
1

2019. JANUÁR–FEBRUÁR • VI. évfolyam 1. szám

ÉVINDÍTÓ BESZÉD

HALLASZ VAGY HALLGATSZ

KERÉKPÁRFORGALMI ÚTFELÚJÍTÁS



Önkormányzat 2019. január–február

2

Ismét egy új évet kezdünk, és új tervekkel né-
zünk az idei esztendőre. Tavaly, amikor elmond-
tam Önöknek az eredményeinket, közös erőfe-
szítéseink gyümölcseit, összefogásról beszéltem. 
Bevallom, ismételni fogom önmagam, mert idén 
is „csak” erről tudok beszélni. Nincs mit tagad-
ni, az elmúlt négy év legsikeresebb esztendejét 
tudhatja maga mögött Balatonakarattya. Szép 
pályázati eredményeket értünk el, amelyek nem 
tudtak volna megvalósulni, ha nincs meg hozzá 
a segítség.

Két nagy összegű elnyert pályázat is hozzájárult 
a tavalyi év sikeréhez, megvalósult a strandok 
felújításának első üteme, és elindult a kerékpáros 
úthálózat fejlesztése.

Természetesen önkormányzatunknál sincs meg-
állás. Az úton tovább kell haladnunk. Van még 
teendőnk bőven, és mi tesszük a dolgunkat. Aho-
gyan Önök, úgy a hivatal is dolgozik nap, mint 

nap, igyekszik egyre többet tenni, újabbnál újabb 
lehetőséget keresni a település fejlesztésére, 
szépítésére.

Mégis, úgy gondolom, a legbüszkébbek az 
önerőből megvalósuló fejlesztéseinkre lehetünk: 
a megújuló közutjainkra, strandjainkra és a köz-
világításunkra.

Tudom jól, hogy amikor számba vesszük az el-
múlt év eredményeit, ott találjuk az Isten adta 
adottságot a magas-partot, amely az utóbbi idő-
ben az érdeklődés középpontjává vált. Nem elég 
birtokolni a kincset, hanem óvni és felelősségtel-
jesen hasznára fordítani a közösségnek. Bizto-
síthatom Önöket, hogy megfelelő odafigyeléssel 
kezeljük az itt folyó fejlesztéseket az érintettek 
meghallgatásával.

Az elmúlt hónapban elkészítettük településünk 
költségvetésének tervezetét, megfogalmaztuk 
céljainkat, amely iránymutatást ad ahhoz, hogy 
az idei évben milyen pályázatokat célozzunk 
meg, hogy a megtakarításainkat milyen irányba 
fektessük be. Látjuk a hiányosságainkat, látjuk, 
milyen irányba kell még fejlődnünk ahhoz, hogy 
elégedettek legyünk a mi gyönyörű települé-
sünkkel.

Céljaink tehát most is vannak, de tudjuk, hogy 
Önök nélkül nehezen boldogulnánk. Balatonaka-
rattya elindult egy úton, amelyen biztos léptek-
kel haladva elértük és elérhetjük céljainkat. Előre 
kell tekintenünk, meg kell fogalmazni, hogy mit 
várunk az elénk táruló lehetőségektől és mit vá-
runk magunktól.

Kérem Önöket, legyenek továbbra is a partne-
reink! Mondják el véleményüket, ötleteiket, el-
képzeléseiket! Mi továbbra is várjuk Önöket és 
számítunk a segítségükre!

Matolcsy GyönGyi 
polgármester

Matolcsy Gyöngyi 2019 évindítója
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– Tisztelt Alpolgármester úr! Mint a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizott-
ság elnökét kérdezem, hogy a településfejlesz-
tést illetően mik voltak, illetve jelenleg mik a 
prioritások, és ezekből mi valósult meg?

2014 őszén a választásokat megelőzően sze-
mélyesen kerestük fel az akarattyai lakosokat, 
egyrészt személyes bemutatkozás céljából, 
másrészt azért, hogy elmondják véleményüket 
a település jövőjéről. Ezeken a beszélgetése-
ken kivétel nélkül mindenki a szilárd útbur-
kolatok számának növelését említette, illetve 
sokan tartották fontosnak a közvilágítás bőví-
tését. Amikor a választásokat követően az új 
önkormányzat elkezdte a tevékenységét, akkor 
ezen beszélgetéseken elhangzottak alapján je-
löltük ki a fejlesztési irányokat. 

Így 2015-ben elkészült a Batsányi utca aszfal-
tozása, majd ezt követően az Ady Endre utca, 
Erdősor utca, Salak utca, Csittényhegyi utca, 
Kárpátalja utca, Bakony utca aszfaltozása, és 
idén tavasszal kerül sor az Állomás utca, a 
Hársfa utca szilárd burkolattal történő ellátá-
sára, illetve az Árpád út teljes felújítására és 
szélesítésére, illetve a Batsányi utca szélesíté-
sére. 2019 nyarára tervezi az önkormányzat a 
Szép utca, Pusztaszeri utca, Veres Péter utca 
aszfaltozását, amely során a vízelvezetést is 
megoldjuk. 

Összességében elmondható, hogy az itt élők 
kérésére az útépítéseket az önkormányzat pri-
oritásként kezelte, 2019 őszéig összesen 9 km 
útszakasz aszfaltozására kerül sor. Érdemes ezt 
a számot összevetni azzal, hogy a választáso-
kat megelőző 15 évben Balatonakarattyán hoz-
závetőlegesen 500 m aszfaltozásra került sor. 

– Ön szerint a közvilágítás beváltotta a hoz-
záfűzött reményeket?

Fontos tény, hogy 2017. évben a teljes korábbi 
közvilágítási rendszer korszerűsítése megtör-
tént, illetve a közvilágítási rendszer bővítésé-
re is sor került, egyes esetekben világítótestek 
számát sűrítettük, más esetekben pedig közvi-
lágítással eddig nem rendelkező utcákat von-
tunk be a közvilágítási rendszerbe. A közvilá-
gítási rendszer korszerűsítése nem csupán azt 
jelenti, hogy LED-es izzókra cseréltük ki a 
korábbi izzókat, hanem olyan rendszer jött lét-
re Balatonakarattyán, amely számítógép által 
vezérelhető az energiatakarékosság érdekében, 
azaz a közvilágítás működését teljes mérték-

Beszélgetés Dr. Imrédy Szabolcs alpolgármester úrral 
a település eredményeiről és terveiről
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ben a lakosság igényeihez lehet alakítani, illet-
ve a közvilágítási rendszerünk olyan rendszer, 
amely később különböző érzékelőkkel, szol-
gáltatásokkal bővíthető. 

A közvilágítás kiépítésének teljes költsége 
hozzávetőlegesen 160 millió forint volt, és úgy 
gondolom, hogy a településen élők és a nyara-
lók komfortérzetét jelentősen növelte a beru-
házás. 

– Hogyan látja a településüzemeltetés mű-
ködését? 

A legnehezebb feladatok egyike volt a telepü-
lésüzemeltetés – falugondnokság – felállítása 
2014-ben. Balatonkenesétől Balatonakarattya 
semmilyen eszközöket, gépeket, járműveket 
nem kapott, így a választásokat követően a fa-
lugondnokság létrejött, de gyakorlatilag nem 
volt mivel ellátni a feladatokat. A polgármes-
ter asszony és a képviselő-testület minden ere-
jével azon dolgozott, hogy heteken belül meg 
tudjuk találni a gépvásárlások anyagi fedeze-
tét. Az önkormányzat sikerrel járt: támogatási 
és egyéb összegekből már 2014-ben sikerült 
megvásárolni azokat az eszközöket, amelyek 
a településüzemeltetés megfelelő működésé-
hez elengedhetetlenül fontosak voltak, majd 
évről-évre az eszközállományt bővítettük. Mai 
napig összesen közel 60 millió forint értékben 
szerzett be az önkormányzat eszközöket, így 
már a falugondnokságnak vannak gépjárművei 
– köztük a környezetvédő elektromos jármű – 
fűnyíró traktorok, seprőgép és minden olyan 
eszköz, ami a falugondnokság részére szük-
séges a feladatai ellátásához. Úgy gondolom a 
„kenesei időkhöz” képest a balatonakarattyai 
településüzemeltetés óriási minőségi változást 
eredményezett: folyamatosan karbantartják 
a települést, végzik a síkosság-mentesítést és 
egyéb feladatokat. Visszagondolva a kenesei 
időszakra, talán a legfontosabb, hogy a falu-

gondnokság igyekszik minden lakossági beje-
lentés esetén haladéktalanul és gyorsan eljárni, 
legyen szó úthibáról, vagy bármilyen egyéb 
problémáról. Gyanítom, mindenki emlékszik 
még azokra a 2014. év előtti időkre, amikor 
egy-egy úthiba kijavítására ideális esetben is 
3-4 hetet kellett várni.

– Balatonakarattya egyben turisztikai cél-
pont is, mit jelent ez Önöknek? 

Balatonakarattya Budapesthez való közelsége 
turisztikai szempontból előnyt jelent, azon-
ban véleményem szerint az a cél, hogy Bala-
tonakarattya megőrizze azt az arcát, amelyet 
mindannyian szeretünk: a nyári időszakban 
nagy a nyüzsgés, azonban a település a pihe-
nésre, nyugodt kikapcsolódásra is alkalmas. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az év-
tizedekkel ezelőtti állapotokat kell megőrizni, 
így természetesen történnek jelentős turiszti-
kai fejlesztések. Ekörben elsősorban a stand 
felújításokat lehet említeni, amelyek során a 
Bercsényi strand és a Lidó strand felújítására 
került sor: hozzávetőlegesen 75 millió forint-
ból. Mindkét strandépület megújult, és kü-
lönleges élmény a Bercsényi strand üvegkor-
látos teraszáról gyönyörködni a Balatonban. 
Természetesen a strandokat érintően van még 
tennivaló, egyelőre a felújítások első üteme 
készült el. Ez évben még a nyári szezon előtt 
mindenképpen fel akarjuk újítani a Bercsényi 
strand mosdóit, illetve amennyiben sikerül 
pályázati forrást igénybe vennünk, akkor a 
strandfelújítások második ütemét is megkez-
denénk. 

– Láthatólag egyre népszerűbb a műfüves 
focipálya, ami jó ötlet volt!

Igen, én is úgy tapasztalom, hogy helyes dön-
tés volt a műfüves focipálya megépítésére pá-
lyázni, amelyre egyébként közel 30 millió fo-
rint támogatást kaptunk. 
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Természetesen az önkormányzat számos egyéb 
beruházást végzett, megtörtént a buszmegál-
lók és az orvosi rendelő felújítása, ivó kutakat 
helyeztünk el. Balatonakarattyán egyre több a 
minőségi kikapcsolódást biztosító rendezvény, 
amely szintén fontos előrelépés a 2014. év 
előtt időszakhoz képest.

– Mit terveznek a jövőre nézve?

Az elmúlt 4 évben sikerült megteremtenünk a 
stabil költségvetési gazdálkodás alapjait, sike-
rült megteremteni az önkormányzat működési 
feltételeit. A településüzemeltetés stabil esz-
közállománnyal tud dolgozni, kialakult a hi-
vatali infrastruktúra, megújult a közvilágítás, 
tudjuk támogatni a balatonakarattyai civil szer-
vezeteket, rendezvényeket szervezünk, tehát 
úgy gondolom, az alapok stabilan működnek. 
Úgy látom, hogy az eddigiekben az alapműkö-
dés kialakult, így az önkormányzat fókuszálhat 
a nagyobb léptékű beruházásokra. Bár az ön-
kormányzat jelenlegi épülete nem teljesen al-
kalmas a hivatali munkára – a testület a könyv-
tárban tartja az űléseit, még a polgármesternek 
sincs hivatali helyisége –, azonban fontos ve-
zérlő elv volt, hogy az önkormányzat csak a 
szükséges minimumot költse „saját magára”, 
így nem építettünk új polgármesteri hivatalt, 
inkább az útépítésekre költöttünk. A jövőben 
is prioritás kell, hogy legyen az útépítés, azon-
ban a következő években megkezdődhetnek a 
Balatonakarattya méltó arculatát kialakító be-
ruházások is.

Úgy gondolom, hogy Balatonakarattyán ki kell 
alakítani egy élhető településközpontot, hiszen 
ilyen jelenleg nincs. Nyilván egy ilyen beru-
házásnak jelentősek a költségei, ezért az csak 
pályázatból valósítható meg, ugyanakkor, ami 
nehézséget okoz, az az, hogy faluközpont ki-
alakítására pályázati forrás az elmúlt években 
nem volt és a jövőben sem várható. Mindez 
azt jelenti, hogy a faluközpont kialakításának 

ügyében több illetékes szervvel kell egyez-
tetnünk, egyébként ezek az egyeztetések már 
meg is kezdődtek, közösen próbáljuk feltérké-
pezni a lehetőségeket és megtalálni a szüksé-
ges konstrukciókat. 

Szintén fontos és összetett kérdés a Kisfaludy 
sétány fejlesztése. Amiben mindenki egyetért, 
az az, hogy a Kisfaludy sétány Balatonakaraty-
tya olyan páratlan öröksége, amelyhez csak 
kellő tisztelettel és kellő megfontoltsággal le-
het hozzányúlni. Sok vita alakult ki a Kisfalu-
dy sétányra tervezett „állami” bicikli út kap-
csán, azonban azt az egész képviselő-testület 
nevében megígérhetem, hogy amennyiben a 
Kisfaludy sétányon a bicikli út miatt méltatlan 
helyzet alakul ki, úgy azonnal megtesszük a 
szükséges és hatékony intézkedéseket. A Kis-
faludy sétány jellegét kell megőrizni és tovább 
fejleszteni, természetesen az ott lakók vélemé-
nyének és Balatonakarattya érdekeinek együt-
tes figyelembe vételével.

– A szavaiból az tűnik ki, hogy Ön szerint 
megérte leválni Balatonkenesétől. 

Úgy gondolom, az önállósodás vitán felül jó 
döntés volt, elég csak megnézni a számokat, és 
látható, hogy csak fejlesztésekre és beruházá-
sokra az önkormányzat közel egy milliárd fo-
rintot tudott elkölteni. Tény, hogy a pályázati 
támogatások nem jönnek automatikusan, min-
den egyes támogatás elnyeréséért keményen 
meg kell dolgozni, amely munkához minden 
képviselő – a képviselő-testület és főleg Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármester asszony – hoz-
záteszi azt a szükséges részt, amely nélkül 
Balatonakarattya nem lett volna képes ilyen 
mértékű támogatásokat elnyerni. 

Köszönöm a beszélgetést. További jó munkát 
kívánok Önnek!

Dr. Bánkuty Józsefné
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Önkormányzatunk 2016-ban olyan projektet 
álmodott meg és vitt sikerrel a pályázati dön-
téshozók elé, melynek keretében több mint há-
romszázmillió forintot tud áldozni arra, hogy te-
lepülésünk az itt lakók számára kényelmesebbé, 
biztonságosabbá és élhetőbbé váljon. 

2017 szeptemberében a Településfejlesztési Ope-
ratív Program, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 
azonosító számú projekt keretében 302 686 732 
forint százszázalékos támogatási intenzitású, visz-
sza nem térítendő támogatásban részesült közsé-
günk. A komplex fejlesztés megvalósítása 2017. 
október 1-jén kezdődött és 2019. július végéig tart.

