leolvasása az elfogadó-
helyen megteszi. A fizetési bizony-
laton adózási okok miatt fel kell 
tüntetni a kedvezmény mérté-
két, ezért egy helyen, egy nap csak 
kétszer vehető igénybe a kártya.   
A két igénybevétel között legalább 
két óra időeltolódásnak kell lenni. 

A kártya 2015-ben annak tulaj-
donosa részére az alábbi kedvez- 
ményeket nyújtja:

 ▪ A kártyát bemutató vendégek  
a strandbelépőjegy árából sze-
mélyenként és az önkormányzat 
által üzemeltetett parkolókban 
a parkolási díjból járművenként 
50% kedvezményt kapnak. 

 ▪ A kártyát elfogadó üzletekben  
és szolgáltatóknál a helyben  
megajánlott kedvezmény vehető 
igénybe.

 ▪ A Falugondnokságtól igénybe vett 
szolgáltatások (pl. fuvar) kedvez-
ménye az idei évben 10%.

Az Önkormányzat abban bízik, 
hogy az üzletek, szolgáltatások 
köre a jövőben folyamatosan bő-
vülni fog. A kártya kibocsátásá-
ról szóló rendeletet az Akarattyai 
Naplóban is közölni fogjuk.

Bánki Attila

AKARATTYA KÁRTYA

VIRÁGVÁSÁR
Április 25-én, szombaton virágvásárt tartottak a 
nyugdíjasklub tagjai. Mivel én aznap elutaztam, 
korán kimentem vásárolni. Akkor még a bőség 
zavara miatt alig tudtam választani. Végül any-
nyit vásároltam, hogy háromszor is fordultam. 
De a képek tanúsága szerint többen is így jártak.

Donászy Judit

2015. május-június
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Ezenkívül a közbeszerzés eredmé-
nyeképpen létrejövő kivitelezési 
szerződést Balatonkenese kötöt-
te volna meg, így továbbra is neki 
kellett volna gondoskodnia a 2012. 
november 9-én támogatásban része-
sített, és akkor még közös költség-
vetésben megfelelően tervezett és 
elkülönített önrész biztosításáról. 
A konzorciumi megállapodás Bala-
tonakarattyára nem rótt feladatot, 
így értelemszerű volt, hogy pénzügyi 
hozzájárulással sem kell számolnia.

A közbeszerzési eljárás lebo-
nyolításra került, az ajánlattevők 
2015. március 12-én megtették 
végleges árajánlatukat. Balatona-
karattya Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2015. április 
7-én fogadta el a 41/2015. (IV. 07.)  

számú határozatot, amellyel a köz-
beszerzési eljárást eredményesnek  
fogadta el, és szükségesnek tar-
totta a legalacsonyabb árajánlatok 
elfogadását. Balatonkenese Város  
Önkormányzata Képviselő-testüle-
te az ezt követő napon tartott ülésén 
a 100/2015. (IV. 08.) számú hatá- 
rozatával felbontotta a felek között 
létrejött konzorciumi együttműkö-
dési megállapodást. Határozatának 
indokolásában az Önkormányzat 
Képviselő-testülete arra hivatko-
zott, hogy a konzorciumi együtt-
működési megállapodás bala-
tonkarattyai önrészre vonatkozó 
része csak adminisztrációs hibából 
maradt ki a szerződésből, ezért  
az nem találkozik Balatonkenese  
Város Önkormányzata szándékaival.

A kialakult helyzettel kapcsolatban 
értelmezést igényel, hogy Balaton- 
kenese Város Önkormányzata ré-
széről miért csak a közbeszerzési  
eljárás eredményét követően me-
rült fel a konzorciumi együttmű-
ködési megállapodás megszünte-
tésének szükségessége, miközben 
annak megkötése (2015. január 30.), 
majd a megszüntetésére vonat- 
kozó testületi döntés meghozatala 
 (2015. április 8.) között mintegy két 
hónap telt el.

Balatonkenese Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntése 
eredményeképpen Balatonaka- 
rattya így minimum nettó 120-130 
millió forintos értékű csapadékvíz- 
rekonstrukciós munkák elvégzésé- 
től esik el!

MEGEMLÉKEZÉS A BÉKE NAPJÁN
Hetven évvel ezelőtt, 1945. május 9-én ért véget a második világháború. 
Az emlékbeszédet Taslár Tibor Akarattyán született és a világháborút 
is itt túlélő szemtanú, akarattyai őslakos tartotta meg a körforgalomnál 
található Margit-vonali emlékműnél. Neki kamaszként közvetlenül  
a frontvonal mögött sikerült megúsznia ezt a vészkorszakot. Az épí-
tészmérnök végzettségű Taslár Tibor a beszéde megtartása előtt igen 
értékes, részletes, precíz, írásos és térképes beszámolóanyaggal is 
meglepte az emlékezőket, amelyet 
személyesen adott át a jelenlévők-
nek és az önkormányzatnak.

A második világháborúban 
a Margit-vonal volt az utolsó vé-
dővonal a Dunántúlon: a Balaton-
tól a Dunáig, majd innen a Dráváig 
építették ki az erődvonalat, mely-
nek egyik fontos szakasza Akaraty-
tyán keresztül húzódott.

Taslár Tibor beszédében össze- 
foglalta az Akarattyán történt  
háborús eseményeket, részlete-
sen vázolta a szemben álló csa-
patok elhelyezkedését, hadrendi 

felállását a Bercsényi lejárótól  
a Gáspár-telepig. A szemben álló  
felek szünet nélkül lőtték egymást. 
A vasúti alagutat is berobbantották, 
ami az egész környéket hatalmas ro-
bajjal rázta meg. Eközben a Gáspár- 
telep és Balatonfőkajár többször is 
„gazdát” cserélt. A közel négy hó-
napig tartó harci cselekmények 
nagymértékben sújtották Akaraty-
tyát is. A villany- és telefonhálózat és  
a közúti híd is megsemmisült. Aka-
rattyán szinte valamennyi nyaralóház 
elszenvedett különböző mértékű há-
borús sérülést, belövést ebben az idő-
szakban. Csajág, Lepsény és Kenese  
a háború pusztításait kisebb károkkal 
úszta meg.

Taslár Tibor a beszédében meg-
említette az 1945. május 10-e táján 

 történt, orosz főtisztek által csó-
nakból, tányéraknával végzett hal-
fogást is. Rengeteg halat szedtek ki 
a tisztek részére a vízből, melyeket 
parancsra teherautóra kellett do-
bálniuk, de közben a rájuk felügyelő 
őr figyelmét kijátszva a nemesebb 
halakat, pl. süllőket félredobták  
a bokrokba, így ezekből később  
az akarattyaiak lakhattak jól.

A visszaemlékezést azzal zárta  
a 85 éves szemtanú, hogy bízik  
a jövőben,hogy hasonló világégést, 
népirtást, megaláztatást soha nem 
kell az emberiségnek, Európának 
elszenvednie.

Az ünnepi megemlékezés az em-
lékmű koszorúzásával ért véget.

Ránky Péter

„FÖLDINDULÁS” A KODOLÁNYI-HÁZBANANYAKÖNYVI HÍREK

2015. 04. 22-én megszületett 

RUMY ÁRMIN 
édesanyja: Tóth Sára Rebeka, 

édesapja: Rumy Balázs

A kellemes hangulatú költészet napi 
est után május 8-án ismét érdeklő-
dők vették birtokukba a Kodolányi - 
házat. Különleges program várta a 
megjelenteket. Ifj. Kodolányi János, 
a híres, évtizedekig Akarattyán élő 
író unokája buzgón őrzi nagyap-
ja emlékét, ápolja írói múltját.  
Ez alkalommal olyan csemegével 
kínálta a kultúrára éhes ínyen-
ceket, ami felejthetetlen élményt 
jelentett számukra.

A Kodolányi János: Földindulás 
c. művéből készült, az eredeti hely-
színen, az Ormánságban játszódó 
film vetítésére került sor a csalá-
dias, baráti találkozón. Parádés 
szereposztás, mély mondaniva-
ló! Bordán Irén és Koncz Gábor 
főszereplésével a magyar dráma-
irodalom egyik legszebb alkotása 
került vászonra. A megrendítő film  

megtekintése után hozzájuthat-
tunk a Püski Kiadó által kiadott 
könyvecskéhez, a színmű eredeti, 
ormánsági nyelvezetben íródott 
változatához is. Kodolányi János 
1909–1910 között élt az ormánsági 
Vajszlón. 

Erről a Wikipédia így ír:

„Az elemi iskola négy osztálya kö-
zül – amely megfelelt a mai általános 
iskola alsó tagozatának – az első hár-
mat még Pécsváradon, a negyediket 
viszont már a vajszlói római katolikus 
elemi népiskolában végezte, mivel ap-
ját időközben (1909-ben) az Ormán-
ság fővárosába, Vajszlóra nevezték ki 
főerdésszé. Szoros barátságot kötött 
egy parasztfiúval, Simon Dezsővel. 
Kodolányi még évtizedekig visszajárt 
a faluba. Az itteni élmények hatása 

több későbbi művében felismerhető: itt 
találkozott a Sötétség, a Böbék Samu 
búcsúja és a Földindulás című novel-
lái, illetve a Szép Zsuzska és A vas fiai 
című regényei egyes alakjainak mo-
delljeivel. A Keserű ifjúkor című kisre-
gényciklus első része, a Feketevíz szól 
életének e szakaszáról.”

A Kodolányi-ház szellemisége 
vonzza az irodalomkedvelőket. Ör-
vendetes, hogy a Balatonakarattyai 
Önkormányzat a Kodolányi Főiskolá-
val megkötött üzemeltetési szerződés 
keretében a jövőben kulturális ren-
dezvények helyszíneként is használ-
hatja, és a 20. századi magyar iroda-
lom egyik legjelentősebb regényírója 
tiszteletére emlékszobát vagy emlék-
sarkot alakíthat ki a házban.

Györgydeákné Takács Hajnalka

2015. május-június2015. május-június
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EGYHÁZ

Ezen a tavaszon március idusa nem 
okozott akkora meglepetést az idő-
járásban, mint tavaly. Menthetetle-
nül beköszöntött a tavasz!

A szép idő előcsalogatja a há-
zak, nyaralók, kertek tulajdonosa-
it. Megkezdődnek a tavaszi mun-
kák, a nagytakarítás, környezetünk 
szebbé tétele. Jólesik a mozgás, 
jólesik nézni szorgoskodásunk 
eredményét.

De vajon mit érez az, aki a kelle-
mes fáradtsággal izmaiban bemegy a 
házba, és azt tapasztalja, illetéktelen 
járt nála? Besurranó tolvaj! Jólesik 
és egészséges a napsütés melegét be-
engedni a házba, de a nyitott ajtó, 
ablak, kapu csábítja a besurranó 
tolvajokat.

Soha ne hagyjuk őrizetlenül a 
nyitott épületet!

Hiszen még akkor is beléphet 
valaki és elemelheti a bejáratnál, 
az előszobában hagyott táskát, ér-
téket, kocsikulcsot, amikor benn 
tartózkodunk. A besurranó tolvaj 
óvatlanságunkból él.

Ezért is mondhatom azt, hogy 
a jó időnek, a hétvégéknek mi, ren-
dőrök is örülünk, de… Nekünk ez azt 
is jelenti, hogy megélénkül a „ván-
dor bűnelkövetők” tevékenysége.

A bűnügyi statisztikákból, 
a felderített bűncselekményekben 
folytatott kihallgatásokból kiderül, 
a mi elkövetőink nagyrészt az ország 
más tájairól érkeznek. Ma már nem 
gond néhány óra alatt több száz ki-
lométerre elautózni, végigjárni egy-

egy települést vagy néhány utcát, 
és a könnyen szerzett zsákmánnyal 
pillanatok alatt felszívódni, eltűnni.

