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– Képviselő úr! Önnek milyen balaton-
akarattyai kötődése van?
– Anyai nagyapám, Szente Károly az
1930-as években épített nyaralót Ba-
latonakarattyán, az Állomás téren,
majd a család kitelepítését követően
már Balatonakarattyán laktak.
Nagyszüleim tevékeny részt vállaltak
a balatonakarattyai kulturális élet-
ben, és én gyakorlatilag minden nya-
ramat és a tavaszi, őszi hétvégéket
csecsemőkorom óta először nagyszü-
leim, majd később szüleim nyaraló-
jában töltöttem. Jelenleg a Gáspár
telepen van nyaralónk.
– Az Ön életében 2015 a gyarapodás
éve volt. Meséljen erről!
– 2015-ben valóban fontos esemény
történt az életemben: márciusban
megszületett második kislányom,
Lotti, aki első nyarának nagy részét
Balatonakarattyán töltötte. 2015-ben
Balatonakarattyán is elindult a fej-
lődés, amelynek számos látható jele
van, de elindult a fejlődés abban az
értelemben is, hogy számos nagy fej-
lesztési projekt előkészítése is zajlik,
amely ugyan egyelőre nem látványos
folyamat, de bízom benne, hogy ezen
előkészítő munkálatok rövidesen el-
érhetnek a megvalósítás látványos
fázisába. 
– Mikor döntött úgy, hogy képviselőnek
jelölteti magát Balatonakarattyán?
– Bár Balatonakarattya önállóvá vá-
lásának jogi munkálatait én végez-
tem, eleinte nem fordult meg a fe-

jemben, hogy képviselő legyek. A vál-
tozás akkor következett be, amikor
kiderült, hogy Matolcsy Gyöngyi in-
dul a polgármesteri tisztség elnye-
réséért, és ütőképes szakmai stábot
szeretne felállítani. A részvételre fel-
kérést kaptam, amit elvállaltam. 
– Mennyire változott meg az élete kép-
viselőként?
– Annyiban változott, hogy lényege-
sen többet dolgozom, ugyanis az
akarattyai ügyek meglehetősen sok
időt emésztenek fel. Általában min-
den hét szerdáját Akarattyán töltöm
a hivatalban, ahol az aktuális jogi
és egyéb ügyeket beszéljük át Pol-
gármester asszonnyal, illetve képvi-
selő társaimmal, és a hivatal dolgo-
zóival. Ezen túlmenően Budapesten
is számos akarattyai ügyben járok
egyeztetésekre, illetve a különböző
szükséges szerződéseket és jogi ira-
tokat Budapesten készítem el. Az ön-

kormányzat életében azonban nem
ügyvédként, hanem képviselőként
veszek részt, és képviselőként látom
el a jogi teendőket. 
– Hol tartanak most a vagyonmegosz-
tási tárgyalások Balatonkenesével?
– Fájó pontra tapintott… Az elmúlt
év tavaszán kezdtük meg Balaton-
kenesével az érdemi tárgyalásokat
a vagyonmegosztás tekintetében, és
ezek a tárgyalások tavaly augusz-
tusra jutottak el oda, hogy Tömör
István polgármester úrral minden
részletkérdésben megegyeztünk, el-
készítettük a részleges vagyonmeg-
osztással kapcsolatos szerződéseket,
amelyet Polgármester úrral szinte
szavanként egyeztettünk. Balaton-
akarattya koncepciója az volt, hogy
a várhatóan hosszabb időt igénybe
vevő végleges vagyonmegosztást
megelőzően részmegállapodást kö-
tünk, amelynek keretében a Bala-
tonakarattya számára kiemelt fej-
lesztési területek Balatonakarattya
tulajdonába kerüljenek, illetve a vég-
leges – későbbi – vagyonmegosztás
elveiben egyeztünk volna meg. Az
említett szerződések ezeket az ele-
meket tartalmazták, és a magunk
részéről azt gondoltuk – tekintettel,
hogy Polgármester úrral megegyez-
tük, és a szerződéseket részleteiben
egyeztettük, azok közös álláspon-
tunkat tükrözték –, hogy a balaton-
kenesei képviselő-testület ülése csu-
pán formalitás lesz. 

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani,
mígnem jön valaki, aki erről nem tud és megvalósítja.” (Einstein)
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Meglepetésünkre azonban a Polgár-
mester úrral történt megegyezésünk
ellenére minden képviselő – beleértve
Polgármester urat is – nemmel sza-
vazott a szerződések tekintetében,
így azok aláírására nem került sor. 
Balatonakarattyai részről a mai na-
pig nem értjük, hogy mi történt, hi-
szen azt feltételeztük, hogyha a Pol-
gármester úrral megegyezünk a
szerződések részletes szövegében, ak-
kor ő a képviselő-testület álláspont-
ját képviseli, azonban utólag úgy tű-
nik, hogy a Polgármester úr és a ba-
latonkenesei képviselő-testület kö-
zötti kommunikáció enyhén szólva
problematikus.
– Mi várható a vagyonmegosztás kap-
csán?
– Január elején újabb ajánlatot tet-
tünk Balatonkenese részére a va-
gyonmegosztás tekintetében, amely
korrekt, mindkét fél érdekeit figye-
lembe vevő több elemből álló javas-
lat. A mai napig (2016. január 26. –
a szerk.) választ ajánlatunkra nem
kaptunk, azonban azt gondolom,
hogy amennyiben ajánlatunkat el-
utasítják, nem marad más, mint a
peres út, újabb ajánlatot tenni nem
érdemes. 
– Mi lehet az oka annak, hogy nem jön
létre az egyezség Balatonkenesével?
– Sajnálom, hogy ezt kell monda-
nom, de azt gondolom, hogy a meg-
állapodás elsődleges akadálya Bala-
tonkenese Város Polgármestere. Aka-
rattyáról úgy látjuk, hogy a Polgár-
mester úr pozíciója a képviselő-tes-
tületen belül nem kellően stabil, és
mintha Polgármester úr pozíciójá-
nak megerősítése érdekében egyfajta
szabadságharcos személyiséget vett
volna fel, amelynek keretében azt
igyekszik kommunikálni, hogy min-

denáron megvédi a balatonkenesei
érdekeket. Bár a vagyonmegosztás
előrehaladása semmiféle balatonke-
nesei érdeket nem sért, azonban a
„szabadságharc” eszméjének fenn-
tartásával a kenesei „belpolitikai”
problémákról elterelhető a figyelem.
A gond csupán az, hogy Polgármes-
ter úr hozzáállásának könnyen az
lehet az eredménye, hogy a két tele-
pülés perre megy egymással szem-
ben. 
– Ez miért okoz gondot?
– Ha Balatonakarattya nem válik
egyedüli tulajdonosává a balaton-
akarattyai fejlesztési területeknek,
úgy a fejlesztéseket nem tudjuk vég-
rehajtani, ugyanis ezen területek vo-
natkozásában – tekintve, hogy azok
nem állnak Balatonakarattya kizá-
rólagos tulajdonában – nem fogunk
tudni pályázati forrást szerezni.
Azonban ugyanez vonatkozik Bala-
tonkenesére is: a Balatonakarattya
és Balatonkenese területén található
összes önkormányzati tulajdonban
álló ingatlanra perfeljegyzés fog ke-

rülni, amely perfeljegyzés ténye
mind az EU-s, mind a nemzeti pá-
lyázatok esetében kizáró ok, így Ba-
latonkenesén sem lehet fejlesztési
forrásokra pályázni. Mindez azt
eredményezi, hogy Polgármester úr
értelmetlen szabadságharca – meg-
egyezés hiányában – több milliárd
forinttal fogja megrövidíteni Bala-
tonkenese városát, ezáltal lakóit.
Nem tudom, a balatonkenesei tes-
tület és Polgármester úr hogyan fog
elszámolni a lakosság felé azzal,
hogy míg a környékbeli települések
fejlődnek az igen jelentős EU-s tá-
mogatási források igénybevételével,
addig Balatonkenesén megáll az idő,
és semmilyen fejlesztést nem lehet
végrehajtani. Ez lesz a szabadság-
harc ára, megéri?
– Bízik az ügy békés megoldásában?
– Mire ezek a sorok megjelennek,
vélhetően kiderül, hogy van-e esély
a megegyezésre, vagy a peres útra
kényszerülünk, de én bízom abban,
hogy a józanész felülkerekedik, meg
tudjuk kötni a részleges vagyonmeg-
osztási megállapodást, majd ezt kö-
vetően érdemben tudunk tárgyalni
a továbbiakról. Kenesének észre kel-
lene végre venni, hogy Akarattya
nem ellenség, nem kell ránk lőni, mi
együttműködni szeretnénk Kenesé-
vel. Az a tény, hogy a vagyonmeg-
osztás nem történt meg, a tulajdon-
jogi helyzeten túl számtalan problé-
mát okoz Balatonakarattyának, ezért
vagy megállapodunk, vagy perre me-
gyünk, de várni tovább nem tudunk. 
– Van határkérdés?
– Számtalanszor elmondtam, határ-
kérdés nincs. A Köztársasági elnök
határozatával kijelölte Balatonaka-
rattyának azon közigazgatási ha-
tárát, amelyet korábban a népszava-
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zás határozott meg. Bár Balatonke-
nese gyakran hivatkozik arra, hogy
megtámadja a határvonalat, azon-
ban a belterületi határ megváltozta-
tására nincs lehetőség, nincsen olyan
jogi fórum, amely ezen változtat-
hatna, aki ezt nem látja át az nem
alkalmas vezetőnek. 
– Nem látja célszerűbbnek, ha a két
település vita helyett szorosan együtt-
működne?
– A főbb problémának azt látom,
hogy nem érvek és ellenérvek csa-
táznak, hanem olyan érzelmi töltetű
álláspontokkal kell megküzdenünk,
amelyek számunkra kezelhetetlenek.
Úgy gondolom, hogy ezekről a kér-
désekről csak racionálisan, objektí-
ven, szakmai alapokon lehet tár-
gyalni, az érzelmi síkú gondolkodás
a megállapodás gátját képezi.
Polgármester úrnak az elmúlt he-

tekben különböző sajtóorgánumok-
ban számos valótlan dolgot állítva,

számunkra érthetetlen megnyilvánu-
lása volt, amelyek előrevetítik, hogy
nem kíván megállapodni velünk, ha-
nem pozíciója megerősítése érdeké-
ben a konfliktushelyzet fenntartásá-
ban érdekelt. Ennek a magatartásnak
nemcsak Balatonakarattya, hanem
Balatonkenese is milliárdokban kife-
jezhető vesztese lesz. A magam ré-
széről azt gondoltam, hogy a vagyon-
megosztás kérdésében gyorsan fo-
gunk tudni előrehaladni, mert Bala-
tonakarattya Község és Balatonke-
nese Város ezer szállal kötődik egy-

máshoz, nonszensz helyzet lenne, ha
„háborúba” kényszerülnénk. A két te-
lepülés között a testvéri viszonynak
kellene meghatározónak lenni, szám-
talan közös értékünk, és közös érde-
künk van, amely indokolná a foko-
zott együttműködést. Közös a jövő-
képünk, közös fejlesztéseket hajthat-
nánk végre, amelyek forrására közö-
sen pályázhatnánk. Biztos vagyok ab-
ban, hogy az együttműködés mind-
két településnek hangsúlyos érdeke
lenne, együtt sokkal többet elérhet-
nénk, és Balatonkenese számára is
jelentős előnyökkel járna az együtt-
működés. Az gondolom, hogy a kép-
viselő-testület tagjai között nincs
vita, de Tömör úr ellenséges és ér-
zelmi alapú megközelítésével, félre-
vezető nyilatkozataival nem tudunk
mit kezdeni. 
– Köszönöm a beszélgetést. Jó egész-
séget és eredményes munkát kívánok!

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Felhívom a balatonakarattyai ingatlan
tulajdonosok figyelmét, hogy a tulaj-
donukat képező ingatlan után Bala-
tonakarattya Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 3/2014. (X.31.) számú rendelete
értelmében építményadó illetve telek
adó megfizetésére kötelezettek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. 32. § (2) bekezdése értelmé-
ben az adózó az adó megállapítása
érdekében az adókötelezettség kelet-
kezését (változását) követő 15 napon
belül köteles adóbevallást tenni. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C.
tv. 12. § (1) alapján az adókötelezett-

ség a tulajdonba kerülést követő év
első napján keletkezik.

Tájékoztatom, hogy az adózás rend-
jéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172. §
(1) bekezdésének c) pontja alapján a
bevallási kötelezettség elmulasztása
esetén magánszemély adózó esetén
200 ezer, más adózó esetén 500 ezer
forintig terjedő mulasztási bírság
szabható ki!

Aki 2016.augusztus 31-ig benyújtja
a bevallását, a mulasztási bírság ki-
szabásától eltekintünk! Csak a 2015.-
2016. évi adót és a késedelmi pótlékot
kell megfizetnie. Ezek után az adó ki-
vetés értesítéssel folyamatos.

Sajnos megállapítást nyert ,hogy na-
gyon sok esetben nem tettek eleget
bevallási kötelezettségüknek, ezért fel-
kérem a tisztelt építmény illetve telek
tulajdonosokat, hogy bevallási köte-
lezettségüknek a www.balatonaka-
rattya.hu honlapon a nyomtatványok
menü pontban található bevallási
nyomtatványok kitöltésével tegyenek
eleget!  A kitöltésben az önkormány-
zat dolgozói a hivatal telefonszámán
vagy e-mailben szívesen nyújtanak
segítséget. 

Balatonakarattya, 2016. február 17.
MATOLCSY GYÖNGYI, polgármester

Felhívás
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről

2015. NOVEMBER 26.

1./ Balatonakarattya Község Önkormányzat éves költ-
ségvetésének módosítási javaslatai.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosí-
tását a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
2./ Balatonakarattya Község Önkormányzat éves költ-
ségvetésének 2015. III. negyedévi teljesítése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat éves költségvetésének 2015. III.
negyedévi teljesítésére vonatkozó adatait elfogadja.
3./ Balatonakarattya Község Önkormányzat rendelet
tervezete a kiadások készpénzben történő teljesítésének
szabályozásáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben
történő teljesítésének eseteiről szóló rendeletét megal-
kotta.
4./ Kelet-Balatoni Kistérségi többcélú társulás együtt-
működési megállapodása.
A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Tár-
sulási Tanácsa azt javasolja a Társulásban részvevő ön-
kormányzatoknak, hogy a működése a jelenlegi formában
történjen tovább, amennyiben ez nem lehetséges az ön-
kormányzat a C) variánst is elfogadhatónak tartja.
A C) variáns szerint:
1. A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása azt
javasolja, hogy 2016. január 1-től a tagdíj összege évi 50
Ft/állandó lakos legyen, mely elsősorban a működéssel
kapcsolatban felmerült kiadásokra biztosítja a fedezetet. 
2. A társulás céljaira és feladataira a társulás maradványa
biztosítana fedezetet, kivéve a belső ellenőrzés közös
szervezése, melyre a forrást a szolgáltatást igénybevevő
települési önkormányzatok a külön megállapodással kö-
tött feladat igénybevételével biztosítják. 
3. A társulási tanács felkéri a munkaszervezet vezetőjét,
hogy a társulási megállapodás módosítását készítse elő
2015. december 3-ai tanácsi ülésre, mely megállapodás
módosítását a képviselő-testületek legkésőbb 2015. de-

cember 16-ig megtárgyalnak, melyről minősített többségi
döntést hoznak.
5./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének a DRHÖT-vel történő egyeztetésig fenti előter-
jesztés szerinti döntést elnapolja.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a
döntés előkészítésére.
6./ A Balatonkenesei Szociális Társulás családsegítési
és gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátásáról
döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény-
ben foglalt családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatás
feladatát 2016. január 1-jétől továbbra is a Balatonkenesei
Szociális Társulás keretein belül kívánja ellátni.
7./ Bursa Hungarica Szabályzatának elfogadása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Bursa Hungarica Szabályzatát a módosításokkal
elfogadja.
8./ Ránky Péter képviselő és Bánki Attila Bizottsági tag
képviseleti díjáról döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
lete Ránky Péter képviselő és Bánki Attila bizottsági tag
tiszteletdíját 2015. július 1-jétől visszamenőleg számfejti
és utalja.