A projekt kidolgozása során nem titkolt célunk 
volt az üdülőterületeken élő lakosság és a telepü-
lés központjában található munkahelyek közötti 
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, megköny-
nyítve ezzel a mindennapos közlekedést. Az új 
útszakaszokat a közlekedésbiztonság elvének 
maximális figyelembevétele mellett összekap-
csoljuk a vasúti, buszos tömegközlekedési lehe-
tőségekkel úgy, hogy az összes helyi intézmény 
kerékpárral megközelíthetővé váljon. A vasútál-
lomás környezetének fejlesztése, a kerékpárfor-
galom és turizmus támogatása mind-mind olyan 
fejlesztés, ahol visszatükröződik ez a kerékpáros 

közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szemlélet.

A fejlesztendő kerékpárút hossza 4960 méter, 
melynek kivitelezése az alábbiak szerint alakul:

Balatonakarattya Község Önkormányzata a fenn-
tartható és tudatos település közlekedésfejlesztés 
érdekében a jövőben is számos kerékpár-barát 
intézkedést tervez, amelyek kialakításához to-
vábbra is várjuk a lakosság konstruktív és meg-
valósítható ötleteit.

rozs Péter 
alpolgármester

Fejlődő környezet Balatonakarattyán - a település 
belső kerékpárforgalmi nyomvonalának kialakítása

Feladat Teljesítés ideje
Bakony utca 253,7 méter, kerék-
párút kiépítése aszfaltburkolattal 
Batsányi utca 884 méter szaka-
szon útpadka építése

2018. december 31.

Árpád utca 2.016,21 méter, 
Bercsényi lejáró́ – Koppány sor 
930 méter szakaszon kerékpárút 
kiépítése aszfalt burkolattal

2019. január 1-től - 
2019. április 30-ig
folyamatosan

Állomás utca 314,39 méter, 
a Hársfa utca 1. szakasz 119 mé-
ter, valamint Hársfa utca 2. sza-
kasz 443 méterszakaszon kerék-
párút kiépítése aszfalt burkolattal

2019. május 31.
végteljesítés

Kerékpárforgalmi útfelújítás
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Önkormányzat

Február 2. Gyertyaszentelő napja egészen a Ró-
mai Birodalom idejébe nyúlik vissza, ahol ez a a 
tavaszkezdő nap volt. A néphagyományainkkal, 
a néphittel kapcsolatos ismeretekkel való fog-
lalkozást már óvodáskorban elkezdjük. Éppen 
ezért mindig találunk lehetőséget, hogy játékos 
módszerekkel, közös játékokkal, mesékkel, ver-
sekkel, időjósló rigmusokkal gazdagítsuk a gye-
rekek sokoldalú tudását. A néphit szerint február 
2-án, gyertyaszentelő napján ébred fel először 
téli álmából a medve, kijön barlangjából, és meg-
nézi, milyen az időjárás. Ha süt a nap, és meg-
látja saját árnyékát, úgy véli, a tél még nem adta 
ki mérgét, és visszabújik a helyére 40 napra, ha 
hideg téli időt tapasztal, kint mard, mert jön ha-
marosan a tavasz. Mit tettünk az óvodában? Is-
merkedtünk az e naphoz kötődő időjóslásokkal. 

Beszélgettünk a medve életmódjáról, élőhelyé-
ről, külső jegyeiről, táplálkozásáról, mozgásáról, 
fajtáiról. Macis hetet tartottunk, minden kisgyer-
mek elhozta a kedvenc plüssmaciját az oviba, 
együtt tornáztunk, barlangot építettünk nekik. A 
hét végére már egyedül építettek egy barlangot, 
asztalok, székek segítségével. Megszámoltuk a 
macikat, összemértük, melyik kisebb, melyik a 
legnagyobb, ismerkedtek a gyermekek a térbeli 

irányokkal, a macikat a barlang elé, barlangba, 
a barlang tetejére raktuk. Medvés könyveket né-
zegettünk. A témával kapcsolatban macis verset, 
dalokat, meséket, találós kérdéseket ismerhettek 
meg a gyerekek. Egyik kedvenc mondókánkra 
többféle módon gyakorolhattuk az egyenletes 
lüktetés gyakorlását, amivel a keresztcsatornák 
fejlesztését is segítettük. Utánoztuk a hangját, 
mozgását, lerajzoltuk a kedvenc mackónkat, 
volt, aki még barlangot is rajzolt köré. 
Pár rajzot is szeretnénk az olvasóknak megmutatni.

zsoBrák Mária
Óvodavezető

Maci nap az óvodában



2019. január–február

9

Önkormányzat

2018. december 05.

1./ Döntés a Karácsonyi támogatás össze-
gének kifizetéséről. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) ön-
kormányzati rendelete alapján a karácsonyi tá-
mogatások összegének kifizetéséhez hozzájárul. 
A különbözet a tartalék terhére kifizethető. 

2./ Döntés céltartalék képzéséről.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság által javasoltak 
alapján a 2018. évi általános tartalék terhére 
25 millió forint összegű céltartalékot képez a 
Szép utca, a Pusztaszeri utca, a Fácános út egy 
részére, a Veres Péter utca, az Állomás utca 
maradék részének a 2019. évben történő asz-
falt burkolattal és vízelvezetéssel történő be-
ruházására. 

3./ Döntés a Balatonakarattyai szilfa ÓvoDa 
kazáncserére Beérkezett árajánlatokrÓl.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 
(8172 Balatonakarattya, Bakony u. 7.) kazán-
cseréjére beérkezett árajánlatok közül a Celsi-
us-Therm Kft. (8184 Balatonfűzfő, Irinyi J. u. 
10.) legkedvezőbb árajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület felhatalmazza az óvodave-
zetőt a szerződés aláírására. 

4./ Döntés Balatonkenese város önkor-
mányzatával kötenDő köztemető fenntar-
tására vonatkozÓ megállapoDásrÓl.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata és Balatonkenese Város Önkormányzata 
között létrejövő temető megállapodás 4. pontját 
az alábbiak szerint egészíti ki: 

A Felek megállapítják és tudomásul veszik, hogy 
a 3. pontban jelölt temető ingatlan nyilvántartás 
szerinti kizárólagos tulajdonosa Balatonkenese 
Város Önkormányzata.

Az eltemettetésre kötelezett - az elhalálozás 
időpontjában Balatonakarattya közigazgatási 
területén élt lakosra - ugyanannyi kedvezményt 
kap a megállapított díjakból, mint Balatonkenese 
közigazgatási területén élt eltemettetésre 
kötelezett hozzátartozói.

A 8. pontban két lehetőséget lát a képviselő-
testület az egyik lehetőség az az, hogy 
2014. október 12-étől alkalmazzuk a 
megállapodás rendelkezéseit, de akkor azok 
a Balatonakarattya közigazgatási területén 
eltemettetésre kötelezett hozzátartozói 
visszakapják a különbözetet.

A másik lehetőség, hogy az aláírás napjától 
alkalmazzuk.

A képviselő-testület felhatalmazza a kirendeltség-
vezetőt, hogy egyeztessen Balatonkenese Város 
Önkormányzatával.  

2018. december 12.

1./ Balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testületének a településkép vé-
Delméről és alakításárÓl szÓlÓ renDelet 
megalkotása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete áttekintette Balatonakarattya 
Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a településkép védelméről és alakításáról 
szóló rendelet tervezetét, és azt továbbra is 
alkalmatlannak tartja az érdemi döntésre, így 
ismételten visszaadja átdolgozásra a szakér-
tőknek.

Az anyag elkészítését követően a képviselő-tes-
tület haladéktalanul megalkotja a rendeletet.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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2./ Balatonakarattya község önkormányzat 
2019. évi munkaterv i. félévének megtár-
gyalása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az önkormányzat 2019. évi I. fél-
évének munkatervét elfogadja.

2018. december 19.

1./ Balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testületének a településkép 
véDelméről és alakításárÓl szÓlÓ renDelet 
megalkotása.

Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a településkép védelméről és ala-
kításáról szóló rendeletét megalkotta.

2./ HullaDékgazDálkoDási közBeszerzés 
gazDasági szereplőinek kiválasztása.

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete határozatot hozott arról, hogy a 
„hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2019-
2020” tárgyú közbeszerzési eljárást nemzeti eljá-
rásrendben, a Kbt. 113. §-a szerinti összefoglaló 
tájékoztatással induló nyílt eljárásban folytatja 
le.

2. A képviselő-testület határozatot hozott ar-
ról, hogy a Közbeszerzési Adatbázisban köz-
zéteendő összefoglaló tájékoztatást - az előter-
jesztés mellékletének megfelelően - elfogadja.

3. A képviselő-testület határozatot hozott arról, 
hogy az eljárás lebonyolításával megbízza Fülöp 
Zoltán ügyvédet és felelős akkreditált közbeszer-
zési szaktanácsadót (1024 Budapest, Kút u. 5.) 
az önkormányzat és a megbízott között létrejött 
keretszerződés feltételeinek megfelelően.

4. A képviselő-testület határozatot hozott ar-
ról, hogy az eljárásba - saját kezdeményezésé-
re - az alábbi három gazdasági szereplőt hívja 
meg:

1. Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Sza-
badság u. 26.)

2. Észak- Balatoni Hulladékgazdálkodási Non-

profit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.)

3. SIÓKOM Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Pap-
fődi út 3.)

3./ partnerségi egyeztetés lezárásárÓl a te-
lepülésrenDezési eszközök mÓDosításának fo-
lyamatáBan.

1. Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 92/2018. (XI.28.) önkor-
mányzati határozatával és annak melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadta a településrendezési 
eszközeinek módosítását tartalmazó tervezési 
programot.

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a ter-
vezési program pontjaihoz kapcsolódóan észre-
vétel, módosító javaslat, kérelem, nem érkezett.

3. A képviselő-testület az egyeztetési eljárást le-
zárja.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.

2019. január 24.

1./ a közszolgálati tisztviselők 2019. 
évi illetményalapjárÓl szÓlÓ renDelet 
megalkotása.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. január 1-től 2019. 
december 31-ig a köztisztviselői illetményalapot 
– a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20 %-kal 
megemelt összegben - 46.380 Ft összegben 
állapítja meg. 

Az erről szóló rendeletét megalkotja.

2019. február 04.

1./ a kötelező felvételt BiztosítÓ iskolák 
körzetHatár tervezetének véleMényezése.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadja, hogy Balatonakarattya 
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Község iskola felvételi körzethatára a 
Balatonkenesei Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8174 
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.).

2./ pilinszky jános általános iskola szülői 
munkaközössége által Benyújtásra került 
kérelem megtárgyalása.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Balatonkenesei Pilinszky 
János Általános Iskola farsangi rendezvényét 75 
000,- Ft értékű tombolatárggyal támogatja.

3./ Balatonakarattya állomás utca, fácános 
utca, pusztaszeri utca, szép utca és veres 
péter utca kiépítésének útépítési tervezési 
árajánlat kiválasztása

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Balatonakarattya Állomás utca, 
Fácános utca, Pusztaszeri utca, Szép utca és 
Veres Péter utca kiépítésének útépítési tervezési 
ajánlatára beérkezett három ajánlat közül a 
Geoplaner Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes 
u. 2/D.) árajánlatát fogadja el, melynek összege 
2 290 000,- Ft + ÁFA.

Felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert 
a szerződés megkötésére.

4./ Döntés a téli rezsicsökkentés kapcsán 
a tüzelőanyag jogosultakHoz történő 
szállítási költség önkormányzati 
átvállalásárÓl

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Kormány 1364/2018.(VII.27.) 
számú Korm. határozata alapján a tüzelőanyag 
jogosulthoz történő szállítási költséget átvállalja 
úgy, hogy a Falugondnokság szállítja ki a 
tüzelőanyagot az érintett 26 háztartás részére.

5./ a településrenDezési eszközök 
környezeti vizsgálatának szükségességének 
elDöntéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2/2005. (IV. 11. ) Korm. 
rend.-ben előírt környezeti értékelés elkészítését 

szükségtelennek ítéli, ugyanis a településrendezési 
eszközök készítése a település egy kis területére 
készül, a várható új beépítés jelentéktelen, ezért 
a meglévő állapothoz képest nem keletkezik 
jelentős környezeti hatás. A környezeti vizsgálat 
elkészítését a Korm. rendelet alapján megkeresett 
környezet védeleméért felelős államigazgatási 
szervek sem tartják szükségesnek.

6./ Döntés az önkormányzat és az e.on 
energiakereskeDelmi kft. között létrejött 
közvilágítás üzemeltetési szerzőDés meg-
HosszaBBításárÓl.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata és az E.ON Energiakereskedelmi 
Kft. között létrejött közvilágítási üzemeltetési 
szerződést három évre meghosszabbítja. 

Felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert 
a szerződés meghosszabbításának aláírására.

7./ HullaDékgazDálkoDási közBeszerzés 
gazDasági szereplőinek kiválasztása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 107/2018. (XII.19.) önkormány-
zati határozatában döntött a hulladékgazdálko-
dási közbeszerzés gazdasági szereplőiről, mivel 
azonban a kiválasztott gazdasági szereplők közül 
nem mindegyik szerepel az Elektronikus Köz-
beszerzési Rendszerben, így az alábbi gazdasági 
szereplőket hívja meg:

1. Vertikál Nonprofit Zrt.  (8154 Polgárdi, Sza-
badság u. 26.)

2. NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és 
Kommunális Zrt. (8600 Siófok Bajcsy-Zs. Utca 
220.)

3. Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.)

4. Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.)

Azt a gazdasági társaságot, aki a rendszerben 
nem szerepel, postán értesíti ki.
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Gyermekeink érzelmi élete 
A palatáblától a táblagépig

Különbözik-e a mai gyermekek érzelmi élete 
az előző generációkétól? Igen, ezt támaszt-
ja alá a pedagógusok és a szülők véleménye, 
tapasztalata. „Egy dolog érdekli őket: az in-
ternet”, „A mai gyerekek mások, mint mi vol-
tunk!”, „Egész nap csak a számítógép előtt ül”, 
„Evés közben is a telefonján babrál”.
Igaz, hogy az Y-, és a Z-generáció olyan szemé-
lyiség-sajátosságokat hordoz, ami falat húz köré-
jük s akadályt képez a szülő/nagyszülő és a fiatal 
generáció kommunikációja közé? 
A gép sok mindenre használható, de az emberi kap-
csolatokat nem pótolja, mert a névtelenség mögé 
bújva nem alakul ki a gyerekekben a másik iránti 
türelem, tiszteletet vagy megértés. Nem jó, hogy 
úgysem találkozunk, azt mondok, amit akarok! – 
durva, valótlan, kíméletlen lehetek, mert úgysincs 
következménye. Ilyen és hasonló megjegyzések-
kel, sokszor találkozhatunk gyermekeinket illető-
en. Ezen vélemények azt az aggodalmat fejezik ki, 
hogy a felnőtt társadalom nem látja biztosított-
nak a gyermekek érzelmi-szociális fejlődését. 
Felelősként az e-technikát jelölik meg. A felnőttek 
gyakran tekintik korunk gyermekeit fegyelmezet-
len és fegyelmezhetetlen, irányíthatatlan, öntörvé-
nyű társaságnak, akik idegenek, szinte ismeretle-
nek, más tudásuk miatt. Megszületik az Y majd a 
Z-generáció a „digitális bennszülöttek”, „digitális 
bevándorlók”, „digitális analfabéták” elnevezés, 
és ezekkel párhuzamosan a gyakran hangoztatott 
vélemény: „mi nem érthetjük ezeket a gyerekeket, 
hiszen nem tudjuk, mit olvasnak a neten, más er-
kölcsöt tanulnak, megtanulják, hogy csak elsőnek 
érdemes lenni, ennél fogva csak elsőnek szabad 
lenni.” Ehhez társul a felnőttek másik véleke-
dése, miszerint „hát nem szabad nekik „nem”-et 
mondani, nem szabad rájuk szólni, megtiltani 
vagy pláne megbüntetni, mert az a gyerek, akit 
korlátoznak a szülők, az lemarad a versenyben.” A 
felnőtt társadalom a digitális kultúrából bűnba-
kot szeretne csinálni, áthárítva a gyereknevelés 
feladatait és felelősségét az e-technikára. 

