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Matolcsy Gyöngyi
Polgármester asszony

a 2018-as választásokról

- Mi a véleménye a 2018. április 8-án tartott választá-
sokról? 

Köszönöm mindenkinek a szavazáson való részvételt.
A mostani országgyűlési választások eredménye az em-
berek kinyilvánított véleménye. Nagyon örülök, hogy
kiemelkedő részvétel mellett újabb kétharmados több-
séggel győzött a FIDESZ-KDNP! Külön öröm, hogy
Veszprém megyében Dr. Kontrát Károly nyert. Gra-
tulálok, sokat köszönhetünk neki ebben a balatoni
térségben.

- Balatonakarattyára nézve ez mit jelent Önnek?

Jóleső�  érzés, hogy Balatonakarattyán ilyen sokan
mentek el szavazni és a többség úgy érezte, hogy az
eddig elvégzett munka eredményes, és a kijelölt út foly-
tatását választotta. Településünkön rendben zajlott a
választás, semmilyen rendkívüli dolog nem történt, ami
zavarta volna a választás menetét. Kezdődhetnek a dol-
gos hétköznapok.

- Mi lett a választások eredménye Akarattyán?

2018. április 8-án az országgyűlési választáson a balatonakarattyai névjegyzékben, a szavazókörben lakcímmel
rendelkező választópolgárok száma: 730 fő volt. Szavazóként megjelent választópolgárok és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok: 535 fő, ami 73,29%-os részvétel, érvényes listás szavazatok száma: 533
FIDESZ - Magyar PolgárI SZövEtSég-KErESZtényDEMoKrata néPPárt 282 Fő, 52,9 %, JoBBIK: 79 Fő 14,8 %, MSZP +
PárBESZéD: 70 Fő, 13,1 %.
Jelöltenként, érvényes szavazatok száma: 531
Dr. Kontrát Károly, FIDESZ - KDnP 286 fő, 53,8 %, Kepli Lajos Jobbik: 156 fő, 29,3%, 
Deák Istvánné DK 66 fő,12,4 %.

Dr. Bánkuty Józsefné
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Beszélgetés thury attilánéval 
a naBE helyi csoportvezetőjével

- Mindenki ismer
akarattyán, mégis
arra kérlek, mesélj
magadról!
A férjem révén 1979-
ben kerültünk Aka-
rattyára, a nagyszülői
házba. A férjem 5.
osztálytól Veszprém-
ben végezte az isko-
láit, ekkor költöztek
be. Városi lány révén,
nagyon megszerettem
a vidéki életet.
én 1980-1990-ig óvo-
dapedagógusként,
1990-1993-ig tagó-
voda-vezetőként dol-

goztam az akarattyai óvodában. Majd 1993-2013-ig, 20 éven
át voltam a kippkopp óvoda és Bölcsőde intézményvezetője.
A férjem, a gyerekeim is idejártak még a régi, kis óvodába.
két gyermekünk van: a lányom Veszprémben, fiam Balaton-
kenesén él a családjával. nyugdíjazásom után, 2014-től vet-
tem át Parragh Mártától a nABe csoport vezetését. Úgy
gondoltam, hogy amit az óvodában a környezeti nevelés terén
kialakítottunk, azt folytathatom a nABe-s munkám során.
egyébként 1995 óta az alapítástól vagyok tagja a nABe-nak.

- nagyon aktívan éled az életedet, mit jelent neked 
a közösségi életben való részvétel?
Mindig is közösségi ember voltam, hiszen egy óvoda, a gye-
rekek, a szülők, a dolgozók közösséget alkottak, amiért dol-
gozni, változásokat bevezetni, szabályokat betartatni,
szervezkedni, pályázatokban részt venni, jó légkört teremteni,
óvodai programot írni, sőt megmenteni és még lehetne so-
rolni, hogy mi mindent kellett tenni. Mindezeket a feladato-
kat folytathatom a helyi csoport vezetése által is, így nem
hiányzik az életemből ez a fajta tevékenység sem. szeretek
tenni a faluért és nem csak a nABe csoportot vezetem,
hanem a Balatonakarattyai fürdőtelep egyesületben is aktí-
van tevékenykedek. néha azért sok egy kicsit a sok egyéb dol-

gom mellett. nagy megtiszteltetés és örömmel tölt el, hogy
az akarattyai önkormányzat is elismerte a közösségért vég-
zett munkámat és elsőként kaphattam meg az Akarattyáért
díjat. 

- Milyen jövőbeni terveid vannak még?
Hát, ameddig tudom, vezetem a nABe csoportunkat. foly-
tatjuk hagyományos programjainkat, mindig egy-egy ötlettel
gazdagítva. továbbra is szeretnék olyan kiállításokat, prog-
ramokat szervezni, ami a környezet, a természet védelmével,
szeretetével, vizeink, de főleg a Balaton óvásával kapcsolatos.
nagyon szeretem, ahogy összefogunk, azt a lelkesedést,
ahogy tenni akarnak tagjaink. szeretnék fiatal anyukákat is
bevonni a munkába, hiszen több programunk is a gyerekek-
nek, családoknak szól. ezután is a „Védjük együtt a Bala-
tont!”, valamint „Védd természetesen” szlogenhez híven
szeretnénk tevékenykedni, éppen ezért együtt, akarattyai és
kenesei nők közösen munkálkodunk. Igyekszünk a gyerekeket,
és így a családokat megcélozni a minél színesebb és változa-
tosabb programjainkkal. több rendezvényünk is kimondottan
az ifjúságot szólítja meg: iskolásokat, óvodásokat egyaránt.            

A következő fontos dátum június 5-e lesz, a környezetvé-
delem Világnapja. ezt a napot 2016 óta a nők a Balatonért
egyesület igazán méltó módon, a „Jövőd a Balaton” zöld
fesztivál névre keresztelt programjával ünnepli-köszönti, úgy-
hogy a fesztiválra való előkészületek és csoportunk részvétele
is belépett a hagyományos feladataink sorába. első alkalom-
mal Balatonalmádiban a szent erzsébet Ligetben (korábbi
nevén Öreg park) rendezték meg ezt a seregszemlét, ahol szép
számú küldöttséggel vettünk részt. Mi több, a zenepavilon-
ban szabadtéri tárlatot rendeztünk a régi balatoni „vizes”
mesterségeket bemutató, 2016 tavaszi balatonkenesei kul-
túra Házában és az akarattyai szépkilátás Bisztróban már
nagy sikert aratott „Vizek és mesterségek” kiállításunk anya-
gából. tavaly a magyar tenger déli partján, siófokon tartot-
tuk a nagyszabású fesztivált. A város főterén igencsak
mutatós pavilont rendeztünk be a jeles alkalomból: a nap fo-
lyamán többen, többször megjegyezték, hogy a mi standunk
büszkélkedhet a legtartalmasabb, legsokoldalúbb és legin-
kább egyedi kínálattal.
Úgyhogy magasra tettük a lécet, és ha valamikor, idén még
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inkább fel kell kötnünk azt a bizonyos nadrágot, ugyanis
ebben az évben Akarattyára esett a nABe elnök asszonyának
a választása. szauer rózsa döntésében komoly szerepet
játszott a Magas part, mint páratlan panorámával bíró,
egyedülálló „rendezvényhelyszín” tehát 2018. június 2-án
nABe zöld fesztivál helyszíne: Balatonakarattya kisfaludy
sétány, így van feladatunk bőven. 

- Mire vagy a legbüszkébb? 
A családomra és a hét unokámra. Gyönyörűek és okosak. Ők
aranyozzák be napjaimat. két nagy unokám közül az egyik
egyetemre készül, a másik a Lovassy Gimnázium angol sza-
kára. két kis unokám óvodába jár, kettő bölcsődébe és a leg-
fiatalabb másfél éves, aki még otthon van a lányommal. Az is
a nagy szerencsém, hogy közel laknak, így mindig láthatom
őket. nem telik el úgy egy hét, hogy ne látnám őket, akár több-
ször is. tehát van dolgom bőven, örömmel megyek vigyázni,
unokázni. A vasárnapi ebédekről még nem is beszéltem! 
Büszke vagyok az óvodában elért sikereimre, kitüntetéseimre,
pedagógusi, 20 éves intézményvezetői múltamra. Itt említe-
ném meg, hogy az akarattyai óvodát régebben többször be
akarták zárni, ezért találtam ki, hogy valami újat hozzunk be,
ami vonzó a szülőknek, gyerekeknek. Így gazdagítottuk kipp-
kopp Helyi nevelési Programunkat a Montessori pedagógia
elemeivel 2004-ben két lelkes pedagógusunk közreműködésé-
vel, akik megszerezték a megfelelő képzettséget (Pulai Ist-
vánné, Pillókné Molnár éva). Büszke vagyok a táMOP-os
pályázatunkra, ahol az óvodánkat teljesen átépítették, korsze-
rűvé tették. A pályázat folytatásaként a kompetencia alapú
óvodai nevelés is bevezetésre került, valamint informatikai esz-
közöket, irodai berendezést is nyertünk. A pályázat eredmé-
nyeként 2012-ben előminősített referencia Intézményi címet
nyert mindkét óvodánk. sajnos az utánam következő vezetők
nem vitték tovább a minősítési eljárást, az évek során nem
történt fenntartási Jelentés. Mint volt projektmenedzser kö-
telességnek éreztem, hogy elkészítem ezeket a jelentéseket 4
évre visszamenőleg, ezzel az idén márciusban végleg lezárult
a pályázat. 
Büszke vagyok a nABe csoportomra, kiállításainkra: pl. 2014-
ben a Víz Világnapja kapcsán meghirdetett rajzversenyre ér-
kezett munkákból (123 darab rajz), valamint a kenesei
fotószakkörösök „vizes” fotóiból (19 darab kép) rendeztünk ki-
állítást kenesén, a kultúra Háza nagytermében. 
2015-ben - ne dobd el! Használd fel! Gondold Újra! - címmel
pályázatot hirdettünk a gyerekeknek, családoknak, amivel az
újrahasznosítás lehetőségére szerettük volna felhívni a figyel-
met. A beérkezett tárgyakat kenesén és Akarattyán is kiállí-
tottuk. 2016-ban a „Vizek és mesterségek” című kiállításunk

aratott nagy sikert mindkét településen. tavaly pedig, szintén
a Víz Világnapja alkalmából a „Balaton 1000 arca” címmel
szűcs Anikó fotóiból nyílt kiállítás Akarattyán a szépkilátás
Bisztróban, májusban a tárlat helyet kapott a kenesei kul-
túra Házában is, majd pedig a siófoki zöld fesztivál közön-
sége is láthatta a kiállítás anyagát.

- Mi a hobbid és jut-e rá időd? 
Az olvasás, varrás, játékeszköz készítés. Az olvasásra még
csak-csak jut idő, de a többire kevésbé. 

- Mondj öt dolgot, amiért szeretsz élni!
Mert szeretem az embereket.
Mert szerető, nagycsalád vesz körül. 
Mert sok szeretet kapok. 
Pl. A nagyunokám mindig meglep születésnapomon egy-egy
verssel : 

„Hétvégi ebédre szívesen látsz,
Meleg szívvel, ölelésekkel vársz.
fontos neked a béke, szeretet,
te tartod össze az embereket.
Ha nálad vagyok nincsen unalom,
Mindig feldobod a hangulatom….. ” 

kell ennél nagyobb elismerés? ezért érdemes élni. 
Mert szerettem a munkámat, azt is mondhatom, hogy a
munkám volt a hobbim. Megtaláltam az elhivatottságot, a
kiteljesedést a hivatásomban. fontosnak tartom, hogy amit
csinálunk azt szívvel, lélekkel tegyük. ez az, ami vezérelt min-
den téren. 
Mert az elmúlt évekre visszagondolva jóleső érzés, hogy meg-
dolgoztunk azért, amink van. Az óvoda mellett még sok min-
dennel foglalkoztunk a férjemmel, mindig mellette voltam,
segítettem, a fizikai munkától sem riadtam vissza. 
Mert elmondhatom, hogy jól sikerült a házasságom, immár
43 éve vagyunk együtt. 
Hát ezért szeretek élni. 

- van kedvenc vicced? Elmondod?
nagyon szeretem a vicceket hallgatni, jót derülni rajta, de én
nem vagyok jó viccmesélő. 

köszönöm a beszélgetést. további jó munkát és egészséget
kívánok!

Dr. Bánkuty Józsefné

2018. március – április
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

2018. február 07.

1./ BalatonaKarattya KöZSég önKorMányZat 2018. évI Mun-
KatErv I. FélévénEK MEgtárgyaláSa.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. év I. félévi munkatervét az alábbiakban felsoroltak
szerint elfogadja.

KéPVISELő-TESTüLETI üLéS VárhATó IDőPoNTJA: 
2018. február 28. 11.00 óra
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése.
Javaslat a polgármester, alpolgármesterek szabadságolási
ütemtervére.
Javaslat Balatonakarattya Község 2018. évi rendezvény
tervére. 
kéPVIseLŐ-testüLetI üLés VárHAtó IDŐPOntJA: 
2018. március 28. 11.00 óra
Balatonakarattya Község 2018. évi költségvetéséről szóló
rendelet.
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.
A helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Beszámoló a civil szerveztek tevékenységéről.
A közfoglalkoztatás 2017. évi tapasztalatai, javaslat a 2018.
évi közfoglalkoztatás szervezésére.