2015. NOVEMBER 28.

1./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet
megalkotása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkor-
mányzati rendeletet egyhangúan elfogadta.
2./ Közterületek elnevezésének, átnevezésének, vala-
mint a házszámozás rendjének helyi szabályozása.
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Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás
rendjéről szóló önkormányzati rendeletet egyhangúan
elfogadta.
3./ Településfejlesztési koncepció hatályosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által a 4/2006. (I. 26.) számú határozattal el-
fogadott Balatonkenese Nagyközség Településfejlesztési
Koncepcióját, mely Balatonkenese korábbi közigazgatási
területének egészére elkészített és elfogadott koncepció
a közigazgatási területből önállósodott Balatonakaraty-
tya Község területére hatályosítja, érvényesnek nyilvá-
nítja.
A Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által a 4/2006. (I. 26.) számú határozattal elfogadott Ba-
latonkenese Nagyközség Településfejlesztési Koncepciója
jelen határozat 1. melléklete, mely Balatonkenese korábbi
közigazgatási területéből önállósodott Balatonakarattya
Község területére érvényes.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete új településfejlesztési koncepció készítését hatá-
rozza el, különös tekintettel a hatályosított településfej-
lesztési koncepció Balatonakarattyát érintő település tör-
téneti leírására is. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
4./ Döntés a településrendezési eszközök módosításá-
nak szándékáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elhatározza a jelenleg hatályos településrende-
zési eszközök részleges és foltszerű módosítását. 
A településrendezési eszközök módosításához a képvi-
selő-testület megalkotta a partnerségi együttműködés
szabályairól szóló helyi rendeletét, melynek hatályba lé-
pésével a településrendezési eszközök módosításával kap-
csolatos feladatok felelőse a települési főépítész és a
közös hivatal jegyzője. 
5./ Településrendezési eszközök módosításának terve-
zési programjáról, társadalmasításáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elhatározza a jelenleg hatályos településrende-
zési eszközök részleges és foltszerű módosítását, melynek
tervezési programját, jelen határozat 1. melléklete szerinti
hagyja jóvá.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a település településrendezési eszközeinek mó-
dosításához jóváhagyott tervezési programot jellegének
megfelelően a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. Korm. rendelet 32.
§ (1) a) alatt szereplő “teljes” egyeztetési eljárással kívánja
egyeztetni az érdekeltekkel. 
A képviselő-testület felkéri a Balatonfőkajári Közös Ön-
kormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendeltségét,
hogy a 2.) pont szerinte eljárást indítsa meg.
Felkéri a polgármestert a jegyzőt és Szabó Zoltán főépí-
tészt a szükséges intézkedések megtételére.
6./ Balatonakarattya Község településképi védelméről
szóló rendelet megalkotása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a településképi védelméről szóló rendelet megal-
kotását elnapolja, azt előkészítésre átadja a Településfej-
lesztési Bizottság részére. 
7./ Rendelet a díszpolgári cím és érdemérem alapításá-
ról, adományozásáról. Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete a díszpolgári cím és érde-
mérem alapításáról, adományozásáról szóló önkormány-
zati rendeletét egyhangúan elfogadta.
8./ Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulásról döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete áttekintette a Dél-Balatoni Regionális Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban
Társulás) által megküldött Társulási Megállapodásának
módosítását.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megállapítja, hogy a Társulás Társulási Megálla-
podásának X. 4.1 pontja szerinti határozatot a Képvi-
selő-testület nem hozott, így a Társulásnak nem tagja,
az Önkormányzat és a Társulás között tagsági jogviszony
nem áll fenn.
9./ SIÓKOM Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási
szerződésének elfogadása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete áttekintette a SIÓKOM Nonprofit Kft. által – a te-
lepülési hulladék elszállításával kapcsolatosan – meg-
küldött közszolgáltatási szerződést.  
Tekintettel arra, hogy Balatonakarattya Község Önkor-
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mányzat Képviselő-testülete nem tagja a Dél-Balatoni
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lásnak, a SIÓKOM Nonprofit Kft-vel a közszolgáltatási
szerződés megkötésére nem jogosult. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy határoz, hogy a települési hulladék gyűjtése, szál-
lítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó szol-
gáltatás igénybevételére közbeszerzési pályázatot ír ki.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a hulladékgazdálkodási feladatának folyamatos
ellátása érdekében úgy határoz, hogy 2016. január 1.
napjának hatályával a VERTIKÁL Közszolgáltató ZRT.- vel
határozott idejű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést köt, legkésőbb az eredményes közbeszerzési
eljárás lefolytatásáig, de maximum 2016. március 31-
ig, amelynek aláírására meghatalmazza a Polgármes-
tert.

2015. DECEMBER 9.

1./ Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézményvezető
pótlékának emelése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda vezetőjének ve-
zetői pótlékát: a nemzeti köznevelésről szóló 2001. évi
CXC. törvény 8. mellékletében meghatározott szabályok
alapján az intézményvezetői pótlékra vonatkozó illet-
ményalap 60 %-ára, 102 860,- Ft-ra megemeli 2016. ja-
nuár 1-étől.
2./ A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának 5. sz. módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának 5. számú módosítását elfo-
gadja - a határozat mellékletét képező tartalommal -
mely 2016. január 1. napján lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a társulási megállapodás módosítását – a társult önkor-
mányzatok társulási megállapodása 5. - számú módosí-
tását jóváhagyó határozat birtokában – aláírja.
A képviselő-testület felkéri a társulás munkaszervezeti
feladatait ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a társulási meg-
állapodás módosítását küldje meg a Magyar Államkincs-
tárnak és a megyei kormányhivatalnak.

3./ Belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó fel-
adat-ellátási szerződés módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a Kelet-Balatoni Térség Önkormány-
zati Társulás elnökét, hogy a Szántó és Társa Szolgáltató
Bt-vel a belső ellenőrzési feladatok ellátásra vonatkozó
feladat ellátási szerződést módosítsa.
4./ SIÓKOM Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási
szerződésének elfogadása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete határozathozatal nélkül egyhangúan elfogadta,
hogy a napirendi pont tárgyalását elnapolja.
5./ Polgármester és alpolgármesterek év végi jutalma.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja, hogy a polgármester asszony év végén
299 200,- Ft illetményben részesüljön. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja, hogy Rozs Péter alpolgármester év végén
269 300,- Ft illetményben részesüljön. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja, hogy Réfy Imre alpolgármester év végén
269 300,- Ft illetményben részesüljön. 

2016. JANUÁR 13.

1./ Szépkilátás Vendéglőben bisztró üzemeltetésére pá-
lyázat kiírása.
1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Balatonakarattya Rákóczi út 8. szám alatti
(Balatonakarattya 2922 hrsz-ú) ingatlanban vendéglátás
üzemeltetéséhez tartozó helységeket bisztró üzemelteté-
séhez hasznosításra jelöli ki.
2.) A bisztró üzemeltetéséhez kijelölt helységek leírása:
mellékelt vázrajz
3.) Az üzemeltetés 2016. február 15-től 2016. december
31-éig tart. Ezt követően a képviselő-testület külön ha-
tározatban a szerződést további egy évre meghosszab-
bíthatja.
4.) A képviselő-testület az ingatlant közösségi célra, klub
jellegűen kívánja üzemeltetni, hasznosítani, ahol az
igénybe vevőknek bisztró jellegű szolgáltatást is nyújtani
akar.
5.) A 2. pontban leírt helységek bérbeadásának célja
bisztró üzemeltetése.



6.) A képviselő-testület pályázatot ír ki a jelen határo-
zatban foglalt helységek vendéglátás biztosítása célú
hasznosítására a határozat 1. mellékletében foglalt tar-
talommal.
7.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat melléklete szerinti pályázat közzétételére. A
közzététel az Önkormányzat hivatalos honlapján történik

meg, úgy, hogy a pályázat 2016. január 14-től legalább
10 munkanapon keresztül megtekinthető legyen.
8.) A pályázatokat személyesen lehet benyújtani 8172
Balatonakarattya, Iskola utca 7. szám alatti hivatali hely-
ségbe ügyfélfogadási időben 2016. február 01-ig zárt bo-
rítékban. A borítékra a „Pályázat bisztró üzemeltetésre”
szöveget kell rávezetni.
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A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-  ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását Csekén. Erre az ese-
ményre emlékezve 1989 óta január 22-  én ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját. A Himnuszt 1844-  ben Erkel Fe-
renc zenésítette meg.

E jeles napot Balatonakarattyán is megünnepeltük ja-
nuár 22-én. A Szépkilátás vendéglőben 26-an gyűltünk
össze 17.30-kor, hogy a Himnusz közös eléneklése és
Kölcsey Ferenc életútjának felelevenítése után versekkel,
énekkel tisztelegjünk kultúránknak. Az est folyamán egy
tíz kérdésből álló kvízjátékot is megoldottunk az ese-
ményhez kapcsolódó kérdésekkel. A jól teljesítőket könyv-

vel jutalmaztuk. Nagyon jó hangulatban, vidáman be-
szélgetve, másfél órát töltöttünk együtt. A lelki táplálék
mellé teát és zsíros kenyeret kínáltunk.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

A Magyar Kultúra Napja
A Himnusz születésnapja
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PÁLYÁZAT TÍPUSA PÁLYÁZHATÓ CÉL MEGNEVEZÉS

TOP. 1.2.1-15 Társadalmi és
környezeti szempontból

fenntartható turizmusfejlesztés
Területspecifikáció:
Veszprém megye

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi
helyszínek turisztikai fejlesztése

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése

b) Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008.
(IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra
engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti te-
rület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
c) Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti

adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának
bővítése érdekében

d) Horgászturizmus fejlesztése

minimum 80 millió,
maximum 1 450 millió

forint
Támogatás mértéke:

az összes elszámolható
költség 100%-a

TOP. 2.1.3-15
Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések

Csapadékvíz elvezetés

elmaradt beruházás és
egyéb kritikus helyek,
meredek utcák melletti
csapadékvíz elvezetés

TOP. 4.2.1-15
Szociális alapszolgáltatások

infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

Óvoda
elmaradt befejező munkák,

mikrobusz

TOP. 4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás

infrastrukturális fejlesztése
Fogorvosi rendelő

Célszerű lenne Akarattyán
megvalósítani

TOP. 3.1.1-15
Fenntartható települési

közlekedésfejlesztés

Kerékpárút, körbringa rendszerhez
kapcsolódó létesítmények

cca. 15 km hosszan az
elnyerhető összeg szerint

TOP. 1.4.1-15
A foglalkoztatás és az életminőség

javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszol-

gáltatások fejlesztésével

12 fős bölcsőde kialakítása
A meglévő területen,

vagy új ingatlan

TOP. 1.1.3-15 Termelői piac parkolóban

TOP. 1.1.1-15
Felhívás ipari parkok,

iparterületek fejlesztésére
Ipari park

vállalkozási forma
több résztvevővel

Pályázati lehetőségek Balatonakarattya részére
A településfejlesztési bizottság az alábbi táblázatban összefoglalt pályázati lehetőségeket kívánja

kihasználni a Veszprém megyei Településfejlesztési operatív programokból 2016-2020 évekre.
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10 KÖZVILÁGÍTÁSI TERVEK LÁTVÁNYKÉPEIBŐL
Akarattya új modern közvilágításának tervei készülnek,
melyből néhány látványtervet mutatunk be előzetesen. Rö-
videsen tesztvilágítás kerül az Állomástértől az Árpád útra.

Apró hírek, jó hírek

LUCA NAPI MEGLEPETÉS
Luca napján az óvodások kis műsorral, népi, Luca napi
mondókákkal és ajándékkal lepték meg a teljes képviselő
testületet munka közben Önkormányzatban. 

SZILFA ÓVODA NÉVTÁBLA AVATÁSA
A gyerekek nagy örömére a Szilfa Óvodában leleplezték
az óvoda új kerámia névtábláját a szülők részvételével.

Kisfaludy sétány látványterve
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Balatonakarattya rendezvényterve 2016.
Április

április 11. A magyar költészet napja Szépkilátás

Május
május 1. Majális Rákóczi park

május 29. Gyermeknap Rákóczi park

Június
június 25-26. Dzsezz napok Rákóczi park

Július
július 2. Polgárőrnap Rákóczi park

július 3. Disco Bercsényi strand

július 16. Főzőverseny, Ízek, borok, hangulatok Rákóczi park

július 23. Disco Bercsényi strand

július 30. Balatoni halak napja, halsütő verseny Rákóczi park

július 30. Disco Bercsényi strand

augusztus 5. Függetlenség napja Rákóczi park, MÁV üdülő

Augusztus
augusztus 6. Disco Bercsényi strand

augusztus 12-13. Akarattyai búcsú Rákóczi park

augusztus 20. Államalapítás - ünnepi műsor - vízijáték Rákóczi park

augusztus 20. Disco Bercsényi strand

Szeptember
szeptember 21. A magyar dráma ünnepe, filmvetítés Szépkilátás

szeptember 30. A magyar népmese napja, Benedek E. meséi Önkormányzat, könyvtár

Október
október 1. Idősek világnapja MÁV üdülő

október 5-11. Könyvtári napok Önkormányzat, könyvtár

október 6. Aradi vértanúk, állami ünnep Rákóczi park

október 7. Zenei Világnap, hangverseny Templom

október 23. 1956-os forradalom ünnepe Rákóczi park

November
november 19. Karácsonyi díszek készítése Önkormányzat, könyvtár

november 27. Advent Rákóczi park

December
december 4. Advent Rákóczi park

december 11. Advent Rákóczi park

december 18. Advent Rákóczi park

december 31. Szilveszteri bál Szépkilátás

A programokról és azok változásáról az önkormányzat honlapján, szórólapokon illetve plakátokon értesülhetnek.
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A KÖZSZOLGÁLTATÓ MEGVÁLTOZOTT!
2016. január 1-től 2016. március 31-ig Balatonakarattyán
a VERTIKÁL Közszolgáltató Zrt. fogja a lakossági hul-
ladékszállítást elvégezni. A három hónapra vonatkozó
ürítési díjakról szóló számlákat a VERTIKÁL Zrt. fogja
utólag kiszámlázni a lakosság részére. A díjak kis mér-
tékben csökkentek.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a korábbi szolgáltatótól, a
SIÓKOM Kft-től kapott, a 2015. évre szólóürítési díjakat
tartalmazó számlákat ki kell egyenlíteniük!
A hulladékszállítás időpontja NEM VÁLTOZOTT! Min-
den héten vasárnap jön a gyűjtőjárat. Kérjük, hogy a
hulladékgyűjtő edényeket a szállítási napokon reggel
7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanuk elé.
Későbbi időpontban történő kihelyezés esetén az ürítés
elmaradhat.
A szelektív hulladékgyűjtés módja MEGVÁLTOZIK!
Házhoz menő gyűjtés lesz, havonta egyszer. Ennek idő-
pontjai: január 31. február 28. március 20. Átlátszó
zsák(ok)ba kell vegyesen a papír, műanyag, fém (italos)
dobozokat a gyűjtő napokon az ingatlanok elé kihelyezni.

A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott. Az üveget a
megszokott gyűjtőpontokra kihelyezett konténerekbe kell
helyezni. A szolgáltató a szelektív gyűjtésre zsákokat
(havonta egy darabot) biztosít, melyeket az önkormány-
zatnál lehet átvenni január 20-tól. (Balatonakarattya, Is-
kola u. 7.)
Háztartási többlethulladék szállítására szolgáló „VER-
TIKÁL-os” zsákok vásárolhatóak a szokott helyeken. Kér-
jük Önöket, hogy a SIÓKOM Kft.-s többletszállításra vá-
sárolt zsákokat NE használják!
A VERTIKÁL Zrt. elérhetőségei:
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. tel: 22/366-029, 576-070,
fax: 22/576-071 
e-mail: info@vertikalrt.hu
Balatonakarattya Község Önkormányzata - a kötelezően
lefolytatandó közbeszerzési eljárás után - 2016. április
1- től új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
köt az eljárás nyertesével. A nyertes közszolgáltatóról és a
hulladékszállítás feltételeiről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Balatonakarattya Község Önkormányzati Hivatal

Megindult a polgárőrség járőrszolgálata
A polgárőrség tagjai rendszeres járőrszolgálata is elindult településünkön. A tagok szigorú beosztás szerint bejárják
Akarattya egész területét a védelmünk érdekében.
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In memoriam Vadász István
Akarattya gyászol. Gyászol a lábte-
nisz család. Elment az egyik Nagy
Öreg, alapító tagunk, Vadász István.
Meg lehet kockáztatni a kijelentést,
hogy őt szinte mindenki szerette. 
Szerették az emberek, mert minden-
kihez volt egy kedves szava, szerették
a vele egykorúak, mert jó haver volt
és szerették a fiatalok, a gyerekek,
mert játékosan volt gondoskodó. 
Nyugalom, megfontoltság, erő, sze-
retet és csibészes mosoly. Hiányozni
fogsz a parton, a stégen, a vízen, ahol
annyi halat fogtál. Hiányozni fogsz
a pályáról, ahol annyi csatát nyertél.
Hiányozni fogsz a snapszer asztaltól,
ahol annyi vidám percet töltöttél ba-
rátaiddal. 

Nem csak a családodnak, nekünk is
nagyon fogsz hiányozni.
István, nyugodj békében!