A nagy veszélye ennek az, hogy a számítógépre 
bízott gyereknek az emberi kapcsolatai, érintkezési 
lehetőségei beszűkülnek. Eltávolodik saját magá-
tól, a családjától és a társaitól. Valójában pedig az 
érzelmi intelligencia fejlődéséhez a másik ember 
jelenléte, érintése, visszatükröződő funkciója szük-
séges. Az érzelmi intelligencia csak együttműköd-
ve és szeretetteljes környezetben jöhet létre.
Mi az érzelmi intelligencia? Az érzelmi in-
telligencia (EQ) az a képesség, hogy egy em-
ber megérti és kezeli a saját érzelmeit, és át-
érzi a körülötte élőkét, jól tud közösségben is 
létezni – empátiával. Bele tudja magát képzelni 
a másik ember helyzetébe. Nem szorong a fel-
adataitól. 
A legnagyobb baj, hogy a mai gyerekek nem tud-
ják megélni az érzelmeiket, mert az idejük nagy 
részét a számítógép és az okostelefon használata 
tölti ki. Olyan az életük, mintha egy gyorsvonat-
ból kinézve csak összefolyt színeket, formákat 
látnának. Mindent azonnal és sokat csak le ne ma-
radjunk valamiről! Közben elvesznek az időben és 
lemaradnak a legfontosabbról: a jelen pillanatról!
Kedves Szülők! 
Mit lehet tenni?
Minél több időt tölteni a gyerekkel! A gyerek-
nek érezni kell a szülő bizalmát, szeretetét.
Például közösen: házimunka, állatok gondozá-
sa, gyűjtés mások megsegítésére, együtt éneklés, 
rajzolás, mondókázás, beszélgetés a tervekről, 
mesélés, az öröm és a bánat közös megélése, csa-
ládi ünnepek, ahol beszéljék meg, hogy milyen 
öröm és szerencse, hogy ők együtt élhetnek.
Gondolkozzunk el azon, hogy a mai kisiskolás 
gyerekek családról készült rajzain a legkidolgo-
zottabb a Tv és a számítógép, mint hozzá leg-
közelebb álló és legfontosabb elem. Szomorú. 
Régen anya, apa, testvérek, nagyszülők voltak a 
középpontban a gyermek-rajzokon.
Tökéletes szülő nincs! Legyenek elég jó szülők!

Összeállította: Dr. Bánkuty Józsefné
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2019. január 27. Ady halálának 100. évfordulójára
„Költő tündöklik fekete és vörös fényben a mai idők 
véres és fekete ködén át. Ady Endre a ravatalon. Ki 
volt, akit ma ennyien állunk körül, hogy hódolatot 
adjunk neki?” – így búcsúztatta barátját, Ady End-
rét száz évvel ezelőtt Móricz Zsigmond. Két nappal 
a költő halála után, 1919. január 29-én a Nemzeti 
Múzeum előcsarnokában, kertjében többezres volt 
a gyászoló tömeg. A Budapesti Hírlap tudósítása 
szerint „a közönség ellepett minden talpalatnyi he-
lyet, s a később jövők már csak erőszakkal tudtak 
a költő ravatalához férkőzni. Az ügyesebbek újság-
írónak, kiküldöttnek mondva magukat próbáltak 
bejutni. Voltak olyanok is, akik a múzeum Sándor 
utcai kapuján hatoltak be s betörve az ajtót jutottak 
fel az első emeletre s onnan az előcsarnokba.”
Ott volt a koporsónál Ady felesége, a miniszterel-
nök, a kormány valamennyi tagja, a polgármester. 
Kunfi Zsigmond kultuszminiszter döntött arról, 
hogy a költőnek állami temetése lesz. Azt is előír-
ta, hogy Budapest összes középiskolájában szüne-
teljen a tanítás, és az iskolák hetedik és nyolcadik 
osztályos tanulói testületileg, tanáraik vezetésével 
vegyenek részt a temetésen. Sokan mondtak beszé-
det, utána a koporsót hintóra tették, és elindult a 
tömeg a Múzeum körúton, a Rákóczi úton át a Ke-
repesi temető felé.
Ady utolsó éveiben éppen révbe ért volna felesége, 
a fiatal, Csinszkának becézett Boncza Berta mel-

lett. Lett igazi otthona, a pesti éjszakát járó korsza-
ka lezárult.
Deésfalvi Boncza Berta. Bimbi. Csinszka. Múzsa és 
költőnő, emlékiratíró… Ady Endre, Tabéry Géza, 
Babits Mihály, Harsányi Zsolt, Márffy Ödön – je-
gyességek, szerelmek, szakítások, házasságok. Val-
lomás és kitárulkozás. Kiútkeresés egy nevelőinté-
zet szobájából vagy fiatalon már a végzet asszonya? 
Románc a Svájcban tartozkodó Tabéryvel, később 
találkozás Adyval, de eljegyzés egy erdélyi mér-
nök-íróval? Aztán házasság Adyval? Boncza Berta 
naplójának néhány részlete először 1932-ben jelent 
meg a Nagyváradi Napló hasábjain, majd négy évti-
zeddel később a Magyar Nemzetben látott napvilá-
got az erdélyi író, újságíró Ruffy Péter tolmácsolá-
sában. A memoár nem hiánytalan, hiszen a házasság 
történetét már nem tudta megírni Csinszka, csupán 
az Ady halála után írt három Vallomás készült el 
1919 és 1922 között. A huszonkét fejezetre osztott 
írás először jelenik meg önálló kötetben.  „Minden 
reggel és minden este imádkozott Nagymama ve-
lem. Eldolgozott két keze közé fogta az én parányi 
kezemet, és azt a másik imát, amit este a Miatyánk 
után mondottam el, ő találta ki. Rövid, egyszerű és jó 
kis ima volt. Kérésből és köszönetből állott. Mind-
azokért kértem a jó Istent, akik hozzám tartoztak. 
Apámért elsősorban, de a csucsai virágok, kutyák, 
madarak is bele lettek szőve…”

Könyvajánló
Ratkó József írásai megrázó erővel és 
művészi hitelességgel fejezik ki ko-
runk társadalmát, a vidéki élet gond-
jait, reménykeltő valóságát. Ratkó a 
proletárság legmélyéről küzdötte fel 
magát az irodalomba. Élményvilágát, 
gyermekkori emlékeit a szemléletét 
meghatározó öntudatos dolgozó társa-
dalom testközelségéből hozta, a vidéki 
szegénység hétköznapjaiból. Röviden 
és kíméletlenül fogalmaz. Egyszerű 
realista képei, hangulatai a paraszti és 

kisvárosi életet tükrözik, a boldogsá-
got kereső emberi küzdelmet fejezik ki. 
Legkiemelkedőbb verseit apjáról, any-
járól és szerelméről írja, de külön érté-
kei a könyvnek az egyetemes emberiség 
békéjéért kiáltó, háborúellenes versei 
is. Hitelüket elsősorban a költő közös-
ségi érzése és mély humanizmusa adja 
meg. Figyelmet keltő a könyv ciklusá-
nak harmadik részlete, amelyben Ratkó 
ifjúságának történetét mondja el költői 
nyelven megfogalmazott prózában.
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A vörös postakocsi 
Akarattyán
irodalmi est

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
irodalmi estünkre

2019. február 23-án 17 órára  
a Kodolányi Házba

(Batsányi János utca 46.)

A magyar próza ünnepe alkalmából  
a vörös postakocsi február 23-án 

17 órakor megáll Akarattyán  
a Kodolányi Háznál.

Balatonfüred felől érkezik, utasai 
között ott lesz majd Rezeda Kázmér,  
Bánatváriné, Majmunka, a rejtélyes 

Szindbád és még sokan mások.
A postakocsi bakján ezúttal  
dr. Praznovszky Mihály ül,  

aki majd vidám, szomorú és pikáns 
történeteket mesél  

a híres fogat tulajdonosáról,  
Krúdy Gyula úrról.

A belépés díjtalan.

KÖZHASZNÚ SZERVEZET

keDves
iskolás-ÓvoDás

gyereKeK!

Balatonkenese - Balatonakarattya csoportja  
a VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából 

BALATONI LAPOZGATÓ  
RAJZPÁLYÁZATOT hirdet iskolás gyerekeknek, 

könyvillusztráció kategóriában.
Az alábbi versike minden sorához színes illusztráció 
készítésére kérjük a pályázni kívánókat.
Balatoni lapozgató 

Egy, született egy hegy, 
Kettő, hegy előtt egy teknő, 
Három, vízén magam látom, 
Négy, tóból halat végy, 
Öt,tündér hajót lök, 
Hat, üres már a part, 
Hét, itt van itt a tél, 
Nyolc, varjú károg most, 
Kilenc,kikelet eljöhetsz, 
Tíz, tíz tiszta víz, 
hegy előtti tekenőben a Balaton csuda kincs!
stb.

Különféle technikákat lehet alkalmazni. (pl.: színes ce-
ruza, filctoll, festés, stb.). Méret: A/6 (A/4-es rajzlap 
negyedelve, fektetve) - képeslapméret
Az így elkészült, zsűrizett, legjobb alkotásokból kis la-
pozgatót készítünk óvodások számára.
A pályázók jutalomban részesülnek.
Óvodásoknak szóló pályázatatunk: óvodásoktól 
képeslapokat várunk, balatoni, vagy valamilyen vizes 
élményeiket felelevenítve. Méret: A/6 (A/4-es rajzlap 
negyedelve, fektetve) – képeslapméret
Eredményhirdetés 2019. március 23-án a bala-
tonkenesei Széchenyi parkban 16.00-17.00 óra között 
zajló Víz napi Balcsi-partyn lesz, melyre sok szeretet-
tel hívunk és várunk benneteket! Hozzátok el a szüle-
iteket is a „Séta a vizeinkért” címmel sok-sok új ele-
met tartalmazó programunkra, mely 23-án az iskola 
Bajcsy Zs. utcai főkapuja elől indul 15.00 órakor. 
Sétánk úti célja a part, ahol a Magyar Origami Kör 
tagjai meglepetéssel készülnek számunkra, a nap zárá-
saként pedig megkoszorúzzuk a Balatont.
Gyertek minél többen! Várunk szeretettel, sokféle ju-
talommal, jóféle játékokkal, feladványokkal, totóval, 
egyéb meglepetéssel!
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A magyar kultúra napja
A Himnusz születésnapja. 
Kölcsey Ferenc ezen a napon 
fejezte be a Himnusz megírá-
sát 1823-ban a kézirat szerint. 
1989 óta erre az eseményre 
emlékezünk a Magyar Kultú-
ra Napján. Ezen napon tünte-
tik ki a pedagógusokat is.
Balatonakarattyán is megün-
nepeltük a kultúra napját. Zsí-
ros kenyérrel és teával vár-
tuk az érdeklődőket délután 
16.30-kor, akikkel közösen 
beszélgettünk a kultúráról, 
majd a Zimmer Feri című ma-
gyar filmet néztük meg. 

Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egyket-
tőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának.” (Bar-
tók Béla)
Ez a nap annak tudatosítására 
is alkalmas, hogy az ezeréves 
örökségből meríthetünk és 
van mire büszkének lennünk, 
hiszen ez a nemzet sokat adott 
Európa és a világ kultúrájának. 
Ez az örökség tartást ad, ezzel 
gazdálkodni lehet, segíthet a 
mai gondok megoldásában is.

Dr. Bánkuty Józsefné

Balatonakarattya eredete
Réges-régen amikor a magyarok és a hunok el-
foglalták a Kárpát-medencét, és Pannóniát, az 
összes területet felosztották.

A mostani Balatonakarattya is egy ilyen terü-
let volt, azzal az egy kivétellel, hogy ezt három 
családfő is el akarta foglalni. Nemere, Turzó és 
Iddán harcoltak, háborúztak egymással, de nem 
tudták legyőzni egymást.

Egy nap mind a hárman ugyanolyan furcsa, de 
egyben lenyűgöző álmot láttak. Az égről egy cso-
dálatos madár szállt le, ami azt csiripelte nekik, 
hogy „Ne háborúzzatok tovább! Döntsön inkább 
a nép talán!” Aztán mind felkeltek.

Másnap összehívták a népet, és megtartották a 
szavazást, de a nép nem akart senkire szavazni, 

mert a háborúban sok társukat vesztették el. Mi-
kor viszont látták, hogy az erős és gazdag férfiak 
kényszerítik őket, hogy szavazzanak eldöntötték, 
tőrbe csalják a három zsugori férfit.

A nap végén a szavazatok számolásánál látták, 
hogy mindenki a szerény, kedves és szegény 
Ajtonyra a földművesre és családjára szava-
zott. Mit volt, mit tenni, a három nagyravágyó 
férfi és családja szégyenkezve elballagott és 
Ajtony büszkén elfoglalta és ahelyett, hogy 
„Balatonajtony”-ra nevezte volna el területét, 
Balatonakarattya lett, mert „a nép akarata” 
volt.

nánássy árPáD torDa

Az iskolában a mondáról tanultak a gyerekek. Az volt a feladat, hogy egy kitalált mondát írjanak a telepü-
lésükről. Nánássy Árpád Torda magától ezt írta:
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2019. február házasság hete
A legtöbb ember abban a hitben nősül, hogy a há-
zasság kincsesláda, melyben mindent megtalál, 
amire csak vágyott: társat, érzéki örömöket, ben-
sőséges kapcsolatot, barátságot. Az igazság ezzel 
szemben az, hogy a házasság kezdetben üres láda 
csupán, amibe tenni kell valamit, mielőtt bármit 
kivehetnénk. A házasságban nincs szerelem, a 
szerelmet az ember maga viszi bele, ha őbenne 
lakozik. A házasságban nincs romantika, hacsak 
mi bele nem visszük. 
A házastársaknak meg kell tanulniuk az odaadás, 
szeretet, szolgálat a dicséret művészetét – így töl-
tik meg a ládikót. Ha többet vesznek ki belőle, 
mint amennyit beletesznek, a láda kiürül. J. Allan 
Peterson: Homemade
A házasság magától nem működik, működtetni 
kell.
John Gottmant nemrég az utóbbi idők tíz leg-
nagyobb hatású terapeutája közé sorolták. Igen 
nagy sikert aratott A boldog házasság hét titka 
című könyve, amelyben leírja a tartós és egész-
séges párkapcsolat hét jellemzőjét, melyeket 
megfigyelései alapján fogalmazott meg. Ez a hét 
működési forma erősíti a házasságot és biztosítja 
annak fenntartását a nehéz időszakokban is.
1. Rajzold meg a szeretettérképet!
Az elsőt Gottman igen kifejező módon „a szere-
tet térképének” nevezi. Lényege, hogy a boldog 
párok kialakítanak egy belső térképet a másik 
fél belső világáról, félelmeiről, örömeiről, vá-
gyairól, érdeklődéséről, a számára fontos embe-
rekhez fűződő kapcsolatairól és az őt érzelmileg 
érintő történésekről. 
2. Szeress gyengéden!
A másik alapelv szerint emlékeztessük magun-
kat arra, hogy gyengéden szeretjük párunkat és 
ezt szóban is fejezzük ki előtte. Végül is ez kap-
csolatunk alapja. Ha nem így lenne, akkor mire 
épülne a házasság? Mondjuk el párunknak is az 
iránta érzett szeretetet, szerelmet, gyengédséget, 
tiszteletet és elismerést.