Annak megelőzésére, hogy 
bűncselekmény áldozataivá vál-
janak, legfontosabb saját érté-
keik védelme. Az óvatosságból 
sohasem elég!

 ▪ Ne hagyják nyitva – rövid időre 
sem, egy pillanatra sem – a  laká-
sajtót, kertkaput, ablakot, gépko-
csit, ha elmennek otthonról!

 ▪ Zárják kulcsra az ingatlanok  
utcai és bejárati ajtóit akkor is, ha 
otthon tartózkodnak, pihennek, 
kertben, udvaron vannak!

 ▪ A személyes okmányaikat és 
pénztárcájukat, a táskákat ne 
tartsák jól látható és könnyen 
elérhető helyen sem a lakásban, 
sem gépkocsiban!

A tél után kimozdulnak a háza- 
lók is. Járják az utcákat, be-be- 
kiabálva a portákra, árujukat aján-
lgatva. Az, hogy a gyakran érték-
telen, rossz minőségű dolgokért 
magas árat kérnek, és a vásárló 
csalás áldozatává válhat, csak az 
egyik veszély. A másik, hogy fel-
térképezik a terepet: ki lakik arra-
felé, mikor tartózkodik otthon, mi-
lyen értékek találhatók a házban, 
a ház környékén. Beszélgetésbe 
elegyednek a leendő áldozattal, 
kikérdezik szokásairól, helyze-
téről, gyakran a szomszédságról.  

Pár nap múlva egy másik, isme-
retlen személy érkezik, már „fel-
készülve” arra, hogy tudatosan 
elterelve a figyelmet, egy jól bevált 
trükkel megszerezze a gyanútlan 
ember értékeit, pénzét.

 ▪ Ne engedjen idegent a kertbe,  
a lakásba, a házba!

 ▪ Ne mutassa meg akaratlanul sem, 
hogy honnan veszi elő pénzét! 
Idegen jelenlétében ne menjen 
abba a helyiségbe, ahol a pénzét 
tartja!

 ▪ Ne hagyja egyedül az idegent, 
idegeneket egy pillanatra sem 
az otthonában, ne engedje, hogy 
szétnézzenek Önnél!

 ▪ Értékeit, pénzét ne tartsa egy 
helyen!

 ▪ Figyeljen a szomszédságban szo-
katlan mozgásra!

 ▪ Ismeretlen, gyanús személyek 
láttán azonnal értesítse a rend-
őrséget!

Közös érdekünk, hogy az itt 
ólálkodó, bűnelkövetési szándék-
kal érkezőket elriasszuk a kör-
nyékről, ha pedig már megkárosí-
tottak valakit, minél előbb elfogjuk.  
 
Köszönjük együttműködésüket!

Stanka Mária 
r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság

JÓ IDŐBEN, SZABADBAN!

Megérintett a fehérség lélegzetel-
állítóan finom eleganciája, s érez-
tem, hogy egy pillanatra szinte 
engem is feltartóztat az érintet-
lenségnek ez a sugárzóan ragyogó 
tisztasága. Valahogy más volt ez, 
mint a szintén nagyon ünnepélyes 
és fenségesen elegáns sötét öltö-
zet, mely a gazdagságot és fény-
űzést közvetíti környezete szá-
mára. Az inkább kihívó, lekezelő, 
büszkén rátarti és esetleg irigylés-
re sarkalló, de semmi esetre sem 
hamvasan tiszta, örömre, boldog-
ságra utaló vagy értékre figyel- 
meztető, mint ez a fehérség.

A fenti, szinte álomszerű él-
ményem után keresni kezdtem 
a fehér ruhás személyeket, hogy 
hátha megragadhatom 
és megérthetem titku- 
kat, de bizony nem jár- 
tam sikerrel, mert sem 
az utcákon, sem a jár- 
műveken, sem az is-
kolákban, sem a bol-
tokban, sem a munka- 
helyeken nem találkoz-
tam velük. Az emberek 
színes, tarka ruhák-
ban járnak, gyakran 
topisan, és néha sö-
tétben vagy feketé-
ben, de fehérben sose.  
Az arcuk is hason-
lít ruhájukhoz. Erre 
sohase gondoltam, de most vé-
letlenül észrevettem. Délután 
látogatóba kellett mennem a városi 
kórházba. Amint beléptem a ka-
pun, egy fehér ruhás ápolónővér 

jött velem szemben. Egy pillanatra 
megtorpantam, majd indultam fel-
felé a lépcsőn. Két doktor eresz-
kedett alá hófehér öltözetben, 
komolyan, szakmai félszavakkal 
értekezve egymással. Este a hír-
adó laboratóriumi riportot köz- 
vetített, ahol még az operatőrt is 
tetőtől talpig fehérbe öltöztették, 
hogy a legkisebb szennyeződést se 
terítse szét a steril környezetben.

Lekapcsoltam a tévét, s szinte 
rögtön elém idéződött a legutób-
bi családi esemény, a legkisebb 
jövevény keresztelőjének képe. 
Hófehér kelengye, örömtől sugár- 
zó, boldog arcok, s nemcsak a höl-
gyek, az anyuka és a mamák 
tekintete mutatta ezt, hanem 

bizony az ifjú apukáé meg a papá-
ké is. Bár ők ezt próbálták tit-
kolni, férfiasabb ábrázatot eről- 
tetve magukra, de ez most se-
hogy sem akart sikerülni nekik.  

Emiatt kamaszosan huncutul  
s kenyérre kenhetően aranyosan 
néztek ki, bár ezt nekik a vilá-
gért sem szabad megmondani. 
Elmosolyodom az emlékek ilye- 
tén megelevenedése kapcsán, s 
máris két újabb kép jelenik meg 
előttem, éspedig két menyasz-
szonyé: egy kicsi elsőáldozóé, 
és a vőlegénye karjaiba simuló  
igazi menyasszonyé, akik ezúttal 
a szűzi tisztaság és a szakrális  
ragyogás képeit jelenítik meg.

El-eltűnődöm... Amikor keres- 
tem a fehér ruha titkát, akkor 
egyet sem találtam. Elrejtőztek 
előlem. Amikor nem kerestem, 
akkor azok kerestek meg engem. 
Hirtelen feltűntek sok-sok külön- 

böző alakban, s vala-
mennyi anélkül vonult 
el előttem, hogy meg-
érinthettem volna, de 
mindegyik nyomot ha- 
gyott a lelkemben. S míg 
ezen tűnődök, újabb 
kép lép elő emlékeze-
temből. 

 
Egyszerre hallom és 
látom a jelenetet: „...
Jézus maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és test-
vérét, Jánost, s fölment 
külön velük egy magas 
hegyre. Ott elváltozott 

előttük, arca ragyogott, mint a nap, 
ruhája pedig olyan fehér lett, hogy 
vakított, mint a fény. ... Péter erre 
így szólt: Uram, jó itt nekünk!...” 
(Mt 17,1—4).

AKIK HÓFEHÉRBE ÖLTÖZKÖDNEK
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Csodásan alakult az időjárás május 1-jén, amikor 
első független majálisunkra gyülekeztünk Balaton- 
akarattyán, a Rákóczi parkban, a körszínpadnál. 
Mindenki tette a dolgát, amit kellett, vagy azt, ami-
ben úgy érezte, hogy segíthet. Külső szemlélőnek úgy 
tetszett, hogy a májusfa felállítása 
nem lesz egyszerű feladat, de egy 
célszerszám bevetésével sikerült 
megoldani.

A kellemesnek ígérkező nap 
három fő attrakciója a főzőver-
seny, a pálinkaverseny és a süte-
ményverseny volt.

Engem a pálinkaversenyen kér-
tek fel igen felelős munkára, ugyanis 
a zsűri tagjaként tevékenykedhet-
tem. Hatan ültünk a fehér asztal 
körül: hárman helybeliek (Réfy, 
Ránky és Pálinkás), ketten a közön-
ségből felkért bírálók (Konkoly- 
Thege és Vadkerti), valamint a 
zsűri titkára, Ránky Emőke, ki-
nek jóvoltából nagyon tempósan 
és szigorúan zajlott a zsűrizés.  
A folyamat a pálinkaminták leadá- 
sával kezdődött  12 és 15 óra kö-
zött. Magunk is meglepődtünk 

a vártnál sokkal nagyobb érdeklődést látva, ugyan-
is 28 (!) leadott mintát kellett gyakorlott mozdula-
tokkal dolgozó titkárunknak „anonimizálni”, azaz 
minden, a tulajdonosra utaló árulkodó jegyet elta-
karni a papírba csomagolással és sorszámozással.  

PÁLINKAVERSENY A MAJÁLISON

 S röviddel ez után egy újabb 
ragyogás ejt ámulatba, amely ív-
fényként hidat képez az összeve-
retés, keresztre feszítés és teme-
tés mélysége és sötétsége felett, 
mert húsvét este a Föltámadott „... 
megjelent közöttük és köszöntötte 
őket: ‚Békesség nektek!’” (Lk 24,36)

Állj! - mondom magamnak. Túl 
sok a fénylő ragyogás. Rendet kell 
teremteni az agyamban és a szívem-
ben, hogy megértsem és felfog-
jam jelentésüket. Úgy vélem, két 

dimenzióban, vagy úgy is mond-
hatom, hogy kétféle relációban  
találkoztam a hófehér tisztaság-
gal: az egyik a természetes hi-
giéniai egészséget és biológiai 
fertőzésmentességet, valamint 
a fizikai-kémiai vegytisztaságot 
jelezte és védelmezte, a másik pe-
dig az erkölcsi, szellemi tisztasá-
got, a természetfeletti dimenziót, 
vagyis a szentséget jelenítette 
meg. Bármely ok is öltöztetett va-
lakit fehérbe, a vele való találkozás 

 eleinte különös érzést, most  
pedig már tudatos reflexiót indít 
el bennem. Egy biztos, hogy nem 
hagyott, és ezután pláne nem hagy 
érintetlenül, bárhol is találkoz-
zak vele, a profán élet sűrűjében, 
vagy szakrálisan emelkedett idő-
ben vagy eseményen. Úgy látszik, 
nemcsak a szavak és az esemé-
nyek, hanem a jelek is képesek  
hatalmas átalakító erővel üzenni!

Dr. Balázs Pár, plébános

Nem mondom, hogy nem kellett erősen 
koncentrálnunk a tesztelés alatt, ugyanis 
a tőlünk pár méterre levő „főzőállásokban” 
közben már rotyogtak a finomságok. Így az 
illatok ránk gyakorolt hatása megerősítet-
te bennünk az ismert tényt, hogy a magyar 
konyha remekeit felvonultató választékban 
nem lesz könnyű az ételkóstolók dolga sem! 
De ez így helyes, mert miért csak a „piás íté-
szeknek”  legyen nehéz dolguk aznap?

Kedves látvány volt számunkra, hogy 
néhányan tökéletes koncentrációval, tőlünk 
6-8 méterre állva végig figyelemmel kísérték 
csoportunk munkáját. Munkamódszerünk 
az volt, hogy először szaglással próbáltunk 
úrrá lenni a helyzeten, azaz a továbbjutók 
körét leszűkíteni. Ebben az első körben 12 
mintát már kiszűrtünk, azaz 16 még ott tüle-
kedett az asztalon, magát kínálgatva a nyel-
ven terítésre, megrágásra és ízlelőbimbóink 
izgatására... Az itt kiesők karrierje azért nem 
folytatódhatott, mert minimálisan 3:2, de 
sok esetben 5:0 arányban nem tartottuk az 
illatot elfogadhatónak. Eközben sokan olvas-

ták figyelmesen a kifüggesztett pálinkabírá-
lói szabályzatunkat. Természetesen eszerint 
zajlott a bírálat.