KéPVISELő-TESTüLETI üLéS VárhATó IDőPoNTJA: 
2018. április 25. 11.00
Beszámoló adó tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos
feladatokról.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.
Beszámoló Balatonakarattya Község közbiztonsági hely-
zetéről.
Beszámoló Polgárőrség tevékenységéről.
Javaslat a 2017. évi költségvetési zárszámadási rendelet és
beszámoló jóváhagyására.
Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység végre-
hajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

KéPVISELő-TESTüLETI üLéS VárhATó IDőPoNTJA: 
2018. május 30. 11.00

Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa óvoda működéséről.
Beszámoló a gyermek, és felnőtt háziorvos tevékenységéről
Beszámoló a védőnő munkájáról.

KéPVISELő-TESTüLETI üLéS VárhATó IDőPoNTJA: 
2018. június 27. 11.00
A képviselő-testület szükség szerint ülésezik különösen a
nyári programok és a strandok üzemeltetésével kapcso-
latban.
Második féléves munkaterv elfogadása.
2./ a KötElEZő FElvétElt BIZtoSító ISKoláK KörZEthatár

tErvEZEténEK vélEMényEZéSE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja, hogy Balatonakarattya Község iskola felvételi
körzethatára a Balatonkenesei Pilinszky János általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8174 Balatonkenese,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.).
3./ BalatonaKarattya önKorMányZatI KFt. ügyvEZEtőjénEK

lEMonDáSáról, éS új ügyvEZEtő válaSZtáSáról DöntéS.
4./ SZéPKIlátáS vEnDéglőBEn BISZtró üZEMEltEtéSérE PályáZat

KIíráSa.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testü-
lete (továbbiakban: Bérbeadó) a 8/2018. (II.7.) önkor-
mányzati határozata alapján az Önkormányzat tulaj-
donában lévő „Szépkilátás” épület egy részének bérbe-
adására pályázatot ír ki.
5./ BalatonaKarattya, BErcSényI StranD FElújítáSa éS

átéPítéSE váZlattErv, éPítéSI EngEDélyEZéSI KIvItElEZéSI tErv-
DoKuMEntácIó ElKéSZítéSévEl KaPcSolatBan BEérKEZEtt ára-
jánlat KIválaSZtáSa. 
Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bercsényi strand felújítása és átépítése vázlatterv, építési
engedélyezési kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével
kapcsolatban a beküldött árajánlatok közül a legkedvezőbb
árajánlatot a Borfeum Kft. 8 840 000,- + áFA összegű
árajánlatát fogadja el. 
6./ Balaton KaPuja tEnISZ aKaDéMIa alaPítvány réSZérE

SZánDéKnyIlatKoZat.
Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Balaton Kapuja Tenisz Akadémia Alapítvány
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azon szándékát, hogy Balatonakarattya területén magas
színvonalú Teniszakadémia jöjjön létre. 

2018. február 21.

1./ toP-3.1.1-15.vEI-2016-00023 SZáMú tElEPüléSEK vagy

tElEPüléSKöZPont éS laKott tErülEtEn Kívül ElérhEtő laKott

tElEPüléSréSZ KöZöttI KEréKPárForgalMI útvonal KIalaKítáSa

cíMű ProjEKt 400 MétErES SZaKaSZáról DöntéS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött, hogy a ToP-3.1.1-15.VEI-2016-00023 számú tele-
pülések vagy településközpont és lakott területen kívül
elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi út-
vonal kialakítása című projekt eredeti terve módosításra
kerüljön úgy, hogy kivételre kerül az engedélyköteles 400
méteres szakasz.
Felkérjük a pályázatírót, hogy egyeztessen a tervezővel
arról, hogy az érvényben lévő szerződést módosítani tudjuk.

2018. február 28.

1./ aZ önKorMányZat 2018. évI KöltSégvEtéSE.
Balatonakarattya Képviselő-testülete megalkotta rendeletét.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a költségvetésben szereplő 9 422 ezer forint
hozzájárulási összeget a Közös hivatallal kötött szerződés
alapján. Ezzel a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati
hivatal - a Balatonakarattyai Kirendeltségre vonatkozóan -
költségvetését elfogadja.
Amennyiben a megállapodás módosul, úgy a hozzájárulás
összege változik, módosul a költségvetés.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert, hogy tár-
gyalásokat folytasson a Közös hivatali megállapodással
kapcsolatban, és amennyiben az egyeztetések eredményre
vezetnek, akkor módosul a hivatali hozzájárulás összege.
2./ javaSlat a PolgárMEStEr, alPolgárMEStErEK SZaBaDSágo-
láSI ütEMtErvérE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Matolcsy Gyöngyi polgármester és rozs Péter
alpolgármester 2018. évi szabadság ütemezéséről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a polgármester és alpolgármester sza-
badság tervét elfogadta. 
3./ javaSlat BalatonaKarattya KöZSég 2018. évI rEnDEZvény

tErvérE. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2018. évi rendezvénytervét az alábbiak szerint elfogadja.
Lesz még legalább 4 könyvtári program
4./ BalatonKEnESE 3534/3 hrSZ-ú éS a BalatonKEnESE 3529
hrSZ-ú IngatlanoK ún. SZIlFa KEMPIng BérBEaDáSáról

DöntéShoZatal. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert, hogy a
Faresoldi Kft.-vel a Szilfa Kemping bérlésére vonatkozóan
bérleti szerződést kössön.

2018. március 21.

1./ a hElyI válaSZtáSI BIZottSág PóttagjánaK lEMonDáSa, éS

új Póttag MEgválaSZtáSa.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Balatonakarattya település helyi Választási
Bizottság póttagjának - a helyi Választási Iroda Vezetőjének
indítványára – Kerékfy Pált választja meg.

2018. március 28.

1./ a hElyI cIvIl SZErvEZEtEK, EgyháZaK PénZügyI táMogatá-
Sáról SZóló önKorMányZatI rEnDElEt FElülvIZSgálata.
Balatonakarattya Képviselő-testülete módosította rendeletét.
2./ BESZáMoló a cIvIl SZErvEZtEK tEvéKEnySégéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi civil szervezetek tevékenységéről szóló beszá-
molóját fogadja el: Nők a Balatonért Egyesület, Balaton-
kenesei állatvédő Egyesület, Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület, Katolikus Karitasz, Balatonakarattyai Nyugdíjas
Klub Egyesület.
A Képviselő-testület a balatonakarattyai Balaton Kapuja
Polgárőr Egyesületet beszámolójáról a hiánypótlás benyúj-
tását követően dönt.
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3./ a KöZFoglalKoZtatáS 2017. évI taPaSZtalataI, javaSlat a

2018. évI KöZFoglalKoZtatáS SZErvEZéSérE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közfoglalkoztatás 2017. évi tapasztalatairól szóló beszá-
molót és a 2018. évre vonatkozó javaslatokat elfogadja.
4./alaPvEtő jogoK BIZtoSa által KülDött jElEntéS válaSZ-
tErvEZEtE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte az alapvető jogok biztosának és a jövő nem-
zedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének közös
jelentését az AJB-676/2017 számú ügyben. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte továbbá a jelentés tekintetében megfogalmazott
választervezetet, amely Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának álláspontját rögzíti.
Az előterjesztésben foglalt állásponttal a Képviselő-testület
egyetért, és felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert,
hogy az előterjesztésben rögzített választ, mint álláspontot
küldje meg az Alapvető Jogok Biztosának és a jövő nem-
zedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének.
5./ DöntéS a hullaDéKgaZDálKoDáSI SZErZőDéS MEghoSSZa-
BBítáSáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat és a Vertikál Zrt. közötti - 2018. március
31-én lejáró - hulladékgazdálkodási szerződést meghosz-
szabbítja. 
Felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert a szerződés
meghosszabbításának aláírására.

6./ a BalatonFőKajárI KöZöS önKorMányZatI hIvatal InFor-
MácIóátaDáSI SZaBályZata ElFogaDáSa.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati hivatal Információ-
átadási Szabályzatát elfogadja. 
7./  BalatonaKarattya KöZSég önKorMányZata InForMácIó-
átaDáSI SZaBályZat ElFogaDáSa.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balatonakarattya Község Önkormányzat Információ-
átadási Szabályzatát elfogadja. 
8./ InForMatIKaI BIZtonSágI SZaBályZat ElFogaDáSa.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati hivatal Infor-
matikai Biztonsági Szabályzatát elfogadja. 
9./ a BalatonFőKajárI KöZöS önKorMányZatI hIvatal

IratKEZEléSI SZaBályZat ElFogaDáSa.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati hivatal Iratkezelési
Szabályzatát elfogadja. 
10./ DöntéS aZ E-on EnErgIaKErESKEDElMI KFt. SZErZőDéS

MEghoSSZaBBítáSáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonyt,
hogy az E-oN Kereskedelmi Kft.-vel 2017. május 3-án lét-
rejött Balatonakarattya település közigazgatási területén és
annak jól körülhatárolható részén lévő közvilágítási
berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére, karbantartására
tárgyú vállalkozási szerződés meghosszabbítását válto-
zatlan feltételek mellett a következő 1 évre aláírja.
11./ BalatonaKarattyaI önKorMányZatI KFt. tEvéKEnySégI

Kör váltoZáSáról DöntéS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balatonakarattyai Önkormányzati Kft. tevékenységi kör
változásáról az alábbiakban döntött:
MEGSZŰNő FőTEVéKENYSéG:1039 Egyéb gyümölcs-, zöld-
ségfeldolgozás, - tartósítás
MEGSZŰNő TEVéKENYSéGEK: 4721 Zöldség, gyümölcs
kiskereskedelem, 4631 Zöldség, gyümölcs nagykereskedelem,
4617 élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme,
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása, 1031 Burgonya feldol-
gozás, - tartósítás, 0163 Betakarítást követő szolgáltatás
ÚJ FőTEVéKENYSéG: 8130 Zöldterület-kezelés
ÚJ TEVéKENYSéGEK: 4311 Bontás, 4312 építési terület
előkészítése, 4941 Közúti árúszállítás, 4939 M.n.s egyéb
szárazföldi személyszállítás, 6820 Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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KIaDáSoK BEvétElEK

K1. Személyi juttatások 64 106  
B11-15. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

68 432

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

12 102 B16. Működési célú pénzszezközátvétel áhT belülről 14 925

K3. Dologi kiadások 112 875
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson  be-
lülről

337 074

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 342 B3. Közhatalmi bevételek 134 400

K5. Egyéb működési célú kiadások 45 358 B4. Működési bevételek 74 425

K6. Beruházási kiadások 415 557 B5. Felhalmozási bevételek 0

K7. Felújítások 22 467 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500

K1-8. Költségvetési kiadások 683 807 B1-7. Költségvetési bevételek 629 756

K9. Finanszírozási kiadások 31 277 B8. Finanszírozási bevételek 85 328

KIaDáSoK öSSZESEn (K1-9) 715 084 BEvétElEK öSSZESEn (B1-8) 715 084

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete az önkormányzat gazdasági bizottságának jóváhagyását
követően az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta
el az önkormányzat 2018. évi költségvetését. 
A költségvetés konszolidált főösszege 715.084.000 Ft, amely
magában foglalja Balatonakarattya Község Önkormányzata
677.147.000 Ft-os és a Balatonakarattyai Szilfa óvoda
29.343.000 Ft-os 2018. évre tervezett kiadásait és bevételeit. 
Az elfogadott költségvetési főösszeg kiemelkedően a legmaga-
sabb az önálló Balatonakarattya történetében. Ezt egyértelműen
a kapott fejlesztési támogatások, és azok felhasználása okozza.
Az idei évre tervezett fejlesztések közül is kiemelkedik a ToP-os
pályázatunk, melyből kerékpárút fejlesztés valósul meg, várha-
tóan 302.686.732 Ft értékben. Ezen kívül jelentős összeget,
nettó 70.433.71 Ft-ot tesz ki a Bercsényi és Lidó strandok kor-
szerűsítése, mely projektre a Magyar Turisztikai ügynökség
által lebonyolított pályázaton nyertünk támogatást.
Kiadási oldal:
Az elmúlt évek tapasztalataiból egyre könnyebb megalapozot-
tan megtervezni az önkormányzat költségvetését. A bérek és
járulékok tekintetében a már kialakult személyi állomány bére
került betervezésre. Önkormányzatunk igyekszik évről évre biz-
tosítani a dolgozói bérek emelését. 
A dologi kiadások szintén egyre pontosabban tervezhetőek az
elmúlt évek tapasztalatai által. Az önkormányzat részére to-
vábbra is kiemelt cél a településüzemeltetési feladatok ellátása,
útjaink karbantartása és fejlesztése, illetve stranddal kapcso-
latos feladatok finanszírozása. Az ehhez szükséges források

biztosítva vannak a költségvetésben. 
A beruházásokon belül, a már említett strand és kerékpárút
fejlesztés mellett az önkormányzat saját forrásaiból kíván be-
ruházásokat végrehajtani, többek közt a strandok fejlesztése
és eszközbeszerzések területén. Az idei évben tervezzük elekt-
romos kisbusz megvásárlását, hogy folytatni tudjuk a tavaly
sikeresen bevezetett személyszállítási szolgáltatást. 
Bevételi oldal: 
A bevételi oldalon szerepel költségvetési támogatásunk
83.356.792 Ft összegben, melyet az önkormányzat kötelező fel-
adatainak ellátására fordítunk. 
Fejlesztési bevételekre összesen 337.074.000 Ft-ot terveztünk,
melyet a kerékpárút és strandfejlesztésre kapunk.
A legjelentősebb bevételi jogcím a közhatalmi bevételek, mely
a helyi adóból származó bevételeket foglalja magában. Ezen a
soron összesen 134.400.000 Ft került betervezésre. Az elmúlt
évek tendenciáját megvizsgálva látható, hogy önkormányza-
tunk évről évre magasabb adóbevételeket realizál. Továbbra is
kiemelt figyelmet fordítunk a helyi adók kivetésére és beszedé-
sére.
Működési bevételek közt a strandbevétel és az önkormányzati
ingatlanok bérbeadásából származó bevételek szerepelnek. Itt
is növekvő tendencia figyelhető meg.
Az önkormányzat az idei évben is törekszik a kiadási előirány-
zatok betartására, a pályázati források hatékony felhasználá-
sára és a bevételi oldal tervezett szinten történő teljesülésére,
továbbá lehetőség szerint többletforrások bevonására. 