VENTICS ÁGNES

In memoriam Ruszkay Endre

Mindig szeretettel és türelemmel vi-
selte el, ha fiatalok vették körül, ak-
kor is, amikor Budapestről megér-
kezve csendre, nyugalomra vágyott
volna. Ő, Ruszkay Endre, Bandi bácsi,
akiknél nyaranta a tinédzserkorom
felét töltöttem. A másik fele nálunk
zajlott a kertben. Egyszerű volt az
ok e két családnál volt ping-pong asz-
tal! Kedves emlékeink mindig kiegé-
szültek valamivel. Például emlék-
szem, amikor 2 éve nyáron, 98 éves
korában éppen arra jártam, amikor
sietős léptekkel ment vissza a házba
a közben kint hagyott, parkoló Su-

zukitól, mert a recepteket itthon
hagyta és a patikában csak arra ad-
ták ki a gyógyszereiket. Kedvesen el-
utasította segítségem felajánlását,
hogy majd én kiváltom és hozom.
98 évesen még vezette az autóját!
Amikor tavaly személyesen megláto-
gattuk és elbeszélgettünk vele, az is
olyan meghatározó emlékké vált
azóta. Bandi bácsi (bár ezt előre
maga mondta, hogy így lesz...), szinte
megállás nélkül beszélt és mesélt ne-
künk. Terveztük, hogy idén nyáron
méltó körülmények között felkö-
szöntjük Őt,  de erre sajnos már nem
kerülhet sor. Századik születésnapja
után nem sokkal távozott. De azt is
hogyan.... A szokásos napi teendőire
lement a postára, aztán kenyeret
venni majd a lottózóba és a bankba.
A család számára nem teljesen re-
konstruálható, hogyan és mikor esett
el. A kórházból jött a telefon, hogy
mi történt. Szellemileg jó karban fo-
gadta a gyerekeit és tőlük elbú-
csúzva, megnyugodva távozott.
Temetése a Családtól hallottak sze-
rint április folyamán lesz a balaton-
kenesei temetőben.
Nyugodj békében Bandi bácsi!

PÁLINKÁS FERENC

Reményi András Tamás balatonaka-
rattyai lakos 2016. január 12-én el-
hunyt.
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Érdekeségképpen néhány bűncselek-
ményt válogattam, amelyek tanulsá-
gul szolgálhatnak, mielőtt valaki tör-
vénybe ütköző dologba fogna.

JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ
ÁRULTAK HAMIS OKIRATOT
Az egészségügyi tanfolyamot szer-
vező és a vizsgákat lebonyolító szer-
vezet feljelentése alapján indult nyo-
mozás 2015. szeptember 30-án a
Balatonalmádi Rendőrkapitánysá-
gon. A feljelentés szerint hamis
egészségügyi igazolásokat állít ki a
szervezet nevében ismeretlen sze-
mély. 

A nyomozás adatai alapján 2015.
december 9-én nagyszabású akciót
szervezett meg a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság. A megye vala-
mennyi rendőrkapitányságának köz-
reműködésével lezajlott akció ered-
ményképpen összesen egyszerre 81
helyszínen végeztek házkutatást a
rendőrök. Az előállított és kihallga-
tott felhasználóktól szerzett infor-
mációk alapján egy kiterjedt hálózat
körvonalai bontakoztak ki, amely
Veszprém megye keleti területén te-
vékenykedett. Az eddig látókörbe ke-
rült 78 felhasználó közül 59 személyt
már kihallgattak, többen a keresésük
hírére jelentkeztek a következő na-
pokban. A hamis igazolások mellett
a vezetői engedélyeket is lefoglalta a
nyomozó hatóság.

Egy hamis igazolásért rendszerint
25 ezer forintot kértek. Az eljárás
adatai szerint a hamis magánokira-
tokat két pétfürdői férfi, a 41 éves S.
G. és a 34 éves D. S. készítette 2014.
januárjától.

A hamis egészségügyi igazolások be-
nyújtói ellen hamis magánokirat fel-
használás vétsége, a készítők és közve-
títők ellen bűnsegédként elkövetett ha-
mis magánokirat felhasználás vétség
miatt folyik büntető eljárás a Balato-
nalmádi Rendőrkapitányságon. 

TETTENÉRT BETÖRŐ ÁLLHAT
BÍRÓSÁG ELÉ
Nyaraló feltörésről szóló lakossági
bejelentésre érkezett a járőr Balaton-
fűzfő határára 2015. február 18-án
délután. A járőrök a környék átvizs-
gálása során a szomszéd áramtala-
nított nyaralónál felfigyeltek egy ke-
rékpárra, egy működő televízióra és
hősugárzóra. A kertben történt ku-
tatás eredményeképpen Lőrincz Gá-
bor r. zászlós és Vaszari Attila r. fő-
törzszászlós körzeti megbízottak egy
férfit találtak elbújva, akit elfogtak
és előállítottak a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságra elszámolta-

tásra. A további nyomozás során ki-
derült, hogy a tárgyi bizonyítási esz-
közök láncolata egy betöréssorozatra
derített fényt. 

T. A. 43 éves berettyóújfalui férfi
ellen 5 rendbeli üzletszerűen elköve-
tett betöréses lopás, valamint illegális
áramvételezés miatt indult eljárás a
Balatonalmádi Rendőrkapitánysá-
gon. A bűnismétlés veszélye miatt
előzetes letartóztatásban várta a vizs-
gálat befejezését. Az ügyirat vádeme-
lési javaslattal került megküldésre a
Veszprémi Járási Ügyészségre.

A nyaralók, lakatlan ingatlanok vé-
delme, gondnoki vagy riasztós felügyelet
biztosítása a tulajdonos feladata, és
persze érdeke is.

SZOLGÁLATON KÍVÜLI RENDŐR
ÉRTE TETTEN AZ ILLEGÁLIS FÉM-
KERESŐKET
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
szolgálaton kívüli körzeti megbí-

Szemezgettem 2015. évből
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A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
bűnügyi állományának összehangolt
akciója során fogtak el egy besurranó
párost. A megye több településén, ál-
talában a kora esti órákban megfor-
duló pár, az otthontartózkodó lakók
tudta nélkül besurrant a lakásba, és
az előszobában talált táskát, pénz-
tárcát magához véve pillanatok alatt
eltűnt. Ha szembe találták magukat
az ott lakókkal, azonnal rögtönöztek
egy mesét, hogy például keresnek va-
lakit, és segítséget, útbaigazítást kér-
nek. Igazán nagy fogásuk akkor volt,
ha a pénztárcában a bankkártya mel-
lett egy cédulán megtalálták a PIN
kódot is. Volt olyan eset, amikor min-
tegy 300.000 forinttól szabadították
meg a számlatulajdonost. A kivilá-
gított lakásban megfigyelhették az
ott lakók mozgását, a nem zárt ajtó
pedig valósággal kínálta a lehetősé-
get az előszobában, konyha asztalon
elől hagyott értékek megszerzésére.

Ilyen párossal bármikor összefutha-
tunk! Lassan közeledik a tavasz. Bár
még borús az idő, esik az eső, de ha-
marosan megkezdődhetnek a kerti

munkák. Nem győzzük elégszer fel-
hívni a figyelmet arra, hogy akár a
lakásban tevékenykedünk, akár a
kertben, sokszor a ház mögött fog-
laljuk el magunkat, az ajtó, a kert-
kapu mindig legyen zárva! A kulcs
persze ne a „lábtörlő alatt” legyen!
Ez a legfontosabb, hogy ne érjen ben-
nünket kellemetlen meglepetés, ha
jól végzett munka után vesszük
észre, illetéktelen járt otthonunkban.

Az utazó bűnelkövetők bármikor
megjelenhetnek környezetünkben,
úgy a ritkán lakott utcákban, mint a
többlakásos házakban. Ha észrevesz-
szük, hogy gyanús idegen sétálgat a
környéken, azonnal értesíteni kell a
rendőrséget, hogy az illető ellenőr-
zésével jelezzük, itt nincs helye rossz
szándékú embereknek. 

Az egymásra figyelés mellett fontos
az óvatosság, a saját vagyonunk, érté-
keink védelme. A besurranók mellett
elsősorban a trükkös tolvajokra, csa-
lókra gondolok. A trükkös tolvajok jól
kitalált mesékkel igyekeznek bejutni
az otthonunkba, ahol pillanatok alatt
felmérik a terepet. Céljuk, hogy az ott

lakó pénzt vegyen elő, majd a figyel-
mét elterelve eltulajdonítják azt és
egyéb, könnyel elrejthető értékeit.

A csalók az emberek jóhiszeműsé-
gére építenek. Mindenki szeret jó üz-
letet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon
jónak tűnik, nagyot nyerhetünk vele,
mindig gyanút kell fogni!  Abban min-
dig van valami trükk, mert nem aján-
lana üzletet az illető, ha neki nem
volna benne haszna. A házalók, be-
mutatók, telefonos ajánlatok által kí-
nált termék sokszor nem megfelelő
minőségű, gyakorlatilag használha-
tatlan, lehet, nincs is rá szükségünk,
különösen, ha az érte elkért összeget
is figyelembe vesszük. Tanácsom,
hogy mindig olyan helyen vásárolja-
nak, ahova esetleges reklamációval
vissza tudnak menni, ahol szabályos
számlát kapnak a megvásárolt ter-
mékről. 

A minőség és a biztonság megéri az
árát, hogy ne a Rendőrségen kelljen ta-
lálkoznunk Önökkel, mint bűncselek-
mények áldozataival!

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Legyen életünk része az óvatosság!

zottja 2015. december 2-án 12 óra
30 perckor Litér külterületén ért tet-
ten két férfit, akik a szántóföld mel-
letti területen fémkeresővel régészeti
leletek után kutatattak és emeltek
ki a földből. A körzeti megbízott
a helyszínre kiérkező járőrökkel
együtt a két férfit elfogta, majd elő-
állították őket a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsí-
tottként hallgatták ki őket. Az eljárás
adatai szerint a talált fémtárgyak

ókori, illetve középkori eredetűek. A
házkutatás során a bűncselekmény
elkövetésének gyanúját alátámasztó
további bizonyítékokat foglaltak le
a rendőrök. Az 55 éves B. J. és a 36
éves G. L. várpalotai lakosok ellen
lopás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult eljárás
a Balatonalmádi Rendőrkapitánysá-
gon.

A fémkeresés, a régészetei leltek kere-
sése 2015. évtől engedélyköteles. A talált

értékek felhasználását, tulajdonjogát
törvény szabályozza. Általánosságban:
a földben található érték állami tulaj-
don.

Kollégáim nevében is kívánom, ne ke-
rüljenek összeütközésbe a jogszabá-
lyokkal, és ne váljanak sem szabály-
sértés, sem bűncselekmény áldoza-
tává!

STANKA MÁRIA r. őrnagy,
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Utak, célok, keresztutak
Manapság az utak, célok és keresztutak dzsungelében
csak ritkán gondolkozik el az ember azon, hogy merre is
tart valójában. Többnyire csak akkor teszi ezt meg, ami-
kor homokszem kerül a gépezetbe, s az olajozottnak
tűnő mindennapi taposómalom nehézzé, kényelmetlenné
vagy kínossá válik számára, esetleg megálljt parancsol
valami külső erő, vagy a természet rendje. Szerencsés
esetben egy-egy szabadságos kikapcsolódás ajándékba
kapott csöndes délutánja jótékony tűnődésbe segíti szel-
lemünket és lelkünket. 

Szóval az utak. Milyen utakon is járok jómagam? Leg-
gyakrabban néhány utcán a munkahelyemig, az üzletbe,
az orvoshoz, a templomba meg haza. Minden hepehupáját
ismeri már a lábam is. Ha nem lenne akkora forgalom,
akár behunyt szemmel is végigmehetnék rajtuk. Ugyanez
a helyzet járműves útjaimmal is. No persze időnként teszek
fölfedezéseket is, hiszen a jótékony kíváncsiság bennem is
motoszkál…; mint most is, amikor itt ülök a természet
lágy ölén, s gondolkodom. Fák, ligetek, rétek és mezők kö-
zött kanyargó keskeny ösvényen merészkedtem idáig, s
most egyszerre gondolatok sokasága lep meg útjaim értel-
mét keresve. A gyalogosan vagy járművekkel megtehető
utakat még gondolatban is magam mögött hagyom. Szel-
lemem szárnyaival fölszállok a magasba, és a magam élet-
útján száguldozom vissza a múltamba, majd egy gyors vál-
tással a jövőmbe, s mindez képszerű villódzással játszódik
le bennem, miközben idilli környezetben madarak énekel-
nek a fejem felett, és egy tücsök ciripel mellettem a fűben. 

Honnan jövök? – Képfoszlányok jelennek meg előttem
egészen kicsiny koromból, melyeket anyám és apám arca,
hangja és gesztusa foglal keretbe. Majd jó és elhibázott
tetteim, utjaim és választásaim köszönnek vissza, és mind-
ezt sok-sok ember-arc finom mimikája tükrözi vissza. Kacs-
karingós, de mégis egyetlen és megismételhetetlen élet-
utam van (mint mindenki másnak). Olyan, amelyik csak

az enyém. Emberek között jártam, de belső szabadságom
felelős döntéséből kifolyólag mégis magányosan. A lényegét
tekintve titok vagyok még a legközvetlenebb hozzátarto-
zóim számára is, mint ők is titkok az én számomra.

Igen, most gondolataim elhoztak a jelenbe. Nos, hogyan
tovább? - Mert az igaz, hogy múltamat tekintve az élet-
utam egy megváltoztathatatlan vonalban foglalható ösz-
sze, de a jövőm kijelölése tőlem is függ. Vagyis látom-e a
CÉL-t, hogy a lehetőségek kereszteződésében jól választ-
hassak? A múltam hibás és jó döntései többé-kevésbé vi-
lágosak előttem. Remélem, tanulok belőlük, és most se-
gítségemre is lesznek, és persze segít sok mértékadó em-
bertársam is, de döntenem mégis csak nekem kell, egy
száll egyedül, felelősséggel és jól. Az én bőrömre megy a
játék: a nyereség vagy a vesztesség nem a tanácsadóké
lesz, hanem kizárólag az enyém. De hát mi is a Célom,
és hogyan illeszkednek ebbe a mindennapi célocskáim?
Ez itt a kérdés, ami minden döntésem, vagyis útkeresz-
teződésbe érkezésem során életbevágóan fontos. 

A kérdésre szubjektív (de meggyőződésem szerint na-
gyon is objektív) választ adok. Bevallom, hogy a magam
erejéből a múltam is, meg a jövőm is ködbe vész. Szellemi
lámpásom hatósugara túl szűk ahhoz, hogy egész élet-
utamat bevilágítsa. Mások lámpása se különbözik lénye-
gesen az enyémtől, hiszen azok is emberi léptékűek. Vi-
szont meggyőződésem, hogy a föltámadt Krisztus fénye
a Cél felől világít be minden utat, döntési kereszteződést
és lehetősége; de Ő nem dönt helyettem, és nem is járja
helyettem az én utamat, csak hív, bíztat és segít. 

Szóval ülök a fűben…, s a madarak még mindig éne-
kelnek, és a tücsök is ciripel, s bennem letisztulni látszik
egy nagyon lényeges kérdés: döntéseimben engedjem,
hogy az Örök Személyes Bölcsesség világosítsa meg lép-
teimet.

DR. BALÁZS PÁL
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Balatonkenesén a plébániatemplomban
Hamvazószerda: február 10.: Szentmise du. 5 órakor
Keresztútjárás pénteki napokon az esti szentmise idejé-
ben, illetve elsőpéntekeken a szentmise előtt.

Nagyböjti lelkigyakorlat március 10-én, csütörtökön,
11-én, pénteken 17 órakor, és 12-én, szombaton 10 óra-
kor. A lelkigyakorlatot Dr. Mátrai Benedek c.apát, váci
kanonok vezeti. 

A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája
Nagycsütörtökön este 5 órakor: az utolsó vacsora szent-
miséje • Nagypénteken este 5 órakor: Krisztus szenvedé-
sének és megváltó halálának liturgiája • Nagyszombaton
este 7 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája

a körmenettel • Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi
szentmise • Húsvéthétfőn reggel 8 órakor szentmise

Balatonakarattyán
Hamvazószerdán, február 10-én reggel 8 órakor keresz-
tút és szentmise
Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise
Kérjük a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be a plébánia-
templom liturgiájába!

Balatonvilágos
A nagyböjti programok a vasárnapi szentmisékhez kap-
csolódnak. Húsvétvasárnap 18 órakor: ünnepi szentmise
Kérjük a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be a plébánia-
templom liturgiájába!

Nagyböjti lelki programok,
melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet

A Balatonkenesei Református Egyházközség Lelkészi Hi-
vatala a gyülekezet nevében Balatonakarattya Község
Önkormányzatától egy méltó és alkalmas helyszín kije-
lölését kérte templom megépítéséhez.