A 16 ismeretlent ezután alaposan  
„kikérdeztük”. A kóstolást úgy végeztük, mint 
a nagyok, azaz 1-1 tányéron ott díszelgett egy 
jó adag alma és sajtkocka, valamint házi füs-
tölésű sonka is. Ki-ki buborékos vagy sima 
vizet is hívhatott segítségül az ízek semlegesí-
tésére. A nagy sikerű film nyomán „A piszkos 
tizenhat”-nak nevezett csoport mintáit kör-
bekóstoltuk, és azokat egyenként, egyszerre 
pontoztuk kézfelemeléssel. Ez a minket figye-
lők előtt is megerősítette a pártatlan, korrekt 
pontozói munkát, amire végig komoly hang-
súlyt helyeztünk. A legvégső visszakóstolás 
során a legjobb hatot raktuk sorba, és így 
alakult ki a nyertesek sorrendje. A teljes 
bírálói munka eltartott vagy másfél-két 
óráig, és kellemes élményt jelentett mind-
annyiunknak. A legjobbak között az első és 
harmadik helyezett egy Akarattyán nyaraló 
házaspár, Frey Gábor és felesége, Boglárka 
pálinkája volt. A nyertes pálinka sárga-

barackból készült, a harmadik 
alapanyaga szilva volt. A máso-
dik helyet jelentő pontszámot má-
sik nyaralótársunk, Bánky Attila  
barackpálinkája kapta, annak  fe- 
ledhetetlen aromája okán.

Jó volt látni a nyertesek örö-
mét és azt, hogy mennyire nagy volt  
a verseny iránti érdeklődés. Remé-
nyeink szerint munkánkkal elége-
dettek voltak a jelenlévők és a ver-
senyben részt vevők, s legközelebb 
is legalább ennyire megnehezítik  
a pontozást kitűnő pálinkáikkal!

Én nagyszerűen éreztem ma-
gam a csapatban, és másokkal 
ellentétben elmondhatom, hogy 
a pontozói munkára – amit nagy 
kedvvel végeztem – a nevem is  
kötelezett.

Pálinkás Ferenc

EGYHÁZ
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ELSŐ FŐZŐVERSENYEM

Lemondtam a Balaton körüli 
bringatúrámat! Ez egy olyan ál-
dozathozatal, mely az elmúlt tíz 
évben egyszer se fordulhatott elő 
a megtett 1935 km fényében. Most 
mégis bekövetkezett, mert a bará-
ti társaságból verbuválódott Négy 
Dudás Team méretkezni akart. 
Na, nem súlyban – mellesleg ab-
ban is jók lettünk volna –, hanem 
főzési „todományokban”. Ez az 
első „szabad” május elsejénk 
Akarattyán, biztosan szép idő, jó 
társaság, drukk és kitűnő hangu-
lat lesz! Csapatunk – Kérdő Saci 
(a feleségem), Sike Pista (városi 
segédmunkás Keneséről) és a leg-
jobb szomszédom, Ács Gabi – úgy 
döntött, hogy kitesz magáért, és 
három bogrács, sok meghívott ba-
rát és ismerős kedvéért FŐZ, meg-
forgatja a fakanalat!

Terepszemle reggel kilenckor. 
Ki, hol foglaljon helyet, milyen 
lesz a széljárás, hol csatlakoztat-
hatjuk a hűtőboxot, mert szom-
jasak biztosan leszünk, ha a vé-
gén éhesek nem is! Reggel jutott 
eszembe, hogy a tüzet óvni kell, ha 
jó munkát akarunk tőle, és az se 
baj, ha nem hagyunk magunk mö-
gött fekete foltot a helyszínen, no 
de annyi kormos téglát hazacipel-
ni… azt már nem ! Hol van a régi 
vashordó és a flex… olyan jól sike-
rült – talán nem én ébresztettem 
fel a környéket a sivító gépemmel 
–, hogy máskor is nagy becsben 
lesz majd a hordó alja! Pakolás 
az utánfutóba. Jó szomszédok ösz-
szefognak! Irány a tett helyszíne!

 

Időben kissé csúszó kezdés, vár-
juk a rajtpisztoly dörrenését, de az 
önállóság és tettvágy hamar láng-
ra kap a bográcsok alatt. Az elején 
még vigyáztunk egyenpólóinkra, 
de a koncentráció, a minőségbe ve-
tett hitünk, a színes fűszerek, na és 
persze a vörösbor feledtette velünk 
az itt-ott megjelenő pettyeket, fol-
tokat a ruházaton.

Paprikás krumpli dél-alföldi 
módra, ahogy feleségem édes-
anyja készítette vala, babgulyás 
jalapeño (ejtsd: álápényo) papri-
kával – egyedül Mexikóban 160 
négyzetkilométeren termesztik 
– és körömpörkölt, mindez 15 
kilogramm válogatott alapanyag-
ból, szív, lélek, jókedv és barátság. 
Ez volt a csapatmenü!

Forgattuk, kevertük, lelkünkkel 
simogattuk! Még egy kis fűszer… 
egy pohár víz… vigyázz a sóra… na, 
az a fél pohár vörös még pont kel-
lett bele… biztattuk egymást. Telt 
az idő, elcsendesedett a tűz. KÉSZ!

Kóstoltuk a remekműveket, és 
elégedetten vártuk a BIZOTTSÁ-
GOT, amely fondorlatos módon 
nem csapatban érkezett, hanem  
a meglepetés eszközét felhasz- 
nálva cikázott a főzőhelyek kö- 
zött. Így tagjainak arcáról nem 
sikerült leolvasni a várható ered-
ményt, de a bográcsokban egyre 
fogyó finomságok igazolták min-
den „mesterszakács” remek mun-
káját! Ács Gabinak köszönhetően 
előkerült Varga Laci   művészúr 
tangóharmonikájával, és fárad-
hatatlanul tartotta bennünk  

CIVIL ÉLET
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ŐSZIBARACK

30 dkg cukrot, 20 dkg zsírt, 2 tojás sár-
gáját, 3 evőkanál lisztet, 2 dl tejet és 1 kk.  
szódabikarbónát alaposan kikeverünk, 
majd egy órát pihentetjük.

Az egy óra elteltével hozzákeve-
rünk 75 dkg lisztet, jól összedolgozzuk, 
majd dió nagyságú golyókat formázunk 
belőle, melyeket s tepsiben egymástól 
távol helyezve világosra sütünk.

Amikor kisültek, kikaparjuk a bel-
sejüket, és rummal, tejjel, baracklek-
várral, 20 dkg vajjal, 2 dkg kakaóval 
elkészítjük belőle a tölteléket, amit 
visszatöltünk. A betöltött golyókat  
a maradék tojásfehérjével megkenjük, 
majd kristálycukorban meghemperget-
jük. Egyik felét vérnarancsaromával,  
a másikat mandulaaromával színez-
zük, ízesítjük. Ez utóbbit ízlés szerint  
helyettesíthetjük ételszínezékkel.

A MAJÁLIS GYŐZTES SÜTEMÉNYÉNEK 
RECEPTJE KALCSÓ ZOLTÁNNÉ ARANKÁTÓL

Május 7-én a nyugdíjasklub szervezésében egy gyö-
nyörű és tartalmas kiránduláson vettünk részt 40-
en: akarattyaiak, keneseiek, de volt köztünk bala-
tonfőkajári és világosi is. A korosztály is vegyes: 
egyetemistától a 80-as éveiket taposó, példaértékűen 
életvidám nyugdíjasokig.

Reggel 7-kor indultunk az akarattyai Állomás tér-
ről, és több helyen megállva bizony megtelt a busz. Is-
merkedtünk, beszélgettünk, körbejártak a finomabb-
nál finomabb sütemények, és észre sem vettük, máris 
Kőszegen voltunk. A kirándulás szervezője tájékozta-
tott bennünket, hogy 3 óra szabadidőnk van megnéz-
ni a várost. Szinte mindannyian bementünk a várba, 
végignéztük a kiállításokat, majd kisebb-nagyobb 
csoportokban bejártuk a várost. Annyi volt a látnivaló, 
hogy akár egész nap lehetett volna ott nézelődni. Az idő 
is kegyes volt hozzánk, hisz az előző napi esőnek, szél-
viharnak nyoma sem volt.

A Városkapunál volt a vámosok favázas bódéja. 
A kapu alatt áthaladóknak ma már nem kell vámot fi-
zetniük, de a feltáruló belváros lenyűgöző látványa, 
a Jurisics teret övező ódon házak, kecses templomok 
harmóniája pillanatnyi megállásra, szemlélődésre 
késztetett. Én különösen kíváncsi voltam, hisz Ottlik 
Géza: Iskola a határon című regénye egyik meghatá-
rozó olvasmányélményem. Kerestem a regény szín-
helyeit, de végül egy Tourinform irodában kértem 
és kaptam segítséget. Megtudtam, hogy az egykori 
Hunyadi Mátyás M. Királyi Alreál- és Reáliskola 
helyén ma a Nagy László Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény található. Kissé távolabb van, 
de elmentem, jó érzéssel tettem virágot az emléktáblá-
hoz, és fényképeztem le az Ottlik sétány tábláját.

Visszatérve a Fő térre már igazi városias élmény 
fogadott, ahol kellemes ízléssel keverednek a régi és 
a modern kor épületei, élményei, hangulatai. 

A tér végleges formája először 1894-ben, a Jézus 
Szíve-plébániatemplom felépítésekor alakult ki, majd 
a 2006-os átépítése után vált a kőszegiek büszkeségévé.

Gyorsan eltelt a 3 óra, siettünk a buszhoz, mert 
még sok élmény várt minket. Akkor még nem is sejtet-
tük, mekkorák. 

EGY EMLÉKEZETES KIRÁNDULÁSa lelket az egész napos talpalás, sze-
metés orrot facsaró füst és persze a 
borozgatás mellékhatásai ellenére 
Maradt azért bennünk annyi erő, 
hogy a színpad deszkáin felfedez-
zük önmagunkban Fred Astaire-t.

Szép nap volt! Csapatunk ne-
vében is köszönjük mindazok-
nak, akik vállalták e nemes cse-
lekedetet, élménnyé varázsolták 
Akarattya május elsejéjét, és 
megfogadták, hogy JÖVŐRE,  
VELETEK, UGYANITT!

Preisz István
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Velem község határában a keresztény magyar ál-
lam alapításának 1000. évében, 2001 októberében 
nyílt meg a Novákfalva Üdülőfalu és Millenniumi 
Emlékpark. A létesítmény alapítójának, Novák Ta-
másnak az volt a célja, hogy a vendégekben erősöd-
jön a magyarságtudat, mélyüljön a kötődés a magyar 
nemzet múltjához és kultúrájához. A faluban sétálva 
honfoglalás kori és avar kori emlékekkel találkozhat-
tunk. Érdekes látnivaló a kalotaszegi harangtorony, 
a régi magyar vármegyéket ábrázoló 72 kopjafa, a szo-
borgyűjtemény…, de maguk a kis kibérelhető házak és 
azok látványa, stílusa, elnevezései is. Köztünk járkált 
egy kedves, az állatkerti részből elkóborolt kecske, 
nevetve próbáltuk visszaterelni. A jurta alakú épületek-
ben kiállítások láthatóak. Mindez csak ízelítő a hely 
csodájáról. Az étterem is a fentieknek megfelelő stí-
lusban épült, ahol finom, magyaros gulyással vártak 
minket, majd idegenvezető segítségével körbejártuk 
a környéket. Velemben megnéztük Törőcsik Mari há-
zát, de tudjuk, hogy jó barátja, Pilinszky János is több 
évig élt itt, 1991-ben pedig itt kapott díszpolgári címet 
dr. Habsburg Ottó főherceg.