3. Foglalkozz vele minden nap!
Foglalkozzunk egymás dolgaival minden nap, 
beszéljük meg a saját és a partner szükségleteit, 
igényeit. Az egymás felé fordulás alapozza meg 
és tartja fenn az érzelmi kötődést, a szerelmet, az 
izgalmat és a jó szexuális életet.
4. Hallgass rá és tegyél engedményeket!
Hallgassunk párunk véleményére és tegyünk en-
gedményeket! Az engedmények elkerülhetetlenek. 
A legboldogabb és legstabilabb házasságokban 
Gottman kutatásai szerint a férj tiszteli felesége vé-
leményét és kéréseit, nem vív hatalmi harcot vele. 
Természetesen a feleség oldaláról is fontos az en-
gedmények viszonzása és a férj szándékainak tisz-
teletben tartása – azonban a vizsgálatok szerint a 
feleségek általában egyébként is így működnek és 
inkább a férjeknek van okuk a fejlődésre.
5. Tisztelettel kezeld a problémákat!
A „kezelhető” problémák megoldása a sikeres 
házasságok egyik kulcsa. A problémák megoldá-
sát az jellemzi, hogy a felek képesek az indula-
tok tompítására, különösen a konfliktus kitörése-
kor. Arról beszélnek, amit szeretnének és nem a 
másik fél hibáit és gyengéit elemzik. Magukról 
beszélnek és nem a másik félről, megőrizve az 
alapvető udvariasságot és a tiszteletet. 
6. Ne akard megváltoztatni!
A „nem kezelhető” problémák elfogadása szintén 
a boldog házasság alapja. Ha olyan alapvető kü-
lönbségek merülnek fel, amelyek nem oldhatók 
meg engedményekkel, akkor képesek a szükséges 
mértékben elfogadni a másik fél sajátosságait. 
7. Legyenek közös céljaitok!
Közös célok és értékrend kialakítása a hetedik 
pont. Minden boldog házasság kialakít egy kis 
mikrovilágot a maga rituáléival (például a vasár-
nap menetrendje, közös vásárlás, vagy csak egy-
más fülének szánt szavak, megnevezések, becé-
zések), ami a külvilággal szemben összeköti őket. 

Összeállította: Dr. Bánkuty Józsefné
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„Hallgatsz vagy hallasz?”
Kampány az életért

Nézem, hallgatom szörnyül-
ködve a sokadik tragédiát, 
melyeket gyalogosok szen-
vednek el, miközben okos 
eszközeiket nyomkodva, fül-
hallgatóval zeneszóra gya-
logolnak a tragédia felé nap 
mint nap.
Ideje felfogni, hogy korunk tár-
sadalmi problémája lett a mo-
biltelefonok felelőtlen haszná-
lata. Rengeteg hasznos dologra 
képesek ezek az eszközök, me-
lyek megkönnyítik mindennap-
jainkat, de a gyerekek számára 
sok szempontból rendkívül ká-
rosak és veszélyesek.
Az egyik ilyen veszélyforrás 
a mobiltelefon és fülhallga-
tó használata a gyalogos-forgalomban. Mióta a 
gyerekeim egyedül járnak iskolába, folyamato-
san sulykolom beléjük, hogy utazás közben a bu-
szon, sétálva a suli felé, vagy vissza, nem nyom-
kodjuk és nem hallgatunk zenét mobiltelefonon. 
Beszélgessen a barátjával, figyelje a forgalmat, 
ha lehet többen buszozzanak együtt, stb.
Természetesen, rendre biztosítanak lányaim, hogy 
„Igen apa, így lesz!”, de nyilván, ha mindenki 
nyomja a telóját, nehéz kivételnek maradni.
Több tanulmány drogszintű függőségről ír a gye-
rekeknél, ugyanolyan elvonási tünetekkel, düh-
rohamokkal, mint a kábítószereknél.
Használat közben is hasonló a kívülről észlel-
hető hatás. A gyerek nyugodt, órákig nyomkod-
ja céltalanul telefonját, és megszűnik a külvilág 
számára. Itthon a nappali biztonságában is rossz 
látni ezt a virtuális vágyódást a semmibe.
Mert nem arról van szó, hogy a barátaik után vá-
gyodnak gyerekeink, hiszen ha hárman-négyen 
összejönnek nagy nehezen negyedévente, akkor 
együtt nyomkodják telefonjaikat, teljes csend-
ben. Ez lehet, hogy manapság teljesen normális, 

de ugyanezt csinálják miköz-
ben gyalogosan közlekednek, 
ami életveszélyes.
Ha gyalogosként közterüle-
ten a közlekedés részesei va-
gyunk, fontos szabályokat kell 
tudnunk és betartanunk.
Hogy veszi észre a gyerek 
fülhallgatóval a fején, hogy 
szirénázó tűzoltót, rendőrau-
tót, mentőt kell elengednie 
egy zebrán? Hogy veszi észre, 
ha mások segítségre szorul-
nak? Hogy hárít el egy kutya-
támadást, ha nem hallja, hogy 
ugat a kutya, kiabál a gazda? 
Hogy nem sétál bele egy olyan 
konfliktusba, ami már messzi-
ről látszik, hallatszik?

Számtalan kérdést vet fel a se látó, se halló em-
berek „zombiként” való közlekedése, és a válasz 
az, hogy sehogy…
Elüti egy kocsi, elmulaszt segítséget nyújtani, 
megharapja a kutya, és megverik, kirabolják, stb. 
A megoldás a szülői neveléssel kezdődik, osztály-
főnöki órán „A tudatos telefonhasználat a gyalo-
gos közlekedésben” tájékoztatóval folytatódik, 
és a KRESZ gyalogosokat érintő szabályozásá-
val tiltja meg a kétoldali fülhallgató használatát. 
(A futóversenyekről régóta ismert szabály, hogy 
csak az egyik fülben lehet zenét hallgatni, a má-
sik fül a verseny résztvevője és figyel, hall.)
Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy megol-
dást talaláljunk, az okos eszközök buta használa-
tára. Tegyük meg a gyerekekért, és magyarázzuk 
el a veszélyforrásokat, tanuljunk mások hibáiból, 
hiszen ez megér egy kampányt az életért.
Ha egyetértesz, csatlakozz, tájékoztass, figyel-
meztess! Ennek a kampánynak részese vagy.

rozs Péter 
alpolgármester
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A Gyermekvédelmi törvény (1997. óta 
hatályos, és nem minden ország rendelkezik 
ilyen törvénnyel!) a szülőt, törvényes képviselőt 
hatalmazza fel és teszi felelőssé a gyermekek 
neveléséért. 

Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket 
is kötelezi a szülőkkel, nevelőkkel történő 

együttműködésre a saját egészséges testi, lelki, 
szellemi, szexuális fejlődésük érdekében.

Mit is jelent ez? Iskolába kell járnia, tanulnia 
kell, házi feladatot elkészíteni, felszerelését 
magával vinni, a szülőknek, pedagógusoknak 
szót fogadni, káros szenvedélyektől mentesen 
élni, egészségükre vigyázni, a szabályokat 
betartani, pl. házirendet az iskolában és otthon 
is. A gyermekvédelmi törvény alapvetően a 
gyermekek bántalmazásának megakadályozását, 
visszaszorítását célozta meg. Hatálya nem csak a 
14 éven aluli – a bűntető jogban gyermekkorúnak 
minősített gyermekekre – hanem a 14-18 éves 
fiatalkorúakra is vonatkozik. A bántalmazása 
a köztudatban egyenlő a veréssel, a fizikai 
erőszakkal, pedig a bántalmazásnak egyéb 
formái is vannak. Lehet bántani valakit szóval 
(verbálisan), lelki zsarolással, szexuálisan, 
egészsége, testi épsége veszélyeztetésével, 
elhanyagolással. Az elhanyagolás lehet fizikai, 
lelki és szellemi is.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, 
csak maradjon nyugton, aki minden elvárás, 
ellentételezés nélkül anyagi javakkal halmozza 
el gyermekét, nem tanítja meg a társadalom 
által elfogadott általános viselkedési szabályok 
betartására, nem is gondol arra, hogy ezzel 
elhanyagolja őt. Ez pedig ugyanolyan ártalmas, 
és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint az 
agresszív viselkedési minta a környezet részéről. 
Már egészen kis korban kell kezdeni annak a 

tanítását, megtanulását, hogy mit szabad és mit 
nem, vagyis bizonyos korlátok felállítását. A 
korlátok kapaszkodók egy gyermeknek a fejlődése 
során, és természetesen folyamatosan tágítani kell 
és lehet a korának megfelelően. Szabad és kell 
is a gyerekek követelőzésére nemet mondani! 
Persze a magyarázat megkönnyíti a „NEM” 
elfogadását. A „neveletlenség” a későbbiek során 
gyakran vezet viselkedési 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 – nem csak az 
iskolában - támasztunk a gyermekünk elé, 
amelyeknek esetenként éppen azért nem tud 
megfelelni, mert állandó kritikában, szidásban, 
leszólásban van része. Ha egy gyermek nem 
kap elég dicséretet, biztatást, szeretetteljes 
odafigyelést, hiányt szenved az érzelmi 
fejlődése, amely mindenképpen rossz hatással 
van a teljesítőképességére, személyiségének 
fejlődésére.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a 
szülő, törvényes képviselő joga és kötelessége. 
Vajon, amikor a szülők az iskolát, más 
intézményeket, a médiát teszik felelőssé a 
gyermekeik viselkedése miatt, elgondolkodnak-e 
azon, ők milyen példát mutatnak. És, amikor 
az iskolákban nő az erőszakos események, 
viselkedések száma, érzik-e a közvetett 
felelősséget?

A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: 
A gyermeknek joga van emberi méltósága 
tiszteletben tartásához, a verbális, fizikai, 
szexuális vagy lelki erőszakkal történő 
bántalmazással, az elhanyagolással és az 
információs ártalommal szembeni védelemhez. 

Gyermeknevelésről rendőri szemmel
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A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi 
fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.

Ezek a jogok minden EMBERT megilletnek!
A családon belüli erőszakkal elkövetett 
bűncselekmények elemzése, a körülmények, 
okok feltárása nemcsak a rendőrség számára, 
hanem más, ezzel foglalkozó hivatalos és 
civil szervezetek tevékenységében is fontos 
információ a prevenciós munkában. Szakmai 
körökben általános az a vélemény, hogy sem 
a gyermekek bántalmazását, sem a nők, az 
idősek, de a férfiak elleni erőszakot sem lehet 
önálló témaként kezelni, hiszen ezek a szomorú 
események az érintett család - nem ritkán - 
mindennapi életének a részét képezik. Bármely 

családtag elkövetheti és lehet sértettje: apa, anya, 
nevelőszülő, férj, feleség, gyermekek, testvérek, 
nagyszülők, unokák, nagynénik, nagybácsik, 
volt házas- és élettársak egymás ellen.

Nem születünk jónak vagy rossznak! A 
gyermekeink a felnőtté válás során tanulják 
meg, hogyan kell viselkedni, mik a jogaik, mik 
a kötelességeik, mit szabad és mit nem szabad 
ahhoz tenni, hogy a közösség, amelyben élnek, 
elfogadja, tisztelje, szeresse őket.

Ezt az együttélést szabályozta már a Tíz 
parancsolat és szabályozzák ma a jogszabályok 
is.

stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Aranyszálak
Tanúságot szeretnék tenni egy csodálatos teremtésről, 
aki aranyszálak egész sorát hagyta maga után, 
behálózva velük az időt és a történelmet, családi és 
nemzeti életünket, és emberi sorsunkat. Bárhol is 
akadunk beléjük, megszakítatlan sorban évszázadokra 
vezetnek vissza bennünket, de a jelenben is ragyognak, 
sőt időtlen aktualitással a jövőbe is utat mutatnak. 

Itt van mindjárt két lenyűgözően szép irodalmi 
alkotás: Kodolányi János Boldog Margit, és Gárdonyi 
Géza Isten rabjai című regénye. Elbeszélő műfajuk 
egyszerre lehetőséget teremt a precíz történelmi 
hitelesség ábrázolására és az írók fantáziájának 
szabad szárnyalására. Olvasva soraikat, szinte 
bizalmas barátságba kerülünk a szerzőkkel, mert 
érezhető elbeszélésükből a beavatottak felénk áradó 
jóakarata. Hozzájuk szegődve időutazás részesei 
leszünk, akik előtt kapuk és ajtók, szívek érzések és 
gondolatok tárulnak fel. Paraszt- és polgárházak, a 
királyi palota és kolostorok intim világába léphetünk 
be, de még ezeknél is izgalmasabb Szent Margittal és 
kortársaival, az ő lelki világukkal való találkozásunk. 
Ugyanakkor fölmerül bennünk a kérdés: ezeknek az 
íróknak vajon miért nincs szándékuk a tatár-járás 
borzalmaival foglalkozniuk? Talán azért adhatjuk 

meg rá a választ, mert lenyűgözi őket a dinamikusan 
építkező ország képe, az élni- meg győzni akarás 
megannyi leleményességének varázsa, s mindezek 
középpontjában ott áll egy törékeny fiatal királylány 
mindenkit felülmúló hősies, szeretettől sugárzó, 
önfelajánló, és ezért mindenkit lenyűgöző élete. 

De mielőtt elragadna bennünket a hév, s valami 
rajongó túlzásba esnénk, álljunk meg egy szóra; 
nehogy az írói fantázia fonalán túl messzire 
kalandozzunk a valóságtól! S íme, ekkor egy újabb 
aranyszál kínálja magát: a hiteles okmányok kivételes 
gazdagsága. Ezek az iratok szinte kortárssá avatnak 
bennünket, s üde elevenséggel Szent Margit életének 
titkait tárják fel előttünk. 

Szent Margit halála (1270. január 18.) után szinte 
azonnal megindult szentté avatásának eljárása, amihez 
jegyzőkönyvbe foglalták mintegy száztíz, az akkori 
társadalmat reprezentáló kortárs tanúvallomását. 
A második jegyzőkönyv 1276-ban készült, és ma 
is megvan. (Érdekes az irat története: egy példányt 
Szent Margit koporsójába helyeztek a nyulak-szigeti 
zárdában. A török invázió hírére az apácák Pozsonyba 
menekültek, és magukkal vitték Szent Margit 
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koporsóját, amely ott békében pihent 1641-ig. Akkor 
felnyitották, és megtalálták benne a jegyzőkönyvet.) 
Fönnmaradt továbbá Szent Margit szentté avatási 
aktáinak teljes gyűjteménye is. Továbbá számos 
értékes eredeti irat maradt fenn a domonkos rend 
római levéltárában és a vatikáni levéltárban is. 