Kérésük hátteréről röviden tájékoztattak, hogy a jelenleg
rendelkezésükre álló „Búzavirág-villájának” helyisége sem
nyáron, sem télen nem alkalmas feladatának ellátására.
Történelmi előzményként megemlítették, hogy az Egy-
házközség 1943-ban kapott, ill. vásárolt telkeket a Für-
dőegyesülettől templom és parókiaépítés céljára. A temp-
lom tervezett helye a Rákóczi tér Brassó u. felőli oldalán,
a parókiatelek pedig az Esze Tamás u. és Árpád u. sarkán

volt. A telkeket a későbbiekben kisajátították, majd az
Egyház szerette volna visszaperelni, de az ügyet elutasí-
tották.

Önkormányzatunk határozatba foglalta a település te-
lepülésrendezési eszközeinek módosítását a fentiek ér-
dekében, hogy a későbbiekben kijelölendő, jelenleg zöld-
területi besorolású terület felhasználási egységén OTÉK
alóli felmentés eljárásának párhuzamos lefolytatásával,
egyházi és közösségi épület létesítése lehetővé váljon.  A
végleges helyszín kijelölésére a későbbiekben kerül sor,
a témára vonatkozó terv-variációk megismerése és elbí-
rálását követően. RÉFY IMRE

Református templom építése
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Szilveszteri mulatság a Szépkilátásban
A karácsony előtti utolsó advent után bemutatta az ön-
kormányzat a Szépkílátás épületének belső felújítását.
Az alkalomra sokan gyűltünk össze, hiszen az épület kö-
zösségi helyként fog szolgálni a balatonakarattyai Nyug-
díjasklub, a Fürdőtelep Egyesület a polgárőrség és ter-
mészetesen a nyaralók és lakosok részére. A gondolat itt
érlelődött meg, a Szilveszteri mulatság megtartására.
Mindenki örült Szilvi ötletének, aki elkezdte szervezni a
bulit. Szilviék a nyugdíjasokkal és az önkormányzattal
együtt feldíszítették a termeket, befűtöttek az új cserép-
kályhába is. A büfé még nem működött, ezért a batyus

megoldás jött szóba. Az enni és innivalókat mindenki
maga hozta otthonról, így a kínálgatáskor remek válasz-
tékot fogyaszthattunk akár süteményből, akár borból,
pálinkából. A zenéről Lengyel Jani DJ gondoskodott.
Táncra is perdült a gyakorlott Dj jó zenéjére korosztálytól
függetlenül szinte mindenki. Éjfélkor közösen elénekeltük
a Himnuszt és pezsgővel kívántunk egymásnak boldog
új esztendőt. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, reméljük 2016-os
szilveszterét is itt fogjuk mulattsággal tölteni!

RÁNKY PÉTER
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A nyugdíjasok disznóvágása
A nyugdíjasklub szorgalmas tagjai ismét megtartották az önkormányzati kirendeltség udvarán a hagyományos
disznóvágást az egybekötött kóstolóval. A pecsenye készítéséhez remekül szolgált az új kemence is.

RÁNKY PÉTER
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A jó házi kolbász készítésének egy kipróbált módja
Talán kevesen tudják, hogy már a ró-
maiak is ismerték ezt a nagyszerű
csemegét, amelynek neve ótörök ere-
detű, a mai elnevezés csak 1865 óta
használatos, ez pedig eredetileg a
„kalbász”szó volt.

Az a készítési mód, amelyet itt leí-
rok, mintegy 40 éves gyakorlati ta-
pasztalaton alapul (ebből kb. 10 évig
csak inas voltam) és igazán egyéni,
„kézműves” jellege csak feleségem és
családom, valamint barátaim bírála-
tainak, illetve az akarattyai, igen ked-
vező körülményeknek köszönhetően
alakult ki.

Melyek a legfontosabb feltételek a
jó kolbász készítésének az én filozó-
fiám szerint?

Először is a legjobb alapanyagok
beszerzése. A legjobb kolbászhúsnak
tartalmaznia kell a disznóvágáskor
keletkező nyesedékeket, lehetőleg mi-
nél többfélét. Sohasem lesz igazán
ízes a kolbász, ha csak „tisztán” com-
bot, lapockát, tarját, dagadót, hasa-
alja szalonnát keverünk be. Az a jó
megoldás, hogy egy megbízható jó
hentestől vesszük a nyersanyagot,
aki friss, vágóhídi félsertéseket dol-
goz fel, és félreteszi nekünk a kol-
bászba való anyagot. Miután meg-
néztük az ajánlott kolbászhúst, ott
helyben alakíthatunk rajta, hogy so-
ványabb, zsírosabb, vagy milyen ál-
lagú legyen.

Döntően fontos az édes és csípős
paprika, valamint a fokhagyma mi-
nősége. Paprikát csak termelőtől,
mégpedig kipróbált, ismert helyről
vásároljunk. A jó paprika friss, jó il-
latú, jól színező,hosszú ideig nem fa-
kul ki és megfelelően csípős kell le-

gyen. Feltétlenül javasolt még a kol-
bászkészítés előtt valamilyen ételben
kipróbálni. A fokhagyma csak ma-
gyar lehet! A fokhagymatisztítás
után vagy darálva, vagy turmixolva
legyen. Nagyon kellemetlen, ha a kol-
bászban darabokra lehet ráharapni.

Fontos, hogy a só valóban asztali
só, nem pedig tengeri, vagy egyéb
delikát minőség legyen. A többi fű-
szer olyan legyen, amit megszoktunk
és minden nap használunk otthon.

A sózott bél tisztára kapart legyen
és többszöri áztatás után néhány
óráig fokhagymás vízben ázzon.

A kolbászkészítés ideje a családunk-
ban december első fele és február
vége. Ez azért van így mert a decem-
beri kolbász (kb. 35 kg) Karácsony
körül és januárban valahogy mindig
elfogy. A februári adag (kb. 30 kg)
ki kell, hogy tartson egész évben.

A kolbász készítéséhez enyhén fa-
gyos, vagy max. 10 °C külső hőmér-
séklet az ideális.

Az alaprecept:
Csemege: 20 kg kolbászhús • 44 dkg

só • 25 dkg édes paprika • 5 dkg csí-
pős paprika • 20 g őrölt, fekete bors
• 15 g őrölt kömény • 20 dkg darált
fokhagyma • 30 m sózott bél

Ínyenc (csípős): 20 kg kolbászhús •
44 dkg só • 25 dkg édes paprika • 15
dkg csípős paprika • 40 g őrölt, fekete
bors • 25 g őrölt kömény • 60 dkg
darált fokhagyma • 30 m sózott bél

Feldolgozás:
Az összes fűszert bekeverjük a csí-

kokra vágott húsba. Lehetőleg a be-
töltés előtti este. Keveréskor az eset-

leg bekerült porcogókat, mócsingo-
kat ki kell szedni az anyagból.

Reggel a befűszerezett húst leda-
ráljuk, majd kézzel többször jól át-
keverjük, hogy a fűszerek eloszlása
egyenletes legyen. Ezután kiveszünk
a keverékből két-három fasírtnyi
gombócot és kevés zsírban kisütjük,
majd a jelenlévők kóstolnak és mi-
nősítenek. Ilyenkor az anyagnak na-
gyon erősen fűszeresnek, ízesnek kell
lenni, mert később ebből a karakter-
ből csak veszíteni fog. Ízlés szerint
ilyenkor még hozzá tehető az a fű-
szer, amelynek hiányát érzékeljük.

Ezután következik a betöltés. Vi-
gyázni kell, hogy ne legyen levegős
a kolbász, ezért ajánlatos jól meg-
szurkálni. Lehetőleg keményre tölt-
sük! Betöltés előtt megfelelő hosszú-
ságúra (kb. 2x50 cm) szabjuk a be-
leket, majd a kész párokat tegyük
rúdra, vigyük ki a hidegre és hagyjuk
„kifagyni”. A kész kolbászpárokat
egy-két óra múlva óvatosan rakjuk
ládába és vigyük a füstölőbe. A füs-
tölő csak bizalmi szakember lehet,
aki munkáját szívvel is végzi. Aján-
latos az anyagot 4-5 napig a füstölő-
nél hagyni, hogy kicsit szikkadjon.
Hazavitel után legalább 1 hétig szá-
raz, szellős, hűvös helyen kell tartani.
Ne rontsa kedvünket, hogy a kolbász
kb. 20-25%-ot veszít súlyából. Két
héttel a betöltés után kezdhető a fo-
gyasztás, illetve, ha hosszabb idő
után sem akarunk száraz kolbászt
enni, alufóliában, mélyhűtve a kol-
bász hónapok után is megőrzi azt az
állagot és ízvilágot, amely frissen jel-
lemezte.

BÁNKI ATTILA és neje ILDIKÓ
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A Fürdőtelep Egyesület hírei
Kedves Tagtársaink, leendő Tagtársaink, kedves Olvasó-
ink!

Legutóbbi híradásunk a decemberi Akarattyai Napló külön
számában volt olvasható. A havi információ csokrot ez-
úton adjuk közre, hiszen célunk hangsúlyozottan az, hogy
minél alaposabban és részleteiben eljussanak az aktuális,
mindenkit érintő hírek meglévő és leendő tagjainkhoz! 

Ezúton kiemeljük, hogy eddig sajnálatos módon csak
néhányan jelentkeztek a decemberi szám óta. Egyesüle-
tünk email címén saját email elérhetőségüket megadva.
Minden jelentkezésünkkor ismételten megadjuk a címet,
hogy minél szélesebb körben elérhessen tagjainkhoz:

akarattyafurdo@gmail.com
Kérjük, kísérjék fegyelemmel a balatonakarattya.hu

honlapon a Fürdőtelep Egyesület címszó alatti közlemé-
nyeket is.

Még múlt évre vonatkozó támogatási kérelmünket
2015. november 24-én tudtuk benyújtani az önkormány-
zathoz. A látszólagos késlekedés oka, hogy augusztusi

tisztújító közgyűlésünk utáni kötelező jogi folyamat na-
gyon elhúzódott, így bármennyire is készültünk erre,
hamarabb nem volt módunk a benyújtásra. Beadvá-
nyunkra szóban kaptunk választ, ami szerint az év vége
miatti gyakorlati, valós lebonyolítás megkérdőjeleződött. 

A 2016. évi támogatási kérelmünk gyakorlatilag már
összeállt, kisebb korrekciókra van csak abban szükség
és hamarosan beadásra kerülhet. Sajnos szóbeli tájékoz-
tatás szerint ilyen kérelmek befogadása május végéig
történik, és azt követheti az elbírálás. Mivel addig is több
program támogatói, résztvevői lennénk, az említett idő-
pont nagyon késeinek tűnik! A végleges kérelem benyúj-

tását február végéig tervezzük. Itt is kérjük Tagtársaink
javaslatait, hogy milyen elképzeléseinkhez kérjünk anyagi
támogatást! Ezeket figyelembe akarjuk venni kérelmünk-
ben! E célra összeállított levelünkben a végső összeg
jóval szerényebb már (értsd a 2015. november 24-i kére-
lemnél) ugyanis Hámori Gábor, egyesületi elnökünk
nagyvonalú használt irodabútor felajánlása révén a Szép-
kilátásban berendezhettünk egy tárgyalót és egy mun-
kaszobát, ahol rendszeres összejöveteleinket tarthatjuk
ezentúl. E felajánlást itt is nagyon köszönjük! Ebből is
kicseng, hogy az előző beszámolóban jelzett “jó ütemű
alapfelújítás” befejeződött a Szépkilátásban!

Decemberben nagy munkával kidolgozott - hiszen mind-
annyiunk gyakorlatában az első ilyen volt - pályázatot
akartunk benyújtani a kiíró szervhez “Működési költsé-
gek vissza nem térítendő támogatására”. Ez sajnos a be-
adás előtti napokban meghiúsult, ugyanis az egyesület
előző vezetősége nem adta át a regisztrációs kódot illetve
jelszót, mivel “ nem találták meg azt”. Ezért erről az első
lehetőségről ugyan lemaradtunk, de azóta az újra re-
gisztrálás megtörtént már és ez az akadály a további pá-
lyázatok beadása elől elhárult. Örömmel írjuk le, hogy a
minap kapott hivatalos értesítés szerint időközben bea-
dott “Civil szervezetek munkájának segítése 2016” témá-
ban “Hagyományőrző programok bevezetése Balaton-
akarattyán” pályázati kérelmünk hibamentesen befoga-
dásra került. Most izgalommal várjuk a pozitív döntést!

Megbeszélést tartottunk a Nyugdíjas Klub tagjainak
egy részével az együttműködés közösen érdekes pontjait
keresve.
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Megtörtént a könyvelőnk kiválasztása.
Megjelentünk a legnépszerűbb közösségi oldalon, a Fa-

cebookon és ott Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
néven találnak meg bennünket. Kerékfy Pál tagtársunk
szakmai segítségét és folyamatos konzultációs készségét
ezúton is hálásan köszönjük! 

Felajánlást kaptunk pályázatfigyelésre és ezt, valamint
egyéb jövőbeli felajánlásokat előre is köszönünk!

Nagyon értékeljük és köszönjük azokat a javaslatokat,
amelyek hozzánk érkeznek és céljuk az akarattyai élet

szebbé, komfortosabbá tétele valamint a szezonban ide-
érkezők pihenésének változatosabbá varázslása.

Dolgozunk azon is, hogy 2016-ban egyesületünk milyen
programokban léphet fel és erről a következő lapszámban
írunk majd. Kellemes tavaszias készülődést Mindenkinek,
változatlanul várjuk a javaslatokat, kéréseket és olyan
felajánlásokat, amikben valaki “profi” és ebben segíteni
tudna és szeretne az egyesületnek!

Szívélyes üdvözlettel
FÜRDŐTELEP EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

A Fürdőtelep Egyesület telephelye a Szépkilátás. A közösségi helység és az iroda berendezéséhez dr. Hámori Gábor
a képen látható bútorokat, továbbá egy számítógépet nyomtatóval, szkennerrel adományozta a Fürdőtelep Egyesület
részére. Köszönjük az Egyesület és Akarattya nevében a hasznos adományt.

A Szépkilátás társalgója, amint azt már adventkor és szilveszterkor is tapasztalhattuk, gyarapodott egy szép cse-
répkályhával, a tárgyaló pedig egy vegyes tüzelésű kályhával Réfy Imre jóvoltából. RÁNKY PÉTER

Adomány a Fürdőtelep Egyesületnek és a Szépkilátásnak
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Rendkívüli fényképek Akarattyáról
Köszönöm a lehetőséget, hogy a különleges és nem min-
dennapi természeti jelenséget megörökített fotóimat és ezek-
kel kapcsolatos gondolataimat megoszthatom Önökkel.

Kezdem azzal, hogy nem igazán szeretem a ködös időt.
Január 8-án, a már szokásossá vált reggeli, teraszon tör-
ténő kávézás közben, örömmel konstatáltam, hogy szé-
pen süt a nap, „tiszta” a panoráma. Éppen mentem volna
be a házba, amikor Aliga irányában, a „magaspartról”
egy ködfelhő ereszkedett le a Balatonra. Nem egy „szét-
folyó”, gomolygó ködfelhő, hanem egy tömör, egybefüggő
páratömeg, meglehetősen nagy sebességgel. Néhány perc
alatt el is takarta a kilátást Siófok irányába, majd a part-
tal párhuzamosan, attól kb. 1 km távolságba, mint egy
ormótlan szürke vonat elindult Fűzfő irányába.  

A technika ördöge, pontosabban egy akku csere meg-
akadályozott abban, hogy több fotót is készítsek, de azért
sikerült elkapnom ezt a nem ritka, de kivételesen látvá-
nyos „attrakciót”.  Minek is volt köszönhető ez a külön-
leges látványosság? Annak, hogy:

- a Balatonnak csak egy része, a part menti kb. 1 km-
es sáv volt befagyva,

- a jég és a vízfelszín feletti hőmérséklet különbözött, 
- jó volt a „megvilágítás”, a nap alacsony állása miatt, 
- jó volt a „rálátás”,
- és jókor voltam, jó helyen

Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy a köztársasági
elnök 13/2013. (I. 8.) KE határozata - Balatonakarattya
községgé nyilvánításáról - szintén január 8-án jelent meg
a Magyar Közlönyben. FARKAS SÁNDOR
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Nők a Balatonért Egyesület „NABE”
2015 évi tevékenységéről

„Védjük együtt a Balatont!”

2015-ben is igyekeztünk rendezvé-
nyeinkkel a gyerekek „öko- szemlé-
letét” erősíteni, környezet védelmé-
nek igényét kialakítani. Programja-
ink zöme a gyerekeket szólítja meg,
iskolásokat, óvodásokat egyaránt, be-
vonva ezáltal a családokat is. Tovább
bővítettük NABE (ÖKO) játszóhá-
zunk játékkészletét: vásárolt illetve
saját készítésű, újrahasznosított já-
tékokkal. 