A település az Írottkő Natúrpark része. Izgalommal 
teli volt az út a hegytetőre, ahol a már messziről látha-
tó kápolna áll. Volt, aki félelemmel ülte végig az utat, és 
volt, aki viccel oldotta a hangulatot. Megtudtuk, hogy 
a helyiek bizony gyalog mennek fel az istentiszteletek-
re, és biztosan ennek is köszönhetik testi-lelki egész-
ségüket, hisz a levegő olyan tiszta, hogy „harapni lehet”.

A sok élménynek és látnivalónak köszönhetően 
kissé elkéstünk a következő helyről, Jákról, ahol épp 
istentisztelet volt; így ennek és egy kedves hitoktató 
hölgynek köszönhetően ott is nagyon sok szépet lát-
tunk, hallottunk.  A jáki templom az egykori jáki ben-
cés  apátság monumentális bazilikája, a magyarországi 
román stílusú építészet kiemelkedő, szinte szimboli-
kus alkotása.

Ránéztünk az óránkra, és sejtettük, hogy bizony 
későn érünk majd haza. Az úton néha elbóbiskoltunk, 
beszélgettünk, viccelődtünk, hazaérve sok helyen 
megálltunk, hogy mindenkinek a lehető legkeveseb-
bet kelljen gyalogolnia. Én este 10 után szálltam le 
a buszról, fáradtan, de élményekkel telve. A sötétben 
azonban nem féltem, mert kezemben volt a kard, amit 
a kőszegi várban vettem.

Donászy Judit

BALATONAKARATTYAI VÁLLALKOZÁSOK 
BEMUTATKOZÁSA „TENGERRE”, MAGYAR!

MIKOS KATI HAJÓS VÁLLALKOZÁSA, A WINDWAVE

Állíthatom, hogy mi, akarattyaiak nagyon szeretjük 
a Balatont, akár az állandó lakosok közé tartozunk, 
akár a nyaralók táborát gyarapítjuk. Ezért egyetért-
hetünk abban, hogy a Balaton egy páratlan és egye-
dülálló szépségű tó. Már csak azért is, mert való-
színűleg mindannyiunknak egy kicsit mást és mást 
jelent. Van, akinek a strand zsibongása, van, akinek 
a hajnali pecázás a partról, van, akinek az éjjeli hal-
lesés csónakból, van, akinek az őszi parti padon ül-
dögélés, és biztosan van olyan is, akinek a befagyott 
tavon a korcsolya élének surranó hangja jut eszébe 
a Balatonról beszélgetve. Szóval sokunknak sokfélét 
jelent, amit nagyvonalúan el lehet intézni azzal az egyet-
len szóval, hogy szeretjük.

De mit is tudunk róla? Mire vágyakozunk még? Mit 
ismerhetünk meg belőle még könnyűszerrel, hogy még 
jobban átélhessük az örömöket, melyeket önzetlenül 
adni tud nekünk? Mit tudunk például az élővilágáról? 
Milyen állatok élnek a nádasokban, mi mindent esznek 
a halak, mit csinálhatnak azok a kis kagylók a parti kö-
veken, és ki látott már kéttenyérnyi kagylót is a Balaton-
ban, s vajon melyik az őshonos... De nem kell leragadni 
az élővilágnál, számtalan dolgot lehetne sorolni még.

Az is lehet, hogy talán mindannyiunk fejében átsu-
hant már az, hogy de jó lenne arról a vakító fehér vitor-
lájú hajóról megismerni a Balatont, és legalább egyszer 
nem a partról nézni a nyílt víz felé, hanem fordítva. 
Az emberek többsége talán nem is gondolja, hogy ez 
a vágy milyen könnyen beteljesíthető. Akinek ez már 
eszébe jutott, az valószínűleg el is hessegette a gondo-
latot. Nagyjából egy átlagos belföldi nyaralás áráért már 
el lehet végezni egy vitorlástanfolyamot. Ez már önma-
gában is sok új ismeretet ad a tóról, nem is beszélve 
az élvezetekről, élményekről. Ezeket a végtelenségig le-
hetne sorolni, de mint említettem, ez mindenkinek más 
és más. Ahogy a vitorlázás is a Balatonon. 

Egyesek a szélcsendes időt szeretik, mások a sportos 
hullámosat, megint mások a szivárványosat… Aztán, aki 
vette a bátorságot és megtanult vitorlázni, az utána 
már könnyűszerrel megtalálhatja a módját az effaj-
ta találkozásnak is szeretett Balatonjával. Nem kell 
hozzá hajót venni, fenntartani, lehet egyszerűen csak  
bérelni. Családdal, barátokkal remek élményt jelent-
het a közös vitorlázás, hiszen egy közepes méretű ha-
jón már 4-6 fő elfér, ott aludhat, főzőcskézhet, úszhat  
a tó közepén, és itt-ott kikötve bejárhatja kedvenc par-
ti településeit. Nem is muszáj megtanulni vitorlázni 
annak, aki csak önfeledten szeretné élvezni azt, mert 
bérelhető hajó kapitánnyal együtt is!

A Windwave Kft. 2010-ben alakult Akaraty-
tyán, és jelenleg is itt folytatja tevékenységét. Pon-
tosabban a tevékenység színtere az internet, mert 
a Windwave – Bookaboat weblapja egy olyan oldal, 
amelyen egyszerűen lehet bérelni a megfelelő vitor-
lást, motorcsónakot, katamaránt, akár a Balatonon, 
a Tisza-tavon, akár a világ tengerein is. A honlap 
választéka óriási, 12 000-nél több vitorlás hajó, la-
kóhajó, elektromos hajó, motorcsónak közül lehet 
a hajózási kedvüknek és a lehetőségeiknek megfe-
lelő nyaralási formát választani. Aki a döntésben 
szívesebben kér segítséget, vagy különleges igényei 
vannak, annak készséggel segít (e-mailben vagy te-
lefonon) Mikos Katalin, aki több évtizedes tapaszta-
lattal rendelkezik a hajóközvetítés terén, és néhány 
feltérképező kérdés után pontosan tudja, ki mire 
vágyik. Mindig tud ajánlani egy-egy akciós hajót, 
igény esetén szerez hozzá megbízható, jó kapitányt, 
vagy éppen pezsgős vacsorát szervez a fedélzetre. 
A hajózni vágyók maguk is tudnak keresgélni a hon-
lapon, és online módon le is foglalhatják a vágyott 
hajót. Ezután a legénységnek már csak az a dolga, 
hogy az adott kikötőben a fedélzetre lépjen.
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Az 1944-45-ös tanév őszén, másodikos pápai gimna-
zistaként nap mint nap csak az első két tárgyból ké-
szültünk, mert a második óra vége felé szinte percnyi 
pontossággal megszólalt a város szirénája. Légiriadó. 
A tanítás befejeződött, futás haza!

Egy ideig nem bombázták ezt a várost. „Icipici 
Pápa, te maradsz utoljára” – skandáltuk a felnőttektől 
hallott mondást a latin memoriterek mintájára. Féle-
lem nélkül játszottuk végig a ránk szakadt szabadsá-
got. Majd a Török Bálint utca 12. alatt lévő ideiglenes 
otthonom kertjének diófájáról láttam megbillenni egy 
dél felé húzó, magányos Liberatort. Belém villant az 
intelem, hogy bombát oldott ki. Le a fáról, futás a pin-
celejárathoz! Légnyomás miatt a továbbiakra csak tö-
redékesen emlékszem. Tény azonban, hogy az icipici 
városnak még több légitámadást kellett elszenvednie.

De mik ezek a pusztítások azokhoz képest, ame-
lyeket a spanyol Guernicának vagy a német Drezdá-
nak kellett elviselnie… – vigasztalt bennünket Legá-
nyi Norbert osztályfőnökünk (későbbi pannonhalmi 
főapát), miután az 1945-ös év pünkösdjét követő ked-
den folytatódhatott a háború következtében 1944. ok-
tóber közepén megszakadt tanítás. Később ugyancsak 
tőle hallottuk azt a szörnyűséges mondatot, hogy Hi-
rosimában a megsemmisült tárgyak árnyékát odafor-
rasztotta a földre az atombomba-robbanás.

Majd Wieluń, Rotterdam, Belgrád, London, Le-
ningrád, Volgográd, Coventry bombázásairól értesül-
tünk. Meg arról, hogy az ún. szövetségesek sem tétlen-
kedtek. Kassel, Darmstadt, Essen, Lübeck, Würzburg, 
Hamburg, Berlin és hát Győr, Szombathely, Budapest 
és más magyar városok szenvedtek a bombatáma- 
dások miatt.

De miként a születésnek és a növekedésnek, a pusz-
tításnak és a pusztulásnak ugyancsak vannak fokoza-
tai. Ez utóbbiból a második világháború során talán 
Drezda szenvedte el a legnagyobbat. Drezdát 1945. 

húshagyó keddjén, február 13-án porig bombázták, 
ugyanezen a napon a mi fővárosunkban befejeződtek 
az 1944. november 19-én kezdődött harci cselekmé-
nyek. Kezdetét vehette egy békés alkotómunka.

Békés?
Drezda újjáépítésének elején a romok alatt ta-

láltak két tányért, amelyeken a hitleri önkény ellen 
szervezkedő müncheniek jelképeként fehér rózsa dísz- 
lett. – Kiké voltak ezek? – Erre képtelenség volt vá-
laszolni. Az életben maradt városlakók dilemmáját 
kiegészítette egy kötelezően következő kérdés: – Kiké 
legyenek?

Az egyik tányért sorsazonossági szimpátiából 
fölajánlották a spanyol Guernica túlélőinek, akiknek 
a városát agyonbombázta a fasiszta Németország.  
A tűzből mentett tárgyak szolidaritást kívántak ki-
fejezni – németek a spanyolokkal. Porcelántányéron 
soha el nem hulló rózsával azt a szándékot szimbo-
lizálták, hogy ember és ember, nép és nép, ország és 
ország között örök béke legyen.

Volt nagy izgalom! Nemcsak Drezda-, hanem 
egész Németország-szerte. Ezt öröm, majd boldogság 
tetézte, mert a guernicaiak elfogadták a szíves aján-
dékot. És eltökélték, hogy a drezdaiakhoz hasonló 
gesztusokkal élik világukat a népek közösségében.

Erről a pozitív fejleményről már nem Legányi 
Norbert osztályfőnökünktől értesültünk. Bencés is-
kolánkat a legtöbb egyházi intézettel együtt államo-
sították, Galántai István igazgató úrnak pedig teljes 
energiáját egy civil tantestület optimális kialakítá-
sára kellett összpontosítania.

Közeledvén az érettségi felé, mi, diákok, egy ideig 
még sérelmeztük a magunkra maradtságot, később 
azonban emelkedett lélekkel érdeklődtünk a Drezda 
Guernica-párhuzam iránt.

Márkus Zoltán

VETERÁN AUTÓK A RÁKÓCZI PARKBAN
Köszönhetően a lelkes világosi 
szervezőnek, Bognár Gyulának, a 
békenapi megemlékezés előtt, reg-
gel, a Veterán Járművek Nem-
zetközi Találkozójára érkezett 
osztrák, horvát, szerb és magyar 
veterán autók rövid időre megálltak 
a Rákóczi parkban. Az önkormány-
zat néhány tagja az érdeklődőkkel 
és Taslár Tibor „ősakarattyással” 
együtt fogadta a mintegy 60 veterán 
járművet. Az autósokat és utasaikat 
pogácsával és üdítővel kínálták, és 
az Akarattyai Naplóval is megaján-
dékozták őket.