Az iratok másik csoportját Szent Margit életrajzai 
képezik. Marcellus páter, Szent Margit lelki atyja 
1271-ben, 1274-ban és 1276-ot követően háromszor 
is megírta lelki gyermekének életrajzát. Ezekből 
készült az 1300-as évek elején az úgynevezett 
Magyar legenda, amelynek második másolatát Ráskai 
Lea írta kódexbe 1510 körül. Ez az életrajzi példány 
ma is a birtokunkban van, és tanúskodik a kortársak 
tapasztalatáról. Ugyancsak Szent Margit kortársaiig 
nyúlik vissza az 1300-as évek elején íródott életrajzi 
mű, a Nápolyi legenda is. 

Aranyszálakba botlunk a Margit szigeten, 
Veszprémben, Pozsonyban, Esztergomban, vagy a 
már említett Rómában is. A hajdan volt kolostorok, és 
manapság romjaikban is tanúskodó emlékhelyek őrzik 
Szent Margit szellemét. Ott járva szinte azt várjuk, 
hogy valamelyik szegletből előlép Margit soror. 
Mindenesetre a tárgyak eszközül szolgálnak a személy 
és az általa hordozott szellemiség megjelenüléséhez. 
Ezért különleges tiszteletben részesülnek a margit-
ereklyék, az őhozzá tartozott tárgyak, de legfőképp 
csont ereklyéi. Érdekes adalékként említjük meg, 
hogy 1938-ban Veszprémben egy szép nagy 
neobarokk templomot építettek Szent Margit 
tiszteletére. A világháború utolsó évében Mindszenty 
József lett a veszprémi püspök, aki Serédi Jusztínián 
prímáshoz fordult Szent Margit ereklyét kérve tőle az 
új veszprémi templom számára. Az háborús idő, és 
Serédi bíboros halála miatt Mindszenty kérése nem 
valósulhatott meg. Közben ő lett az új esztergomi 
érsek. Veszprémi utóda, Bánás püspök azonban nem 
hagyta annyiban dolgot, s most már ő ismételte meg a 
margit-ereklye iránti kérelmet, amit aztán Mindszenty 
prímás gyorsan teljesített. Veszprémben nagy 
lelkesedéssel fogadták az ereklyét, s a háborút túlélt 
város asszonyai ékszereiket összeadva készítették 
el az ereklye őrzésének méltó helyét, amely azóta 
is tiszteletnek örvend a Margit templom főoltárába 
építve. Itt emlékezünk arra, hogy sok templom, és 

azok hívő népe, és még több leány és asszony őrzi és 
ápolja önmagában Szent Margit szellemét. 

Miután elégséges információk szálain elérkezünk 
Szent Margit személyéhez és korához, újabb 
kapcsolatrendszer tárul fel előttünk családja, rokonai 
és szellemi milliője révén.

Szent Margit nagynénje, azaz édesapjának, IV. Béla 
királynak az édestestvére Szent Erzsébet volt, akit 
ő valóban Szent Erzsébetnek tisztelhetett, mert még 
születése (1242) előtt 7 évvel, 1235-ben szentté avatta 
az egyház. Margit szüleinek életét mélyen átjárta 
a Jóistenbe vetett hit és az evangéliumi lelkület. 
Bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy nyolc lányuk 
közül Jolánt a boldogok, Kingát és Margitot pedig a 
szentek között tisztelhetjük. Mindehhez hozzájárult a 
XIII. század szellemi és spirituális megújulása Szent 
domonkos (+1221) és Assisi Szent Ferenc (+1226) 
rendjének gyors elterjedése Magyarországon is. 
Tehát volt miből táplálkoznia Szent Margitnak, ami 
azonban önmagában nem magyarázza, csupán kíséri 
az ő lelki kiválóságát. 

A fentiek számbavétele után mégis furcsa, hogy 
egy olyan aranyszállal találkozunk, amely egészen 
a mi korunkig nyúlik: nevezetesen a hosszú szentté 
avatási folyamata. Ha egyszer halála után azonnal 
jegyzőkönyvek készültek, tanúk és dokumentumok 
egész sora állt rendelkezése, és a tömegek szilárd 
meggyőződése támogatta szentté avatását, akkor mi 
tartott hétszáz évig? Természetesen fel lehet sorolni a 
történelem sok-sok kedvezőtlen körülményét, de ennél 
sokkal fontosabb, hogy Szent Margit szellemisége, 
életpéldája, közbenjárásába vetett hit töretlenül élt 
népünk körében, és gyümölcsöket termett. Ennek 
eredményeként is értékelhetjük VI. Piusz pápa 
1789-ben hozott döntését, melyben engedélyezte 
Margit tiszteletét, noha boldoggá avatási pere sohase 
fejeződött be. Boldog Margit szentté avasa ugyancsak 
rendkívüli módon történt. XII. Piusz pápa 1943-ban 
azzal a megjegyzéssel avatta szentté, hogy a háborús 
nehézségek közepette vigasztalja a magyar nemzetet. 
Ennek megünneplésére 1946-ban került sor. 

Szent Margittal kapcsolatban csak nem hagy bennünket 
nyugodtan egy kérdés: Miért élt úgy, ahogy élt? 
Szinte önpusztító szegénységben és alázatosságban, 
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Böjt és önfegyelem
Mottó: „Létünk törvénye: önmagunk legyőzése.” 

(Mahatma Gandhi)
Nem olyan rég egy érdekes műsort hallgattam 
a gyorsaságról, a futásról. Az állatvilág egyes 
szereplőit emelték ki, melyik szárazföldi állat 
milyen gyorsan képes futni. Azt régen én is ta-
nultam, hogy a gepárd nagyon gyors, akár 120 
km/h-val is képes futni a zsákmány után. Egy jó 
erőben lévő gepárd versenyezhetne az autópá-
lyán száguldó járművekkel is! De ha megnéz-
zük a hozzánk közelebb lévő állatokat, például 
a kutyák gyorsulását, akkor az agár kifejezetten 
gyors, 74 km/h-t mértek egy agár futásakor. Ha 
egy humorosabb példát is szeretnénk, gondol-
junk az elefántra. Talán azt hinnénk, ez a hatal-
mas állat csak cammog, de tévedünk. Szükség 
esetén több mint 40 km/h-val is képes futni. Épp 
betartaná a lakott területen kiírt maximális sebes-
séget. De ne csak az állatokról gondolkodjunk, 
hanem az emberekről is. Egy amatőr futó átlagos 
sebessége egy hazai futóújság adatai szerint 10-
13 km/h is lehet, persze a sportolóké ennél jóval 
magasabb. De ami számomra a legmeglepőbb, 
a világ egyik leggyorsabb futójának maximális 
sebessége. Usain Bolt futásakor közel 43 km/h-s 
végsebességet is mértek. 

Gondolkodjunk egy kicsit. Az állatvilág egyik 
csodája a gyorsaság – ami számukra életmentő is 
lehet – de ez egy velük született adottság. Lehet, 
hogy egyik gyorsabb, a másik lassabb, de az ál-
latok nem tudatosan küzdenek azért, hogy egyre 
gyorsabbak legyenek. Az emberek esete teljesen 
más. Mi emberek minden testi adottságot meg-
kapunk ahhoz, hogy például, jó futókká tudjunk 
válni életünk során. Persze nem mindenki lehet 
világbajnok, de futni mindenki tud(hatna). Még-
is, miért van az, hogy vannak, akik néhány métert 
sem szeretnek futva megtenni? De ne szűkítsük 
le a gondolatainkat a futásra, bármely mozgás-
formát ki lehet emelni. 
Miben mások a sportolók? Miért nézzük oly so-
kan irigykedve őket, de mégsem követendő pél-
dák számunkra? Vagy mégis? Miben lehetnek 
mégis követendő példák? A sport pszichológia 
ma már külön tudományág, és nagyon sokat 
foglalkozik a sportolók lelki-mentális készült-
ségének problémáival. Több faktort emelnek ki, 
melyek fontosak ahhoz, hogy a fizikai képessé-
geiket a sportolók lehetőség szerint maximálisan 
ki tudják használni. Ilyenek például az önfegye-
lem, elkötelezettség, öntudatosság, mentális ke-
ménység, hogy csak néhányat említsek. Ezek kö-
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és ugyanakkor sugárzó boldogságban. Úgy véljük, 
magyarázatul kevés az, hogy szülei, majd saját 
fogadalmát teljesítette nemzetéért, mert a királylány 
számára elegendő válasz lenne az egész életre vállalt 
szerzetesi élet. Szent Margit esetében azonban 
ennél többről volt szó. Itt emlékezünk meg nevelő 
pártfogójáról, Boldog Ilona domonkos nővérről, 
aki Veszprémben, majd a nyulak- szigeti zárdában 
is Margit mellett állt. Ilona nővér a világtörténelem 
azon kevés személyeinek az egyike, aki Jézus öt 
szent sebét saját testén viselhette: stigmatizált volt. 
Minden bizonnyal ez az eleven példa is, mint valami 
tükör, hatékonyan állította Margit elé Jézus megváltó 
szenvedését. Margit az ártatlanul szenvedő Jézust 
szemlélve minden áldozatra készen állt, mert szégyellt 

volna kényelmeskedni előtte, hanem inkább akkor 
volt boldog, ha közelíthetett hozzá. Ennek a ténynek a 
fölfedezése lélegzetelállítóan tisztává és lenyűgözően 
felemelővé teszi Szent Margit egyéniségét, s közben 
minden más összevetés értelmetlenné válik. 

S végezetül folytatódik az aranyszál, és elér 
bennünket. Azt üzeni, hogy nincs olyan katasztrófa, 
amit Isten erejével le ne lehetne győzni. A nemzet 
hatalmas és védelmező erő, ha ajándéknak fogjuk fel, 
amit meg is akarunk becsülni. A család szent, mert 
minden személyes érték első hordozója, és minden 
emberi törekvésünk csak akkor érheti el célját, ha 
Isten áldása kíséri. 

Dr. Balázs Pál
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Kis csomagok nagy szeretettel!

A Magyarok Nagyasszony Ka-
tolikus Karitász csoport tag-
jaival karácsony előtt nagy 
szeretettel osztottunk ki Balato-

nakarattyán 50 csomagot, ame-
lyek édes-sós finomságokat és 
lelki támogatást nyújtó füzetet 
tartalmaztak. Mi nagy figye-

lemmel és szeretettel állítottuk 
össze ezeket a csomagokat és 
nekünk is örömet jelentett a 
sok-sok mosoly, melyeket az 
átadáskor kaptunk. De tavasz-
szal sem fogunk tétlenkedni. 
Nagyböjti időben újra szeret-
nék 50 csomagot kiosztani, 
hogy könnyebbé tegyük a hús-
véti ünnepekre való készületet. 
Köszönjük minden jó szándékú 
támogatónak, akik segítenek 
minket ebben a szolgálatban, és 
külön köszönet Balatonakaraty-
tya Község Önkormányzatának 
a támogatásért. 

HorvátH Jánosné rózsika 
Magyarok Nagyasszony  

Katolikus Karitász  
csoport vezetője
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zül én most az önfegyelmet szeretném egy kicsit 
körüljárni. 
Mi is az az önfegyelem? Az önfegyelem az erőfe-
szítésre való képességet jelenti; a cselekvésre való 
lendületet bármilyen körülmények között, függet-
lenül a hangulatainktól, érzéseinktől, gondolata-
inktól. Nemcsak a sportolóknak nagyon fontos, 
hanem minden embernek, aki nem akar sodródni 
mások által diktált tempóban vagy saját maga han-
gulati ingadozásaitól vagy szeszélyeitől tépázva. 
Az önfegyelem az önmegvalósításhoz szükséges 
hajtóerőt képviseli. A kitűzött célok megvalósítá-
sához nélkülözhetetlen emberi képesség. 
Önfegyelem. Tudni mi a célom és annak eléré-
se érdekében konkrét lépéseket tenni, bármilyen 
aprókat is. Ez most nagyon összecseng azzal, 
amit a katolikus hagyományok nagyböjt idősza-

kában a figyelmünkbe ajánlanak. Gyakoroljuk az 
önfegyelmet. Csak nagyböjtben az önfegyelem 
spirituális tartalommal is kibővül. A keresztény 
szóhasználat erre a böjt. Böjtnek nevezzük azt, 
mikor tudatosan lemondunk egy szabad lehe-
tőségről, annak érdekében, hogy közelebb ke-
rüljünk Istenhez. Böjt lényege, hogy tudatosan 
tapasztaljuk meg saját korlátunkat, sebezhető-
ségünket, hogy ezáltal jobban ki tudjunk nyílni 
Isten végtelen nagysága előtt. Az önfegyelem 
kinyit minket egy vágyott jövő felé, a böjt ki-
nyit minket Isten szeretete felé. Önfegyelemmel 
vágyott és megharcolt eredményeket tudunk el-
érni a földi életünkben, a böjttel irányba állítjuk 
a szellemi életünket. Bármelyiket is választjuk, 
mindkettővel jól fogunk járni.

 M. teréz nővér

Közélet
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Nyugdíjas klubunk tagjai meghívásnak tettek 
eleget. Még a karácsony előtti „évzáró ebéd” és 
évértékelés „desszertjeként „ (helyszíne a kiváló 
Degesz étterem volt) Kovács Bandi alias Bütyök, 
az étterem tulajdonosa meghívta a klub tagjait egy 
ebédre és üdítőre! 19-en gyűltünk össze, néhány 
tagunkat betegség, más elfoglaltság akadályozta 
meg abban, hogy részt vehessenek ezen a kelle-
mes programon, hogy eleget tudjanak tenni ennek 
az igazán nagyvonalú meghívásnak, sajnálhatják!  
Bütyök és munkatársai nagy szeretet-
tel fogadtak bennünket, hamarosan megte-
rült az asztal. Cordon bleu és finoman fű-

szerezett, sült csirkecomb trónolt a vegyes 
köret tetején, amihez csemege uborka dukált. 
Ezt lekváros és csokis palacsinta követte, magam 
csak annyit tudtam mondani utána, hogy az étte-
rem nevéhez méltóan DEGESZre ettem magam!   
A klub elnöksége ajándékkal köszönte meg 
az igazán különleges gesztust és meghívást! 
Bandi elmondta, hogy ő Akarattyához na-
gyon kötődik, a nyugdíjasokat mindig is pár-
tolta és ezt szerette volna kinyilvánítani!  
Köszönjük a meghívást, a vendéglátást és ezt a 
hozzáállást! 

kornis GyörGy

A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub

II. Rákóczi Ferenc-emlékév
A magyar Országgyűlés Lomnici Zoltán kez-
deményezésére a 2019-es évet II. Rákóczi Fe-
renc-emlékévnek nyilvánította. Rákóczi Ferencet 
315 évvel ezelőtt, 1704. július 8-án Gyulafehér-
várott erdélyi fejedelemmé választották. Ezzel az 
évfordulóval kezdődik az emlékév, az eseményei 
pedig egészen 2020. szeptember 17-ig tartaná-
nak, amikor Rákóczi egész Magyarország vezér-
lő fejedelmévé választásának lesz a 315. évfor-
dulója. A Rákóczi Ferenc-emlékév nem pusztán 
egy hazája szabadságáért küzdő nemesnek állít 

emléket. Rákóczi Ferenc a nemesség és jobbágy-
ság összekovácsolásával olyan társadalmi előre-
lépés alapjait rakta le, amely még száz évig példa 
nélküli volt Európában.