2015-ben összesen 14 programunk
volt a kirándulásunkkal és a siófoki
virágkötészeten való részvételünkkel
együtt. Megbeszélést 6 alkalommal
tartottunk, igyekeztem változatos
helyszínekre összehívni a tagságot.
Részt veszünk, tisztelegve a hősök
emléke előtt a március 15-én, május
9-én, október 23-án rendezett ünnep-
ségeken.

„Védjük együtt a Balatont” szlogen-
hez híven tevékenykedünk. Az elmúlt
év is azt bizonyítja, hogy a kenesei
és mi, akarattyai asszonyok nagyon
jól tudtunk együtt dolgozni. Tagjaink
között vannak nagyon aktívak, van-
nak, akik csak egy-két programban
vesznek részt, de azt hiszem, hogy
ez mindenhol így van. Egy civil szer-
vezetben való részvétel teljesen ön-
kéntes. Akarattyai tagjaink közül ki-
emelném Szabóné Szegedi Szilviát,
aki a legtöbbet segíti munkámat,
Molnárné Évát, akihez bármikor for-
dulhatok segítségért. Említhetném
még Bárdosiné Zsuzsát, Henczné Ma-
rikát, Fürdősné Évát, Csókásiné Er-

zsikét. 2013-ban 14 fővel vettem át
a csoportot, jelenleg 21 fővel műkö-
dünk (kenesi 8 fő, akarattyai 10 fő,
egyéb helyről 3 fő (Bp., Székesfehér-
vár, Csisztapuszta ). 

Szerencsére mind a két önkormány-
zat támogatja csoportunk rendezvé-
nyeit. A Kultúra Háza dolgozói több
programunkban segítettek, valamint
helyet adtak. A Kelet Balatoni Bor-
rend támogatását is élvezzük. Az
óvodásokra, iskolásokra, pedagógu-
sokra is mindig számíthatunk. A Szi-
várvány népdalkör szívesen vállal fel-
lépést, ha kérjük. 
PROGRAMJAINK: 14 esemény (Ba-
latonkenesén 8, Balatonakarattyán
7) közül volt olyan, amit mindkét te-
lepülésen megszerveztünk.

1. 2015. márc. 16. A Víz Világnapja
alkalmából tagjaink „A Víz” címmel
hallgathattak előadást Ujj Tamástól,
az Akarattyán lévő ÖKO-házban, ahol
a nyugdíjas klub is részt vett.
2. Balatonkenese (2015. márc. 22.)
Ezt követte a hagyományos VÍZ
NAPI BALCSI PARTI a Széchenyi
parkban. Ezt a programot 22 Bala-
ton-parti településen egyszerre ren-
deztük meg. Csoportunkból 14 lelkes
tagunk vett részt ezen az eseményen.
Az idén annyiban változtattunk a
programon, hogy az óvodásoknak,
iskolásoknak vízzel kapcsolatos játé-
kos, ismeretterjesztő vetélkedőket
kellett teljesíteniük egy-egy állomá-
son, 5 állomás teljesítése után Bala-
ton szelettel díjaztuk a részvételt.
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Eszközeinket igyekszünk bővíteni, pl.
erre az alkalomra készítettem egy
balatoni halfelismerő játékot. A többi
program szokásos módon zajlott: a
nagyobbak víz-totót tölthettek ki, az
„Utazás a Balaton körül” óriás tár-
sasjátékkal játszottunk a gyerekek-
kel, Jóga mókáztunk, papírhajókat
hajtogattunk, majd vízre tettük őket,
megkoszorúztuk a Balatont és még
lehetne sorolni az érdekesebbnél ér-
dekesebb programokat. 
3. Föld napja (2015. ápr. 22.)
Mindkét településen „város illetve fa-
luszépítő” akciót szerveztünk. Bala-
tonkenesén a Babák ligetében, Aka-
rattyán a Kisfaludy sétányon tevé-
kenykedtek a szorgalmas NABE ta-
gok. Gazoltunk, virágot ültettünk,
Akarattyán a végén még szalonnát
is sütöttünk. 
4. Zsámbéki kirándulás (2015. ápr.
25.) 
Az idén végre el tudtunk menni ki-
rándulni, úti célunk Zsámbék volt.
Megnéztük a Romtemplomot, a Zi-
egler Ostyagyárat, Lámpamúzeumot.

A nap végére sok szép élménnyel,
hasznos tudással a tarsolyunkban
térhettünk haza. A kellemes, fárasztó
nap után mindenkinek az volt a vé-
leménye, hogy bizony kellenek az
ilyen csapatépítő együttlétek.
5. Akarattya (2015. máj. 1.)
Akarattyai tagjainkkal beneveztünk
a főzőversenyre. Halászlénkkel 3. he-
lyezést értünk el. Nagyszerű hangu-
latban telt el a nap, nagyon jól érez-
tük magunkat. NABE sátrunkban
ÖKO-játszóházzal vártuk az érdek-
lődő gyerekeket. 
6. Ne dobd el! Használd fel! Gondold
újra! 
A Környezetvédelmi Világnap (június
5.) alkalmából csoportunk kreatív al-
kotói pályázatot hirdetett óvodások-
nak, iskolásoknak, családoknak. Az
alkotások alapanyaga bármi lehetett,
ami másodnyersanyag vagy hulladék
(dobozok, üvegek, műanyagok, játé-
kok, fémek, textilek, nem használt
tárgyak, alkatrészek)

A pályázattal a célunk a környezet-
védelemre nevelés, a lakossági hul-

ladékcsökkentés elősegítése, a kreatív
újrahasznosítás a háztartásban, il-
letve a tudatosabb vásárlásra és ener-
giafogyasztásra irányítani a figyel-
met. 

A pályázatra nagyon sok ötletes al-
kotás érkezett, szakmai zsűri segít-
ségével választottuk ki a helyezette-
ket. A pályamunkákból kiállítást ren-
deztünk Kenesén (06.0 5-től -06.07.-
ig) és Akarattyán (06.09.-06.13.-ig)
egyaránt. 

A balatonkenesei kiállítás megnyi-
tóján ünnepeltük a NABE 20 éves év-
fordulóját, hiszen csoportunk kezde-
tektől fogva tagja ennek az egyesü-
letnek. Díszvendégünk Szauer Rózsa
a NABE elnöke volt. Műsorral, tor-
tával köszöntöttük meghívott vendé-
geinket, a jelenlévőket, megemlékez-
tünk az alapító tagokról, kihirdettük
a pályázat nyerteseit. A fődíjat, egy -
balatoni vitorlázást - az akarattyai
kézimunka szakkör nyerte. 2. helye-
zést a Pilinszky János Ált.Isk és AMI
6. osztálya kapta. A 3. helyezést egyik
NABE tagunknak ítélte a tisztelt
zsűri.

Akarattyán június 9.-én volt a kiál-
lítás megnyitója. Szintén műsorral,
egy kis vendéglátással, valamint Ujj
Tamás előadásával készültünk erre
az eseményre. Sajnos nagyon keve-
sen jöttek el, szerencsétlenségünkre
pont egy nagy vihar kellős közepén
volt a megnyitó. 
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Szponzoraink az önkormányzata-
inkon kívül a Katica pékség, Kocsis
Kenese Kft., Kovi Yahkt Szerviz, Ele-
ven Cukrászat, Kürthy Lajos borrendi
tag és a Globe Dental. 
7. Hajómodellek bemutatása Bala-
tonkenesén (2015. jún. 13.) 
Megkeresett bennünket Biczók József
modellező, hogy szeretné bemutatni
gyerekekkel készített hajómodelljeit
Balatonkenesén, mivel innen indult
az első „sóhajó”. Balatonkeneséről
szállította a sót Keszthelyre, visszafelé
pedig fát, bort és egyéb termékeket
hozott. Szélcsend idején evezővel is
haladhatott. Festetics György Főnix
nevű hajója 1797. július 15-én került
vízre. Ennek emlékére 5 db Főnix ha-
jómodellt szerettek volna vízre bocsá-
tani, de sajnos az erős szél miatt csak
a parton lettek kiállítva a modellek. 
8. Akarattyai napok (2015. aug. 15.) 
ÖKO-JÁTSZÓHÁZUNKKAL települtünk ki,
újra nagy sikert aratva a gyerekek
körében. 
9. Balatonkenese Lecsófesztivál
(2015. aug. 22.)
Csapatunk úgy döntött, hogy bene-
vezünk a lecsófőző versenyre. Először
vettünk részt a megmérettetésben,
„cipóban tálalt lecsónkkal”. Onnan
jött az ötlet, hogy nem akartunk fe-
leslegesen műanyagtányérokat hasz-
nálni. Díjat ugyan nem nyertünk, ta-
pasztalatot viszont igen. 
10. Virágkötészeti verseny Siófok
(2015. szep. 25.)
A NABE siófoki csoportja „Zichy Zsó-
fia, a festő lánya - a virágok rajon-
gója” - emlékére virágkötészeti ver-
seny hirdetett, melyen mi is részt vet-
tünk. Ahhoz képest, hogy először kö-
töttünk biedermeier stílusban csok-
rot a profik mellett, nagyon jól sike-
rültek kompozícióink. 

11. Márton Napi Libaságok - Kultúra
Háza Balatonkenese (2015. nov. 7.)
A régi hagyományokat ápolva, Már-
ton napi családi délutánunk hatal-
mas sikert aratott. A kézműves fog-
lakozásokon (állomáshelyeken) to-
longtak a gyerekek. Tagjaink igen
kreatív ötletekkel várták az érdeklő-
dőket. Vargáné Dobó Katalin vezette
táncház sem maradhatott ki a prog-
ramból. Hosszú sor állt a Libás totó
kitöltésénél is. Minden gyermeket ju-
talmaztunk az ügyességéért. A nap
végén a saját készítésű lampionokkal
vidáman vonultak fel gyerekek, szü-
lők s minden résztvevő. Nagy sikere
volt, mint mindig a libás ételeknek
(libatepertő, libazsír kis üvegekben,
libazsíros kenyér, ludaskása), a házi
süteményeknek (NABE tagok jóvol-
tából). A Kelet Balatoni Borrend tag-
jainak - Keresztes János, Kürthy Ibo-
lya Balatonkenese, Thury Attila Ba-
latonakarattya, Horváth Csaba, Mi-
halovics Miklós Balatonvilágos ado-
mányaként új borokat is lehetett kós-
tolni. 

12. Advent: gyertyagyújtás Balaton-
akarattyán 
Immár hagyomány, hogy az akaraty-
tyai adventi vasárnapok programja-
inak összehangolását csoportunk
vállalja. A hatalmas adventi koszorút
is mi készítjük el. A vendéglátást a
Fürdőtelep Egyesület, a Nyugdíjas
klub, a mi csoportunk és az Önkor-
mányzat vállalta. A vidám hangu-
latú délutánokon az akarattyaiak ap-
raja-nagyja együtt van, jókat beszél-
getve egy kis forralt bor, tea és süte-
mény mellett. Célunkat elértük, iga-
zán ráhangolódtunk az ünnepre, a
karácsony fénye, melege betöltötte
mindannyiunk szívét. Csoportunk
nevében kívánom, hogy ebből az ér-
zésből egész éven át jusson minden-
kinek. 
13. ÖKO-JÁTSZÓHÁZ Balatonkenese
Óvoda (2015. nov. 28.)
Az óvoda szülői munkaközössége fel-
kért bennünket, hogy valamilyen
programmal segítsük családi dél-
utánjukat. A felkérésnek örömmel
tettünk eleget. Elveinkhez híven a
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Viccrovat

Olvasóink megelégedésére és kérésére
folytatjuk vicc rovatunkat (főszer-
kesztő).

Egy szőke nő érdeklődik a vegyes-
boltban:
– Cipőpaszta van?
– Hogyne, kérem. Milyen cipőre?
– Negyvenkettesre

*
Hogyan oszlatja fel a skót rendőr a
tüntető tömeget?
Leveszi a sapkáját és kéregetni kezd.

A hajótörött – összeszedve utolsó ere-
jét – kiúszik a lakatlan szigetre. Par-
tot érve a fáradtságtól elájul. Arra
tér magához, hogy ott áll mellette a
felesége és üvölt:
- Hol voltál, Józsi?! A hajó már tegnap
elsüllyedt!

*
A tanár kérdezi a kislány anyjától:
– Mondja, honnan örökölte a kislánya
azt a hatalmas
tudásszomját?
–A tudást tőlem, a szomjat az apjától.

Egy férfi borotválást kér a borbély-
nál.
A borbély, hogy jobban feszüljön a
bőr az arcán, ad neki egy fagolyót.
– Kérem vegye ezt a szájába, akkor sok-
kal szebben tudom borotválni.
– Rendben. – feleli a vendég és berakja
a golyót a szájába, majd teli szájjal
megkérdezi:
– És mi van akkor, ha véletlenül lenye-
lem?
– Semmi gond. – feleli a mester. Majd
holnap visszahozza, ahogy a többiek.

természet szeretetére, védelmére gon-
dolva a szelektív hulladékgyűjtés té-
májában készültünk. Erre az alka-
lomra beszereztünk újrahasznosított
anyagból készült tárolókat, gyűjtöt-
tünk papírt, apróbb fémtárgyakat,
tisztára mosott műanyag és üveg-
hulladékot és ezeket összeömlesztve
tettük a gyerekek elé. Az volt a fel-
adatuk, hogy önállóan válasszák ki,
hogy mit és hova dobjanak. Monda-
nom sem kell, hogy nagy sikere volt
a játéknak. 
14. Óvodai karácsonyi ünnepségek
Balatonkenesén és Balatonakarattyán 
Az óvónők számára biztosítottunk
egy kis összeget, hogy karácsonyra
vásároljanak valamilyen játékot cso-
portjuk számára, mivel ők tudják,
hogy mire van szükségük. Örömmel
vettünk részt az óvodai karácsonyi
ünnepségeken, ahol átadhattuk aján-
dékainkat a gyerekeknek. 
15. Degesz étterem (2015. dec. 29.)
Évzáró összejövetelünkön beszámol-
tam az elmúlt időszakról. Elmond-

hatom, hogy eseményekben gazdag,
mozgalmas évet tudhatunk magunk
mögött, sőt a tervezetteken felül tel-
jesítettünk. Kitűzött céljainkat meg-
valósítottuk, szorgos tagjainknak kö-
szönhetően. Majd egy jó hangulatú,
finom vacsorával zártuk le a 2015-
ös esztendőt. 

Ezúton is szeretném megköszönni
magam és a csoportunk tagjainak

nevében, mindazoknak a munkáját,
többek között az önkormányzat dol-
gozóinak, akik a segítségünkre vol-
tak, Balatonakarattya önkormányza-
tának és képviselőinek, hogy támo-
gatásukkal hozzájárultak az akaraty-
tyai programjaink megvalósításához
és a működésünkhöz.

THURY ATTILÁNÉ

NABE, csoportvezető
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A Balaton felszínének ritmusos mozgása
Lóczy Lajos: A Balaton tó hidrografiája 1920 (Kivonat)

A régibb közleményekben olvashat-
juk, hogy a Balatonon az apály és
dagály jelenségei is mutatkoznak. Ré-
góta észrevették, hogy a partokon a
víz magassága néhány óra időköz-
ben, tehát 24 óra alatt, többször vál-
tozik és 30 cm-nyi vízmagasság kü-
lönbséget is adhat. Csaknem olyan
nagy ez, mint az Adriának árapály-
magassága Fiuméban.

Néhai Hencz Antal építészmérnök
vizsgálta először rendszeresen, ön-
működő vízállásjelzővel ezt a tüne-
ményt 1890-ben a keszthelyi parton,
ahol 40-50 cm különbségeket is adott
a nagyon szabálytalan ingadozás.

A Balaton bizottságnak első tenni-
valója volt ezt a kérdést tanulmá-
nyozni. Siófokon, Balatonkenesén,
Keszthelyen, később Tihanyban állí-
tottunk fel temérdek vesződséggel, a
széltől hajtott homokkal, a jéggel
küzködve, önműködő órafeljegyzéssel
egybekötött műszereket, egy-egy „lim-
nográfot’’. Ezeken 1 m hosszú, 52 cm
széles, órák és milliméteres vonalakra
vonalzott papirlapokra a vízmagas-
ságokat festékes tű jegyezte föl.

Ezeknek a szabálytalannak látszó
ingadozásoknak tömkelegéből Chol-
noky Jenő hámozta ki a Balaton rit-
musos, árapályszerű vízszínt inga-
dozásainak törvényeit.