E tevékenység mellett a cég 2012-ben saját fordí-
tásban (dr. Karádi-Kovács Kata, Karádi Richárd) és 
kiadásban megjelentette országunk első gyermek vi-
torláskönyvét „Gyerünk vitorlázni! Gyakorlatias kézi-
könyv kezdő kalózoknak” címmel. A könyvnek a hajós 
gyerekek között nagy a sikere, és a felnőttek is kedve-
lik, mert az egyszerű nyelvezet és a képregényes forma 

mellett minden tudnivalót tartalmaz, amit a biztonsá-
gos alapszintű hajózáshoz tudni kell. Egy bátor felnőtt 
a „Gyerünk vitorlázni!” c. könyvben olvasottak alapján 
egy kis jolléval már biztonságosan tud gyakorolni, ta-
nulni, kísérletezni… hajózni.

Dr. Karády-Kovács Kata

EGY FEHÉRRÓZSÁS TÁNYÉR
AZ EURÓPAI BÉKE 70. ÉVFORDULÓJÁRA
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A magyar nyelvterület nagy részén május 1-jére virradó 
éjszaka állították, illetve állítják fel a mai napig a má-
jusfát, amely zöld ágaival a természet megújhodásá-
nak szimbóluma, és legtöbb esetben a legények udvar-
lási szándékának bizonyítéka is egyben. A magyarság  
körében ennek a hagyománynak két jellegzetes formája 
ismert: az egyik a lányos házakhoz szerelmi ajándékként 
vitt májusfa, a másik a 
közösség által a főbb 
épületek előtt felállított 
változat.

A 15. századtól kez- 
dődően szólnak for-
rásaink a májusfa 
állításáról, a szokás 
azonban bizonyosan 
régebbi. A népszerű 
szokásról ezt olvas-
hatjuk egy 1860-as 
években megjelent 
néprajzi írásban: Min-
den év május elsején  
a falukban, városok-
ban sok épület előtt 
lehet leszúrva lát-
ni virító zöld levelű, 
ágas-bogas, karcsú, 
magas fákat, melye-
ken virágok, szalagok, 
déligyümölcsök, italok 
füzérei díszelegnek. 
Falvakon a legények 
éjszaka vágták ki az 
erdőn, és hajnalra  
állították fel a helyi 
szokásnak megfelelően minden lányos ház elé együt-
tesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé."

Erdélyben ki is faragták a fát, vagy a legény rávéste 
a nevét. Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg  
a templom előtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, 
a lányos házak udvarára kisebbet állítottak. A reggelre 
díszelgő májusfa kiállítása, nagysága kinyilvánítása volt 

annak, hogy ki kinek udvarol. Megbeszélték, kinek állí-
tottak szebb fát, főleg meg kinek a májusfáját csúfította 
el reggelre a haragosa.

A májusfáról azt írják: "Szent Jakabnak és Szent  
Fülöpnek, midőn térítgetni jártak, útitársa lett egy  
Valburga nevű szűz hajadon. Ezt ebbeni cselekményé-
ért a polgárok tisztátalan személynek nyilvánították 

és rágalmazták. A leány 
azonban, hogy elűzze a 
gúnyolódókat, elővette 
vándorbotját, és letűz-
te a földbe, előtte letér-
depelt, imádkozott, és 
erre alig múlt el egy-két 
óra, midőn a pogányok 
szeme láttára leszúrt 
bot kizöldült. Ez volt  
Szent Jakab apostol 
napja (május elseje) 
virradójára."

Más források sze-
rint Fülöp apostol 
szerencsés megme-
nekülését, majd a ke-
resztfán szenvedett 
vértanúságát, mások 
Jakab apostol vérta-
núságát említik a má-
jusfa állítás szokásá- 
nak magyarázataként.  
A székelyeknél ezért 
nevezik a Fülöp Jakab- 
napra virradatkor állí-
tott májusfát Jakab-fá-
nak vagy hajnalfának.

A fát pünkösdkor szokás bontani. A bontás ceremó-
niáinak (fára mászás, májusfa-kitáncolás) kapcsolata 
lehetett a pünkösdi király választásával is. 

Erre utal a májusfa mellett vagy helyett állított má-
juskerék, amely egy magas rúd végére tűzött, szalagok-
kal, borosüvegekkel, zsebkendőkkel díszített szekér-
kerék. A kerék díszeit versenyezve próbálták leszedni  

A MÁJUSFAÁLLÍTÁS HAGYOMÁNYÁRÓL

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerző-
désnek köszönhetően, a KSZR (Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer) keretein belül az akarattyai könyv-
tár ismét az olvasók szolgálatában áll. A beiratkozás  
ingyenes!

Változatlan helyszínen, az Iskola u. 7. szám alatt, a 
Polgármesteri Hivatal jelenlegi ideiglenes helyén egy 
kisebb, de friss és jó válogatású állományból lehet köl-
csönözni. A helyben választható olvasnivalókon, hang-
zóanyagokon és DVD-ken kívül könyvtárközi kölcsönzés 
és az elektronikus katalógus igénybevételével gyakor-
latilag bármilyen, az akarattyai könyvtárban meg nem 
található dokumentum – könyv, CD, DVD, folyóiratból 
fénymásolt cikk – lekérhető, igényelhető, előjegyezhető 
és néhány napon belül kikölcsönözhető.

A KSZR rendszer keretein belül különböző könyv-
tári rendezvények, érdekes programok megszerve-
zésére is lehetőség lesz a jövőben. Várjuk Önöket 
olvasóink táborába!

KÖNYVTÁRI HÍREK

a májuskerékre felmászó legények. 
Az ügyességi verseny győztese épp-
úgy lehetett pünkösdi király, mint 
legénybíró vagy a bálokat, mulatsá-
gokat rendező első legény.

A májusfa a májusi-pünkösdi 
ünnepkör történelmi kapcsolatai 
következtében egyaránt tükrözi a 
természet ciklikus változásaihoz 
fűződő mágikus, praktikus elkép-
zeléseket és a naptári év egyházi, 
vallási mozzanatait.

Összeállította: 
Ránky Péter
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ÖSSZEÁLLÍTÁS KODOLÁNYI JÁNOSNAK BARÁTJÁHOZ,  
SZABÓ LŐRINC KÖLTŐHÖZ HATVAN ÉVE ÍRT LEVELEIBŐL

Kedves Lorenzóm!
Akarattya, ’955. április

…Ma éppen Nagypéntek van, borús, cse-
pergős idő, de már valóságos tavasz: langyos 
levegő, földillat, rügyező fák, bokrok. Kertün-
ket már meg lehet nézni, fölásva, meggereblyéz-

ve, a sok szeméttől, a téli 
nyomorúság kuszaságá-
tól megtisztítva, az ember 
ujjá születettnek érzi ma-
gát. És kinyitva a szőlő – 
Tildi tegnap megkezdte 
a metszését is –, elvetve 
a borsó, zöldség, krumpli, 
három hosszú sor málna 
elültetve, szépen mege-
redt és hajt.

Gyönyörű fényes, me-
leg napok jártak, egész 
nap semmit sem tudtam 
csinálni, csak ültem a nap-
sütésben, és bámultam. 
No meg percről-percre hol 
nekem kellett talpra ugra-
nom, hol Tildinek futnia, 
hogy a kert végében elve-
tett borsót megmentsük 
a szomszéd galambjaitól. 
Kutyánk már annyira 

megtanulta ezt a kötelességet, hogy elég annyit 
mondanunk: galambok! – s már fut dühösen vé-
gig az úton, s kergeti őket. Így telnek a napjaim 
nagy békességben és bosszúságban…

…Kitűnő rádióm van, az öcsém szerezte. 
Megnyílt előttünk az egész világ, s tudod, milyen 

megnyugtató ez? A hangja is tökéletes, úgy zeng 
a zene, hogy az ember a Mennyekbe száll. Továb-
bá az egyik barátom gázt szerelt föl a konyhában, 
nagyszerű! (Most éppen kifogyott.) A jövő héten 
pedig fölszerelik a villanytűzhelyet. Még jobb, 
még gyorsabb, tisztább, kényelmesebb. Tildit 
hát elláttam a civilizáció vívmányaival. Főz-
hetnek a nyáron, ha itt lesznek a jóétvágyú uno-
kák. És az eddig fogyasztott fának több mint a fe-
lét megtakarítjuk, nem szólva a favágásról. Most 
már a fürdőszoba következik, meg a telefon…

Követem a tanácsodat: vigyázok magamra. 
Este tízkor fekszem, békén ülök az ülepemen, 
csendben élek. Kávét alig iszom, bort azonban 
egy-egy pohárral szívesen, evés után. Vérnyo-
másom normális, ínysorvadásom néha látható 
(nagy és fájdalmas daganatok formájában), s 
ilyenkor billegnek a fogaim, de kamillával öblö-
getem, s megint elmúlik…

…Ifjúkorom receptorai arra tanítottak, 
hogy mindenből vonjam le a tanulságokat. 
Meg is jártam mindig, valahányszor ezt el-
mulasztottam. A mostani tanulságok tehát 
ezek: Budapest, kb. ötévi távollét után nézve, 
ronda, piszkos, rendetlen. Az utcán járó em-
berek arca sivár, konok, zárkózott és fáradt. 
Viselkedésük vagy tökéletesen közönyös, vagy 
hisztérikus. Kíméletlenek, komiszak, elaljaso-
dottak, s ez a kellemetlen állapot elkeseredet-
té teszi őket. Hiszen szeretnének ők másfélék 
lenni, tán valaha voltak is, dühösek hát, hogy 
nem lehetnek másfélék. Az egész városon ér-
zik a leplezett kollektív elmebaj. Hogy milyen 
állapotban van a város közellátása, arra jel-
lemző a következő: nézegettem a kirakatokat, 
s egy bolt kirakatában nagy, fényezett tábla 

KODOLÁNYI JÁNOS

ötlött a szemembe, ezzel a szöveggel: NAPI 
AJÁNLATUNK: WC papír; papírszalvéta. 
Most már mindent tudtam. Nincs szükség 
közgazdasági értekezésre. Mert, hogy itt, 
Akarattyán mindez alig kapható, természe-
tes. De egy fővárosban „napi ajánlat”, tehát 
ritkaság, úgyszólván gyöngyszem, azt nem 
hittem volna…

…Azokról a lesújtó, kiábrándító s ag-
gasztó csúfságokról azonban, amiket az 
írók világa körül (mert nem benn, hanem 
csak körül) tapasztaltam, nem akarok szól-
ni. Röviden ennyit: az elaljasodás, a ciniz-
mus, a hazudozás, a gyávaság s a 
gyűlölködés olyan mértékét, ami-
lyet most, sohasem tudtam volna 
elképzelni.

Hát így megrakodva mézzel 
és sárral, érkeztem haza. Itthon, 
Akarattyán csend, nyugalom, 
tiszta levegő, virágillat. Leborulva 
adtam hálát ellenségeimnek, akik 
elüldöztek Pestről s az irodalmi 
életből. Mik az itteni nélkülözések, 
megpróbáltatások, mi az itteni 
magány ahhoz az ínséghez, ma-
gányhoz képest, amiben Pesten 
kellett volna élnünk. Isten min-
dig okosabb volt nálam, ezt újra 
észrevettem. Mire hazajöttem, a 
szerelők elkészültek a villanyfőző 
szerelési munkáival. Most már 
csak a villanyóra elhelyezése van 
hátra, s akkor főzhet Tildi villa-
nyon olcsón. Így lassan-lassan, 
lépésről lépésre kényelmesebbé 

tesszük a házat. A kert teljesen rendben 
van, meg lehet nézni. Virágoznak a fák, 
döngicsélnek a méhek. Egy-egy kis hi-
deg szél még megborzongat bennünket, 
de ez már semmi. Miközben a padon ol-
vasgatok, mellettem fekszik az okos ku-
tya, a macskák pedig cserebogarakat 
vadásznak. Éppen most kelnek a csibék.  
Ki az ördög kívánkoznék el innét?!