Az emlékév célja a magyar öntudat erősítése és 
a történelmi tények megismertetése a fiatalokkal.

Visszatekintés:

Esze Tamás és Kis Albert 1703 tavaszán Rá-
kóczihoz követeket küldtek és felkérték, hogy 
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álljon az elkeseredett tiszaháti parasztság élére. 
Rákóczi vállalta ezt, és május végén kiadta a 
brezáni kiáltványt, melyben fegyverbe szólította 
lakosságot, illetve zászlókat küldött, ami alatt a 
felkelő seregek gyülekezhettek. A piros selyem-
zászlókon ez állt: “Cum Deo pro patria et liber-
tate” (Istennel a hazáért és szabadságért).

A bujdosók Esze Tamás vezetésével 1703 máju-
sában kirobbantották a tiszaháti felkelést. Ez a 
lázadás többnyire csak fosztogatásban és egy-két 
nemes meggyilkolásában érte el tetőpontját. A 
felkelőket végül Károlyi Sándor szatmári főispán 
június 6-án Dolhánál szétverte.

Rákóczi ugyan csalódott a kurucok első meg-
mozdulásában, mégis 1703. június 16-án Ve-
reckénél Magyarország területére lépett. 1703. 
augusztus 29-én kiadta a vetési pátenst. Ebben 
megígérte, hogy minden paraszt, aki a szabad-
ságharcban részt vesz, közvetlen családtagjaival 
együtt mentséget kap a földesúri és a közterhek-
től. Ennek hatására tömegesen érkeztek a parasz-
tok. Rákóczi pedig szeptemberben kiadott egy 
Hadi Szabályzatot. Ebben megtiltotta rablást és 
a fosztogatást, aminek keményen érvényt is szer-
zett. Ezen kívül hadszervezeti rendelkezéseket is 
hozott.

A felkelő sereg létszáma gyorsan gyarapodott. A 
katonák főleg a parasztság soraiból kerültek ki, 
tisztjeiket a nemesség tagjai adták. Az év végé-
ig a Felvidék nagy része és a Duna-Tisza köze a 
kurucok ellenőrzése alá került. 

Az 1705 és 1707 közti időszak harcainak fő had-
színterei a Dunántúl, a Felvidék nyugati része és 
Erdély voltak. Ekkor Ludwig Herbevill császári 
tábornagy a Felvidéken nagy győzelmet aratva 
megindult a Duna–Tisza közén át az Erdély ka-
pujának tekintett Zsibói szoroshoz. Itt 20 ezer fős 
haderejével áttörve a kuruc védőkön, beözönlött 
Erdély területére. A váratlan és nagy osztrák győ-
zelmet kihasználva Rabutin tábornagy azonnal 
összehívta Segesvárra az erdélyi rendeket (labanc 

országgyűlés) és a kis létszámú országgyűlés-
sel sietve kimondatta az I. József iránti hűséget, 
majd a császárnak jelentette: Erdély visszakerült 
Ausztria birtokába. Az osztrák udvar ekkor már 
komolyan megijedt, és sietve Guido Starhemberg 
grófot nevezték ki császári főparancsnoknak. Az 
új vezér utasítására Rabutin kivonult Erdélyből, 
hogy visszafoglalja a Dunántúlt, így a kurucok 
1706-ban még egyszer utoljára birtokba vehették 
Erdélyt.

Ám alig egy évvel később, 1707 őszén a Du-
nántúlon is sikereket elérő Rabutin visszatért a 
tartományba és kiszorítva Esze Tamás és Pekry 
Lőrinc kuruc csapatait, véglegesen visszafog-
lalta Erdély területét. Az ónodi országgyűlésen 
(1707-ben) a pénzügyi gondok miatt Rákóczi el-
határozta, hogy a nemességtől is adót fog szedni, 
így a diétán kimondatta, hogy a közteherviselés 
alapján 2 millió forint hadiadót kell fizettetnie 
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az ország nemességének. Az országgyűlés ezen 
rendelkezése a főnemesek és egyes megyei kül-
döttek részéről jelentős tiltakozást váltott ki. A 
Turóc megyei követek (Rakovszky Menyhért és 
Okolicsányi Kristóf) felháborodásukban odáig 
merészkedtek, hogy magát Rákóczit is megvá-
dolták, hogy egyéni céljait az ország érdekei elé 
helyezi. Válaszul a fejedelmet feltétlen hűséggel 
követők Bercsényi és Károlyi utasítására kard-
élre hányták a két képviselőt. A diéta hangulata 
már jelezte, hogy a kuruc összefogás gyengülni 
kezdett. Ennek ellenére az Ónod közelében ösz-
szegyűlt képviselők 1707. augusztus 13-án ki-
mondták a Habsburg-ház trónfosztását.

A nagy küzdelmek, az egyenlőtlen erőviszonyok, 
a kedvezőtlenné váló európai politikai helyzet és 
az ország belső társadalmi ellentmondásai miatt 
végül rossz irányt vett a szabadságharc. A for-
radalom elbukott, 1711-ben letették a fegyvert, 
majd a szatmári békével lezárták a szabadsághar-
cot. A Rákóczi harca azonban nem volt hiábavaló, 
hiszen a béke eredményeként nem tudták teljesen 
beolvasztani hazánkat a Habsburg Birodalomba, 
elismerték a vallásszabadságot, és visszaállítot-
ták az alkotmányt, a harcokban részt vevők pedig 
amnesztiát kaptak. II. Rákóczi Ferenc emigráci-
óba kényszerült, de nemzeti hőssé vált. Óriási az 
elfogadottsága az anyaországban és a külhoni 
magyar közösségeknél egyaránt, emlékét ma is 
az ország szinte minden településén és az elsza-
kított részeken is terek és utcanevek őrzik.

Rákóczi megtarthatta volna valamennyi birtokát, 
ha hűségesküt tesz a Habsburgoknak, de erre nem 
volt hajlandó. Az általa vezetett szabadságharc 
ugyan nem járt sikerrel, de azt világossá tette az 
uralkodóház számára, hogy Magyarországot nem 
fogják tudni osztrák örökös tartománnyá tenni, 
ahogy Csehországgal megtették nyolc évtizeddel 
korábban.

Rákóczi Ferenc, a nagyságos vezérlő fejedelem, 
ahogy népe nevezte, történelmünk kiemelkedő 

személyisége, igazi hazafi, aki Európa egyik leg-
gazdagabb embere volt és mindenét feláldozta 
a szabadságért. Nemcsak a vagyonát, de még a 
családját is. Visszaadta a nemzet önbecsülését, 
önmagába vetett hitét, kiegyenesítette gerincét. 
Megmutatta az elnyomóinknak, hogy nem te-
hetnek meg bármit, nem tűrjük az igát, él még a 
magyar virtus.

II. Rákóczi Ferenc nemcsak a könyvekben és 
lelkekben, de egy kicsit a természetben is jelen 
van. A nagyságos fejedelemnek több településen 
vannak fái, olyan több száz éves, több méter át-
mérőjű és magas matuzsálemek, amelyek árnyé-
kában a legenda szerint Rákóczi is megpihent. 
Ezen települések közé tartozik Balatonakarattya 
is. Romhány kezdeményezésére, néhány éve egy 
társulás jött létre, a Rákóczi fával rendelkező te-
lepülések között. A kezdeményezés célja, hogy 
ősszel és tavasszal egy-egy ligetet alakítsanak 
ki, ahova mindenki a saját fájának a csemetéjét 
ülteti el. Az elmúlt év őszén Balatonakarattya ön-
kormányzata szervezte meg az ötödik találkozót, 
melynek keretén belül a facsemeték a Rákóczi 
parkban kerültek elültetésre.

Az újságolvasók között vélhetően lesznek 
néhányan, akik az előbb említett eseményről 
nem értesültek, esetleg elkerülte figyelmüket, 
mint ahogy a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület szervezésében megvalósított Rákó-
czi-szobor is, ami 2018. augusztus 11-én került 
felavatásra. Ezúton is arra kérem a lakosokat 
és a nyaralótulajdonosokat, hogy vigyék el is-
merőseiket és barátaikat egy sétára a Rákóczi 
parkba, mert „az őseink tisztelete a jövőnk 
reménysége”. Jelenünk a múltból gyökerezik. 
Az elődök cselekedeteit ismerve és tisztelve, 
rájuk emlékezve lehet erőt meríteni napi prob-
lémáink megoldására is. Úgy gondolom, ezt a 
legendát ápolni kell, és tovább adni a követke-
ző nemzedékek számára.

Összeállította: ács GáBor
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Merre megy a Balatonakarattyai  
Fürdőtelep Egyesület?

Az egyesület két elnökségi tagja van velem, Ács 
Gábor elnök és Ránky Emőke ügyvezető alel-
nök. Velük beszélgetek az egyesület helyzetéről, 
terveikről. 
Elöljáróban, mielőtt megszólaltatnám őket, né-
hány szó a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület történetéről. Tavaly volt kilencven éves az 
egyesület, ami annak idején azzal a céllal ala-
kult, hogy megszervezze Akarattya életét. Húsz 
év fejlődés, sikeres működés után – sok más ci-
vil szervezettel együtt – rendeletileg megszüntet-
ték, és egészen 1989-ig kellett várni, hogy lelkes 
akarattyaiak újra feléleszthessék az egyesületet, 
ami azóta ismét folyamatosan és látványosan fej-
lődik. Az érdeklődőknek javaslom, hogy nézzék 
meg, olvassák el a sok érdekes dokumentumot és 
képet is bemutató, tavaly megjelent jubileumi ki-
adványt az egyesület honlapján (akarattyafurdo.
wordpress.com).
- A jubileumi évben jelentős szerepe volt Rá-
kóczinak az egyesület munkájában. Mik a to-
vábbi terveitek, lesznek még események a fe-
jedelemmel kapcsolatban?
Ránky Emőke: Több, mint hetvenen, egyének, 
családok, vállalkozások mozdultak meg felhívá-
sunkra, és összesen több mint kétmillió forintot 
adományoztak a Rákóczi-szoborra. Ez nagyszerű 
eredmény, és büszke vagyok az akarattyaiakra! 
Ismét bebizonyosodott, hogy össze tudunk fogni 
fontos célok érdekében. 
Ács Gábor: Idén júliusban kezdődik a II. Rákóczi 
Ferenc-emlékév, ami egészen 2020 szeptemberéig 
tart majd. Számomra nagyon fontos Rákóczi feje-
delem életéből az, hogy széles nemzeti összefo-
gást hozott létre, a köznép és a nemesség együttes 
szabadságharcát. Azt szeretném, hogy a tavalyi 
jubileumi évünk után idén az emlékévben, majd 
ezt követően minden évben legyen Rákóczihoz 
kapcsolódó, az emlékét őrző programunk. 

Ránky Emőke: Tavaly – Akarattya jubileumához 
kapcsolódóan – nálunk találkoztak a Rákóczi-fá-
val rendelkező települések képviselői. 2017 
őszén Romhányban kezdődött ez a kapcsolat, 
ahol ki-ki elültette a saját települése emlékfá-
ját. Ezt követően, Ziliz és Mikepércs után került 
ránk a sor. Azt szeretnénk, ha idén egy sétautat 
tudnánk kialakítani a novemberben elültetett fák 
között a Rákóczi parkban.
- Minden évben vannak nagy sikerű kultu-
rális programjai az egyesületnek. Hogy csak 
párat emeljek ki, itt járt Lukács Sándor és 
Oberfrank Pál, beszélgettünk Eötvös Károly 
balatoni könyveiről. Mire számíthatunk idén? 
Ránky Emőke: Az első február 23-án lesz, a ma-
gyar próza ünnepéhez kapcsolódva. Dr. Praz-
novszky Mihály irodalomtörténészt hívtuk meg, 
aki tavaly a nagyszerű Eötvös-beszélgetést ve-
zette. Most Krúdy Gyulát és a vörös postakocsi 
utasait hozza el nekünk. Kodolányi János szü-
letésének és halálának is kerek évfordulója van 
idén, ő lesz a júliusra tervezett irodalmi estünk 
témaadója.
Ács Gábor: Kodolányi Jánoshoz kapcsolódóan 
szeretnénk kulturális vetélkedőt szervezni általá-
nos iskolásoknak. Vers- és prózamondás a terve-
zett téma, és még keressük hozzá a partnert, azt 
az iskolát, amelyikkel együtt meg tudjuk rendez-
ni a versenyt.
- Az elmúlt években az egyesület tagjai több 
olyan akcióban vettek részt pénzzel és saját 
munkájukkal, ami maradandó nyomot ha-
gyott Akarattyán, hosszú időre meghatározza 
a falu képét. Vannak újabb terveitek? 
Ránky Emőke: Folytatjuk a 2016-ban elkezdett 
„Fogadj örökbe egy padot!” akciónkat. Ezt ere-
detileg csak arra az évre terveztük, de azóta is 
igény van rá, újabb és újabb akarattyaiak jelent-
keznek, hogy szeretnének padot adományozni. 
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Eddig 26 padot helyeztünk el, nagy részüket a 
Kisfaludy sétányon, de jutott belőlük a temp-
lomkertbe, a strandokra és az Árpád utcába is. 
A helyszíneket az adományozók határozzák meg, 
de mindig az önkormányzat egyetértésével hoz-
zuk meg a döntést. Idénre már van jelentkezőnk 
a Kisfaludy sétányra, és nagyon szeretnénk, ha 
a Gáspár telepre is lenne adományozónk. Mun-
kánknak szinte minden elemében szükségünk 
van az önkormányzat erkölcsi támogatására is az 
anyagiakon és az engedélyeken kívül. Nagyon 
fontos lenne, hogy egységes koncepció alapján, 
egyetértésben fejlesszük Akarattyát. 
Ács Gábor: Akarattyaiként és környezetvédelmi 
szakemberként sajnos azt kell mondanom, hogy 
Akarattya összképe rendezetlen. A település la-
kosságához képest nagyon nagy a zöldterüle-
tünk, és a jó karban tartása nagy gondosságot és 
sok munkát igényel. A magas-part nagyon érté-
kes terület, ami több figyelmet érdemelne. Civil 
szervezetként, kevés pénzzel, kevés önkéntes-
sel nem sokat tudunk tenni ezen a területen, de 