Balatonakarattya 2018. évi költségvetése
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akarattyai jó hírek

Felajánlás revuczky Kariontól 

2018 December 23-án a Szépkilátás Bisztró csapatával ka-
ritatív módon 200 adag töltött káposztát osztottunk ki a
balatonakarattyai lakosok között. Az elkövetkező években
ebből hagyományt szeretnénk teremteni és minden év ka-
rácsonyakor szívesen segítünk az Akarattyán élőknek.  

Kinyit a tengó Büfé

Megújul a Bercsényi strandon a Tengó Büfé. A büfé hosz-
szú távú üzemeltetésére Vadász Tomi cége jelentkezett és
pályázat útján is elnyerte.

Vendéglátói végzettsége van, 15 éves kora óta a vendég-
látásban dolgozik és szeretne a már meglévő büfék mel-
lett egy merőben eltérő színvonalú gyorsbüfét kialakí-
tani, ami árban, minőségben, kiszolgálásban és külsőben
is méltóbb lenne Akarattyához. referenciája: Budapesten
két vendéglátói egységet üzemeltet. (Belvárosi Disznóto-
ros).

Kerékpárút hálózati terv zsűrizése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakértői bizottsága
előtt sikeresen lezajlott az akarattyai kerékpárút hálózati
tervének zsűrizése. A tervezéssel egyidejűleg megkezdőd-
tek a geodéziai felmérések a hálózati nyomvonalon.

2018. évi rendezvény-tervezet

Az önkormányzat a civil egyesületekkel közös egyeztetés
után elkészítette a költségvetési forrásoknak megfelelő
2018. évre tervezett rendezvény-tervezetet.

Strandpályázatok

Az elnyert pályázatok alapján a terveknek megfelelőn ha-
ladnak a munkálatok a Bercsényi és a Lidó strandon. A
szezon kezdetére elkészül a Bercsényi strand épületének
szigetelése és szépítése, valamint a Lidó strand pénztár
és vizesblokk épületének belső felújítása, korszerűsítése. 

vetítés a nyugdíjasklubban

Az Öböl tv archívumából és más Akarattyához kötődő
filmvetítésre került sor a Kodolányi házban a nyugdíjasok
összejövetelén. A nézők sok régi érdekes képet és arcot fe-
deztek fel a filmeken. A filmvetítést szívesen tartjuk más-
kor is!

ráNKY PéTEr
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v. rákóczi emlékfa ültetés

Ezúttal Sajósenyén vettünk részt a rákóczi emlékfák ültetésén. A falu szép műsoros programmal örvendeztette
meg a faültetés ceremóniája előtt a résztvevőket. A fiatal táncosok, a fúvósok és a hazafias népdalok nagy sikert
arattak.
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Emlékezés Dr. karafiáth Jenő Úrra, 

a Székesfővárosi Üdülő és a balatonakarattyai 
fürdőtelep megalkotójára

Szerencsésnek tartom magam, hogy gyermekkorom-
ban életében tudtam látni a nagytekintélyű urat, aki
az 1920-as évek elejéig többször meglátogatta édes-
apámat a (későbbi) Bercsényi strand melletti csónaké-
pítő műhelyben.

Jól emlékszem arra, amikor az 1930-as évek elején
Takács István (akinek a leszármazottai ma is a Ságvár
utcában laknak) által hajtott hintóval (az akkor még
egy szekércsapásos földútról) beállt a műhely udva-
rára. A kegyelmes úr leszállt a hintóról, kezet szorított
édesapámmal és mosolyogva megkérdezte: hogy van
a roBINSoN család? Ugyanis akkor a Székesfővárosi
üdülő és az Aliga közötti, kb. 5 km-es partszakasz
(vadon) közepén csak a mi családunk lakott!

Mi a 4 gyermek eközben, mint az orgonasípok, sor-
ban állva hangos „kezicsókolomjenőbácsi!”-val köszön-
töttük a kedves vendéget!

Strandbelépő árak a Bezerédj strandon

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a Bezerédj strandot nem balatonakarattya Község önkormányzata, 

hanem Balatonkenese város önkormányzata üzemelteti. A Balatonakarattyai állandó lakosok a 

Bezerédj strandot ingyenesen látogathatják.

Felnőtt napi: 550 Ft, (kedvezményes délutáni 16.00-től: 400 Ft), heti: 2.750 Ft, havi: 11.000 Ft

Diák, nyugdíjas napi: 400 Ft (kedvezményes délutáni 16.00-től: 250 Ft), heti: 2.000 Ft, havi: 8.000 Ft

családi belépő 2 felnőtt + 2 vagy több gyermek: napi: 1.600 Ft, heti: 8.000 Ft

Egyéb szolgáltatások

Napozóágy: 1000 Ft/nap, Napernyő + tartó: 600 Ft/nap, hangosbemondás díja: 400 Ft/alkalom

nyitvatartási idő: Pénztár: 8.00 – 19.00, Vizesblokk: 8.00 – 20.00

2018. május 20-tól hétvégenként (szombat, vasárnap és ünnepnapokon)

2018. június 16-tól - 2018. szeptember 2-ig folyamatosan
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ő pedig a zsebébe nyúlt, és a fejünket simogatva,
„fogadjatok szót, és tanuljatok jól!” intelmek kíséreté-
ben (nagy örömünkre alkalmanként 1-1 Fruttit, Neg-
rót, vagy Tibi csokiszeletet nyomott a markunkba.

Ezután a vízparttól kb. 4 méterre lévő asztalhoz ülve
(a Balaton vad panorámájában gyönyörködve) egy-egy
órát beszéltek édesapámmal komoly dolgokról.

Később tudtam meg, hogy a téma az akarattyai víz-
part fejlesztése volt. Minden alkalommal megkérdezte
édesapámat, hogy miben tud segíteni? A több tucat,
általa megoldott problémánk közül kiemelkedő volt,
hogy a római Katolikus Közalapítvány 1928-1968-ig,
40 évig tartó használati jogot adott a (későbbi) Ber-
csényi Strand és a Koppány sor közötti területekre.

Ez nagy segítség volt családunk számára, amelyet a
rákosi rezsim által történt csónakkölcsönzőnk álla-
mosításáig, 1950-ig tudtunk igénybe venni!

ő indította el 1922-ben a Székesfővárosi Alkalma-
zottak segítő Alapja által Akarattya északi határán
megvásárolt 45 hektár ingoványos terület gyorsütemű
beépítését.

A magas szintű szervezőmunka eredményeként a ki-
vitelezést akadályozó zsámbékos terület problémáit is
leküzdve az első szálloda 1924-ben már átadásra ke-
rülté Ezt követően pedig további szállodaépületek, ét-
terem, vitorláskikötő és egyéb, az üdülő vendégek
kényelmét szolgáló létesítményekkel a Balaton kör-
nyék legszínvonalasabb üdülőkomplexuma rekord idő
alatt került megvalósításra.

A balatonakarattyai fürdőtelep létrehozását 1928-
ban kezdte el, amikor az akarattyai fennsíkon (az
addig aranylóan hullámzó gabonatáblák területén)
600 üdülőtelket parcelláztatott, és egy korszerű tele-
pülésszerkezet kialakításával indult el a gyorsütemű
megvalósítás. Az ő magas szintű irányításával az
1930-as évek elején már több tucat hétvégi ház és a
római katolikus templom is megépült.

1934-ben a Bercsényi, 1935-ben a rákóczi, 1936-ban
a Bezerédi strandok (amelyek édesapám és iparos tár-
sai közreműködésével épültek) magas szinten szolgál-
ták a nyaralók kényelmét. 

Ugyanebben az időszakban, 1934-ben megnyitott a
horváth (ma Szép kilátás), 1936-ban a Donner (ma

Degesz), 1937-ben (a fővárosi üdülő felett) a hart-
mann (ma már nem üzemel) vendéglő, amelyek kert-
helyiséggel, tekepályával (akkor még a Balaton pano-
rámájával) nívósan szolgálták ki a közönséget.

Kiváló szervezőkészségével közel két évtized alatt a
Balaton környék legkorszerűbb és legkellemesebb két
üdülőkomplexumát hozta létre a magyar tenger keleti
partján!

Ez idő alatt a környékbeli települések: Balatonke-
nese, Balatonfőkajár, Csajág, iparosainak, kertészeinek,
napszámosainak, stb. jó kereseti lehetőséget biztosítva
a kornyék gazdálkodóitól, a baromfi, a zöldség, a gyü-
mölcs magas áron történt felvásárlásával hozzájárult
a tágabb térség gazdagodásához, fejlődéséhez is.

Kodolányi János híres író. aki az 1940-es években
több alkalommal is beszélgető vendége volt édesapám-
nak, Dr. Karafiáth Jenő urat a fentiek és a számtalan
magyar állampolgáron történt segítőkészsége miatt a
térség „Gróf Széchenyi”-jének és a demokrata arisztok-
ratájának nevezte!

Alkotó hagyományait leszármazottai is tovább foly-
tatták! részt vesznek a 2014-ben önálló településsé
vált Balatonakarattyai Önkormányzat már e rövid idő
alatt is elért, kiemelkedő eredményeiben.

Dr. Karafiáth Jenő kegyelmes úr, aki 1922 és 1930
között a Parlament képviselőház háznagya, 1924-től
az országos Testnevelési Tanács elnöke, majd 1937-től
1942-ig Budapest Főpolgármestere is volt, egyben
olyan kiváló alkotó arisztokrata (segítőkész magyar
állampolgár), kimagasló életművére nemcsak mi, aka-
rattyaiak, hanem Budapest fővárosunk és az egész or-
szágunk büszke lehet!

A fentiek alapján javaslom, hogy T. Balatonakarattya
Önkormányzata a Fürdőtelep fennállásának 90 éves
jubileumának alkalmából Dr. Karafiáth jenő urat Ba-
latonakarattya Díszpolgára kitüntetésbe részesíteni
szíveskedjen!

Dr. Karafiáth Jenő úr jubileumi díszpolgári kitünte-
tését Dr. Koltay József 87 éves, gyémántdiplomás mér-
nök, Balatonakarattya díszpolgára is támogatja.

TASLár TIBor

2018. március – április
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2018. rendezvény-tervezet összesítő

Időpont: rendezvény megnevezése: helyszín: Szervező

január

17. 
KoVI csatornatúráról

élménybeszámoló
Szépkilátás Bisztró FTPE

22. A Magyar Kultúra Napja Szépkilátás Bisztró Önkormányzat

FEBruár

07
KoVI csatornatúráról

élménybeszámoló
Szépkilátás Bisztró FTPE

MárcIuS

03. Eötvös Károly Irodalmi beszélgetés Szépkilátás Bisztró FTPE

15. ünnepi műsor rákóczi park Önkormányzat

áPrIlIS

11. A magyar költészet napja Szépkilátás Bisztró Önkormányzat

15. Szemétszedés Akarattya területe Polgárőr

22. A Föld napja, faluszépítés Akarattya területe Nabe

MájuS

01. Majális rákóczi park Önkormányzat

09. Béke napi megemlékezés Margit vonal emlékkőnél Mh és Önkorm

26 Gyermekkoncert Szépkilátás Bisztró Karion

27. Gyermeknap rákóczi park Önkormányzat

júnIuS

2. Zöldfesztivál rákóczi park Nabe

9. Nemzeti regatta Siófok MVSZ

9. Kiállítás Szépkilátás Bisztró Nabe

23 hársfafesztivál, dzsezz est rákóczi park Nyugdíjas klub

23. házi vitorlásverseny Taslár vitorlás kikötő Kovi

júlIuS

07-aug. 20-ig reggeli Torna szombatonként Magas-part FTPE

07. Beszélgetés a beszédről Szépkilátás Bisztró FTPE

Vendégünk oberfrank Pál Szépkilátás Bisztró FTPE

28. Futóverseny Magas-part FTPE

auguSZtuS

03. Lábtenisz Bercsényi strand Tengó klub

04. Úszóverseny Bercsényi strand FTPE

05. Függetlenség napja rákóczi park Önkormányzat

11. ünnepi közgyűlése, szoboravatás rákóczi park FTPE

12. Körmenet rákóczi park Katolikus Egyh.

17-18. Lábtengó bajnokság Bercsényi strand Tengó klub

17-20. Lábtenisz Bezerédj strand FTPE

20. államalapítás - ünnepi műsor rákóczi park Önkormányzat

Balatonakarattyai 2018-as rendezvények

2018. március – április
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SZEPtEMBEr

14. Balatoni helytörténész találkozó Szépkilátás helytörténészek

22. rákóczi fa ültetése rákóczi park Önkormányzat

30. A magyar népmese napja Könyvtár Önkormányzat

oKtóBEr

01. Idősek Világnapja Önkormányzat

01-07. könyvtári napok Könyvtár

11. Közmeghallgatás Önkormányzat

13. Tök jó nap rákóczi park Nyugdíjas klub

23. Az 56-os forradalom ünnepe rákóczi park Önkormányzat

novEMBEr

30. Karácsonyi kézműves foglalkozás Szépkilátás bisztró Önkormányzat

DEcEMBEr

02. Advent * FTPE, Nyugdíjas Klub, Nabe rákóczi park *

06. Mikulás rákóczi park Önkormányzat

09. Advent rákóczi park Önkormányzat

16. Advent rákóczi park *

23. Advent rákóczi park *

2018. március – április
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2018. március – április

Balaton vízszintje

Jóllehet a siófoki zsilip már december óta nyitva van, a Balaton vízszintje emelkedett, aminek a hajósok örülnek, és
a déli parti telkek tulajdonosai bosszankodnak. A mellékelt képek illusztrálják az akarattyai helyzetet:

Balatoni vízállás: 2018. április 11-én 132 cm, a maximális szabályozási szint 110 cm.

ráNKY PéTEr

Szomorú szívvel tudatjuk olvasóinkat, hogy a közelmúltban 
a településünkön elhunyt: 
Pethő éva és Preisz István

Nyugodjanak békében!
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Évet értékeltek a balatonalmádi rendőrök

A 2017. évi rendőri tevékenységet értékelő és a 2018. évi
feladatokat meghatározó állománygyűlést 2018. március
21-én 14 órakor tartották a Balatonalmádi rendőrkapi-
tányságon.