Szeretettel ölellek, igaz barátsággal: 

János

SZABÓ LŐRINC
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MÉSZÖLY GÉZA /1844-1887/ ÉS A BALATON
Mészöly Gézát a Balatonnal rokona, Mészöly Gyula 
jegyezte el – írja Váth János a „Balatoni emberek” című 
művében, majd így folytatja: „Szebb házasságot művész 
és tárgya közt nem talál a kultúrhistória.” A fejérmegyei 
születésű festővel nagybátyja találkozik rokonsági ösz-
szejövetelen. Szokott rajongásával felhívja a Münchent 
megjárt fiatal művész figyelmét kedves Balatonjára. 
Löszpartokon túl terül el bozsoki birtoka, s ahogy az aligai 
lejáróhoz érkeznek, szinte tárt karokkal bukkan eléjük 
az óriás tó tükre, ahogy az őrsi kiugrót átöleli.

Exaltált elfogódottságában darabig csak állt a mű-
vész rokon, s hogy a magas löszpartú tengert jobbra-bal-
ra szemügyre veszi bugyogó forrásaival, apró vízesése-
ivel, izgékony levelű nyárfáival, képek gyúlnak lelkébe, 
s szerelmi vallomásra késztetik:
- Aligától jobbra és balra 5 kilométernyire annyi festői 
kincs van, hogy a festőművész évtizedeken át munkát 
találhat.

*
Mészöly Gyula is megemlékezik erről a kirándulásról 

(1871-ben történt) a „Balaton kultusz és a kisemberek” 
című könyvében:

Körülbelül 35 évvel ezelőtt bozsoki birtokomon 
meglátogatott Mészöly Géza festőművész rokonom. 
Megmutattam neki Aligát, romantikus szakadékaival, 
üde forrásaival: s a művész megihletődött lélekkel ma-
gasztalólag nyilatkozott Aligáról, azt mondta, hogy itt 
a festészetnek akkora tere van, hogy egy művész egész 
életében sem tudná kiaknázni…

/Heinrich/ Váth János

HEINRICH PÁL HELYTÖRTÉNÉSZ GYŰJTÉSÉBŐL AZ OPÁLOS BALATON 
Mészöly Géza életregénye – részlet

Széleskörű rokonság gyűlt egybe apám temetésére, aki szép őszi délután az ámbituson 
ülve, egyet hördült, mintha puskagolyó érte volna szívén, aztán lecsúszott a karosszék-
ből. Gyula bátyánk meginvitált bennünket a bozsoki birtokára feledni. Anyám nehezen 
hagyta el a frissen hantolt sírt. A rábeszélés, a feléje áradó rokoni szeretet azonban hatott,  
s kocsira ültünk…

Különös véletlen, hogy munkakedvem az idegekre menő csapásban csak fokozódott. 
Drága rokonaink mindent elkövettek, hogy feledjünk. Írul, balzsamul tejben, vajban fü-
rösztöttek. Anyámat minden vonatozás sírásra fakasztotta. Igen friss volt a sír, még fris-
sebb a halálütötte seb. Azért csak küldött:
- Fiam, te csak menj, aztán rajzolgass, föstögess. Akad itt bőven lefesteni való…
Gyula bácsi csak délre hajtatott haza hivatalából. Enyingre kocsizott be minden nap…
- Ma kiviszlek Aligára – ígérte a bátyám huncutkásan, s hamiskás mosolyát csak magam 
vettem észre.
- Meglátom, mit szólsz hozzá?
Csakugyan fogatott, s a kocsis morgása ellenére, hogy mára elég volna a lovaknak, kihin-
tóztunk nyugat felé.
Puszta, major, széles csapásutak előttünk, s akácsorok szegték az árokpartokat…

Egy nagy döccenés, hogy majd a nyelvem haraptam el beszédközben. Aztán egy hirte-
len forduló, hogy egymásra dűltünk tőle, s bátyám szavára megállt a fogat.

Nagy üggyel-bajjal kikászálódtunk a takarókból, porvédőkből. Még mindig oda se  
nézek, annyira lefogott a kibontakozás.
- Nos öcsém, fordulj egy kicsit meg, és mit szólsz ehhez a panorámához?!

Szemem-szám elállt. Csak néztem a nagy tükröt, melyet aranytállá festett a lenyugvó 
nap ecsetje. A túlsó partok türkisz és opál vegyülékek. Jobbra-balra meredek szalmasár-
ga szakadékok. Még mindig nem jutok szóhoz a meglepetéstől. Bátyám se zavar. Enged 
gyönyörködni… Nos?!
Elragadtatással mondottam:
- Aligától jobbra és balra 5 kilométerre annyi festői kincs van, hogy a festőművész évekre 
munkát találhat.

Aztán leereszkedtünk a szakadékba vájt gulyaúton, s onnan már nem rálátásosan,  
hanem szemtengelyből szemléltem a nagy vizet. 

Kifogyhatatlan téma, csupa színprobléma. Úgy változtak a színek, mint szeszélyes nő 
a ruháját váltja. Ez nem az alpesi tavak fenyves zordsága. Ez csoda. Minden napszakban 
megújuló csoda! Láttam, s alig vártam, hogy festéséhez láthassak.

Vázlatkönyvembe berajzoltam hirtelen egy kis nádas zugot. Szerencsére a vasúti bak-
ter fehér récéi nem méltattak figyelemre. A számukra nagy öblöcskében ültek, álltak, tol-
lászkodtak…

Jegyzetnek örök emlékeztetőül, s a Balatonnal való jegyváltásul elég. Gondoltam.
- Ez a vázlat a jegygyűrű a Balatonnal! – mondtam fukaron bátyámnak, de szavaim annyi 
színben vibráltak, mint a Magyar Tenger.

NAPI HIREK
Mészöly Géza, a jeles tájképfestő nagyobb képet fejez 
be a napokban, mely a Balaton egyik legszebb részét, 
az akarattyai öbölt tünteti fel. Hátul a hullámzó Balaton 
látszik, melyhez az előrészen mosásból hazatérő leányok 
képeznek staffage-t. A művész e képet az országos kiál-
lításon állítja ki, hová egy régibb nagy képét, a „Balatoni 
szántódi part” címűt s két kisebb képét is beküldi…

MÉSZÖLY GÉZA AZ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON 
Városunk hírneves szülöttje a „Balaton öble az akaraty-
tyai partoknál” című képét állította ki az országos kiál-
lításon. E műről, melyben magunknak is volt alkalmunk 
gyönyörködni, s mely Mészöly egyik legművészibb al-
kotása, egyik jelesebb műbírálónk így nyilatkozik: Mé-
szöly a Balaton öblét festette az akarattyai partoknál. 
E tájképet tanulmányozva, önkénytelenül is eszünkbe 
fog jutni, hogy mennyi eszmét és hangulatot fejezhet ki 
a tájkép, ha a művész tehetsége feladatának magasla-
tán áll. A jó tájkép épp úgy képes hangolni kedélyünket, 
mint a zene, mert benne is bizonyos ritmus nyilvánul. 
A Mészöly képe érezteti azt velünk, amit magának a 
természetnek látása. Mintha a Balaton hűs szellője 
homlokunkat simogatná, s míg belenézünk a kép le-
vegőjének messze távolába, lelkünkben az az elmélázó 
érzés támad maga e kép előtt is, mint amikor egyedül, 
csöndes táj fölött állva meg, önmagunkba mélyedünk. 
Maga a Balaton vize csöndes, csak a szellő fodrozza egy 
kicsit a partok szélén felületét, jelezve benne az életet. 
Ez a komoly magában borongás adja a képnek ünnepé-
lyes hangulatát, mely lelkünkre is átszáll, ha borongós, 
csöndes nyári délután kibukkanva az öböl partjánál, 
egyszerre magunk előtt látjuk a mélázó tengerszemet, 
mely fölött, amint a szellő elsuhan, mintha halkan, lát-
hatatlan szellemek imádkoznának a levegőben.
„Szabadság” 1885. március 24. és május 21.
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HELYI CIVIL SZERVEZE- 
TEK, EGYHÁZAK PÉNZÜGYI  

TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ   
RENDELET MEGALKOTÁSA

Ahhoz, hogy a támogatásokat az 
Önkormányzat a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően tudja kifi-
zetni, és azok jogszerű felhaszná-
lást ellenőrizni tudja, szükséges 
rendeletet alkotni, amelyben rögzí-
tésre kerülnek az igénylés, döntés, 
folyósítás és elszámolás keretei.  
Az éves támogatási keret a min-
denkori költségvetési rendeletben 
kerül elfogadásra, majd ezen keret 
kerül felosztásra az egyes szerve-
zetek, egyházak közt a most megal-
kotásra kerülő rendelet alapján. 

A TELEPÜLÉS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSÁRÓL 
ÉS A TŰZGYÚJTÁSRÓL 

SZÓLÓ RENDELET MEGAL-
KOTÁSA

A település hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rende-
let tervezetét, valamint az avar és 
növényi hulladék égetéséről szóló 
rendelet tervezetét a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Főosz-
tálya véleményezte, kifogást nem 
emelt, így a rendeletek megalko-
tásra kerülnek.

DÖNTÉS AZ ÓVODA TOVÁBBI 
MŰKÖDTETÉSÉRŐL 

Balatonakarattya Község Önkor- 
mányzatának képviselő testülete ki-
nyilvánította azon szándékát, hogy 
a Balatonkenese-Küngös-Balaton- 
akarattya Közoktatási Intézményi 
Társulásból 2015. augusztus 31-i 
hatállyal kilép, és 2015. szeptember 
hó 1. napjától az óvodát önállóan 
működteti tovább.

Az óvodai ellátást Balatona-
karattya Község Önkormányzata 
folyamatosan biztosítja továbbra 
is, ezáltal a gyermekek és a szülők 
érdeke nem sérül.

SZÉPKILÁTÁS VENDÉGLŐ 
ÜZEMELTETÉSE

Az Önkormányzat 2015. március 
25-én megvásárolta a Balatona-
karattya, Rákóczi út 6. szám alatt 
található, volt Szépkilátás elneve-
zésű vendéglőt.

DÖNTÉS AZ ORVOSI RENDELŐ 
FELÚJÍTÁSÁRÓL

Az orvosi rendelő villanyvezetéke 
felújításra szorul, az Önkormány- 
zata 2015. évi költségvetésben  
2 millió forintot különített el  
a rendelő felújítására.

STRAND ÜZEMELTETÉSE

Az Önkormányzat a strand üze-
meltetésével a beérkezett önélet-
rajzok alapján Kovács László vál-
lalkozót kívánja megbízni.

BALATONKENESEI  
PILINSZKY JÁNOS ISKOLA 

TÁMOGATÁSA

Az Önkormányzat képviselő tes-
tülete elfogadta a Balatonkenesei 
Pilinszky János Általános Iskola 
támogatási kérelmét. Így az Ön-
kormányzat a balatonakarattyai 
gyerekek kirándulását és erdei tá-
borát 40 000 Ft-tal támogatja.

STRANDKÉZILABDA  
MEGTÁRGYALÁSA

A Center Sport megkereste Önkor- 
mányzatunkat, hogy az idei évtől  
a Kézilabda Szövetség által meg-
határozott időpontokban a kézi- 
labda versenyeket a Bercsényi 
strandon szeretnék megrendezni.

A versenypályák rendeltetés- 
szerű használatához a szüksé-
ges tárgyi feltételeket (homok, 
kapuk, hálók stb.) a szövetség 
biztosítja, ezért cserébe kétéves 
szerződést kötnek az Önkormány-
zattal. Ez nyári szezononként  
maximálisan hat versenyt jelent.

KÉPVISELŐ TESTÜLETI HÍREK

DÖNTÉS KÉT FŐ 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ 

FELVÉTELÉRŐL.

A nyári szezonra két fő közterület-felügyelő alkal-
mazására van szükség, de amennyiben a későbbiek-
ben is szükséges, úgy a további időszakra is.