A Balaton hosszában fújó szelek, ha
keletről fújnak, Keszthelyen, ha pedig
nyugatiak, Balatonkenesén emelik fel
a vizet, míg a tó ellenkező végén egyi-
dejű apadást okoznak. Az északi szél-
irányok az alsó partra hajtják ki a vi-
zet, a déliek a felső vízszélen okoznak

jól észrevehető vízemelkedést. A ha-
tás természetesen a szél sebességével
áll egyenes arányban. Nemcsak a
szél, a nagyobb légnyomás is képes a
kisebb barométerállású part felé
nyomni a vizet. Ha a parton mara-
dunk, vagy a limnográf görbéjét néz-
zük, tapasztaljuk, hogy a víz színtje
bizonyos idő múlva visszaszáll abba
az állásba, amelyben a megfigyelés
kezdetén volt, majd ismét emelkedik,
illetőleg süllyed.Egycsomós álló hul-
lámot alkot ez a mozgás.

Amikor pedig a szemközti parto-
kon egyszerre áll be vízszintemelke-
dés és lesüllyedés, akkor a partokat
összekötő vonal szélső negyedeiben
van egy-egy csomó és a víz közepén,
a partokon lévővel ellenkező vízállás.
Az ilyen himbálás kétcsomós álló-
hullámnak felel meg. 

Ezek a mozgások a tengeri árapályt
keltő, a Nap és Hold vonzásából szár-
mazó kozmikus erőktől függetlenek.
Sokkal kisebb a tó hosszán a vég-
pontok távolsága, hogysem a hold-
kulminálás négypercznyi időköze
számba vehető nehézkedési különb-
séget okozhatna.         

Nemcsak a Balatonon, hanem Eu-
rópa minden nagyobb taván felismer-
ték a vízszintnek ezt a „Seiche” névvel
jelzett ingadozásait, sőt a tengerek
elzárt kisebb medenczéiben és öblei-
ben is konstatálták ezt a tüneményt,
mint az árapálytól különbözőt.

Keszthelyen és Balatonkenesén a
szabályos ingások a Balatonon Chol-
noky Jenő tanulmányai szerint ötfé-
lék:

1. Egycsomós hosszingás Keszthely
és Balatonkenese között 10-12 órai
periódussal.

2. Keszthely és Tihany között két-
csomós ingás két óra 22 percz perió-
dussal.

3. Tihany és Balatonkenese között
egycsomós „Seiche” egy óra 57 perc
periódussal.

4. Ugyancsak Tihany és Balatonke-
nese között kétcsomós hosszingás
egy óra periódussal.   

5. A keszthelyi öböl keresztingása
43 percz periódussal.

A Balaton vízszintjének szél okozta
denivellácziói a tó partjain áramlá-
sokkal járnak. Ahol szélesebb a Ba-
laton, ott az áramlás lassú és alig
mérhető; a tihany-szántódi szoros-
ban azonban, ahol a tó egyszerre 1,5
km-re szorul össze, az ide-odaáram-
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lás sebessége igen nagy lehet. A ré-
vészek figyelmeztettek, hogy itt a tó-
nak erős folyása van, amely szerintük
háromórai időközben majd nyugat-
nak, majd keletnek tart. Sebessége
olyan nagy lehet, hogy a komppal
való átkelést is megnehezíti. Közel
ehhez 1896-ban kimacskázott tuta-

jon sebességmérő műszert állítot-
tunk fel. Ezzel Cholnoky Jenő a tiha-
nyi szorosban az áramlást mérve: 60-
86 cm másodperczenkinti sebességet
határozott meg; sőt a legmélyebb
hely fölött 1,0-1,2 m-nyi sebességet
mérhetett, azaz a legnagyobb dunai
sebességet Budapesten.

A folyás a tihanyi parthoz közel, a
„Kút” nevű 11 m-es legnagyobb ba-
latoni mélyedést ejti útba. Nyilván-
való, hogy a tó legmélyebb fenekét
Tihany alatt ez az áramlás szüntelen
mozgásaival segítette kimosni.

Kivonatot összeállította:
RÁNKY PÉTER

Mészöly Géza akarattyai festménye 
Ligeti Antal, a képtár őre,1867-ben
felfigyelt egy fiatal fiúra, aki a múze-
umban festők képeit másolgatta. Li-
geti segítségével került ki Bécsbe, ahol
az Akadémia növendéke lett. Tanul-
mányait 1872-ben fejezte be. 1873-
ban átköltözött Münchenbe, ahol sa-
ját műterme volt. 1882-ben Párizs-
ban. 1885-től ismét Budapesten élt.

Mészöly Géza tájképfestő volt, aki-
nek munkássága főleg a Balatonhoz
köthető. Előszeretettel festette a tájat,
az ott élő embereket, halászkunyhó-

kat. Képeit nagy gonddal és aprólé-
kos kidolgozással alkotta. Több képet
festett a Balaton keleti részéről, a
löszfalról, Balatonvilágoson, ezért vi-
lágos festőjének is nevezik. 

A „Balaton az akarattyai partokkal”
című, nagyméretű képét olajjal vászonra
festette 1885-ben, 43 évesen Budán a
Lánchíd u. 6. alatt az 1885-ös Országos
Kiállításra. A kép a Magyar Nemzeti Ga-
léria tulajdona az állandó kiállításon.

Honnan láthatta Mészöly Géza az
akarattyai partokat, amelyet megfes-

tett? Hogyan, és miért festette meg
e képét két évvel halála előtt? Ez a
kép, illetve festője milyen helyet fog-
lal el a magyar és az európai festé-
szeti folyamatokban?

A kérdésekre a választ megkaphat-
juk Ötvös Zoltán A „Balaton öble az
akarattyai partokkal 1885.” Mészöly
Géza neohollandi löszrealizmusa
című értekezéséből.

http://www.mke.hu/sites/default/fi
les/attachment/ertekezes_otvosz.pdf

Összeállította: RÁNKY PÉTER
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Színházi ajánló
ABIGÉL • musical
Rendező: Tóth Loon
Musical Szabó Magda regénye alapján
Az Abigél korosztályom egyik meghatározó ifjúsági él-
ménye volt, és azon ritka esetek közé tartozik, amikor
előbb láttam egy történetet filmen, mint elolvastam
volna. A négy részes tv játékot annyira vártuk, hogy
minden rész előtt felmentünk a bátyámmal a padlásra
leellenőrizni, hogy a pécsi antennát nem fordította el a
szél, mert így biztosan jobb lesz a kép…

Ginát, az elkényeztetett pesti kamaszlányt apja, Vitay tá-
bornok, minden magyarázat nélkül elviszi egy távoli vá-
ros református nevelőintézetébe. Senkitől nem búcsúzhat
el, apjával is csak hetenként egyszer beszélhet telefonon.
Az otthoni vidám és könnyed élet helyett rideg, percnyi
pontossággal beosztott órarend szerint kell élnie.
Szabó Magda lányregényként induló története hamar
történelmi krimivé nemesedik, miközben végigkövethet-
jük, hogyan lesz az elkényeztetett pesti kamaszlányból,
Vitay Georginából rövid időn belül komoly, felelősségtu-
datú felnőtt.
A nagyszerű regény musical változatát mutatjuk be, és
személy szerint akkor leszek elégedett, ha azok a fiatalok,
akik most musicalként találkoznak vele először, késztetést
éreznének arra, hogy a regényt is a kezükbe vegyék, mint
én egykor…

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM • színmű
Rendező: Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai-díjas
Ez egy klasszikus, romantikus mű, szerelemmel, ármány-
nyal fűszerezve. Schillernek talán a legtöbbet játszott és

legnépszerűbb darabja, általában minden színház mini-
mum húszévenként műsorára tűzi. Már ideérkezésem
idején is fontolgattam (hét évvel ezelőtt) a darab bemu-
tatását, most jött el az ideje, mert igazgatónk, Oberfrank
Pál kérésére a jövő évre általam tervezett lehetséges da-
rabok közül emellett döntött, és én ezt örömmel nyug-
táztam. Remélem, mind a közönségnek, mind a színé-
szeknek nagy örömük lesz a darab bemutatásában.
(Eperjes Károly rendező)

TOKAJI ASZÚ • Zenés vígjáték
1940 legnagyobb zenés színházi sikere kétségkívül Eise-
mann Mihály és Szilágyi László új operettje, a Tokaji
aszú volt, amely még három évvel később, a háború
végén is műsoron maradt, sőt meg is filmesítettek. A
rendkívül népszerű szerzőpáros korábban többek között
az Én és a kisöcsém, a Hyppolit, a lakáj és a Zsákba-
macska révén lett országosan ismert. Eisemann Mihály
most sem fukarkodott tehetségével, olyan slágerei sze-



KULTÚRA

31

2016. január–február

repelnek az operettben, mint a “Pénz beszél”, a “Fáj, a
szívem”, a “Május van, az orgona virágzik”, vagy a “Rózsa,
rózsa, bazsarózsa”, no meg sok más ismert dallam, amely
most az új átdolgozás során került a darabba.

CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG • komédia
Rendező: Kéri Kitty
Egy nemzetközi konferencia, egy nős neurológus, aki
élete legfontosabb előadására készül. Egy 18 éve nem lá-
tott szerető, aki ekkor tér vissza szerelmük gyümölcsével,
egy gyanakvó feleség, aki előtt mindent magára vállal a
hűséges barát. Egyre több paróka és főnővér, nyugtató
injekció és whiskey, kerekesszék és ablakpárkány, őrmes-
ter nagybácsi és aranyér, tündérjelmez és varázspálca…
Ray Cooney komédiáját hosszú évek óta fergeteges si-
kerrel játsszák az egész világon. Nevetőgörcs-oldóját ne
hagyja otthon!

LILIOM
Rendező: Juhász Róza
Liliom, a ligeti hintáslegény, egy tavaszi napon találkozik
Zeller Júlia mindenessel. Julit a körhinta tulajdonosnője
kitiltja a hintáról, mert állítólag erkölcstelenül viselkedett.
Liliom megvédi a lányt, és ezért kirúgják az állásából.
Juli vele marad, pedig ha nem ér haza időben, őt is elbo-
csátják. Az estébe forduló szürkületben, egy félreeső pa-
don együtt hallgatnak arról, amire nincsenek szavaik.
És együtt kezdenek másnap új életet, pénz nélkül, lakás
nélkül, munka nélkül, jövő nélkül. Szerelmük, azonban
a külvárosi hétköznapok nélkülözésében, szomorú, tra-
gikus véget ér...

Ki a költő?
Küldök egy verset, amelyet közel ötven éve őr-
zök. Az általános iskolai magyar-történelem ta-
nárnőmtől, Dr. Füsi Lajosnétől, Mária nénitől
kaptam, amikor megtudta, hogy van közünk
Akarattyához. Sajnos azt a hibát elkövettem,
hogy nem írtam rá a szerző nevét, ezért a mai
napig nem tudom, kinek a verse.

Annak idején kézírásban kaptam tőle és még
Anyukám gépelte le. Sajnos a kézírás elveszett.
A tördelést is próbáltam az ő általa megadott
módon továbbadni.

Nekem tökéletesen visszaadja az őszi, akaraty-
tyai Balaton hangulatát! Én nagyon szeretem!
Talán ki lehet deríteni, kinek a műve.

ZSEMBERY BARNABÁS

Őszi csend

Ős akarattyai nádas. A nyáron
messze, Tikacs felé szállt a kacaj.
Csöndes a part. A habokba lapátom
vízkarikát karikára kavar.

Fénylik a víz. A sirály se kerülget,
egy vöcsök úszik a tó közepén.
Vadrucapárok eléje repülnek.
Ősz felé jár. E világ az enyém.

Távol a part peremén az akácok
szürke palástja a tóra terül,
s ott, hol a napnak aranyhaja játszott,
minden ezüsttakaróba merül.

Minden ezüst körülöttem e percben,
víztaraj, ég színe, fény odafent.
Nincs, ki a múltra ma könnyet ejtsen,
és a jövőt se kutatja a csend.

Ős akarattyai nádas. A nyáron
messze Tikacs felé szállt a kacaj.
Csillog a víz. A habokba lapátom
kis karikát karikára kavar.
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Könyves Kálmán király által kiadott,
1109-ben kelt oklevél a Magyar Or-
szágos Levéltár legrégibb, eredetiben
fönnmaradt oklevele és egyben jogi
írásbeliségünk legrégibb emléke. A
pergamen megőrizte számunkra a
Szent István király neve alatt fenn-
maradt egyetlen kétségtelen hitelű
oklevélszöveget. A történeti kritika
ebben az egyben nem talált betol-
dásra vagy hamisításra utaló nyomot.
A szöveg a szerveződő Magyar Ki-
rályság hivatali írásbeliségének első
darabjai közül való. Méltán sorol-
ható a többi államalapítást jelképező
emlékünk mellé. A görög és latin
nyelven írt kétnyelvű hártya is arra
figyelmezteti a kései utódokat, hogy
ne felejtsék el: országuk Európa keleti
és nyugati része között helyezkedik
el, mintegy összekötő kapocsként.

Szent István eredeti oklevelét egy
peres ügyben használták fel. Az ok-
levél össze volt tekercselve és a te-
kercset pecsét zárta le. Mivel a pecsét
feltörésével az eredeti oklevél hitelét
vesztette, meg kellett újítani azt. A
latin rész egyúttal újra összefoglalta,
és az eredeti oklevél kiadása óta eltelt
idő alatt bekövetkezett változásokhoz
igazította a királyi rendelkezést. „Ist-
ván, a keresztény, egész Magyarország
királya” egyes szám első személyben
számol be arról, hogy a veszprém-
völgyi apácák számára monostort
alapított, és felsorolja az apácáknak
adományozott birtokokat, amelyek
közül például: Veszprém, Szárberény,
Szántó, Duna, Szombat, Paloznak,
Mira, Patadi, Melegdi, Máma, Sán-
dor, Knésa, Csittény, Padrag, Csaleszi,
Gerencsér.

Az alapítólevél azért volt görög
nyelvű, hogy a monostor alapítása
Szent Imre hercegnek a Margit-legen-
dában említett jegyesével, egy isme-
retlen nevű bizánci hercegnővel hoz-
ható kapcsolatba. Legvalószínűbben
1015-1018 táján történhetett az ala-
pítás, amikor a magyar-bizánci vi-
szony katonai szövetséggé alakult. A
XIII. században az oklevelet a kor szo-
kásának megfelelően egy másik hár-
tyára is átmásolták, így az alapítólevél
két példányban - egy hiteles és egy
hamis változatban - is ránk maradt.
Az okleveleket a veszprémvölgyi mo-
nostorban őrizték a törökök bejövete-
léig. Feltehetően Fehérvár 1543. évi
eleste után menekültek el az apácák
értékeikkel Körmendre. 1627-ben, a
rend megszűnése után a győri jezsui-
ták kapták meg királyi adományként
az apácák birtokait és azokkal együtt
a birtokokra vonatkozó okleveleket is.
Amikor 1773-ban feloszlatták a jezsu-
ita rendet, mindkét példány a Magyar
Kamara levéltárába, majd pedig a ka-
marai levéltárral együtt az újjáalakuló
Országos Levéltárba került. A vizsgá-
latok során a kutatók számos nehezen
megválaszolható kérdéssel szembesül-
tek. A legfontosabb az volt, hogy a két
oklevéllel csak egy pecsét maradt ránk.

Kálmán király ma már különálló
pecsétje eredetileg feltehetően a hi-
teles példány hátlapjára volt befüg-
gesztve. A 18-19. század fordulóján
a pecsét már nem a ma hitelesnek
tekintett, hanem a másik - a hamis -
példányon volt, mivel a két oklevél
szövege első ránézésre azonosnak tű-
nik, természetesen a pecsétes pél-
dányt tekintették hitelesnek.

Az Országos Levéltár egy csere ered-
ményeként megkapta a Nemzeti Mú-
zeumtól a Németországból megszer-
zett Hunyadi-Brandenburgi levéltá-
rat, az ügylet részeként át kellett en-
gednie a múzeum levéltárának né-
hány olyan oklevelet, mely két pél-
dányban volt meg.

1895-ben tehát az Országos Levéltár
átadta a Nemzeti Múzeum levéltárá-
nak az alapítólevél pecsételetlen, má-
solatként számon tartott példányát,
és megtartotta magának az akkor ér-
tékesebbnek vélt és hitelesnek minő-
sített pecsétes példányt. Az oklevél át-
adása után Czebe Gyula a görög szö-
veg, majd pedig Hómán Bálint a latin
szöveg mesteri kritikájával bebizonyí-
totta, hogy a Nemzeti Múzeumba ke-
rült pecsételetlen példány a hiteles.
Elképzelhetjük, hogy mit éreztek azok
a kiváló történészek - Pauler Gyula,
Óváry Lipót, Tagányi Károly és Csánki
Dezső - akik akkoriban az Országos
Levéltárban dolgoztak, az pedig, ami
a levéltárban maradt, az apácáknak
a veszprémi püspökkel folytatott pe-
rében született hamisítvány. 