Dr. Linczmayer László rendőr alezredes kapitányságve-
zető úr - a bűnügyi és közbiztonsági adatokkal alátá-
masztott - részletes beszámolójában elemezte a turisz-
tikai időszakban és azon kívül végrehajtott feladatokat,
azok eredményességét, a „látható rendőrség” hatását a
közbiztonságra. Kiemelte, hogy a települések vezetőitől
és a lakosságától érkező visszajelzések legalább olyan
fontosak, mint a szakmai mutatóknak történő megfele-
lés. 

A kapitányságvezető tájékoztatója után a Veszprémi Já-
rási hivatal megbízott vezetője Suha Annamária érté-
kelte a rendőrség és hivatal együttműködését. 
Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok úr a Veszprém
megyei adatok ismertetésével adott átfogó képet a rend-
őrség tevékenységéről, amelynek szerves részét képezi a
balatonalmádi rendőrök munkája is. 2018. évben is el-
várás a lakosság szubjektív biztonságérzetének megőr-
zése, a jó közbiztonság fenntartása.
Civil hozzászólóként Keszey János Balatonalmádi Város
polgármestere köszönte meg a rendőrök munkáját po-
hárköszöntőjében. hangsúlyozta, hogy a lakosság vissza-
jelzése nem csak a város, hanem a járás jó közbiz-
tonságát is tükrözi.
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Áldozatok a mindennapokban
Közeledik a tavasz, a nyár, pezsdül az élet a kertben,

a lakásban, az interneten, az utakon, útra indulnak a
bűnözők is. Nem csak a környezetünkben megjelenő
idegenekre kell figyelnünk, hiszen a csalás egyik nép-
szerű formája a telefonon történő hamis ígéret. 

Az elmúlt időszakban országosan előfordult a trükkös

csalások egy már jól ismert elkövetési módja a telefonos
hívásokhoz kapcsolódik.

Lényege, hogy ismeretlen személyek - többnyire
számkijelzés nélkül - telefonon felhívják a sértetteket.
Közlik, hogy az egyik telefontársaság, vagy gazdasági
cég által meghirdetett nyereményjátékban pénzössze-

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

Balatonakarattya, 2018. április 5.

Kedves Tagtársak, Tisztelt Akarattyaiak!
Szeretettel meghívjuk Önöket közgyűlésü� nkre, amelyet az alábbiak szerint hívunk össze:

Időpont: 2018. április 30. hétfő 16 óra
helye: Balatonakarattya, Batsányi János utca 46. (Kodolányi ház)

Javasolt napirend:
1. Beszámoló a 2017. évben végzett munkáról
2. A 2017. évi pénzü� gyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
3. A „Fogadj örökbe egy padot” akció lezárása
4. Beszámoló a 2018-ben eddig megvalósult programokról
5. 2018. évi tervek ismertetése, a kért támogatások megvalósulásának fu� ggvényében
6. II. rákóczi Ferenc bronzszobrának felállításával kapcsolatos tájékoztatás, 
felkészü� lés az ü� nnepélyes közgyűlésre
7. A 2017-ben nem fizetett tagok tagdíjfizetésre való felkérése
8. Tagok hozzászólásai
9. Egyéb kérdések

A 2017-es pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet tervezete a honlapunkon és az egyesület
székhelyén megtekinthető. észrevételeiket várjuk az akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségen. A köz-
gyűlés helyszínén lehetőség lesz a 2017-es és a 2018-as tagdíj befizetésére. Programjainkat megtalálják
az akarattyafurdo.wordpress.com honlapunkon és a Facebookoldalunkon. Tagtársaink részére lehető-
séget biztosítunk a tagdíj csekken történő befizetésére, és megtehetik ezt átutalással is a Balatonaka-
rattyai Fürdőtelep Egyesü� let oTP-nél vezetett 11712004-20074360 sz. számlájára. Az Egyesület céljait
támogató minden befizetést és pénzü� gyi segítséget előre is nagyon köszönü� nk.

elnökség

SZéKhELY: 8174 BALAToNKENESE, ráKóCZI ÚT 6 .
LEVELEZéSI CÍM: 8172 BALAToNAKArATTYA, BATSáNYI JáNoS UTCA 43.

akarattyafurdo@gmail.com https://akarattyafurdo.wordpress.com

2018. március – április
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get, vagy nagyértékű tárgyat nyert a hívott fél. A nye-
remény átvételének feltételeként a telefonáló udvarias,
nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy telefon egyen-
legfeltöltést hajtson végre. A lakóhelyéhez közeli ATM
automatához irányítják a kiszemelt áldozatot, és ott
lediktálják neki, hogy milyen tranzakciót hajtson
végre. A jóhiszemű és gyanútlan sértett, reménykedve
az ígért több százezeres, de akár milliós nagyságú
pénzösszeg, vagy nagyértékű tárgy elnyerésé reményé-
ben eleget tesz a felszólításnak, és 15 ezertől akár 180
ezer forint nagyságig a csaló által diktált számsorra
pénzt tölt fel a saját számlájáról. A nyereményeső persze
elmarad!

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésé-
nek érdekében kezeljék fenntartással az ilyen híváso-
kat, különösen, ha nem is játszottak! Kérjenek egy
visszahívható számot! A bankkártya PIN kódját ille-
tékteleneknek soha ne adják meg!

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldoza-
tává váltak jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80-
555-111-es “Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112
központi telefonszámok valamelyikén. 

A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Min-
denki szeret jó üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon
jónak tűnik, nagyot nyerhetünk vele, mindig gyanút kell
fogni!  Abban mindig van valami trükk, mert nem
ajánlana üzletet az illető, ha neki nem volna belőle
haszna. A házalók, árubemutatók, telefonos ajánlatok
által kínált termék sokszor nem megfelelő minőségű,
gyakorlatilag használhatatlan, lehet, nincs is rá szük-
ségünk, különösen, ha az érte elkért összeget is figye-
lembe vesszük. 

Tanácsom, hogy mindig olyan helyen vásároljanak,
ahova esetleges reklamációval vissza tudnak menni, ahol
szabályos számlát kapnak a megvásárolt termékről. 

az áldozattá válás megelőzése nekem, a rendőrnek
különösen kiskorúak, gyermekek esetében szív-
ügyem.

Az 1997. óta hatályos Magyarországon a gyermek-
védelmi törvény, amely a szülőt, törvényes képviselőt
hatalmazza fel és teszi felelőssé a gyermekek nevelésé-
ért. Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket kötelezi a
szülőkkel, nevelőkkel történő együttműködésre a saját
egészséges fejlődésük érdekében.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, aki
minden elvárás nélkül anyagi javakkal halmozza el
gyermekét, nem tanítja meg a társadalom által elfo-
gadott alapvető viselkedési normákra, nem is gondol
arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig ugyanolyan
ártalmas, és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint
az agresszív viselkedési minta. Már egészen kis korban
meg kell kezdeni egyfajta korlátok felállítását, amelyek
valójában kapaszkodók is a gyerekeknek, hogy felnőtt-
ként eligazodjanak a társadalmi útvesztőben. Szabad,
és kell is a gyerekek követelőzésére nemet mondani! A
„neveletlenség” a későbbiek során gyakran vezet visel-
kedési zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a
mások és a szülők iránti tisztelet hiányához, és végül
törvénybe ütköző cselekedetekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor
olyan elvárásokat támasztunk a gyermekünk elé, ame-
lyeknek esetenként éppen azért nem tud megfelelni,
mert állandó kritikában, szidásban, leszólásban van
része. ha egy gyermek nem kap elég dicséretet, bizta-
tást, szeretetteljes odafigyelést, hiányt szenved az ér-
zelmi fejlődése, amely mindenképpen rossz hatással
van a teljesítőképességére, személyiségének fejlődé-
sére.

Megvisel, amikor azt látom, hogy a szülők magatar-
tása, a viselkedésük példája veszélyezteti a gyermekek
életét, fejlődését. Az agresszív viselkedés, a bántalma-
zás félelmet kelt a kiszolgáltatott emberkékben, akik
nem tudják, kihez forduljanak segítségért. Bizony nem
is olyan ritka az olyan eset, amikor éppen a szülőktől
kell megvédeni gyermekeiket. A gyermekvédelmi rend-
szer célja a veszélyeztetettség megállapítása, és segít-
ségnyújtás a védtelen kiskorúaknak.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülő-
nek joga és kötelessége is. Vajon, amikor a szülők az
óvodát, az iskolát, más intézményeket, a médiát teszik
felelőssé a gyermekeik viselkedése miatt, elgondolkod-
nak-e azon, ők milyen példát mutatnak. és, amikor az
iskolákban nő az erőszakos események, viselkedések
száma, érzik-e felelősségüket?

A gyermekvédelmi jelzés minden felnőtt felelőssége,
nem csak a jelző rendszer tagjaié, hiszen a jövő generá-
ciója a mi jövőnk is!

StanKa MárIa r. őrnagy

Balatonalmádi rendőrkapitányság

2018. március – április
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Miért inkább Barabást?
A nagy események sodrában megjelenő jelentékte-

lennek tűnő epizódok sokszor csak véletlenszerű, de
nem fontos történések, máskor aranyos kis gyöngy-
szemek, viszont néha szinte villámlás erejű fénnyel vi-
lágítják meg a dolgok valódi értelmére. Ilyen jelen-
séggel találkozunk Jézus perében az úgynevezett Ba-
rabás epizódban.

Pilátus, a római helytartó „átlát a szitán”. A zsidók
egy ártatlan tiszta embert irigységből hoztak eléje ha-
lálos ítéletet kérve fejére, hogy azután nélküle nyugod-
tan gyakorolhassák kétes hatalmukat, kényük-kedvük
szerint manipulálva népüket. Ettől a ponttól kezdve
két síkon folyik a küzdelem. Az egyik sík vertikálisnak
mondható: és nem más, mint az ember-krisztusnak
Atyja iránti engedelmességének szabadon bemutatott
áldozata. Ezt ő teljesen egyedül vívja meg, de érdemét
mindenkiért felajánlja. oly annyira tisztán egyedülálló
küzdelemben, hogy még maga Pilátus is zavarba jön
amikor Jézus kijelenti: „Az én országom nem ebből a
világból való.” (Jn 18,36), és csakhamar vádlóinak is
elfogynak az érveik. A Szent körül mindenki csődöt
mond. Ebből a vertikális patt-helyzetből áttevődik az
„iszapbirkózás” a horizontális, politikai síkra, mely a
zsidó vezetők és párthíveik, valamint a római Impé-
rium képviselői között folyik tovább� a nép pedig ma-
nipulálható tömegként érzéketlenül hömpölyög
körülöttük. 

Pilátus nemcsak a vádlott ártatlansága és a római
jog-gyakorlat igazságosságának érvényesítése miatt
akarja szabadon bocsátani Jézust, hanem politikai ve-
reséget akar odadörgölni a zsidó vezetők orra alá.
Ezért módszert vált. észérvek helyett az érzelmekre, a
tisztesség és a gonoszság szembeállítására, a részvétre
és a zsidó hazaszeretetre apellál. Előhozatja tehát a
börtönből Barabást, a gyilkost, és odaállítja Jézus mel-
lé: Válasszatok! Lássuk csak, hogy nektek ki kell. os-

torral félholtra vereti Jézust, majd újra eléjük állítja:
Válasszatok! Nektek ki kell? S a vezetők és a megba-
bonázott nép választ. „Bemegy a csőbe”. Csak azért is
Barabás kell nekik. Minél sötétebb és aljasabb a dolog,
„annál jobb”. A megszeppent Barabás már-már tisztá-
nak és nemzeti hősnek érezheti magát az őt vállára
vevő lealjasodott nép hátán. Csakhogy itt nem a nép,
és nem a vezetőik, de még csak nem is Barabás meg-
dicsőüléséről van szó, hanem a gonoszság misztéri-
uma ül diadalt egy jobb sorsra érdemes nép fölött. 