A két  közterület-felügyelőt 2015. június 1-jétől  
2015. szeptember 15-éig alkalmazza az Önkor-
mányzat. 

VÍZI MENTŐK ALKALMAZÁSA

A strandok üzemeltetéséhez szükséges három fő 
vízi mentő alkalmazása. A testület elfogadta a Vízi- 
mentők Magyarországi Szakszolgálatának ajánlatát.

DÖNTÉS A STRAND- 
BELÉPŐJEGYEKRŐL ÉS AZ  
AKARATTYA KÁRTYÁRÓL

Az Önkormányzat az idei évben a strandbelépőjegyek 
árát nem emeli, azok a tavalyi áron maradnak. Döntés 
született az Akarattya kártya bevezetéséről is.

KODOLÁNYI-HÁZ  
MŰKÖDTETÉSE

Balatonakarattya Község Önkormányzatának képvi-
selőtestülete elfogadta a javaslatot, hogy az Önkor-
mányzat működtesse a Kodolányi-házat, melynek 
költségeit is finanszírozza.

JÁTÉKOSPORTRÉ 10 KÉRDÉSSEL

Tisztelt Olvasó!

Következő riportalanyommal könnyű is, meg nem is a riport készítése. 
Könnyű, mert már régóta ismerem. Nehéz, mert csapongunk ide-oda,  
állandóan mesél, sztorizik. Történeteiből egy külön cikket lehetne írni.

Ő Kampi, azaz Nagy József, Eb-ezüstérmes, montreáli olimpikon, 
kisváltósúlyú ökölvívó. Saját elmondása szerint is mindenki szereti őt, min-
denkivel szót ért. Izeg-mozog, beszélgetés közben is feláll, mutatja és átéli  
a történeteit. Igazi bokszoló! Letorkolt, amikor az egyik kérdésnél az ökölví-
vást ”lealacsonyítottam” egyszerű verekedésre. Egy fiú és egy lány édes-
apja, öt unokával büszkélkedhet.

KULTÚRAKULTÚRA
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Te Szedd!Rögtön egy pluszkérdéssel indítunk:
Honnan a „Kampi” név?

- 15 éves voltam, ifiválogatott. Nagyon sovány volt 
az arcom, az orrom pedig – látod, mint egy kampó 
– kiállt. Eredetileg Kampó voltam, azután finomo-
dott Kampira. És azóta rajtam ragadt.

1. Miért pont az ökölvívást választottad?
- 50 évvel ezelőtt egy szegény fiúnak ugyan milyen 
sportban lehetett bizonyítani, kiugrást találni? 
Vagy a fociban, vagy az ökölvívásban. Gömbér-
zékem nem nagyon volt, így maradt az ökölvívás. 
13 évesen mentem a Ganz-MÁVAG-ba, próbá-
ra. Ott, amikor az 1936-ban Berlinben olimpiát 
nyert Harangi Imre meglátott engem, azt mondta: 
 „Na, ez a gyerek kell nekem!”

2. Pályafutásod fontosabb állomásai?
- A következő állomás a Honvéd volt. Olyan csapat-
hoz kerültem, ahol olyan nagy egyéniségek voltak, 
mint Kajdi János és Badari Tibor. Nagy szeretet-
tel fogadtak. Az első alkalommal személyesen Kajdi 
János vezetett végig, mindent ő mutatott meg, az 
öltözőt, az edzőtermet. Hát ilyen nagyszerű verseny-
társaim voltak, akik később az edzőim lettek. Pályafu-
tásom végéig a Honvédban maradtam, sokat köszön-
hetek nekik. Szerettek, megbecsültek.

3. Mi volt a legnagyobb sikered?
- 1975-ben a katowicei Eb-n újonc létemre ezüstér-
mes lettem, úgy, hogy megvertem a jól ismert hazai 
lengyel versenyzőt, Szczerbát. Már mindenki le-
gyintett és lemondott rólam, amikor megtudták, 
hogy ki lesz az ellenfelem az elődöntőben. De én 
nagyon jó formában voltam. Adler Zsigmond ezt 
nyilatkozta rólam: „Amit tud, maximálisan hozza. 
Ellépés utáni ütéseivel bárkit padlóra küldhet. Na-
gyon jól dolgozik a srác!” A bokszolóknak minden 
olimpia előtt van egy előolimpia, a Montreál előtti 
előolimpián harmadik lettem. 1976-ban Montreál-
ban pedig az ötödik.

4.  K vagy mi inspirált, hogy ezen a pályán  
maradtál?

- Imádtam az ökölvívást, mert ez egy igazi küzdősport, 
szemtől szembe kell megmutatni, hogy ki mit tud.

5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
- Nagyon sokszor megsérültem (mutatja a szemhé-
ját). Azért nem nyertem magyar bajnokságot, mert 
a bronzmérkőzéseken sérülés miatt mindig lelép-
tettek. De külföldre mindig én mentem, mert őket 
csak én tudtam megverni. Kudarcként éltem meg 
az olimpiai szereplésemet. Szerintem és mások 
szerint is sokkal több volt bennem. (Itt ugrik fel 
immáron sokadszorra, illusztrálva az esetet.)  
Ellenfelemtől, az amerikai Sugar Ray Leonardtól 
(ő nyerte meg az olimpiát) egy „állj” utáni ütést kap-
tam, és bár ő dupla intést is kapott, Papp Laci bedob-
ta a törülközőt. Ebből volt is egy kis konfliktusunk.

6.  Ha nem az ökölvívást választod, melyik másik 
sportot űzted volna szívesen?

- Talán fociztam volna. De nem, mégsem. Inkább 
valamilyen küzdősportot választottam volna.  
A küzdősport egyenlő a férfiassággal, ugye!?

7. Mire vagy a legbüszkébb?
- Nagyon büszke vagyok arra, hogy – bár nagyon 
szegények voltunk – Akarattyán mégis fel tud-
tam építeni ezt a szép házat.

8. Ha nem sportolsz, mivel foglalkozol szívesen?
- Eredeti szakmám a vendéglátóipar. Szeretem az  
embereket, szeretek velük foglalkozni. Mint mond-
tam már, szerettek a főnökeim, mindenkivel ki tud-
tam és máig is ki tudok jönni.

9.  Jelenleg mivel foglalkozol, van-e kapcsolatod 
a sporttal?

- Hobbiszinten edzek. Vannak privát tanítványa-
im. Egy nőgyógyász, két hölgy, és biztonsági őrök. 
Érdekes emberek. Az egyik hölgy kimondottan 
jól mozog, érzi a bokszot.

10. Mit jelent neked Akarattya?
- Egy baráti kapcsolat révén találtunk rá  
Akarattyára. Nagyon sokat jelent számomra az 
a baráti társaság, amely az évek során kialakult  
a velem egykorú sporttársakkal és a fiatalabbak-
kal is. Összehozott minket a mozgás, a sport és  
a lábtenisz szeretete. A legfontosabb azonban  
az, hogy Akarattya nekem a megnyugvást jelenti, 
a jót és a még jobbat.

Több helyszínen szedték a szemetet szombaton a TeSzedd! mozga-
lom keretében az akarattyaiak: önkéntesek jelentkeztek, óvodásoktól  
a nyugdíjasokig. 

A Polgárőrség tagjai és az Önkormányzat dolgozói tisztították meg 
a Kisfaludy sétányt az alagúti lejárót és a Thököly utcát. Az óvodá- 
sok az Árpád úton és a Bakony utcában gyűjtötték össze az eldo- 
bált dobozokat, műanyag flakonokat, és a Farkas Sándor által verbu- 
vált jelentkezők is lelkesen szedték a szemetet.

Több mint 30 zsák szemét, fantasztikus hangulat, tartalmas beszél- 
getések, koccintás és a végén egy kis piknik. 

Röviden így foglalnám össze a már hagyományosnak mondható hétvégi 
szemétszedési akciónkat, melynek során a Gáspár-telep, a régi Kajári út, az 
állomás környéke, a Vay Ádám lejáró és az Aligai utca erdei szakasza lett 
megtisztítva. A csapat gerincét már szokás szerint a nyugdíjasok alkották, 
kiegészítve a településünket szerető és ezért tenni is akaró nagyszerű em-
berekkel. 

Reméljük, hogy a jó példa „ragadós”, és azt, hogy sem a lakosok, sem a 
nyaralók nem fognak szemetelni településünkön. Köszönöm, hogy szom-
baton Veletek lehettem! 

Farkas Sándor „koordinátor” és  Ránky Péter

TELEPÜLÉSSZÉPÍTÉS  
A FÖLD NAPJÁN

Április 22-e a Föld napja.  
A NABE helyi csoportja 
évek óta ápolja az Árpád ut-
cai sziklakertet. Egy kenesei 
NABE-tag, Szanyi Ildikó 
idén is ajándékozott növé-
nyeket.

A másik helyszín a Kis- 
faludy sétány volt. A „Balato-
nikertek” egy kis virágágyás-
sal, benne sok szép virággal 
támogatta a kezdeménye-
zést. De ne feledkezzünk meg 
a hölgyekről, akik ültettek, 
és gondozzák a területeket. 
Ahogy a nyugdíjas hölgyek 
és urak is ott segítenek, ahol 
csak tudnak. „Vermelnek”,  
ültetnek, kapálnak.

A locsolás sajnos még 
nem megoldott, ebben szá-
mítanak az önkormányzat 
segítségére, hogy továbbra 
is „szépüljön, virágosodjon”  
a település.

Donászy Judit

Ventics Ágnes
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OLVASÓI LEVÉL
DRÁGA (KINCSÜNK) A VÍZ?

ELÉRHETŐSÉGEK

Drága kincsünk a víz, mint tudjuk, hiszen a vészha-
rangok kongatása – reméljük, még nem túl későn –  
elkezdődött hazai és nemzetközi fórumokon is.  
Köztársasági elnökünk is felkarolandónak érzi e té-
mát, így a megfelelő alkalmakkor hangsúlyozottan óva 
int a vízpocsékolástól.

Mottó: takarékoskodjunk a vízzel!
Na de hogyan? Vajon csupán úgy, hogy a saját  

vízóránk minél kevesebb fogyasztást mutasson? 
Akarattyai sétáim során meggyőződhettem arról, 
hogy sajnos bizony vannak olyanok, akik beérik ezzel  
a módszerrel! A napi két kutyasétáltatás alkalmával 
ma, egy nap leforgása alatt három parkoló autóra is 
felfigyeltem. Azt hittem, hogy a mai autó megfigyelés 
kimerül majd a veterán autók szemrevételezésében, 
de nem így történt! Először kora reggel jött az ezüst-
színű Citroën. Gazdája egy jókora műanyag marmon-
kannát töltött meg a sokak által egyedülinek mondott 
utcai nyomós kútról. Később a vadiúj fehér Mazda kö-
vetkezett. A susogós tréninges helyi „takarékoskodó”  
a kannájával éppen beperdült autójába, mikor odaér-
tünk a kút mellé. Alig 10 perc telt el, mire megérkezett 
a sötétkék Mercedes terepjáró a házaspárral. A látot-
tak alapján ők lehetnek a legnagyobb vízfogyasztók, 
mert két testes műanyag kannába folyatták a vizet.  

Próbálkoztam szemkontaktussal, talán ennek tudható 
be, hogy nagyurunk egy kannát vállalt csupán, a máso-
dikat az asszonykára bízta… Kisvártatva, mint akik jól 
végezték dolgukat, távoztak a Kisfaludy sétány felé.

Felmerült bennem, hogy vajon hol a határa az effajta 
„takarékoskodásnak”, vagy esetleg kitől nézhető el  
hasonló cselekedet? Valószínűleg ezekre az a helyes 
válasz, hogy ha egy-két üveggel, flakonnal elvisz az arra  
rászoruló, az még természetes és elnézhető. Úgy  
vélem, hogy az ilyen járművekkel közlekedők feltehe-
tően nincsenek erre rászorulva, legalábbis az autójuk 
nem erre utal!