Forrás: Levéltári Szemle, 38. (1988)
3. szám • Érszegi Géza: Szent István
görög nyelvű okleveléről.

Összeállította: RÁNKY PÉTER

A Csittény hegy nevének története
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Ki kicsoda a képen?

Legutóbbi képeinkhez érkezett meg-
fejtés! Spergli István vélte felfedezni
édesanyját Spergli Istvánnét, Mészáros
Ibolyát és Citkovits Lajost az október-
novemberi újságban közölt képen,
amelyen bejelöltük a személyeket.

Kérjük írják meg kit ismernek fel a
következő két csoportképen!

Továbbra is kérjük kedves olvasó-
inkat, aki felismer valakit a képeken,
jelezze a szerkesztőségnek. Aki je-
lentkezik a képen felismert szemé-

lyek nevével, megfejtéssel, az könyv-
díjazásban részesül. Továbbá kérjük
olvasóinkat gyarapítsák értéktárun-
kat és küldjenek képeket a következő
szám „Ki kicsoda a képen?” sorozat-
hoz. RÁNKY PÉTER
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Németh Gyula nyaraló olvasónk bi-
zosan felismerte a decemberi szám-
ban közölt képen Lojzit - Kiss Alajost.
A szalmakalapos személyre tippelt:
Tomaj Dénes (László?). Gratulálunk
a könyvnyereményhez. Ő küldte az
alábbi képrejtvényt: 

Találtam egy régi fotót, ami alkalmas
lehet rejtvénynek. Igaz, hogy felismerhető
személy nincs a képen, de három találós
kérdést fel lehetne tenni. Valahogy így:
1. Mi a neve a képen látható utcának?
2. Hogy hívták ezt az utcát a II. világ-

háború előtt?
3. Ki vezeti a képen látható autót?
Ez a kérdést az önkormányzat két tag-
jának lehetne feltenni, egyelőre nem
árulom el, hogy kinek.

Üdvözlettel: NÉMETH GYULA
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A Balaton déli-parti vasútvonalának 1902-ben történt
forgalomba helyezése után Kossuth Lászlónak (az 1948-
as szabadságharc köztiszteletben álló vezetője, Kossuth
Lajos fiának) lelkes, alkotó közreműködésével készítették
elő és építették meg a Balaton északi parti vasútvonalát
Székesfehérvár és Tapolca között.

Ekkor készült el a Balaton keleti fő közlekedési útját
keresztező, körülbelül 8 méter mély vasúti bevágás felett
az első vasbeton közúti híd és a magas part rézsűjén ve-
zetett vasúti pálya csúszás elleni védelmét növelő, patkó
alakú, körülbelül 100 méter hosszú faragott kő szerke-
zetű alagút is.

Az új vasútvonal forgalomba helyezése ünnepélyes ke-
retek között 1908-ban történt meg.

Amikor a vonat az akarattyai állomást Tapolca felé el-
hagyta gyönyörű látvány tárult az utazóközönség szeme
elé. Tiszta időben nemcsak a Balaton teljes keleti me-
dencéjét, hanem a Tihanyon túl a boglári, fonyódi déli
és a Badacsonyig vonuló északi parti hegyeket is lehet
látni. Ez a látvány a magasra nőtt fák és egyéb növényzet
miatt csaknem az ötödére csökkent.

A II. világháború vége felé, amikor a szovjet csapatok
a térséghez közeledtek az akarattyai közúti híd és a vas-
úti alagút is veszélybe került. A magyar utászok pa-
rancsba kapták, hogy mindkét műtárgyat fel kell rob-
bantani.

A hidat már 1944.december első napjaiban aláaknázták.
Felrobbantását akkor még Szente Károly kiváló repülő
őrnagy közbelépésével sikerült megakadályozni. Ez akkor
veszélyes bátor hőstettnek számított. A vasúti alagutat
azonban ugyanazon a napon berobbantották. A hatalmas
detonáció miatt a környéken rengett a föld.

Két héttel ezután, amikor a szovjet csapatok a magyar
és német haderő által előre kiépített „Margit erődvonalat”
naponta megismételt támadásokkal sem tudták áttörni
légi támadást indítottak az utánpótlási területek ellen.
Ennek első hulláma – egy tucat bomba – a hidat úgy le-
rombolta, hogy helyette egy rögtönzött fahidat kellett
építeni. Ezen a fahídon vonultak át az 1945. január 18-i
magyar német ellentámadás gépesített alakulatai és 1945.

március 22-én már ellenállás nélkül a szovjet csapatok
nyugat felé.

A háború befejezése után a civil közúti forgalmat is ez
az „ideiglenes fahíd” biztosította 1947-ig a második vas-
beton híd megépítéséig.

Az új híd építésében jómagam is részt vettem a többhó-
napos ács- és állványozó munkában. A berobbantott vasúti
alagút újjáépítése több ezer köbméter földmunkát és több
száz köbméter kő mozgatását igényelte. Ez, kezdetben,
civil közmunkában, majd később – a feladatok veszélyes-
sége miatt – a magyar demokratikus katonaság a MÁV
szakembereinek irányításával lett teljesítve. Apám, bátyám
és én több hónapon át felváltva dolgoztunk itt kötelező
közmunkában. A híd és az alagút újjáépítésében teljesített
nehéz fizikai munkában – 50 kg-os fagerendák cipelésében,
60 kg-os kövek emelésében – úgy megedződtem, hogy ezt
követően több évtizedes rendkívüli fizikai és szellemi túl-
terhelésekkel járó feladatokat is teljesíteni tudtam.

A második vasbeton híd körülbelül hatvan éven át szol-
gálta az egyre növekvő forgalmat, addig, amíg az úthá-
lózat fejlődésének megfelelő gyalogos- kerékpár aluljá-
róval kialakított szélesebb, szintben is megemelt harma-
dik, új és korszerűbb vasbeton hidat megépítették. Ettől
kezdve a híd a balesetmentes, kényelmes gyalogos és ke-
rékpáros közlekedést biztosítja.

Akarattyán járva gyakran sétálok át ezen a hídon és a
vasúti alagút felett (a hajdani 20 méter átmérőjű kráter)
felső szélén állva a Balaton gyönyörű látványát sokszor
megcsodálva jó érzéssel tölt el, hogy –többek között –
ezek újjáépítésében is részt vállalva ezzel is tudtam tenni
„valamit” Akarattyáért. Sajnálom, hogy Akarattyát el-
hagyva a vonatból a Balaton felé nézve az időközben
megnőtt magas fák és a sűrű növényzet miatt a korábbi
panoráma egyötöde látható, de a csoda négyötöde még
élénken lebeg a szemem előtt.

Írásaimat, amelyeket most 85 évesen már nehezen tu-
dom megfogalmazni, jó szívvel ajánlom a téma iránt ér-
deklődő minden Kedves Olvasó figyelmébe.

TASLÁR TIBOR, egy lelkes akarattyai

Az akarattyai közúti hidak
és a vasúti alagút története
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A következő riport készítéstől egy
kicsit féltem, illetve tartottam a té-
mát illetően, mivel az autóverseny-
zéshez nem nagyon értek. Ripor-
talanyom Baumgartner Zsolt rög-
tön eloszlatta félelmemet, mivel
nagyon barátságosan fogadott és
rögtön igazi horgászhoz méltóan
büszkén mutatta az elmúlt napok
zsákmányát, a méretes pontyokat
és süllőket, melyeket ő fogott. Mi-
kor megemlítem, hogy ő az egyet-
len magyar versenyző, aki a
Forma1-ben versenyzett és pontot
is szerzett, elmondta, hogy az em-
ber nem azért csinálja, hogy ezt el-
mondják róla, hanem magáért a
sportért, a versenyért.

1. Miért pont az autóversenyzést vá-
lasztotta?

Akarattyán a 90-es években mű-
ködött egy gokart pálya. Sokat vol-
tam ott, igazándiból akkor fertőződ-
tem meg. De mindig imádtam a mo-
torokat, mindent, ami benzingőzös.
Sok más sportot is kipróbáltam. Pél-
dául itt Akarattyán is működött egy
teniszpálya, sokat teniszeztem ott.

2. Utána a fontosabb állomások?
Elmentem Kecskemétre, ott műkö-

dik egy komoly gokart pálya, kipró-
báltam magam. Aztán jöttek az
eredmények. 1997/98-as szezonban
volt egy nagy balesetem, ahol csú-
nyán összetörtem magam. Össze-
tört kezem, lábam. Mint később ki-
derült az ellenfelek bekenték a fé-
kemet és ezért történt a baleset. Már
majdnem úgy volt, hogy abbaha-
gyom a versenyzést, amikor jött egy
felkérés, hogy kipróbálnának For-

mula-1 tesztben. 1997-ben Barcelo-
nában a teszt jól sikerült. Belgium-
ban is 2. helyezést értem el. Majd
Franciaországban részt vettem egy
egyéves komoly pilóta képzésben az
ELF szervezésében. A képzést fran-
cia multinacionális cégek szponzo-
rálták. Ez egy nagyon profi képzés
volt, mind a mai napig van 4-5
olyan Formula 1-es pilóta, akiket itt
képeztek ki. Az oktatás rendkívül
széleskörű volt, nemcsak a verseny-
zéssel kapcsolatos dolgokat, hanem
a nyelvet és marketing ismereteket
is elsajátítottunk. 1999-ben III. he-
lyezett lettem Németországban az
Európa Bajnokságon Formula 2000
szériában. 2000-ben indultam a né-
met Formula-3-as bajnokságban,
szénszálas autóval. Ez mind a mai
napig a Formula-1-es világbajnok-
ságok előszobája.

3. Mi volt a legnagyobb sikere?
Mindenképpen a német Európa

Bajnokságban elért eredményem.
Ezt egy nagyon nehéz sorozat előzte
meg. 2001-ben a Formula-3000-es

szériában volt lehetőségem indulni.
Csapattársamnál az olasz Coloninál
jobb eredményt értem el.  2003-ban
a Formula1-es Jordan-istálló egyik
tesztpilótája lettem. A Hungarorin-
gen a magyar nagydíjon a Jordan
egyik versenyzője megsérült, és he-
lyette én kaptam meg a lehetőséget
a futamon való indulásra. Sajnos
műszaki hiba miatt kiestünk. Az
olasz nagydíjon is én indultam. A
csapattársamnál itt is jobban telje-
sítettem, tizenegyedik helyen értem
célba. 

4. Ki vagy mi inspirálta ezen a pá-
lyán?

A sport, a verseny szeretete. Ric-
cardo Patrese nagy szerepet játszott
az életemben. Több ágon is össze-
fonódott az életünk. Még 1992-ben
ő nyitotta meg a Renault-Baumgart-
ner Autószalont. Nagy ívű karriert
futott be, a 80-as évek elejétől egé-
szen 1994-ig 257 nagydíjon ver-
senyzett. Ilyen sokáig, 15 évig nem
kis dolog ezen a pályán lenni, hiszen
minden folyamatosan változik, át-
alakul. Volt csapattársam is, és
mind a mai napig találkozunk, mi-
vel ő a Formula 1-es pilóta focicsa-
pat örökös elnöke.

5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
Mint említettem az 1996-ban volt

egy gokart balesetem, ahol nagyon
összetörtem magam. Autóverseny-
zésnél is voltak balesetek, de ott ne-
kem nem lett bajom, csak az autók
törtek össze. Viszont kudarcnak te-
kintem azt, hogy ezt a szép soroza-
tot nem tudtam folytatni, mint
Webber, vagy Alonso a Minardinál.
Nem voltak támogatók, valamint az

Játékosportré 10 kérdéssel
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üzleti érdekek is megváltoztak. Emi-
att van bennem egy kis keserűség.

6. Ha nem autóversenyző lett volna,
melyik másik sportágat választotta
volna?

Sokáig dzsúdóztam. Fociztam is,
most is tagja vagyok a pilóta fo-
cicsapatnak. Sokszor készültem egy-
egy versenyre öttusázókkal. Velük
együtt úsztam, futottam. Eleinte a
fiúkkal, majd a lányokkal. A felesé-
gemmel is ott ismerkedtem meg.
(Bartalis Zsófia, junius öttusa világ-
bajnok) Majdnem minden reggel
együtt úsztunk a KSI-ben.

7. Mire a legbüszkébb?
A családomra. A feleségemre és a

8 hónapos kislányomra, Annára.
Hálát adok a sorsnak, hogy megta-
láltam Zsófit és ő lett a feleségem.

8. Ha nem autóversenyzés, akkor mi-
vel foglalkozik a legszívesebben?

Nagyon szeretek horgászni. (Sike-
res!) Ilyenkor szép nyári estéken
szinte mindig bent ülünk a csónak-
ban a barátommal a Balaton köze-
pén és várjuk a szerencsét. Szeretek
még futni és kajakozni. Volt már,
hogy a kettőt összekötöttük váltó
formájában a Balaton körül.

9. Van-e még kapcsolat az autóver-
senyzéssel?

Igen, mint a Minardi csapat tagja
minden évben különféle promóciós
eseményeken vezetem a kétüléses
Formula-1-es versenymodelleket
Ausztráliában, Angliában és a Kö-
zel-Keleten. Utasaim között volt
már Del Pierro és Kylie Minogue is.
Igazi Forma 1-es feeling van ezeken
a bemutatókon.

10. Mit jelent önnek Akarattya?
A 70-es évek végén édesapám be-

leszeretett a tájba és itt a parton
vett egy házat. Akarattya nekem a
szabadságot jelenti, szinte nem is
járunk nyaralni máshová.

Kedves Zsolt! Köszönöm a riportot.
Mivel is búcsúzhatnék egy igazi
horgásztól? 

Görbüljön a bot!
VENTICS ÁGNES

A juniorok között szereplő Udvardy
Panna, akarattyai teniszező az auszt-
rál nemzetközi teniszbajnokságon
(Australian Open) párosban bejutott
a legjobb nyolc közé.

A Grand Slam tornákat a teniszver-
senyek között a legrangosabbnak te-
kintik, mivel ranglista alapján csak
a legjobbak tudnak felkerülni a fő-
táblára és megmérkőzni egymással.
Egy évben négy ilyen versenyt ren-
deznek, ami minden év januárjában
az Australian Opennel kezdődik Mel-
bourneben.

Ezeken a versenyeken, az alanyi jo-
gon való indulás volt Udvardy Panna
egyik álma, célja, ami idén sikerült
is. A 17 éves teniszező (60. a junior
világranglistán) felkerült az Austra-
lian Open Junior versenyének főtáb-

lájára. Ráadásul az első körben
nyerni is tudott az előtte rangsorolt
orosz Rybakina ellen 6:4, 6:2-re. Saj-
nos a legjobb 16 közé jutás nem si-

került, szoros meccsben kikapott az
indiai Thanditól.

Párosban azonban bejutottak a leg-
jobb nyolc közé! A negyeddöntőben
kikaptak a későbbi bajnok pártól, de
ők tudták leginkább megszorongatni
a Mihalikova-Kalinskaya párost, 2:6,
5:7-re.

Ezzel Panna lett a legeredménye-
sebb hazai versenyzőnk az Austra-
lian Openen. Az akarattyai teniszező
az idén elkezdi a felnőtt future ver-
senyeket is, mivel a célja profi felnőtt
versenyző lenni, néhány év múlva a
női ranglista élére kerülni. Reméli,
hogy 2016-ban a többi Grand Slam
tornán, a Rolland Garroson, a Wimb-
ledonon és az US Openen ennél még
eredményesebben tud szerepelni, ját-
szani. UDVARDY EDIT

Teniszhír, és ami mögötte van
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A sügér a Balaton egyik legszebb,
legtarkább és egyben legagresszívebb
ragadozója, ezért viszonylag kis mé-
rete ellenére is nagy örömet tud
okozni pergető horgászata. A horgá-
szok szemében vannak “szeretem” és
“nemszeretem” halak. Hogy ki, me-
lyiket hová sorolja, erősen változó,
de egy biztos: a sügért a legtöbben a
„nemszeretem” fajták közé teszik. Kü-
lönösen a gilisztával horgászók ha-
ragszanak rá, mert a várva várt ka-
pitális pontyok vagy dévérek helyett
gyakran cibálják a damilt féltenyér-
nyi sügerecskék. Kimondottan sü-
gérre csak elvétve horgászik az em-
ber, amolyan járulék hal szegény. Pe-
dig elsőrangú a tepsiben. A süllő hú-
sával is felveszi a versenyt, már ha
termetesebb példány akad a horogra.
Többnyire azonban a féltenyérnyiek
kapnak, azokat pedig igen körülmé-
nyes kiszálkázni.