Ezen a ponton - azt hinné az ember -, hogy eldőlt a
harc Pilátus és Jézus vádlói között. De nem. A „diadal-
nak” teljesnek kell lenni: Pilátust is meg kell alázni,
sőt neki kell kimondania saját vereségét is a halálos
ítélet kihirdetésével. Ennek kieszközlésére bevetik a
zsarolás eszközét: „ha (ezt) elbocsátod, nem vagy a
császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene
szegül a császárnak!” (Jn 19,12)   

S az evilági csetepaté folytatódik mind a mai napig,
és ezen túl is, a világ végezetéig, amíg ember lesz a
földön. Azonban senkinek sincs joga követ dobni Jézus
perének szereplőire a magunk ártatlanságának tévhi-
tében, még akkor sem, ha az ott jelenlévők és a gyáván
elbujdosók mindannyian csődöt mondottak: ki azért
mondott csődöt, amit tett, ki pedig azért, amit nem
vállalt. Viszont el nem évülő példát statuáltak, és ma
is tükröt tartanak minden következő nemzedék elé,
amelyben megláthatjuk saját arcunkat: a gyűlöletest
és hazugot, vagy az áldozatban megdicsőültet. Az
előbbi azt üvölti eltorzult vonásokkal: „Keresztre vele!”
(Jn 19,8) Csakazértis!, Az utóbbi viszont felold minket:
„Békesség Nektek!” (Jn 20,21) Mind-örökké! 

Történetünk kérdésére, hogy miért inkább Barabást
választották, a bölcsek már tudják a választ, mások vi-
szont sohasem fogják sem megtudni, sem megérteni!

Dr. BALáZS PáL
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húsvét ünnepét magunk mögött hagytuk, de velünk
marad mindaz, amit üzenetében hordoz. húsvét után is
aktuális marad, hogy a feltámadás örömhírével foglal-
kozzunk, mivel az sorsfordító erőt rejt magában.

Maga Jézus egy alkalommal így fogalmazta ezt meg:
„Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt fel-
építem.” (János ev. 2,19-22)

A Nagypéntek utáni 3. nap, a halálból új életre feltá-
madás, – a legmélyebb isteni titok van a szavaiban.

Miért épp templomról beszél? 
Azért, mert a templom a találkozás helye. Az Istennel

való kapcsolatteremtés helye. „romboljátok le, és három
nap alatt felépítem.” Nyilván Jézus nem kőből épített
templomokat akar döntögetni. Az evangélista hozzá is
teszi: „Jézus a testének templomáról beszélt.” Önmagáról
szólt tehát: megöltök majd engem, de én harmadnapra
új életre támadok fel. ő maga ez a három nap alatt fel-
épített új templom. Istennel találkozni rajta keresztül
lehet. Az élethez rajta keresztül vezet út.

A mindenkori ember egyik legfontosabb kérdése: ho-
gyan lehet kitörni emberi korlátozottságunkból? hogyan
juthatok el Istenhez? hogyan találhatok boldogságot, tel-
jes életet?

Az ember a különböző időkben különféle utakon akart
Istenhez eljutni. Bábel történetében olyan magas tornyot
akartak építeni, ami az égig ér, vagyis Istenig. és ismere-
tes a mitológiából Ikarosz alakja, aki szárnyakat készített
magának, de minél magasabbra jutott, annál inkább
megolvadt a viasz, ami összetartotta.

Ezek a történetek arról beszélnek, hogy nincsen emberi
módszer Isten elérésére. Ma is számtalan módon próbál-
kozunk. „Próbáltam sokféle mesét, De hajh, egyik sem
volt elég: Szívemben, idegimben Kiabáló, nagy lárma
Téged keres, Fölség.” (Ady: Isten-kereső lárma) Lehet,
hogy mi is sokféle utat kipróbáltunk már. Sokféle mesé-
nek bedőlünk, sok félrevezető ál-vallás és tévtanítás
zsong körülöttünk.

húsvét evangéliuma örökérvényűen hirdeti: Van út Is-
tenhez, a teljes boldogsághoz, a teljes élethez, – de az csa-
kis Jézus halálán és feltámadásán keresztül vezet! Úgy,
hogy hitünkkel megragadjuk őt. „Én vagyok az út, az
igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énál-
talam” – mondja Jézus.

Nézzük azonban tovább: Mit kap, aki odatalál hozzá?
Milyen hozadéka van egy ilyen találkozásnak?

A húsvéti történetekben jól látható: Aki a Feltámadot-
tal találkozik, az egyúttal az élet felé is fordul. Az többé
nem a megfeszített Jézust keresi. Nem egy halott Jézust
(mert halott Jézus nincsen!), hanem az élet Urát.

húsvét reggelén az asszonyok teljesen új irányba for-
dultak. Addig tele voltak a halál, a sír, a részvét gondola-
taival, de most elindultak a tanítványok felé. reményt
kaptak, és reménységet hirdettek. Mert amivel csordultig
van a szív, azt szólja a száj. Később a tanítványok is elin-
dultak mindenfelé az egész akkori lakott világba, hogy
vihessék az üres sír örömhírét. Így jöttek létre aztán új
gyülekezetek, formálódtak egymás után új közösségek
Jézus körül. Így épült tovább az a bizonyos templom,
amiről Jézus beszélt, amit ő három nap alatt felépített.
Az nem csupán egy általa kivívott isteni győzelem volt,
hanem ahhoz kapcsolódni lehetett és lehet ma is! Ahhoz
épültek hozzá a Benne hívők, mint élő kövek, – és így
épül ma is ez a lelki ház, a Krisztus temploma.

Egész életünket át meg átszövi a halál és a pusztulás
lehúzó ereje. Akkor válik ez leginkább ijesztővé, mikor
közel jön hozzánk. Amikor saját csontjainkon, testünk-
ben, szerveinkben érezzük; amikor családunkban, vagy
rokonságunkban elveszítünk valakit; amikor szembesü-
lünk megpróbáltatásokkal, szenvedésekkel. Súlyos kér-
dések ezek, amikre kell, hogy legyen valamilyen vála-
szunk. A feltámadott Krisztus segít megfelelni ezeket a
kérdéseket. Elénk kínálja az élet templomát, amit ő
három nap alatt felépített. odafordít minket egymás felé,
és azt kéri: éljétek meg, amit tőlem kaptatok, és adjátok
tovább ezt a reményt! Tegyetek bizonyságot arról, hogy
van tovább!

Bonhoeffer hitvalló német teológus volt a 2. világhá-
ború idején, akit hitler személyes parancsára végeztek
ki. élete utolsó néhány hónapját egy koncentrációs tá-
borban töltötte. Amikor érte jöttek, hogy kivégezzék, ezt
mondta társainak: Nekem ez a halál az élet kezdete. –
Nem menekült meg a haláltól, de félnie sem kellett tőle!
ő a maga helyén, abban az extrém helyzetben így tett bi-
zonyságot arról, hogy a győztes Krisztusé az utolsó szó.

Ajándékozzon meg minket Isten húsvét után is húsvéti
hittel, ami Jézushoz köt, reménységet ad, megtart.

NéMETh PéTEr

lelkész

Sorsfordító
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nyugdíjas klub: 
kolbász - és hurkatöltő verseny

Együttműködési szerződésünk alapján meghívást kap-
tunk március első szombatjára a Magyar honvédség
rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központjának Pa-
rancsnokától. 5 tagú csapattal nevezett a Balatonaka-
rattyai Nyugdíjas Klub Egyesület, hiszen tavaly az
előkelő második helyezést sikerült elérnünk, és idén,
a 3. alkalommal megrendezett versenyen sem volt ki-
sebb a cél. A csapat összetétele: Kalcsó Zoltánné, Aran-
ka, csapatkapitány; Molnár Józsefné, éva a szakmai
irányító; Erdélyi Mária és Pilinszki Györgyné csapat-
tagok és Köles László, a férfias erő.12 csapat nevezett
be a programra, amely 11 órakor vette kezdetét. Min-
denkinek indulóval kellett bemutatkoznia, a mienk a
szöveg végén található! A csapatoknak 3 órájuk volt,
hogy a készen kapott alapanyagokból, a helyben ka-
pott és „titkos” otthoni fűszerekből elkészítsék az íz re-

mekeket felmutató hurkát és kolbászt. A zord időjá-
rást a lázas munka tette elviselhetővé. Az elkészült re-
mekművek ízét, illatát, zamatát és a tálalás
kivitelezését neves szakemberekből álló szakmai zsűri
bírálta el: Buday Péter mesterszakács, Gulyás Károly
Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Gasztronómiai
Társaság szakács-alelnöke és Brassó Sándor szakok-
tató, mesterszakács. A zsűri döntésének meghozata-
láig a résztvevőket és az érdeklődőket Nótár Mary
énekes szórakoztatta. A zsűri meghozta döntését,
ennek alapján a versenyt a hazai csapat, az Mh rKKK
nyerte. éS IGEN! A II. helyen idén is a Balatonakaraty-
tyai Nyugdíjas Klub Egyesület csapata végzett remek
ízvilágú hurkájának, kolbászának, és mindennek a
pompás tálalásának köszönhetően. Az ezt igazoló ok-
levelet és a vele járó csiszolt üvegserleget Piros ottó
ezredes, az alakulat parancsnoka adta át.A következő
hétfői klubnapunkon a megjelenteknek lehetőségük
volt megkóstolni a kiválóra értékelt produktumot. és
egyet értettek a zsűri döntésével!

nyugdíjas induló

Nyugdíjasok mi vagyunk,

Legjobb lesz a kolbászunk!

Nagyon jó a hurkánk,

Bár nincs itt a Gyurkánk!

ottó piros, mint a kolbász,

Trudihoz is száll a fohász!

Jó lenne, idén is érmet nyerni,

Szeretnénk szépen szerepelni!

Szakácsok istene, segíts meg minket,

Megosztjuk Veled a nyertes terméket! 
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húsvét akarattyán
A húsvét méltó megünnepléséhez hozzájárult adományaival Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony, aki tisztelet-
díjából vásárolt húsvéti ajándékokat a község gyermekeinek.
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Eötvös károly Balatonja – irodalmi est 
a Balatonakarattyai Fürdőtelep 

Egyesület szervezésében

Jó hangulatú, kellemes órát tölthettek el Balatonaka-
rattyán azok, akik részt vettek a 2018. március 3-án
tartott irodalmi beszélgetésen. Vendégeink: dr. Praz-
novszky Mihály irodalomtörténész, kállai szilárd és kál-
lai szilárdné könyvkiadók voltak.

Dr. Praznovszky Mihály bevezetőjében méltatta Eötvös
Károly – Jókaival egy században élt – ügyvéd-író szere-
pét, jelentőségét irodalmunkban. A beszélgetés során
kiderült – a most Veszprémben élő – könyvkiadók szo-
ros akarattyai kötődése is. Feltétlen ragaszkodásuk és
szeretetük Eötvös Károly életműve iránt vezetett arra
az elhatározásra, hogy a hosszú elfeledettség után újra
beemeljék mindennapi életünkbe Eötvös Károly kiváló

leírásait, a balatoni táj dicséretét.

Kállai Szilárd megismertette velünk a könyvkiadás ko-
rántsem egyszerű folyamatát, felesége éva asszony
pedig „A magyarok fája” című, az akarattyai szilfáról
és a fogaskirályról szóló írás kedves és egyszerű felol-
vasásával varázsolta el a jelenlévőket.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a meghirdetett estre
nemcsak az akarattyaiak, de keneseiek, kajáriak, me-
zőszentgyörgyiek (ez Eötvös Károly szülőhelye) is el-
jöttek, sőt székesfehérvári érdeklődők is itt voltak
velünk.

ráNKY EMőKE
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Fontos itt megemlíteni, hogy ez az a terasz, ahol
én Eötvös Károlyt többször is felolvastam a társaságnak.
Eötvös Károly egykor híres író volt. hatalmas alakja az
idők alatt némileg feledésbe merült, de én hiszem, hogy
ma nagy tetteket viszünk végbe nymbusza újbóli
felemelése érdekében. Minden jó magyar hazafi köte-
lessége, hogy az ő művei által épüljön lelke, és messze
vigye írói lángelméjének hírét. Fontos lenne ugyanis,
hogy minél többen ismerjék őt és műveit. Írói
nagyságához alig mérhető néhány másik magyar író,
vagy bármely valaha élt magyar, legyen az művész,
nagyúr, vagy hadvezér. oly alak ő, ki mindannyiunk
számára világító lángoszlopként kell emelkedjen korunk
eltompuló sötétségében. Az ő szavait a teraszon olvasva
még ma is kellemes érzés fogja el az embert. Főleg, ha
valami jó kis magyar bor is akad hozzá. Persze mi csak
magyar borokat iszunk, de hát miféle kutyaütő, hamis-
bor-muslinca is lehet az, aki a világhírű minőségű mag-
yar borok helyett chilei, olasz, vagy ausztrál pan-
csolmányokat fogyasztani nem átall a Magyar Tenger
mellett? Vagy bárhol. Azt hiszem szent kötelességünk,
hogy még külföldre menvén is pár palack magyar bor
mindig legyen nálunk, hadd ámuljanak csak az ottani
népek. hisz a magyar borban költői tűz van, erő és fér-

fiasság, ugyanakkor mégis oly szelíden hízeleg a szájban,
mint a legcsábítóbb női csók. Magyar női csók, ter-
mészetesen.