Lehet, hogy mindebben nincs igazam, csupán el-
gondolkodtam, milyen mókás lenne, ha sorban állná-
nak az utcai kútnál Mercikkel, BMW-kkel, Audikkal, 
esetleg odakeveredne egy-két Lada, vagy Skoda is. 
Míg sorra kerülnének, mesélhetnének egymásnak 
a zaklatott vállalkozói élet sodró lendületéről, arról, 
hogy mennyire érdemes másodszor is elrepülni a Mal-
dív-szigetekre – mielőtt azok víz alá süllyednének –, 
vagy nem korai-e már nyáron befizetni a szilveszteri 
londoni hétvégére... Aztán hipp-hopp, sorra kerülnek, 
és jöhet a marmonkannaprogram!

Pálinkás Ferenc

HASZNOS TUDNIVALÓK 
AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNKRÓL

Mit is jelent a címben szereplő 
fogalom? Az ökológiai lábnyom 
az a hektárban mért terület, amely 
károsodás nélkül meg tudja termelni 
az aktuális életvitelünkhöz szüksé-
ges javakat: élelmet, energiát.

Az egy főre eső, átlagos ökológi-
ai lábnyom 2,2 hektár. Ám ha meg-

nézzük, hogy a Földön 11,3 milliárd 
hektár biológiailag aktív föld- és ten-
gerfelület van és 6,1 milliárd ember, 
akkor kiszámítható, hogy valójában 
minden emberre csak 1,8 hektár jut.

1961-ben egy ember ökológi-
ai lábnyoma még csak 0,88 hektár 
volt, ez napjainkra már elérte a 2,2 

hektárt a föld teljes lakosságára 
vonatkoztatva. Magyarország egy 
lakosának ökológiai lábnyoma 3,7 
hektár. Ez az érték azt is megmu-
tatja, hogy több erőforrást hasz-
nálunk, és több hulladékot ter-
melünk, mint azt a fenntartható 
fejlődés elve szerint tehetnénk.

HOGYAN CSÖKKENTSÜK 
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNKAT?
 ▪ Az összes energiafelhasználásunk 

31%-át a gépjármű-közlekedés 
adja. Szervezzünk telekocsit, vagy 
járjunk tömegközlekedéssel, bicik-
livel, gyalog.

 ▪ Vásároljunk a közelben termelt 
idényzöldséget és gyümölcsöt, így 
támogatva a helyi termelőket, és a 
minél kevesebb szállítást.

 ▪ A húsfogyasztás nagy lábnyomot 
hoz létre. Próbáljunk kevesebb 
olyan húst enni, amit a közelben, 
természetes körülmények között 

nevelkedett állatok adnak. 1 kg 
marhahús előállításához átlago-
san 15 500 liter vízre van szükség, 
a baromfihúsnál ugyanez a szám 
3900 liter.

 ▪ Takarítsunk, tisztálkodjunk kör-
nyezetbarát szerekkel. Kozmetiku-
mainkat állítsuk elő magunk, vagy 
vásároljunk természetes anyagok-
ból készülteket.

 ▪ Figyeljünk az energiatakarékos-
ságra. Lényeges a házak, lakások 
megfelelő szigetelése, ugyanis a 
rosszul szigetelt falakon, tetőn, 
padlón keresztül a hő akár 50%-a 
is eltávozhat. A fűtésre és a hűtésre 
is fokozottan kell figyelnünk. Ha 

1 fokkal csökkentjük a hőmérsék-
letet, akkor akár egytizedével is 
csökkenhet a számla, a háztartás 
pedig évente akár 300 kg-mal ke-
vesebb széndioxidot bocsáthat ki. 
Ha hőtükröt helyezünk a radiáto-
rok mögé, akkor akár 5-10%-kal is 
kisebb lehet a gázszámlánk.

 ▪ A hűtőnek 2-5 °C, a fagyasztónak  
–15 °C az ideális üzemi hőmérsék-
lete.

 ▪ Ne hagyjuk készenléti állapotban 
az elektromos készülékeket, ettől 
ugyanis energiafelvételük 40%-a 
elvész.

Összeállította: Ránky Péter

BALATONAKARATTYA
 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATALA
8172 Balatonakarattya, Iskola u.7.

hivatal@balatonakarattya.hu
Tel.: 88/656–677, 20/215–0870

H– Cs:   09:00 – 16:00
P:    09:00 – 13:00 

A POLGÁRMESTER  
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE 
(előzetes bejelentkezés alapján)
 minden szerdán:   14:00 – 16:00

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
(előzetes bejelentkezés alapján): 
minden pénteken:   16:00 – 18:00

TANÁCSADÁS
Balatonkenese, Óvoda u. 8. 

K:    12:00 – 13:00
Cs:   12:00 – 13:00

SZAKÁPOLÓI SZOLGÁLAT
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.

Tel.: 20/950–8805, 70/379–0429
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KÉSÉS
Tisztelt Olvasóink!

Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, ha-
nem eltérő időpontokban kerül postaládájukba. Mint ahogyan újságunk 
címeérzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben min-den, az adott hó-
napban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is, 
éppen ezértelkerülhetetlen, hogy a Balatonakarattyai Napló időnként 
kissé későbbi időpontban, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
 

Jó olvasást kívánunk!

Önkormány- 
zatunk kéré- 

sére OTP-  
bankauto-

matát, ATM 
-et helyez-

tek üzembe 
Akarattyán, 
az Állomás 

téren.

JÓ HÍR!  



Szőnyegtisztítás 
mélymosással 
háztól házig

BŐR, SZŐRME-ÉS SZÖVETÁRUK TISZTÍTÁSA, 
JAVÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Normál: 1100 Ft/m2
Segi: 1300 Ft/m2 

Gyapjú: 1500 Ft/m2 

Egyszeri kiszállási díj: 500 Ft
Átfutási idő: 1 hét

Tihanytól Balatonakarattyáig, 8-as útig bezárólag.

FEHÉR IMRE
TELEFON: +36-20-3166-971 // E-MAIL:  BALATONISZONYEGTISZTITAS@GMAIL.COM  

WEBOLDAL: WWW.FEHERTISZTITO.HU

Hirdetési árak 
az Akarattyai 

Naplóban

IMPRESSZUM
BALATONAKARATTYAI NAPLÓ

Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Az Akarattyai Napló teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik, amely tekintetében a kiadó minden jogot fenntart. 
Az újságot vagy annak részeit bármilyen formában reprodukálni, közzétenni (beleértve az interneten történő közzétételt is), 

terjeszteni, többszörözni kizárólag a kiadó előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

1/8 oldal 5000 Ft

1/4 oldal 7500 Ft

1/2 oldal 15 000 Ft

1 oldal  30 000 Ft

TERJEDELEM          ÁR 
(ÁFA NÉLKÜL)

FELELŐS KIADÓ 
Matolcsy Gyöngyi 

polgármester

SZERKESZTŐSÉG 
Közösségi Ház és Könyvtár, 

 8172 Balatonakarattya, 
Iskola u. 7.

TELEFON
88/656–677, 20/215–0870 

E-MAIL
hivatal@balatonakarattya.hu 

www.balatonakarattya.hu

FELELŐS SZERKESZTŐ
Réfy Imre

KÉSZÜLT
Tradeorg Nyomda,  

8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. 

FELELŐS VEZETŐ
Tóth Zoltán

ISSN 2415-9336
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HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
Balatonakarattya, Szent István u. 1.

Dr. Détár Bianka
Tel.: 30/989–4302

Tel.: 88/769–155 (rendelő)

H - Cs:   08:00 – 10:00
K:   13:30 – 15:30

Sze:  12:00 – 13:30
P:  08:30 – 10:00

A RENDELŐBEN FIÓK- 
GYÓGYSZERTÁR MŰKÖDIK!

H:   08:30 – 9:30
K:   14:00 – 15:00

Sze:   12:00 – 13:00
Csütörtök:  zárva
P:   08:30 – 10:00

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Balatonakarattya, Szent István u. 1.

Dr. Meláth Viola
Tel.: 70/315–7965

H - P:  08:00 – 9:00

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Balatonalmádi, Petőfi  S. u. 2–4.

Hétvégén és munkaszüneti napokon:    
08:00 – 8:00

FOGORVOSI KÖRZET
Balatonkenese, Óvoda u. 8.

Dr. Thury Vivien 
Tel.: 88/491–683

(előzetes bejelentkezés alapján):
H, Cs:   13:00 – 18:00

K: Változás!   08:00 – 13:00
Sze, P:   08:00 – 12:00

TÁTORJÁN GYÓGYSZERTÁR
Balatonkenese, Fő u. 23.

Tel.: 88/481–283
H - P:   08:00 -17:00

POSTA
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
Tel.: 88/571–1947, 30/834–7491

H – P:    08:30 – 16:00
Szo:   08:00 – 12:00

KÖNYVTÁR/
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Balatonakarattya, Iskola u.7.
Tel.: 30/571–1947, 88/656–677
hivatal@balatonakarattya .hu

H - Cs:    09:00 – 16:00
P:   09:00 – 13:00

ÁLLATORVOS
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.

Dr. Zoltán Levente
Tel.: 70/436–5079

H– P:    17:00 – 19:00

TERÜLETI SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÓ

Balatonkenese, Táncsincs M. u. 20.
Tel.: 88/482–943

ÓVODA
Balatonakarattya, Bakony u. 7.

Tel.: 30/330-9992

ISKOLA
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.

www.pilinszkyiskola.hu
titkar@kenisk.sulinet.hu

Tel.: 88/481–844

POLGÁRŐRSÉG 
Tel.: 70/574–8343

IDŐSEK KLUBJA
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.

H–P:   07:30 – 16:00

RENDŐRSÉG
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.

Tel.: 88/584–970, 88/584–971

VÍZI RENDŐRSÉG 
Siófok

Tel.: 84/310–712

VASÚTÁLLOMÁS
(információ itt a balatonakarattyai  

vonatközlekedésről is)
Tel.: 88/481–017

EON 
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.

Tel.: 40/444–000

Műszaki hiba bejelentése
Tel.:  80/301–301

DRV ZRT.
 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 Siófok
Tel.: 40/240–240

GÁZMŰVEK
Veszprém, Mártírok útja 9.

Tel.: 88/423–278
 

REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL
Balatonkenese, Táncsics M. u. 13.

Tel.: 88/481–348

RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA HIVATALA

Balatonkenese, Táncsics M. u. 10. 
Tel.: 88/481–146

BALATONAKARATTYA 
TERÜLETÉN KÖZVILÁGÍTÁSI 

HIBA BEJELENTÉSE
 SZAKASZHIBA ESETÉN 

(háromnál több lámpa nem világít):
Tel.: 80/533–533

1-3 LÁMPA NEM VILÁGÍT
 Tel.: 70/408–6908

http://kozvilhiba.hu/
fenyforraskft@gmail.com
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• 
• 
• 
• 
•     

Igény  szerint  vállalunk  továbbá  önálló  bérszámfejtést  utaláslistával  és
vegyesbér nyomtatással, valamint '08as bevallás készítéssel. 
Irodánk 1998 óta működik Lepsényben, és 2011-ben irodát nyitottunk Balatonakarattyán is. 

ELÉRHETőSÉGEINK:ELÉRHETőSÉGEINK:ELÉRHETőSÉGEINK:ELÉRHETőSÉGEINK: NYITVATARTÁS:NYITVATARTÁS:NYITVATARTÁS:NYITVATARTÁS:
Vargáné Jakab Zsuzsa vállalkozó
Tel/fax: 22/585-014; 22/585-013 Lepsény, Fő 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
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