A vizek kis farkasának is mondott
ragadozó mindenütt előfordul, ahol
a többi halfaj megél. A sügereket leg-

könnyebben a kikötőkben tudjuk
megtalálni, legjobban a csendes, nö-
vényzettel félig benőtt, kis öblöket
szereti, ahonnan kirohanhat áldoza-
tára. Nem válogatós, felvesz szinte
mindent, ami apró és mozog. Gilisz-
tával, apróhallal vagy halszelettel
csalhatjuk a legkönnyebben horogra
őket. Ha nincs nálunk ilyen, a papri-
kás kenyér is megteszi. Úgy, mint
gyermekkorunkban, amikor hajlított
gombostű volt a horog meg vékony

kőrispálca a nyél. Én pergetve szere-
tek a legjobban harcba szállni velük,
messze ez a legélvezetesebb módszer.
Ha belenyúlunk, felejthetetlen élmé-
nyekben lehet részünk. Az apró kör-
forgó (köröm villantó) vagy kismé-
retű gumihal a kedvenc csalim.
Amúgy amilyen mohók, ugyanolyan
eszesek is, nem könnyű becsapni
őket. Még gilisztával a legkönnyebb,
ám arra általában az apróbbak jön-
nek. A nagyobbak inkább szeretik az
élő halat, de annak minél kisebbnek
kell lennie. Legjobbak a körömnyi
öklék, vagy a gyufaszálnyi küszök.
Három-négy méteres bot, húszas-hu-
szonkettes zsinór, pár grammos ke-
szegező úszó és vékony, hosszúszárú
horog – ez a klasszikus sügérező
készség. Csendes, hínáros vizeken ál-
talában beválik. Pláne, ha a sügér
rablását is látjuk. Többnyire bandá-
ban portyázik, sokszor szabályosan
forr a rablásuktól a víz. Ezt főleg ősz-
szel láthatjuk, amikor a csapatokba
verődött apró halakra vadásznak a
sügérek. Mi meg rájuk. 

Összeállította: ÁCS GÁBOR

A sügér horgászata
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Galérius Fürdő Balaton Uszoda Fűzfő
A Galerius római császárról elneve-
zett, egész évben nyitva tartó fedett
élményfürdő és wellness központ ne-
véhez méltóan a római fürdők han-
gulatát idézi, az élet szépségét, szere-
tetét, egyfajta életörömöt sugározva.

Siófok város fürdője talán az egyet-
len olyan fürdő az országban, ahol a
város valamennyi gyermekét megta-
nítják úszni.

Nemcsak rossz időjárás esetén, ha-
nem télen is várjuk a kikapcsolódni
és felfrissülni vágyókat, mégpedig
klimatizált körülmények között.

Kedvezményes belépőjegyek

Élményfürdő 17.00 óra utáni felnőtt
jegy (munkanapokon) . . . . .1300 Ft
Szauna . . . . . . . . . . . . . . . . .1800 Ft
17.00 óra utáni gyermekjegy
(munkanapokon)
4-14 éves korig  . . . . . . . . . . . 900 Ft
Nyugdíjas- és kismamajegy
(munkanapokon délelőtt,12 óra előtti
belépéssel)  . . . . . . . . . . . . . .1300 Ft
Szauna . . . . . . . . . . . . . . . . .1800 Ft

A Balaton uszoda a környező települések úszást, szaunázást kedvelő lakosa-
inak kedvenc kikapcsolódási helye.

A medencékben úszósapka használata kötelező. Lehetőség van úszósapka
és fürdőlepedő kölcsönzésre.

A létesítmény és a medencék nyitvatartási idejét befolyásolják a profi spor-
tolók edzései és az esetleges versenyek, így elindulás előtt érdemes érdeklődni
a 00-36-88-598-250-es telefonszámon.

Nyitvatartási idő: minden nap reggel 6-tól 21 óráig
RÁNKY PÉTER

Jegy- és bérletárak
(3 órás tartózkodási idő, kivételt képez a kísérő jegy)

Felnőtt 1050 Ft

Napközbeni jegy (9 és 14 óra közötti érkezessel) 650 Ft

Ifjúsági (18 éves korig) és nyugdíjas 700 Ft

10 alkalmas felnőtt bérlet 9500 Ft

10 alkalmas ifjúsági (18 éves korig) és nyugdíjas bérlet 5900 Ft

Szauna belépő 450 Ft

Kijelenthetjük, hogy a műanyagok
domináns anyagok az életünkben.

Ha végeznénk egy felmérést,
amelyben az anyagféleségek szerint
vennénk számba a környezetünk-
ben található eszközöket, anyago-
kat, és tárgyakat, valószínű a házi
statisztika végeredményén megle-
pődnénk.

Példaként vizsgáljuk meg, hogy a
lakásunk egyik legkisebb alapterü-
letű egységében a fürdőszobában,
anyagi eredet szempontjából milyen
eszközöket tárolunk, és használunk.

Műanyagból van a fogkrém tubusa,
a fogkefe, és a fogmosópohár, a szap-
pantartó, a tusfürdő tubusa, a testá-
poló tubusa, a hajszárító kerete, a

mosógép több alkatrésze, a hulladék-
tároló, a szennyestartó, a felmosó-
vödör, mosószerek, öblítőszerek cso-
magolóanyagai, tisztítószerek csoma-
golóanyagai stb. 

Majdnem minden eszköz, és tárgy,
műanyag.

Vajon hányszor jutott eszünkbe,
hogy az életünk részévé vált műanya-

A műanyag áldás és…?
Mottó: Legyünk egészség, és környezettudatosak,

mert így jó lesz az EMBEREKNEK, és a társadalomnak is!



gok közül melyek lehetnek a jó, és
melyek a rossz műanyagok?

A rossz műanyagok miért rosszak,
mely szervünkre fejtenek ki káros
hatást?

Néhány elgondolkodtató és ijesztő
adat az emberiség „hulladékanyag”
termeléséről, és a műanyagokról.
(Forrás. Koltai László Óbudai egye-
tem).

A világon évente kb. 3 milliárd
tonna hulladék keletkezik.

Ebből kb. 220 millió tonna a mű-
anyag.

A világon évente kb. 250 millió
tonna műanyagot állítanak elő. 

Évente a műanyag termelés 10%-a
az óceánokba kerül. 

A világtengerekben található hul-
ladék 80 %-a a szárazföldről szárma-
zik, és a műanyagok teszik ki a fel-
színi vízben megtalálható hulladékok
60-80 %-át.

2013-ban a műanyagok iránti ke-
resletet Kína vezette 30 %-al. 

Ezt követte Európa 19 %-al, Észak-
Amerika pedig 17 %-al.

2017-re előre láthatóan 40 millió
tonnával nő majd a kereslet az alap-
vető műanyagféleségek iránt.

A műanyagok felhasználása szerint
a legnagyobb piaca a csomagoló-
anyagoknak van.

Ez az iparág a feldolgozott műanya-
gok kb. 50 %-át hasznosítja.

A második legnagyobb felhasználó
az építőipar 20 %- al. Az elektronikai
ipar 6 %-ot, az autóipar pedig 3 %-ot
fogyaszt.

A mesterséges úton előállított anya-
gok pld. műanyag, számos előnyös
tulajdonságokkal rendelkeznek, de
egyre több problémát is okoznak.

A probléma környezetvédelmi
szempontból érdekes, mivel a mű-

anyagok jelentős része egy idő után
hulladékká válik, azaz tovább nem
hasznosítjuk, viszont az elhelyezé-
sük nem megoldott. 

Több műanyagfajta nem képes le-
bomlani, ezért a szárazföldön, és a
felszíni vizekben károkat okozhat-
nak.

A műanyagok lebomlásánál ismer-
nünk kell a lebomlás okát, amely
történhet biológiai, vagy fényha-
tásra. 

A biológiai úton történő lebomlást
elsősorban a talajban élő baktériu-
mok, és gombák hajtják végre, meg-
határozott környezeti feltételek kö-
zött.

Ez a lebontás azért előnyös, mert a
végtermék széndioxid, és víz, és bio-
massza is keletkezhet, így a maradék
visszakerülhet a természetes körfor-
gásba.

A fényre bomló műanyagok eseté-
ben a fény indítja el a lebomlási fo-
lyamatot. 

A legtöbb műanyag lebomlási
ideje viszont még tisztázatlan. 

A lerakókban évszázadokig is vál-
tozatlanul maradnak, elsősorban a
levegőtől, és fénytől elzárt közegben.

A műanyagokat a világ 1851 óta,
tehát 165 éve ismeri, és valamilyen
célra használja.

Egy idő óta a műanyag alapú anya-
gokon jelöléseket kell alkalmazni,
amelyek az újrahasznosításhoz nyúj-
tanak segítséget.

Ezeket a jelöléseket általában a mű-
anyag csomagoló anyagok alján he-
lyezik el, és fontos támpontként szol-
gálnak az újrafeldolgozásnál. 

A ránézésre egyforma csomagolá-
sok között a dobozok, és palackok
alján található számok, vagy rövidí-
tések alapján tehetünk különbséget,

amelyeket 2003 óta Magyarországon
is kötelező feltüntetni.

Az 1-6-ig terjedő számok külön-
böző műanyagtípusokat jelölnek,
amelyek a következők:

PET/PETE pld. üdítős, ásványvizes
flakonok, poharak, néhány háztartási
és tisztálkodószer flakonja.

HDPE pld. játékok, tejes flakonok,
mosószerek, tisztítószerek, sampo-
nok, motorolaj flakonjai.

V vagy PVC pld. csövek, palackok,
háztartási olaj palackja.

LDPE pld. fóliák, zacskók.
PP pld. joghurtos dobozok, krém-

sajtok, egyéb tejtermékek dobozai,
műanyag edények, tálcák, mustáros
flakon, háztartási szerek flakonjai. 

PS pld. kávéspoharak, élelmiszeres
dobozok, joghurtok dobozai, egyéb
tejtermékek dobozai. 

Biztonságos műanyagok:
A kutatások döntő többsége azt mu-

tatta, hogy a 2. 4. és 5. számmal je-
lölt csomagolásokat használva nem
jutnak rákkeltő, és a hormonháztar-
tást károsan befolyásoló anyagok az
élelmiszerbe, ezáltal a szervezetbe.

Figyelem!!!!!
Az ételek műanyag edényben való

melegítésénél ne tévesszen meg ben-
nünket az edényen való jelölés, amely
szerint a műanyag mikrohullámú sü-
tőben is használható.

Ez a jelölés annyit jelent, hogy sem
szétesni, sem elolvadni nem fog.

Arra viszont garancia nincs, hogy
a mikrózás során ismeretlen vegyi
anyagok nem jutnak az ételünkbe. 

Ezért a műanyag edény helyett a
mikróban üveg, vagy kerámia
edényt használjunk műanyag edény
helyett.

Ételek tárolására pedig nem a mű-
anyag, hanem az üveg és kerámia
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Tisztelt Mészöly Úr!
A Kenesei Hírlap hasábjain olvas-

tam sorait, melyek mellett nem me-
het el akarattyai és kenesei sem. Kü-
lönösen a verselés tetszik, emlékeztet
dédöregapám Csizmadia Káró verse-
ire, szépen rímbe tömöríti a szülő-
földjét szerető ember érzéseit.

De maradjunk a puszta tényeknél.
Tisztelettel kérdezem, vajon miből
gondolja, hogy Akarattya ősileg Ke-
nese része volt? Kenesére Akarattya
rámaradt, mint szamárra a fül. A
pestieknek a 20-as években elég volt,
hogy telkeket szereztek, eszük ágá-
ban sem volt közigazgatást fabri-
kálni. Ez a szamár és testrésze kap-
csolat állandósulni látszott, bár tud-
juk, hogy a 80-as években is fesze-
gették a leválást.

Az akarattyai földekhez korábban
nem sok köze volt Kenesének: egy-
házi birtok volt nagy része, a Gáspár
telep és az Aligai út kajári föld volt,
a Koppány sor a vasút földmunkái
által keletkezett.

Talán nem csak a területmegosztás
aránytalanságával kellene foglal-
kozni. Egyébként a teljes, a külterü-
letekkel együttesen számolt arány
szinte pontosan megegyezik a lakos-
ság aránnyal.

Az Ön által harcra tüzelt Polgár-
mester amikor mód lett volna rá, mi-
ért nem tárgyalt a határokról? A gő-
gös Kenese nem hitte a valót. 2012
nem 1984, mikor a leválást szorgal-
mazó gyülekezet szétszéledt az ille-
tékes elvtárs bejelentésére, miszerint
„elvtársak, ezt a pártbizottság úgy-
sem engedi”.

Másként közelítve: Fiatal házasok,
menyecske 50 kg, férj 80. Eltelik húsz
év, az asszonyság 80, a férj 90, elvál-
nak. Szépen, békésen elosztják a va-
gyont, de a férj azt mondja: közös
életünk során az én testem 10 kg-ot
gyarapodott, a tiéd 30-at. Adj a tes-
tedből 10 kg-ot, mert így igazságos.
Hát nem röhej!? Ami azon a girbe-
gurba határvonalon belül van az
Akarattya teste!

Méghozzá hanyagságból kiala-
kulva, de törvényesen.

Nagyjaink most ezt a játékot játs-
szák, Ön is erre buzdít. Ez egyedül a
jogászoknak üzlet, mert amíg a dön-
téshozókat egymás ellen tudják her-
gelni, addig számlázhatnak.

Többet érne, ha Kenese népe nem
mások ellen harcászkodna, hanem
összekapná magát és saját magáért
tenne! A 70-es évektől kezdve Cso-
pak, Alsóörs, Fűzfő, Világos elhúzott

Kenese mellett, állva hagyta. Hogy
lehet, hogy Küngösön, Csajágon, Ka-
járon minden egyes utca le van asz-
faltozva? Ezeken a településeken a
mindenkori vezetők a falujuk érde-
kei szerint cselekedtek. Kenesén in-
gyen, sőt örömmel adták Fűzfőnek
Máma tetőt ahelyett, hogy beszed-
ték volna az adókat. Óriási külterü-
letet, zártkertet vontak belterületbe,
hogy egyes családok a birtokaikat
jól értékesíthessék. A parti területek
kótyavetyébe mentek. „Minek ide
annyi kikötő?” mondta egy képvi-
selő talán 1992-ben, mikor a telefo-
nisták az üdülőjük mellé építettek
volna a falunak egy kikötőt. Hova
lett a Nevelőotthon felújítására
adott 117 mFt kormányzati pénz?
Akarattyán a lakosság miért csak
1993 után köthetett rá a gázháló-
zatra, mikor már 83-tól lehetett
volna? Hány értelmetlen pályázat
vitte a pénzt?

Tisztelet Mészöly Úr! Remélem sem
Önt, sem másokat a soraimmal meg
nem bántottam, de én így látom a
dolgokat. Abban egyetértek, hogy bi-
zonyítani kéne az arra kiválasztott-
aknak.

De mit is?
Tisztelettel: KOVÁCS LÁSZLÓ

Olvasói levél
Válasz Id. Mészöly Sándor úrnak

a Kenesei Hírlapban megjelent levelére és versére

edények a legalkalmasabbak, mert
ezekből biztosan nem jutnak káros
anyagok a szervezetbe, és többször
felhasználhatók.

Mi lehet a megoldás?????

A megoldást a növényi eredetű le-
bontható műanyagok jelentenek.

Ezzel párhuzamosan a hulladékok
csökkentésére van szükség. 

A környezetre, és az emberre ártal-

matlan hulladékok, és műanyagok
megjelenéséig, az újrahasznosítást
meg kell oldani.

Balatonakarattya, 2016. február 9.
DR. RÓZSÁS ATTILA



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, felelős szerkesztő

Tisztelt Olvasóink!

SZERKESZTŐSÉGI OLDAL
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Felelős kiadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Szerkesztőség: Közösségi Ház és Könyvtár, 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Tel.: 88/656-677, 20/215-0870 • e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu • www.balatonakarattya.hu
Felelős szerkesztő: Ránky Péter

Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. • Felelős vezető: Tóth Zoltán

ISSN 2415-9336

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 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

Megrendelés: hivatal@balatonakarattya.hu

Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban

Az Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló példányszámát az igényeknek megfelelően változtatjuk.
Újságunk terjesztését ezért átszerveztük. A következő helyeken tesszük ki: Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt,
Fókusz Coop (Balla), Posta, Lila ABC, Honvéd ABC. Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el,
hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.
Az Akarattyai Napló mindig kapható lesz az Önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint e-mail cím
megadása esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük.
A lap egyébként letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.
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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

Körjegyzőség: Balatonfőkajár
8164 Kossuth u.8
☎ 88/483-181

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
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–kedd:          9.00–15.00
Szerda–csütörtök: –
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
Szilfa Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88/481-811, 20/484 8824
Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
☎ 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com

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

Vertikál Nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu

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:
☎ 06 88-656-677, 0036 20215-0870
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

Közérdekű információk



Áprily Lajos: Nő már a nap

Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.
A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.
A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy fiú.
Most elszakadt a gömb-zsineg
s gömbje boldogan lebeg.
Ringatja a tavasz szele-
szállj fel, kedvem, szállj fel vele!