Tán már ezért e körülírásból mindenki elfogadólag
megérthette, hogy mi nem sokat megyünk a strandra,
akkor is csak úgy hat óra- hét óra felé. Mikor a forróság
alábbhagy. De azért egy kis fagylalt evésére a hőmérséklet
ilyenkor még ugyancsak ideális. De csak a gyerekeknek.
én a fagylaltot nem igen szeretem halmozni. Egy gombóc
nekem sok is. Csak nyalok egyet a gyerekek fagyijából. A
horinka büféje fél úton van a soron, addig lehet
tanakodni, hogy odafelé vagy hazafelé vegyük a Fagylal-
tot. Aki szerint ez mindegy, annak nem sok érzéke lehet
a Balatoni strandoláshoz, vagy sosem próbálta, esetleg
csak gyengeelméjű. A „mikor fagyizzunk” eldöntése a
legkomolyabb megfontolást igényli. hisz ha az ember
hazafelére tűzi ki a fagyit, akkor esetleg már hűvösebb
van, vagy a víztől lehűlve nem oly kívánja, és a kocsiban
fagyit enni sem oly érdekes, de a parkolóban állva sem.
De ha odafelé veszi az ember a gyerekeknek, akik
tudvalevőleg lassan nyalogatják, akkor a vízpartra hamar
odaérve, félig evett fagyival a kézben jön a dilemma. hisz
itt a víz, jó lenne már egyből belecsobbanni, de a fagyi is
jó. Nem lehet csak úgy nyakra-főre gyorsan befalni. Nem
is egészséges, és a fagyi evés metafizikájának is ellene
van, hogy az ember csak úgy behabzsolja a hűs nyalánksá-
got. Minderre a legtöbbször adott válasz, érthető módon
az, hogy fagyival lassan sétálunk, de inkább hazafelé
vásárolva. Inkább a vízzel hűsítjük magunkat érkezéskor.
ha hűs. Mert tudnivaló, hogy a Balaton igen fel tud
melegedni, hisz sekély vizű tó.

olvastam is a nagy földrajztudósnak, Cholnoky Jenőnek
a „Balaton” című könyvében, ahol 1938-ban igen szem-
léletesen rajzolta meg azt a képet, mily sekély a Balaton.
átlag vízmélysége 3 méter, legnagyobb mélysége 11
méter. hossza több, mint 70 kilométer. ha azt akarnók,
hogy egy bronz domborművön méretarányosan ábrá-
zoljuk a medret, s ehhez a munkához egy 8 méter

Eötvös károly utazás a Balaton partjáról:

kállai Szilárd – az akarattyai vaníliafagylalt
II. rész
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hosszúságú bronz lapot használnánk, akkor ebbe a bronz
lapba 7 méter hosszan egy 0,3 milliméteres gravírozást
kellene mindössze ejtenünk, s a legnagyobb mélység, a
Tihanyi Kút is mindössze 1,1 milliméteres lenne. Ez azt
hiszem elég beszédes példa. Gyakran elmondom, mert
szeretem vele elámultatni a hallgatóságom.

Volt, hogy annyira kiszáradt a tó, hogy száraz
lábbal hosszú métereket lehetett bemenni a mederbe,
itt-ott meghúzódó kis, bokáig érő lagúnák között. Az
iszapban tengerparti-sítlusú homokvárakat lehetett
építeni. Még az is felmerült akkor, valami eszes
mérnökök fejében, hogy a Dunából vagy a rábából
vezetnek ide vizet. Na, erre az idegen vízre aztán a Bal-
atonnak végképp semmi szüksége nem lett volna. Pláne
nem a habzó rába vizére, amit az ausztriai bőrgyárak
oly nagyon szennyeznek. hiába, nem csak régen tört a
német a magyarok vesztére. De hagyjuk, ez már nem
tartozik szorosan a tárgyhoz.

Tudjuk, hogy a horinka büféje mellett ott árulják a
Carte’d or gombócos fagyit is. Igazából magyar protek-
cionista szempontból ez azért egy kis dilemmát támaszt.
hisz a horinka egy ragonese nevű olasz cég fagyiját
árulja, a másik fagyi meg ugye egy multicég, az Algida
terméke. De tudvalevő, hogy a gyártás viszont Veszprém-
ben történik. Nekünk pedig ha a magyar termékek vásár-
lása alapvető érdek, még vonzóbb színben tűnhet fel,
ha veszprémi terméket veszünk. hisz a jégkrémgyár sok
veszpréminek ad munkát, a városnak adóbevételeket ter-
mel. Sőt, sok kiszolgáló-vállalkozó is megtalálja benne a
szerencséjét. Személyesen ismerek egyet, Kurucz Sándor
barátomat, aki már ősidők óta áll velük szerződésben,
és igen csinos kis vállalkozást tudott felépíteni csak azál-
tal, hogy a jégkrém- árusítás kellékeit tárolja Veszprém-
ben, és szállítja szanaszét az országban. ő maga is eltart
vagy tíz embert. Az ő raktárából származik bizonyosan
az a fagyis pult is, amiből itt árulják az algidás fagyikat.

Fontos dolgok ezek. én magam láttam azt a gyönyörű,
magyar gyártású balatoni hajót, melyet Kurucz Sándor
barátom e vállalkozás hasznából vásárolt, s amivel
egyébként oly eredményesen versenyez. (Versenyzői sik-
ereiről, s hogy hogyan lett belőle egy év alatt egy
csapásra bajnok, egyszer máshol hosszabban is érdemes
lenne majd beszámolnom.) Vagyis láthatjuk, így a Bal-
atonon elköltött pénz oldal-csatornákon át végül a Bal-
atonra tér vissza. Minő szép példája ez a nemzeti érzés
ápolásának!

Más részről jó barátságban vagyok a veszprémi

jégkrémgyár beszerzési vezetőjével,
aki a kimondhatatlan supply-chain-manager tisztségben
dolgozó Csalló Péter barátom. ő maga mondta el nekem,
micsoda tenger sok alapanyagot szereznek be külföldről
a gyártás érdekében. Ezt kötelezően írja nekik elő a
nemzetközi központ. Vagyis az ő fagyijukban van azért
jó adag külföldet-gazdagítás is. Csalló Péter barátom
amúgy erősen magyar érzelmű, és igen nagy híve az ősi
elveket követő bio-kertészkedésnek, amit csopaki házának
kertjében űz. Közben óvja-védi a gyönyörű balatoni
környezetet. Nem tudni, ki intézte úgy, de az utcájuk a
Csalló köz névre hallgat. Mily csodás tünemény ez, egy
szép felvidéki táj neve bukkan fel a Balaton partján!
Ilyent csak a magyar nyelv tud!

De azért a horinka mégis a nagy magyar a soron.
Mindig ki van nála plakátolva az aktuális nagy magyar
bösztörpusztai találkozó. Ezt nyáron szokták a pusztában
tartani, sok szép magyar motívummal. Igazi nagy mag-
yarkodási esemény ez. Az elsőn én magam is ott voltam
még, csodálatos volt. Akkoriban még a Baranta nevű
magyar harcművészetet műveltem. Ez egy szép dolog.
Egy kitűnő, lelkes és hagyománytisztelő, ambíciózus ka-
tonatiszt határozta el, hogy a régi magyar harci mozgá-
sokat összegyűjti, és azokból egy külön sportot kom-
ponál. Ezt nevezte el Barantának. hogy miért? állítólag
valami öreg pásztor őfeléjük barantálkodásnak nevezte
azt, amikor a kölkek botokkal csépelték egymást a réten.
Az már biztos, hogy gyerek ésszel árpád apánk is ha-
sonlóan cselekedhetett annak idején az övéivel. Így ennek
utánzása igazán csak magyar dolog lehetett. Nekünk
csodás volt a sok harciaskodás mellett a táncokat, dalokat
és hagyományokat is tanulni. De aztán e katonatiszt a
sikertől nagyzásba esett, a veszprémi kis csapatunk is
belehasonlott a felmerült sok nagy és nehéz gondola-
tokba. Így végül, nagy sajnálattal, én is abbahagytam a
Barantát. Pedig kezdtem már megerősödni az egy évnyi
edzéstől. Így a későbbi bösztörpusztai találkozókra se
mentünk már el. hiába volt kiplakátolva a horinkánál.
De hát a fagyija jó. Így aztán hazafelé a horinkához
mentünk vanília fagylaltot enni.

Végül aztán mégis algidás vaníliafagyit vettünk.
Nem azért, mert Veszprémben gyártják, a városban,
ahol lakunk, és amit Bezerédy generális megvédett a la-
banctól Akarattya alatt. hanem mert horinka uramnál
már nem volt vanília. Elfogyott. Más is azt vette ezen a
szép hosszú nyári napon.

KáLLAI SZILárD
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tücsökmuzsika hangolt minket jókedvre 

„nagyon szeretem a citerámat, kicsit másképpen játszom
rajta, mint a népzenészek, de a hangszer azonos. A budapesti
tücsökmuzsika címet azért is választottam, mert (aki nem
tudna latinul) gryllus jelentése tücsök.“

Ezzel az idézettel csábítottuk a közönséget Gryllus Dániel
április 5-ei estjére a Szépkilátásba. Szép számban gyűl-
tünk össze, és nem csalódtunk várakozásainkban. 

A felnőtteknek szánt műsorban Ady, Kányádi, Szabó Lő-
rinc, Arany János és Weöres Sándor versei, valamint Ör-
kény István egypercese mellett bibliai versek
megzenésített változatait is élvezhettük.

Az est létrejöttét dr. Szerdahelyi Miklósnak, köszönhet-
jük, aki - húsz év itteni nyaralás után - tavaly költözött
feleségével, Katalinnal Balatonakarattyára, és régi barát-
ságot ápolnak Gryllus Dániellel. 

Az 1969-ben alakult Kaláka együttes 2000. március 15-
én, 30 éves jubileuma alkalmából Kossuth-díjat kapott,
2004-ben Prima Primissima kitüntetést, 2014-ben pedig
Magyar Örökség Díjat vehettek át.

Kányádi Sándor írt róluk: „A kaláka együttes elegáns, más
muzsikusokkal össze nem téveszthető zenei tálcán nyújtja a
verset a hallgatóknak.”

Gryllus Dániel  furulyán, citerán, pánsípon, klarinéton
és tárogatón játszik. Az akarattyai estre két citerát hozott
magával. Az előadás közben bemutatta a hangszereket,
mesélt történetükről, és a művek keletkezésének, előadá-
sainak érdekes részleteit is megosztotta velünk.

Kedves Gryllus Dániel köszönjük a szép estét! 

ráNKY EMőKE
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Csizmadia károly: Bujdosó magyarokhoz
(adalék)

Előző lapszámunkban Kovács Kata (Kovi leánya) írása
Csizmadia Károly Bujdosó magyarok című verses el-
beszéléséről szólt. Figyelmemet már korábban felkel-
tette ez a könyv, azonban Kata írása segített a meg-
jelentetés előrehozásában.
A megjelenés után beszélgettem Kovival, aki szá-
momra meglepő dolgokkal ismertetett meg:
A szóban forgó Csizmadia Káró nekem a dédöregapám
anyai ágról. A kenesei református temetőben van el-
temetve. 
Földjeik voltak a Bögrében, a Berekben, pontosabban
a Borgáta-berekben, de ezt már csak igen régi kenese-
iek tudják biztosan. Talán a Vér Laci?
Ahol szüreteltünk a Berek. Az alatta levő föld is az
övék volt még régen, de én már csak a balra lent levő,
épületes telekre emlékszem a nádtetős présház-pincé-

vel, hatalmas körtefával előtte. Nahát, a legendárium
szerint itt iszogattak a „komákkal”, aztán kinéztek a
Bögrébe, lűttek valami nyulat, vagy harcsát, meghúz-
ták a disznólejárót. hát ilyen formán tengették éle-
tüket eleink: szegényen, nyugodtan, megbékélve sor-
sukkal. Közben rímeskedtek. Egy fia volt, szintén Ká-
roly, akinek egy lánya (az anyám) és egy fia volt.
Anyám Cecére ment férjhez, mert megismerte a snáj-
dig cecei kulák legényt, aki MUSz-osként építette az
elvtársaknak a honvéd üdülőt.

Megemlíthetnéd a teljes vonalat, a Katát, Sárát, 
a 3 lány és egy fiú unokámat!?

KoVáCS LáSZLó

(ráNKY PéTEr)
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Évrész összegző
Megérkezett az új év észrevétlenül, a nyomokban me-
diterrán jelleget hordozó decemberből átcsúsztunk a
januárba. Szépen eltelt a január, csakúgy, nyugisan,
kellemesen, januárhoz képest langymelegen. Lehetett
nagyokat sétálni, mert nem csúszott az út és nem csa-
varta az ember orrát a hidegség. El lehetett merengeni
olyasmiken, amelyek máskor nem nagyon jutnak az
ember eszébe, pl.: vajon az akarattyaiak mekkora része
járta már be az összes akarattyai utcát? Mennyi aka-
rattyait lehetne letenni tudta nélkül valamely, számára
ismeretlen akarattyai utcán, anélkül, hogy aztán fo-
galma lenne róla, hol is van ő. Mit jelent X-nek és Y-
nak Akarattya? Lehet egyforma? Vagy ne is legyen
egyforma? hiszen lehet, hogy X-nek és Y-nak csak a
posta-zöldséges-vasútállomás (na jó, de melyik?) há-
romszög azonos az ő Akarattyájukból.  hiszen a vilá-
gunk mindig csak arra korlátozódik, amit ismerünk,
hiába olvastunk már valami másról is valaha. Egyszó-
val januárban ráért ilyesmire az ember.

Aztán megérkezett a február, akkor már nem nagyon
lehetett nagyon elmélyülve sétálgatni, mert bizony
megcsípte az ember fülét a hideg, így minduntalan
kesztyűt és sapkát kellet igazgatni. Az ilyesmi közön-
séges mozdulatsor pedig nem nagyon kedvez a magas-
röptű gondolatoknak. Cserébe viszont direkt céllal
lehetett elindulni a sétakörre, főleg az utolsó héten,
mert az utolsó hét utolsó keddi napján Akarattya előtt
még hullámzott, de csütörtökön már jógás és balettos
mozdulatokat ötvözve lábfejjel meg lehetett kocog-
tatni az egybefüggő jeget a tavon. Pénteken délelőtt
egy karcsú és bátor hölgy korcsolyát kötött, jól siklott,
persze csak partközelben, az egy centiméter finom
porhó nem ártott a haladásnak, ahogy a ropogás, a
jég nyújtózkodása a súly alatt sem. Aztán pénteken
délután már több bátor személyt is elbírt a jég, szom-
baton már egész családok örvendeztek, és volt olyan
gyermek, aki először köthetett korcsolyát. Az volt ám
a boldogság! 

A jeges örömök után egy héttel, már hullámzott a tó
újból, és előállt egy kora márciusi hétfőn délután az a
helyzet, hogy vastag pulcsiban lehetett élvezni a nap-
sütést a strandon, a szél a part felől fújt (ezért nem
érződött), az apró milliárd és milliárdnyi jégszilánk
hullámzott 10-20 méter szélességben a vöröshomokkő
rakás előtt. Pontosabban csak a nyílt víz felöli része
hullámzott, mert pár méter múlva elnyelte a hullám
erejét ez a hatalmas, fenséges, apró részekre törve is
erős jég. A méltóságos lassú hullámzó mozgás, az
ehhez tartozó tompa morajlás, és a szikrázó csillogása
mind a jégszemcséknek mind a távoli víznek, hihetet-
len összhatást nyújtott, szavakkal vissza nem adhatót.
Talán zenét lehetne rá komponálni, de nem biztos. Kel-
lett is ez a nyugodtság, legalább itt. hiszen ezzel egy
időben majd minden utcában, néhol több háznál meg-
indult a hangos renoválás vagy éppen építkezés. A
csendes sétáló számára ez jelenti a szezonkezdést, nem
a büfék kinyitása. Jönnek mennek a kisteherautók, sö-
vénnyíróval vagy betonkeverővel. Persze a hó vége felé
megjelennek a tömény ibolyaillatfelhők, amiket nem
lehet eléggé mélyre beszippantani. Sokszor nem is
látja az ember, hogy melyik kertben van az ilyen mér-
tékben illatos ibolyamező, de az illatfelhő rabul ejti és
egy percig ott áll és lélegzik. Sejtszinten. Majd tovább
megy és a következő kertnél újra megcselekedi ugyan-
ezt. Aztán korai húsvét ide vagy oda, sok-sok nyaraló
lerajzott e jeles ünnepre, mindenhol pakolás, molyolás
tele várakozással, mely a nyári szezon élményit vetíti
előre.

április elején megvoltak a böjti szelek, ehhez pont
jókor kapcsolták be a viharjelzőket, hogy ezt a villa-
nások sűrűsége is megerősíthesse. Aztán az ibolya il-
latát kiszorította az orgona.

KoVáCS KATA

Balatonakarattyai lakos
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Emlékezés hargitai Miklósra 
a Balatoni Supermen-re

édesapja a balatonkenesei hajóállomás gondnoka (hajóőre)
volt. Miklós már gyerekkorában kihasználta a magyar ten-
ger által adott lehetőségeket. Sokat úszott, evezett, atletizált
és több izomerősítő mozgást, (naponta több tucat fekvőtá-
maszt, nyújtógyakorlatot) teljesített, amely legfőbb szenve-
délye lett. A kenesei mólóról, az akarattyai Taslár strandról,
a fűzfői vitorláskikötőről indulva gyakran 5-7 km-es hosszú-
táv-úszásokkal a II. világháború után az elsők között volt,
aki átúszta a Balatont. Az 1940-es évek végén (a vasfüggöny
lehúzása előtt) nyugatra ment, az USá-ban kötött ki. ott a
kiváló megjelenése, sokoldalú fizikai, színészi stb. képessé-
geire felfigyelt az akkori legnézettebb „Tarzan” c. kalandfilm-
sorozat rendezője, és felkérte, hogy az akkor már kiöregedő
(ugyancsak magyar „erdélyi” származású) főszereplő helyett
ő legyen a megújított kalandfilm új „Tarzan”-ja. Miklós ezt
elvállalva gyorsan felnőtt a feladathoz, és új világsikerre vitte
a filmet, amely több évtizeden át magas szinten szórakoz-
tatta a nézők százmillióit! Miklós az új Tarzan, a dzsungel
új királya, a Supermen sikereivel gyorsan bejutott az akkori

amerikai filmsztárok élvonalába. Az 1950-es évek végén fe-
leségül vette a világ leghíresebb és legszebb filmszínésznőjét,
akivel az 1960-as évek elején Kenesére is ellátogattak. Később
édesapja elmondta, hogy az ifjú feleségnek annyira megtet-
szett a Balaton és a kenesei magyar életforma, hogy a vizitet
egy héttel meghosszabbították! Ezalatt a fiatalasszony kéré-
sére megismételték a „felejthetetlen balatoni hajózást”, amely
(az akkor új Vácon gyártott új vízibusszal) reggel Keneséről
indult, délben érkezett Keszthelyre, onnét délután 3 órakor
indult vissza, és este 8-kor érkezett Kenesére, így oda-vissza
az egész Balaton csodálatos panorámájában gyönyörködve
a hajókirándulás egy nap alatt teljesíthető volt. A világsztár
hargitai házaspár kenesei látogatása rendkívüli esemény
volt! Ennek jelentősége azonban a szocialista rendszerben
háttérbe szorult. 

TASLár TIBor

87 éves, akarattyai, vízparti telepes, 
Balatonakarattya díszpolgára

karitász hírei

A Magyar Katolikus Karitász orszá-
gos gyűjtést hirdetett nagyböjti
időben, amely során tartós élelmi-
szert gyűjtöttünk a katolikus temp-
lomban, amelyek a helyi családok
részére kerültek kiosztásra.

A Magyarok Nagyasszonya Katoli-
kus Karitász csoport volt felelős a
helyi gyűjtésért és a kiosztásért. A
hívek nagylelkű adományának kö-
vetkeztében 13 akarattyai család
húsvéti ünnepét tudtunk szebbé és
ünnepi asztalukat gazdagabbá
tenni. Köszönet minden adakozó-
nak, és köszönet a karitász csoport
tagjainak a szorgalmas munkáért.

M. TEréZ NőVér
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április különösen bővelkedik jeles napokban, esemé-
nyekben. természetesen ezek is régiek, a népi hagyo-
mányokból erednek a hónap elnevezései is: Szent
györgy hava, Bika hava, Szelek hava, Báránytor (rü-
gyezés) hava, virághozó, vigasztaló Szent györgy hava

április 1. Bolondok napja:
“április bolondja, május szamara, Fölnézett a toronyba,
megnézte, hogy hány óra: Fél tizenkettő, bolond mind a
kettő.” Az azonban feltételezhető, hogy ez a szokás egy
középkori óitáliai bolond ünnepre vezethető vissza. Ezt
a napot azért hívták bolond napnak, mert azok a fiatalok,
akik egyházi szolgálatokat láttak el a templomokban,
rendszeresen szerveztek körmenteket is, ahol liturgikus
dalokat énekeltek.
Egy idő után azonban ezek a körmenetek egyre kötetle-
nebb, szabadabb formát öltöttek és a fiatalok megenged-
ték maguknak azt a csínyt, hogy átköltsék a vallási
énekeket, és az eredeti szöveg helyett arcpirító dalokat
énekeljenek. Az egyház már a XIII. században elítélte a
tréfálkozásnak ezt a fajtáját, de a szigorú rendszabályok
ellenére a szokás fennmaradt. Egy másik feltételezés sze-
rint a bolondok napja egy 1538-as augsburgi országgyű-
lés valutareformjához köthető. A valutareformot ugyanis
április elsején akarták végrehajtani.
A bennfentesek óriási haszon reményében szervezkedni
kezdtek, de nyerészkedéseik kudarcba fulladtak, a valu-
tareform ugyanis elmaradt, a spekulánsok pedig nevet-
ség tárgyává váltak. Ettől kezdve ezt a napot az
elbolondítás napjaként emlegetik a német nyelvterüle-
ten.Magyarországon - a szláv területekhez hasonlóan -
viszonylag későn vált ismerté ez a szokás, de pontos ada-
tok itt sem ismertek. Vidéken még ma is sok helyütt ha-
gyomány, hogy április elsején megtréfálják egymást a
felnőttek, de főként a gyerekeket ugratják.
Pénzt adnak nekik, és a boltba küldik őket hegedűbil-

lentyűért, trombitahúrért stb. A megtréfáltat aztán úgy
csúfolják: április bolondja, május szamara. A népi hagyo-
mány szerint ez a nap nem alkalmas vetésre, mert nem
lesz bőséges a termés. 

április 12. gyula napja, az esztendő századik napja, ezért
száznapnak is nevezik. A délvidéken féregűző nap, a
nagytakarítás, mosás, tisztálkodás napja.
Ilyenkor a teheneket, lovakat is leöntötték, lemosták víz-
zel.

április 24. Szent györgy napja, a sárkányölőé, aki a lo-
vagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények védő-
szentje volt. 

A legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította
fogságából a királylányt.
Magyarországon az állatok tavaszi legelőre hajtásának

a napja, ekkor álltak újra munkába a juhászok, kaná-
szok. Számos hiedelem élt, melyekkel ezen a napon az
állatok termékenységére, egészségére igyekeztek jótéko-
nyan hatni.
A döntően állattartásból élő népek életében kiemelt je-

lentőséget tulajdonítottak ennek a napnak, hiszen az ál-
latok megóvása a betegségektől, a járványoktól, a rontó
szellemektől rendkívül fontos volt az egyén és a közösség
boldogulása szempontjából.
Sok helyütt varázserejű füvek (gyógynövények) tűzre ve-
tésével, füstöléssel igyekeztek megóvni az állatokat a ron-
tástól. Az ország számos településén Szent Györgykor is
gyújtottak tüzeket, amelyeket a legények körbetáncoltak,
átugrottak.

április 25. Márk napja, búzaszentelő nap. Márk evange-
lista ünnepe.

általában az ünnepet követő vasárnap mise után a hívek
a templom körüli zászlós körmenetben vonultak fel,
majd a mezőn a pap megszentelte a búzát.

a megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és ron-
tásűzőnek hitték. 
(forrás:egeszsegtukor.hu, kossuthsuli.hu, magyaralmas.hu,
zeneter.hu)

Április – Szent György hava – 
tavaszhó – szelek hava
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A Balaton kapuja
Messzeségben látod,
olyan szép hely ez, 
ez maga a csoda,
Tihany mindkét tornyát.

Ezért épült a mi kis házunk,
Vízen vitorlákat, 
Pontosan oda!
hajókat, sok bólyát!

Csittényhegyről ha,
ha innen elmerengsz
Végignézed a tájat,
Csak csodát tudsz látni,

Ilyen szépet ember
Úgy érzed, csak itt érdemes,
Máshol nem találhat!
élni vagy meghalni!

Déli szél, ha fúj,
Aki egyszer itt volt,
Simogatja arcod,
Nem járt itt hiába,

Lágy hullámú víz,
Mindig visszavágyik,
ér el túlsó partot!
E szép Akarattyára!

Napos jó időben,
Mindent lát az ember,
Innen fentről nézve,
Más a Magyar Tenger!

Balatonakarattya

Balatonakarattya, 2017. máj. 25.
TAMASKoVICSNé STEFáN ANIKó

népi megfigyelések 

áPrIlIS: áprilisban „hét tél és hét nyár van” - tartja a mondás, utalva a szeszélyesen változó időjárásra. 

április hava esős legyen, hogy a gyökér igyon-egyen, jó bor legyen a szőlőhegyen. De ha túlságosan nedves, 

a csigáknak kedvez. áprilisi hőség után ritka a bőség. 

12. Amilyen az időjárás ezen a napon, a következő negyven napban annak az ellenkezője várható. 

24. A Szent György napi eső bőséges termés előjele, akárcsak ha ezt megelőzően megdörren az ég 

Más megfigyelések szerint, ha e nap előtt megszólalnak a békák az korai vagy száraz nyarat jelezhet. 

25. ha ezen a napon megszólal a fülemüle, szép tavasz ígérkezik. 

30. Amennyiben meleg és száraz az idő, egész nyárra ez lesz jellemző.

MájuS: A közismert mondás szerint: „Májusi eső, aranyat ér”, „Száraz május, száraz esztendő” 

12-14. Pongrác, Szervác, Bonifác a három fagyosszent. Ilyenkor gyakran visszatérnek a reggeli fagyok. 

25. orbán, az utolsó fagyosszent. Nagyon meleg májust esős június követ. 

forrás: http://szekesfehervarcsapadekadatok.freewb.hu/nepi-megfigyelesek/
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Játékos portré 10 kérdéssel

Balatonakarattya bővelkedik fiatal atléta tehetségekben. Ez bizonyítja, hogy egy újabb futót szeretnék bemutatni
az olvasóknak, aki 1500 és 3000 méteren edz és versenyez. VArGA GréTáVAL a Sportolj Velünk Sport
Egyesület fiatal atlétájával beszélgetek. ő már gyakorlott riportalanynak számít, hiszen a Spuri című futó ma-
gazin már készített vele interjút. A megbeszélt időpontban az édesapa, Varga László vár a kapuban. A ház
szép, rendezett. A kertben kutyus, a szobában kiscica fogad. A kiscica később nagy érdeklődést mutat irántam,
de mint kiderült nem én, hanem a csillogó ezüst-színű töltőtoll izgatta a fantáziáját. Mikor a kiscica meg-
nyugszik, kezdődhet az interjú.
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1. Miért pont az atlétikát választottad?
Nem én választottam, az atlétika választott engem.
Az iskolában futóversenyt rendeztek, ahol első he-
lyezést értem el. olyan tanulókat vertem meg, akik
már atletizáltak és edzésben voltak. A verseny után
egy-két héttel megkerestek, hogy nem lenne-e kedvem
atletizálni. Tóthné Stupián Anikó a VEDAC akkori
atléta szakedzője, volt versenyzője, fedezte fel, hogy
tehetséges vagyok a futásban. Jelenleg a Tóthné Stu-
pián Anikó által alapított új veszprémi egyesület, a
Sportolj Velünk Sport Egyesület tagja vagyok.

2. Mit szeretsz a legjobban ebben a sportban?
Nagyon jól érzem magam futás közben. Szeretem a
közösséget és az edzőm. Mikor odakerültem nem is-
mertem senkit és ma már nagyon jól érzem ott ma-
gam. Együtt edzünk a nagyokkal, akik sokat segíte-
nek nekünk.  

3. Mi volt a legnagyobb sikered?
Tavaly nyáron az országos Bajnokságon első helye-
zést értem el 3000 méteren és harmadik lettem 1500
méteren.

4. Szüleid hogyan segítenek a sportban?
Szüleim nagyon sokat segítenek. ők visznek mindig
edzésre, és hoznak haza edzés után. A sportoláshoz
szükséges ruhákat is ők vásárolják nekem. Nagyma-
mám is sokat segít abban, hogy ő is elvisz az edzé-
sekre.

5. a sportolás nem megy a tanulás rovására?
Nem vettem észre. (ő szerényen nem mondja, de a
szülőktől tudom meg, hogy Gréta kitűnő tanuló.)
Idén a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumba felvé-
teliztem. Azért is esett a választásom erre a gimná-
ziumra, mert közel van az edzések helyszínéhez, a
VEDAC pályához.

6. van ebben a sportágban példaképed?
Példaképem, nagyon szeretem és felnézek Kéri Bian-
kára, sporttársamra, aki többszörös magyar bajnok.
A külföldiek közül az etióp közép- és hosszútávfutó
Genzebe Dibaba. ő 2016-ban ezüstérmes lett a riói
olimpián 1500 méteren, és a Kínai Atlétikai Világ-
bajnokságon aranyérmet szerzett szintén 1500 mé-
teren.

7. Melyik másik sportot űznéd még szívesen, ha
nem atletizálnál?
régebben teniszeztem, de azt abbahagytam. Talán,
ha nincs az iskolai futóverseny és nem keresnek meg,
akkor most egyáltalán nem sportolnék.

8. ha nem sportolsz, vagy tanulsz, mivel foglalko-
zol a legszívesebben?
Sok időt töltök együtt a barátnőimmel. Miivel egy
egyesületben sportolunk, sok közös programot szer-
vezünk. Sokat járunk moziba együtt. 

9. Mi a vágyad, mit szeretnél elérni az atlétiká-
ban?
A legnagyobb célom természetesen az olimpia, de
közelebbi, elérhetőbb vágyaim is vannak. Szeretnék
minél több világversenyen részt venni. Legközelebbi
célom az Ifjúsági EB-re való kijutás.

10. Mit jelent neked Balatonakarattya?
Nagyon szeretem Akarattyát és a Balatont, hiszen
itt van az otthonom.

Beszélgetésünk során kiderül, hogy Gréta rettenetesen
elfoglalt, rengeteg az edzés, munka és a tanulás is.
Ezek mellett még edzőtáborokba (Tatára, horvátor-
szágba) is el kell járni a jó eredmények eléréséhez.
reméljük, a sok munka meghozza gyümölcsét. SoK
SIKErT GréTA! Szeretnénk még sokat hallani rólad!

VENTICS áGNES
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Az e-recept rendszer az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér (EESZT) részeként, a hazánkban újon-
nan bevezetésre kerülő e-egészségügyi szolgáltatások ré-
sze, és a felírástól kezdve egészen a kiváltásig lehetővé
teszi a vény teljes elektronikus útját. 

MIKorTóL? 2017. november 1-jétől közfinanszírozott
ellátás keretében minden orvos e-receptet ír, melyről
2018. végéig minden esetben nyomtatott felírási igazolást
ad a betegnek (olyan, mint a megszokott recept, csak
van rajta egy e-recept vonalkód is). 

MIBEN MáS? A recept adattartalma felíráskor bekerül
az EESZT-be, amit ettől kezdve bármely magyarországi
gyógyszertárban lekérdezhetnek a beteg TAJ száma, vagy
a felírási igazoláson szereplő e-recept vonalkód alapján.
Abban az esetben, ha az orvos internetkapcsolat hiányá-
ban nem éri el az e-recept rendszerét, vagy házhoz ment
a betegéhez, továbbra is hagyományos receptet ír fel,
aminek adattartalmát kiváltáskor a gyógyszertár rögzíti
az EESZT-ben. 

hogyan lEhEt KIváltanI? 

A felírt készítmények kiváltásának lehetősége bővül: 
• továbbra is lehet az eddig megszokott módon, papíralapú vénnyel és felírási igazolással (más számára is) 

• tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal papír nélkül (saját maga számára) 
• személyazonosság igazolásával és TAJ kártya felmutatásával papír nélkül (saját maga számára) 

További kérdések esetén válaszok az EESZT Információs
portálon: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-infor-
macios-portal/gyik#Gyakorikérdéseka gyógyszertári dol-
gozóktól

E-RECEPt tÁJÉkoztatÓ
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Kedves akarattyaiak! 

a Környezetvédelemi világnapot (június 5.) 2016 óta a Nők
a Balatonért Egyesület igazán méltó módon, a "Jövőd a Balaton"
Zöld Fesztivál névre keresztelt programjával ünnepli-köszönti.
A Fesztiválnak először Balatonalmádi, 2017-ben Siófok adott
otthont. A rendezvény megszervezésének nagyobb része a
helyi csoport tagjaira, helyi önkormányzatokra hárul. Ebben
az évben Akarattyára esett a NABE elnök asszonyának a vá-
lasztása. Szauer rózsa döntésében komoly szerepet játszott a
Magas part, mint páratlan panorámával bíró, egyedülálló „ren-
dezvényhelyszín”. A Balaton mellől az összes (19) NABE cso-
port képviselteti magát, a települését.
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Szeretettel várjuk az érdeklődőket a naBE ZölD FESZtIvál folytatásaként megrendezendő,
előadással egybekötött kiállításunkra.

A kiállítás helyszíne: Balatonakarattya, Szépkilátás Bisztró
A kiállítás megnyitója: 2018. június 9. 18 óra

naBE Zöld fesztivál helyszíne és időpontja:
Balatonakarattya, Kisfaludy sétány, 2018. június 2. 10-18 óra

Úgyhogy van feladat bőven! Ezért kérem az akarattyaiak segítségét, hogyha valaki valamiben tud segíteni, támo-
gassa csoportunkat a szervezésben, akár munkával, akárcsak a programon való részvétellel, látogatók toborzásával.

részletesebb információt 20/229-4525 telefonszámon, vagy a thuryzsuzsi@gmail.com e-mailen lehet kérni!

Előzetes programok 

10 órakor megnyitó - NABE csoportok bemutatkozása - műsor  – Családi programok: kézműves foglalkozások
– szabadtéri játékok - Balaton játszóház , bemutatók - zöld - kiadványok - környezeti tanácsadás – ismeretterjesztés

a természetvédelem jegyében, különböző kiállítások  – jóga móka gyerekeknek, meridián torna felnőtteknek

Ismerd meg Balatonakarattyát-Balatonkenesét - kisbuszos kirándulás 

várunk mindenkit szeretettel!

NABE Balatonkenesei-Balatonakarattyai csoport vezetője: Thuryné Zsuzsa
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Szerkesztőségi oldal

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Balatonakarattya Község önkormányzata
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

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

Hirdetési árak 
az Akarattyai Naplóban

Az Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló kapható az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint e-mail cím megadása
esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük. A lap
letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.Újságunkat megtalálja a következő helyeken: hanák
ABC, Vollár Zöldségbolt, FoCUS-CooP BT, Posta, Lila ABC, Pelso ABC, Szépkilátás Bisztró. Kérjük az olvasó-
kat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.
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akarattya QR kódjai
Elkészült Balatonakarattya és a Fürdőtelep Egyesület

Qr kódja, melyet okos telefonnal leolvasva az érdeklődők
a megfelelő honlapokra juthatnak el.

1 teljes oldal = 30 000 Ft + áfa

½ oldal         = 15 000 Ft + áfa

¼ oldal         =    7500 Ft + áfa

1/8 oldal       =    5000 Ft + áfa

Megrendelés: 
hivatal@balatonakarattya.hu

Tisztelt akarattyai újságolvasók!

Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünkről.
Célunk az, hogy újságunk részére minél több fénykép készüljön községünkről. Szívesen
fogadunk archív, régi felvételeket, képeslapokat is beszkennelve, illetve igény esetén besz-
kenneljük.  A legjobb felvételeket szeretnénk megjelentetni az Akarattyai Naplóban, vala-
mint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a jövőben. Az Akarattyai Napló jogot
formál a beérkezett képek újságunkban történő felhasználására, illetve az Akarattyát
népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője nevének feltüntetésével. A képek beküldésével
a szerző lemond a fotók jogdíjáról. Csak elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk
lehetőség szerint legalább 5 MB méretű legyen. Kérjük a beküldő rövid bemutatkozását
Akarattyához való kötődéséről. A fényképek folyamatosan küldhetők címünkre: 8172.
Balatonakarattya Iskola u. 7. elektronikus adathordozón, vagy hivatal@balaton-
akarattya.hu levélcímre. Várjuk felvételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amely-
lyel gazdagítani tudják Akarattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.
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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 vagy képvi-
selői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján) szerdai
napon: 14.00–16.00
……………………………………….
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
☎ 88/483-181
……………………………………….
Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail:
hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
h-K: 9.00–15.00, Sz-Cs: Zárva
Péntek:                  9.00–13.00
……………………………………….
Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943
………………………………………..
Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
�20/950-8805, 70/379-0429
………………………………………...
Balatonakarattyai 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
………………………………………..
Posta:
Balatonakarattya, rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
hétfő–péntek: 8.30–15.00
Szombat:         8.00–12.00
………………………………………..
Balatonfűzfői Kormányablak: 
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
☎ 88/550-293

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka �☎ 30/989-4302
rendelő: � 70/774-2000
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
………………………………………..
Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, óvoda u. 8.
Dr. gyürüs Ervin �
☎ 88/491-683
………………………………………..
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
hétfő–péntek: 8.00–18.00
………………………………………..
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
………………………………………..
Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán levente
☎ 70/436-5079
hétfő–péntek: 17.00–19.00

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343
………………………………………..
Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971
………………………………………..
Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712
…………………………………………
Tűzoltóság: 
Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság:�☎ 88/590-625
…………………………………………
Vasútállomás:
☎ 88/481-017
………………………………………..
E-ON: Veszprém, Kossuth L. u. 6.
☎ 40/220-220
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/533-533
…………………………………………
DrV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok ☎ 40/240-240
…………………………………………
Gáz ügyfélszolgálat:
☎ 061/20/30/70-474-9999
Gázszivárgás: ☎ 80/301-301
…………………………………………
Szemétszállítás: 
vertikál nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu
…………………………………………
református lelkészi hivatal:
☎ 88/481-348
…………………………………………
római Katolikus Plébánia hivatal:
☎ 88/481-146
…………………………………………
Balatonakarattya Fürdőtelep 
Egyesület: 
akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén 
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020 
☎ 88-656-677, 0620/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

közérdekű információk
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