minden évben igyekszünk valamin javítani, va-
lamit létrehozni. Azt mindannyian látjuk, hogy 
a padok sikeresek, sok ember használja őket. 
Szerencsére, eddig elég kevés a rongálás, bár 
ennyinek se kellene lennie! Sajnos szép nyári 
hétvégéken sok szemetet szórnak szét az embe-
rek, akár a szemetesek közvetlen közelében is. 
Ennél nagyobb probléma a zsákszám a parkba 
és más helyre kihordott háztartási hulladék, va-
lamint az elhagyottabb területeken felhalmozó-
dó építési törmelék, kiselejtezett háztartási gép 
és autóalkatrész. A Rákóczi parkban, a szobor 
felavatása előtt kicseréltük a kerítést az önkor-
mányzat anyagi támogatásával és néhány tag 
sok óra társadalmi munkájával. A körszínpad 
előtti „táncparkettet” egyesületi tagok (anyag 
és munka), valamint az önkormányzat (anyag) 
hozzájárulásával térköveztük le. Folyamato-
san várjuk tagtársaink javaslatait, hogy hol és 
mit tegyünk szebbé, mit hozzunk létre. És nem 
csak a javaslatokat, hanem a megvalósításuk-
ban való részvételt is kérjük. Az anyagi hozzá-
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járulás nagyon fontos a célok elérése érdeké-
ben, de a saját munka is szükséges. 
- Mennyire vagytok elégedettek az aktivitás-
sal? Mit szeretnétek elérni ezen a területen 
idén?
Ács Gábor: Úgy gondolom, hogy nagyon sok le-
hetőségünk és tennivalónk van ezen a területen. 
Valószínű, hogy az aktivitás – szerintem – ala-
csony szintje részben kommunikációs probléma. 
Bár rengeteg úton-módon tájékoztatjuk a tagsá-
got és minden akarattyait a rendezvényeinkről, 
terveinkről (honlap, Facebook, email, hirdető 
táblák, üzletek, akarattyai rendezvények), még 
mindig találkozunk azzal a válasszal, hogy „nem 
is tudtam róla”. Ezen igyekszünk javítani. Min-
den lehetőséget fel akarunk használni arra, hogy 
minél több egyesületi tagot és nem tag akaraty-
tyai embert mozdítsunk meg a település érdeké-
ben. Keressük a kapcsolatot azokkal, akiket még 
nem találtunk meg, a fiatal családokkal, a nemrég 
Akarattyára költözöttekkel. 
Ránky Emőke: Február elején találkoztam két 
akarattyai családanyával, akik a gyerekek szá-
mára szerveznek érdekes programokat. Beszél-
gettünk sok lehetőségről az együttes munkákban, 
köztük a programjaik egyesületi támogatásáról 
anyagiakkal. Az elmúlt két évben nagyon sike-
resek voltunk új emberek, közöttük fiatalok és 
gyerekek „bevonzásával”. Erre a sportesemé-
nyeink voltak a legalkalmasabbak, 90-180 részt-
vevővel. Ha földrajzilag nézzük, van egy nagy 
fájdalmunk, a Gáspártelep. Úgy látjuk, hogy az 
ott élőket, ott nyaralókat nem sikerül eredménye-
sen elérnünk. Kezdeményeztük, hogy legyen ott 
is egyesületi pad a szép helyeken, de nem akadt 
egyetlen támogató sem. Idén ismét próbát te-
szünk, nem adjuk fel. Szeretnénk ott is javítani 
a tájékoztatáson, és a meglévő hirdető táblán túl, 
újabb lehetőségeket feltárni. Várjuk a javaslata-
ikat! Tervezzük az egyik szép kilátóhely rende-
zettebbé tételét paddal, növényekkel, és ebben 
számítunk az ott élők és nyaralók aktivitására 
(javaslatokkal, önkéntes munkával). Idén korán 

tavasszal, még mielőtt a nagyra nőtt fű megne-
hezítené, szeretnénk egy szemétszedést szervez-
ni sok résztvevővel, nagy területen. Várjuk azok 
jelentkezését Akarattya egész területéről, akik 
szívesen jönnének!
- Nem lehet nem észrevenni, hogy minden év-
ben újabb és újabb programokat szervez az 
egyesület. Mi marad ki a megszokottak közül, 
vagy mindenre lesz idő és energia?
Ács Gábor: Nem marad ki semmi! Ahogy koráb-
ban mondtuk, megtartjuk a szokásos számban a 
kulturális programokat, sőt az iskolásoknak terve-
zett verseny újdonság lesz (ha sikerrel járunk). A 
nagyon sok résztvevőt vonzó nagy sportrendezvé-
nyek (futás, úszás) is jönnek a szokott módon. Ad-
venti programunkat is megtartjuk. Még keressük a 
lehetőséget Rákóczival kapcsolatos eseménynek.
Ránky Emőke: Az eddigieken túl, egy teljesen új 
rendezvényünk is lesz, mégpedig a nyári napfor-
dulóhoz kapcsolódó Szent Iván-éj. Gyerekeknek 
és felnőtteknek is tervezünk programokat június 
21-én estére.
- Honnan lesz pénz erre a sok programra?
Ránky Emőke: A konkrét célra (padok, szobor) 
kapott összegek után legjelentősebb pénzügyi 
forrásunk az önkormányzati támogatás, amit 
ezúton is tisztelettel köszönünk. Jelentős a tag-
díjakból befolyó összeg is (bár a tagdíj 2000 
forintos összege inkább csak jelképesnek te-
kinthető), ezért szeretnénk kérni tagtársainkat, 
hogy ne feledkezzenek meg a befizetésről idén 
se. Honlapunkon megtalálják a szükséges in-
formációkat. Tavaly kaphattunk először az szja 
felajánlott 1%-ából. Ezt az tette lehetővé, hogy 
– igen nagy munkával – teljesítettük és folya-
matosan teljesítjük a közhasznúsági feltételeket 
(átlátható gazdálkodás, közérdekű tevékenység). 
Kérünk minden akarattyait, hogy adószámunkat 
(18917499-1-19) tüntesse fel a nyilatkozatán, ha 
lehetősége van rá. A tudnivalókat szórólapokon 
és a honlapunkon is közzétesszük. 

kerékfy Pál
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Szeretnék Lettner Hedda 2018. szeptember-októ-
berben az Akarattyai Naplóban megjelent olva-
sói levelére válaszolni, ami „GONDOLATOK” 
címmel jelent meg, illetve egy más megközelí-
tést felvetni, ami véleményem szerint a témában 
folytatott beszélgetéseim kapcsán ismerőseim-
mel és érintettekkel szintén meghatározó és ér-
dekes lehet.
A tisztelt levélíró több témát említ levelében, 
amivel jó magam is egyet tudok érteni, a legfon-
tosabbak, hogy Akarattya valóban több területen 
is fejlődött, olyan beruházások történtek, melyek 
javítják mind az itt lakók, mind a nyaralók élet-
körülményeit, valamint elkezdődött egy olyan 
felzárkózás az idegenforgalmi szempontból frek-
ventált balatoni települések mellé, mögé, ami 
rövid időn belül ismertebbé és vonzóbbá teheti 
Balatonakarattyát az ide látogató vendégek szá-
mára, akik elvihetik a jó hírét a településnek.
Azzal a résszel szeretnék foglalkozni részleteseb-
ben, amiben a levélíró a Kisfaludy sétány sorsa 
miatt aggódik. Abban természetesen egyetértek 
maradéktalanul, hogy egyértelműen a Balaton 
legszebb, legtöbb vizuális élményt adó sétánya 
az akarattyai magas-parton található, de ennek 
turisztikai értéke jelenleg nagyon minimálisan 
van kiaknázva. Több mindent kifogásol az aggó-
dó levélíró, amivel szintén egyet tudok érteni, de 
azt az ellentmondást nehéz feloldani, hogy ugyan 
büszke arra, hogy egyre többen ismerik meg a 
Kisfaludy sétányt, de meg kellene találni azt a 
módot, hogy a Balaton egyik legszebb természeti 
szépségét nyújtó földrajzi helyet, mint látványos-
ságot az ide érkező vendégek, turisták számára 
korlátozzuk.
Abszolút igaza van abban a levélírónak, hogy a 
kihelyezett mobil (konténer) kávézó nem csak 
illúzióromboló, de abszolút nem tájba illő. Egy 
ipari területen felvonulási épületnek tökéletesen 
megfelelne, de a sétányra ilyet kihelyezni bűn, és 
azt gondolom, semmilyen gazdasági érdek nem 
indokolhat egy ilyen vendéglátó egységet a sé-
tány közepén és abban sem vagyok biztos, hogy 

az ide látogatók körében ez osztatlan sikert arat: 
de az is tény, hogy egy ilyen sétányon szükség 
van olyan kávézóra, vendéglátó egységre, ami 
méltó, mind szakmailag, mind látványában a 
vendégek fogadására, kiszolgálására. Érdemes 
lenne a jó szlogen mögé, mint a „Balaton Kapu-
ja” olyan tudatos, tervezett tartalmat teremteni, 
ami ténylegesen emelné Akarattya presztízs-ér-
tékét. 
Az időt, a fejlődést megállítani nem lehet és ér-
telme sincsen, az adottságokat, a sétányban lévő 
lehetőségeket kellene maximálisan kiaknázni. 
Egy biztos, az idelátogatók száma csak növeked-
ni fog a jövőben, ha akarjuk, ha nem, ezért tudok 
egyetérteni azokkal, akik a területfejlesztést, a 
sétány XXI. századi megvalósítását preferálják, 
szorgalmazzák. Egy igényes, jól megtervezett 
környezet, igényes embereket vonz, és azt gon-
dolom, ez lenne a cél.
Amennyiben megvalósulnának, elindulnának fej-
lesztések a sétányon, akkor rövid távon is a Bala-
ton egyik leglátogatottabb helyszínévé válhatna 
Akarattya, ami jót tenne a turizmusnak, a telepü-
lésnek és nem utolsósorban azon vállalkozóknak, 
akik itt dolgoznak, és hisznek Balatonakarattya 
jövőjében. Balatonakarattya pozíciója sokkal, de 
sokkal jobb más balatoni településeknél, de még-
is, aki ide érkezik, az csak véletlenül talál ide, 
mert a 71-es úton egyetlen turisztikai tábla sin-
csen elhelyezve, ami felhívná a figyelmet erre a 
különleges és egyedi természeti csodára. De aki 
véletlenül valamilyen oknál fogva a magas-par-
ton köt ki, az azt tapasztalja, hogy megállt az idő, 
poros, murvás út, tudatos parkosítás még csak 
nyomokban sem fedezhető fel, klasszikus séta-
út, kandeláberek, sétány egyáltalán nincsen. A 
strandok, a Rákóczi park fejlesztését követően 
megérdemelné méltó módon a Kisfaludy sétány 
is, hogy több látványosság, művészeti, sport, kü-
lönböző rekreációt szolgáló funkciókkal kiegé-
szülve szolgálja a terület szezonon kívüli kihasz-
nálhatóságát is, - gyerekektől, a sportolókon át, 
egészen a szépkorúakig bezárólag. Amennyiben 

Olvasói levél
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a gondolkodás, a fejlesztések ebbe az irányba 
mozdulnának el, az összhangban állna és szerves 
egészet alkotna az eddig megvalósult fejleszté-
sekkel.
A várható nagyobb autóforgalmat nyilván korlá-
tozni kell és érdemes is, és erre már most kell 
gondolni, mert az ismertséggel nagyobb látoga-
tottság is várható lesz. A parkolást a park kör-
nyékére lehetne koncentrálni, és lehetővé tenni, 
hogy autóval csak a sétányon lakók mehessenek 
be, egyébként erre nagyon sok példa van már az 
országban, ez szolgálná igazán az itt lakók érde-
két is. A sétány lehetne a pihenni vágyóké, spor-
tolóké, és bringásoké és turistáké.
Egy jó és kreatív kezdeményezés volt a sikló meg-
valósítása, tervezése is, ami szintén jelentős ven-
dégforgalmat generálna, ami szintén jót tenne a 
településnek és az itt dolgozó vállalkozóknak is.
Nem kell új dolgokat kitalálni, körül kell nézni 
szűkebb környezetünkben a Balaton környékén 
és azokat a fejlesztéseket, melyek megóvják a sé-
tányt, illetve erősítik a turisztikai értékét, azokat 
meg kell valósítani. Amennyiben ezekre nem ke-
rül sor időben, mert a „retró-tiltó” hívők a terület 
változatlansága mellett érvelők hangja lesz hango-
sabb, akkor pont kontraproduktív lesz a szándé-
kuk, a terület egyre szemetesebb lesz, a kontroll 
hiánya miatt valóban egyre több olyan társaság 
fog ideérkezni, akik valóban zavarni fogják a sé-
tány környékén élők, pihenni vágyók érdekeit. 
A levélíró nem gondolhatja komolyan, hogy a 
murvás út és a jelenlegi állapot fogja visszatartani 
a turistákat és egy rendezettebb környezet, kerék-
párút, aszfaltos út, klasszikus magas-parti sétány 
kialakítása pedig tönkreteszi az itt élők életét? A 
levélíró „invázióként” tekinti az ideérkező turis-
tákra, ez a megfogalmazás eléggé diszkriminatív 
és sértő is véleményem szerint. Balatonakarattya 
természeti adottságait senki nem sajátíthatja ki 
magának, ez valóban közkincs és erre büszkének 
kell lenni, nem tiltani kell és a fejlesztéseket visz-
szafogni, a körülményeket kell hozzá igazítani a 
magasabb látogatottsághoz, igényekhez, a sé-
tánynak látványos, biztonságos és tiszta turiszti-
kai attrakcióvá kell válnia. Ez a jövő, ebben nagy 

felelőssége van a mindenkori településvezetésé-
nek és a helyi civil szervezeteknek is.
Azért írtam meg a levelemet, hogy felhívjam arra 
figyelmet, hogy a levélíró szubjektív álláspontját 
ugyan tiszteletben tartom, de az ő álláspontjával 
szemben egyáltalán nem mondanám reprezenta-
tívnak a hivatkozását, figyelembe kellene venni 
jelen esetben a többség érdekét és szempontjait. 
A levélíró is elismeri, hogy egyre népszerűbb lett 
az elmúlt évek alatt a Kisfaludy sétány az idelá-
togatók körében, tehát az én véleményem nagyon 
sok másik ember, ismerős, sportoló barátom vé-
leményével egyezik.
Tekintettel arra, hogy a Balaton és ezen belül 
Akarattya is kiemelt turisztikai célterületként sze-
repel a kormányzat részéről az ismert turisztikai 
fejlesztési programban, így Akarattya a „Balaton 
Kapuja” is különös figyelmet kaphatna a jövő-
ben, ezzel a lehetősséggel élni kellene a telepü-
lésnek, ami lehetőséget adna a már előnyben lévő 
balatoni településekkel szemben a felzárkózásra. 
Egy fejlesztési terv, program több munkahelyet 
teremthetne, és talán többen gondolkodnának ab-
ban is, hogy helyben érvényesüljenek.
Az olyan turisztikai térség, mint a Balaton, amely 
a jelentős beutazó turizmus szempontjából is ki-
emelkedő nemzetgazdasági jelentőségű az ország 
szempontjából, vagy célzott fejlesztések eredmé-
nyeként azzá tehető, így a település vezetésének, 
az itt lakóknak, azoknak a vállalkozásoknak, 
akik itt helyben teremtenek munkahelyet és nem 
utolsó sorban az ide látogató vendégeknek elemi 
érdeke fűződik turisztikai fejlesztésekhez.
Természetesen a Kisfaludy sétányra tudatosan 
tervezett, épített környezetnek harmonizálni kell 
a természetföldrajzi vagy kulturális értékekkel, 
a tudatos tervezést olyan elemek kell, hogy al-
kossák, hogy a fejlesztések kapcsán kialakuljon 
egy klasszikus sétány, ami meghatározó lehet a 
következő évtizedekben és hozzájárul a balatoni 
turisztikai márka erősítéséhez.
Tisztelettel és köszönettel:

sárközi éva és racsMány ferenc 
(balatonakarattyai állandó lakosok)
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Szeretve, a szeretet ünnepén
Mikor az ember fiatal, nem gondol bele, hogy fe-
lette is eljárt az idő. Azt hiszem ezzel sokan így 
vagyunk. Talán a társadalom is ezt sugallja. Ez-
zel én is így voltam. 
Az Akarattyai Nyugdíjas Klub tagjaként, mond-
hatom, hogy egy nagyon jó közösség tagja lehe-
tek, és ez öröm. Civil szervezet vagyunk, az ön-
kormányzat segítségével segíthetünk. A tavalyi 
karácsonyra megkerestük a régi nyugdíjas klub 

társainkat, ajándékot vittünk nekik, egy kis meg-
lepit.
Ez a személyes találkozás nagy öröm volt min-
denki részéről. Ők azt hitték, hogy már elfelejtet-
tük őket. De talán nem is az ajándék volt öröm-
teli, inkább a tény, hogy gondoltunk rájuk. Ezt 
a gesztust jövőre is szeretnénk tovább vinni, ha 
lehetőségünk lesz rá. 
Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesülete

Tájékoztatás a Balatoni Halgazdálkodási  
Nonprofit Zrt. ez évi híreiből

A BALATONI HORGÁSZREND VÁLTO-
ZÁSAI 2019-TŐL
A Balatoni Horgászrend 1 új ponttal bővül, 
4 pontban módosul 2019. február 1-től. Ezek 
mindegyike apróbb módosításnak tekinthető, 
jelentős gyakorlati változással nem kell szá-
molniuk a horgásztársaknak. Kisebb módosí-
tásokat a Behúzós Horgászrendben is végre-
hajtottunk.
Az október 19-én Siófokon rendezett V. Balato-
ni Horgász Konferencia alkalmával ismertettük 
a tó körül érintett horgász-szervezetekkel, vala-
mint a sajtó munkatársaival a 2019. évre terve-
zett horgászrendi módosítási terveinket. A terve-
zetre idén is lehetőség volt a helyszínen szóban, 
majd a rendezvényt követően írásban is reagálni. 
Jelentős változást nem, csak kisebb módosításo-
kat terveztünk, amelyeket a horgász-szervezetek 
vezetői egyhangúan elfogadtak. Ezt követően 
2018. december 19-én a Magyar Közlöny 205. 
számában megjelent a Halgazdálkodásról és 
a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, 
majd december 28-án a hozzá tartozó, 133/2013. 
(XII. 29.) VM rendelet módosítása is. A jogsza-
bályi háttér változását pedig meg kellett várnunk 
a végleges horgászrendi szöveg kialakításához.   
13. pont – módosítva: Korábban, ha egy horgász 
elérte a kifogható éves kvótáját, emelt áron vált-
hatott második éves területi jegyet, ezt a lehető-

séget 2019-től megszüntetjük. Az intézkedéssel 
igazodunk a MOHOSZ által bevezetett országos 
gyakorlathoz.
14. pont – A horgászrendben új pontként jelenik 
meg, de a gyakorlatban a jegyekre nyomtatva 
korábban is létezett ez a szabály. A Kis-Balatont 
vagy a Nyugati-övcsatornát látogató horgászok 
így továbbra is mérlegelhetnek, hogy megveszik 
a balatoni éves jegyet, amely feljogosít akár 100 
db darabszám-korlátozás alá tartozó hal megtar-
tására, vagy az olcsóbb, de szűkebb kvótát bizto-
sító helyi jegy mellett döntenek.
27. pont – módosítva: A szabálypont csak meg-
fogalmazásában változik, ugyanis egyes horgá-
szok úgy értelmezték, hogy a felsorolt ragadozó 
fajok mindegyikéből foghatnak 1-1 darabot na-
ponta. Bízunk benne, hogy a frissített verziót már 
senki nem fogja félre érteni.
28. pont – módosítva: A zalavári Zala-híd 50 mé-
teres körzetén belül korábban egész éven át tilos 
volt a pergető horgászat, így ez a pont enyhítést 
jelent. Azonban a pergető horgászokra is vonat-
kozik, hogy kizárólag egy ágú horgot használhat-
nak ezen a területen.
34. pont – módosítva: Sajnos korábban gyakran 
találkoztunk magára hagyott haltartó szákokkal, 
ezt a gyakorlatot szeretnénk megszüntetni.
A horgászrendben külön nem tértünk ki rá, de a 
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halgazdálkodási törvényhez tartozó 133/2013. 
(XII. 29.) VM rendelet 28.§ kikötötte, hogy no-
vember 1. és március 15. között tilos a szonár 
halfogási tevékenységhez való használata. Ez a 
szakasz a bevezetőben említett jogszabályi válto-
zások következtében úgy módosult, hogy a ren-
delet a halgazdálkodó kezébe adja a döntési le-
hetőséget. Társaságunk vezetősége úgy döntött, 
hogy nem rendelünk el szonárhasználati tilalmat 
a kezelésünkbe eső vízterületeken.
Nem a horgászrendben, hanem a területi jegyeken 
szerepelt az a korlátozás, mely szerint a Kis-Ba-
latonon csak 04:00 és 24:00 óra közötti időben 
szabadott horgászni. Ezt a korlátozást megszün-
tetjük, azonban felhívjuk a Kedves Horgásztár-
sak figyelmét, hogy mind a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park, mind a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság tiltja a kezelésük alá eső területeken 
a sátorozást, életvitelszerű tartózkodást.
Külön szeretnénk felhívni a figyelmet a kirí-
vó szabályszegések szankcioná-
lására, amelyek esetében, ha a 
horgász egyszerre több pontban 
is vétkes, a kiszabható eltiltás idő-
tartama összeadódhat. Sláger sza-
bálytalanság a fogott halak beírá-
sának elmulasztása, a fogási napló 
hanyag vezetése. Ezeket a hibá-
kat 2019-től az eddigitől is szigo-
rúbban fogjuk kezelni. Ha egy 
horgász akár csak egyetlen halat 
elmulaszt beírni, biztosan számít-
hat legalább egy év eltiltásra.
A BEHÚZÓS HORGÁSZREND 
VÁLTOZÁSAI 2019-TŐL
1.7. pont: 2018 tavaszától új lehe-
tőségeket igyekeztünk biztosítani a 
behúzós horgászok számára. A víz-
parti ingatlant birtokló vagy üzemel-
tető szervezetekkel (pl.: kempingek, 
önkormányzatok) együttműködve 
foglalható behúzós horgászhelyeket 
jelöltünk ki. Minden hely rendel-
kezik adott területhasználati sza-
bályzattal, amelyet a horgászrend 
mellett szintén kötelező betartani. 

Ennek célja, hogy hosszú éveken keresztül elér-
hetőek legyenek ezek a horgászati lehetőségek, 
amelyhez a szabályozott keretek közötti műkö-
dés elengedhetetlen.
1.12. pont: Egyre több hírt kapunk Balaton szer-
te kapitális fogásokról, a 20 kg feletti pontyok 
száma évről-évre növekvő tendenciát mutat. A 
bejelentés elsősorban halvédelmi célokat szolgál, 
de a hivatalos honlapjaink galériáját is bővíteni 
szeretnénk ezáltal, amellyel az állomány folya-
matos gyarapodását is bemutathatjuk.
2.6 és 2.7. pontok: Ezt a két új horgászrendi 
pontot elsősorban környezetvédelmi okok miatt 
éreztük fontosnak bevezetni. Az ólomsúly vélet-
len elvesztését sajnos nem lehet kiküszöbölni, de 
a szándékosan erre alapuló módszert nem sze-
retnénk engedélyezni. A horgásznak az időjárási 
körülmények függvényében kötelező kiszabadí-
tani a leakadt zsinórt az erre a célra kialakított 
eszközök segítségével pl. kampózó vagy más 
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megoldással. Amennyiben ez kivitelezhetetlen a 
lehető legközelebb kell elvágni az akadás helyé-
hez mérten.
3.3. pont: A balatoni behúzós horgászok az idei 
évtől csak merev oldalfallal rendelkező matracot, 
azaz bölcsőt használhatnak, mert ez minden te-
kintetben biztonságosabb a hal számára.
3.4. pont: Kiemelkedően fontos, hogy a kifo-
gott halat úgy szállítsuk, hogy sérülésmentesen 
tudjuk visszaengedni. Úgy gondoljuk, hogy a 
leírt gyakorlatot követve van erre a legnagyobb 
esély.
3.5. pont: Tudomásunkra jutott több kapitális 
balatoni süllő fogása bojlis módszerrel, amelyek 
mérlegelés és fotózás után elpusztultak. Ezek a 
fajok a pontynál kényesebbek a bánásmódra, ha 

azonnal visszaengedjük őket a vízbe, lényegesen 
nagyobb esélyt kapnak, hogy túléljék a horgás-
szal való találkozást.
Az itt bemutatott, új horgászrendi szövegek 
2019. február 1-én lépnek hatályba!
Végül szeretnénk megemlíteni, hogy igyekszünk 
a jövőben is demokratikus úton alakítani a ba-
latoni szabályokat. Ezúton szeretnénk megkérni 
minden Kedves Horgásztársunkat, hogy ameny-
nyiben módosítási javaslatuk van a horgászrend-
jeinkkel kapcsolatban, legyenek szívesek azt az 
egyesületi közgyűlésükön felvetni. Amennyiben 
a tagság a javaslattal egyet ért, az egyesület el-
nöke a közös véleményt képviselheti a Horgász 
Konferenciánkon, ahol Társaságunk is vitára bo-
csát minden egyes módosítási tervet.

Taslár Tibor (1930-2018) emlékére
Eltávozott az élő akarattyai történelmet megtes-
tesítő, az Akarattya-Fürdőteleppel szinte egyidős, 
tavaly 88. évét betöltött Taslár Tibor gyémántdip-
lomás, világjárt építészmérnök a település sokat 
megélt nagy szülötte és díszpolgára, egyben első 
vízparti telepeseinek az egyetlen még életben 
maradt utolsó hírmondója. Egészsége csak 2018 
őszére romlott le annyira, hogy már nem tudott 
közlekedni úgy, mint még akár a tavaly nyáron 
is, mikor még javában kocsit vezetett és hajózott 
a Balatonon, és a Dunán, de még ágyhoz kötve is 
a rá jellemző hihetetlen élni akarással újabb hajó-
zásokat tervezett, többek között egy 5 órás nagy 
sétajáratot szilveszter éjjel a Dunán egy étterem-
hajón, melyről épp csak 9 nap híján maradt le.
Búcsúztatására 2019. január 9-én került sor óbu-
dai nyughelyén a húga (Etelka), két lánya (Éva 
és Kati) és az ő családtagjaik, illetve barátai és 
tisztelői körében. Ravatalánál a pro forma fölkért 
világi és egyházi búcsúztatás mellett az őt isme-
rők részéről három további különböző méltatás 
is elhangzott még. A távol maradni kényszerült 
Ránky Péter, Akarattya képviselő-testületének 
tagja, az akarattyai nyaralótelep 1928-as alapító-

ja, dr. Karafiáth Jenő ükunokája pro absentia föl-
olvasott üzenetében így emlékezett vissza alak-
jára: „Én csak az ötvenes években ismertem meg 
a Taslár (Tazlár) nevet, hiszen akkor mi nyaralók 
csak az ún. Tazlár strandra járhattunk fürdeni a 
Balatonra Akarattyán. Már talán csak én emlék-
szem a Tibor és Henrik közötti, strandon történt 
küzdelmekre, vagy az akarattyai asztalos (csó-
naképítő) Taslár Henrikre, akihez nagyanyám 
küldött át valami elkészült famunkáért.” Méltatta 
hatalmas életútját: „Egész életedet a munkának 
szentelted, az építőmérnöki alkotásnak. Részt 
vettél a második világháború utáni újjáépítés-
ben Akarattyán, az 1956-os forradalomban mű-
egyetemistaként, és később vezető tervezőként az 
ország különböző nagyberuházásain. Gazdagí-
tottad országunkat nagyszerű szabadalmaiddal, 
mérnöki tevékenységeddel. Megérdemelten lettél 
Akarattya díszpolgára is.” Fölidézte legutóbbi, 
2017-es közös vitorlás útjukat is a Balaton ke-
leti partjainál: „Tavalyelőtt még együtt vitorláz-
tunk az Akarattya nevű vitorláson, ahol még a 
Balaton vizében is élvezettel úsztál. … Mindig is 
örömmel gondolok az együtt töltött dunai hajó-
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zásokra, tisztelettel tekintek a Balatonra épített 
saját tervezésű hajódra is. … Nagyon hiányozni 
fogsz, de tudom, hogy most is hajózol valahol le-
tekintve a Balatonra, és Akarattyára, a Bercsé-
nyi strandi kikötőre gondolsz.” E szavakat az ifjú 
Koltay Kristóf tolmácsolta, mint ahogy a követ-
kező búcsúbeszédet is saját jelenlévő nagyapja, 
a meghatottsággal küzdő id. dr. Koltay József 
helyett, aki vsz. Taslár Tibor legfontosabb aka-
rattyai harcostársa volt, egyben Akarattya másik 
nagy öregje és Díszpolgára, ill. egykori króniká-
sa, a 60 éves helyi Vízközmű Társulat hajdani 
motorja, amelynek és akinek kezdeményező és 
úttörő szerepe volt a Balaton és az ország víz-
közművesítésének történetében. Hű barátként „a 
világjáró gyémántdiplomás építészmérnöktől és 
vitorlástól, Balatonakarattya első Díszpolgárá-
tól, a családszerető igaz embertől” így búcsúzott: 
„… a földi életből távozásoddal nem szűnt meg 
véglegesen közös munkálkodásunk Akarattyáért 
és a Balatonért. Betöltve 86. életévemet rátértem 
az égi birodalomhoz vezető útra. … De megígé-
rem, hogy amikor megérkezem én is oda, megke-
reslek, és folytatjuk majd a földi életünkben, az 
elmúlt 10-15 év során elkezdett közös munkán-
kat: Akarattya értékes hagyományainak megőr-
zését, ápolását, további harcunkat Akarattyáért 
és a Balatonért.” 
A harmadik búcsúbeszédet magam mondtam el, 
melynek magvát a VII. Balatoni Helytörténeti 
Találkozóról a Balatoni Futár c. havilap 2018. 
decemberi számába leadott beszámolóm egy 
hosszú cicerói mondata szolgáltatta, melyet Tas-
lár Tiborról írtam, aki nagyon boldog volt, mikor 
neki ezt a részt a cikkszerzés idején, még tavaly 
novemberben fölolvastam, és ártatlan örömmel 
várta a szám megjelenését, melyet kishíján meg 
is ért: „Édesapja, Taslár Henrik, kinek nevét az 
utóbbi években a Bercsényi strand vitorlásme-
nedéke viseli, az itteni fürdőtelep első telepese 
volt már 1927-től dr. Karafiáth Jenővel együtt-
működve, és alapította az itteni első csónakké-
szítő- és kölcsönző műhelyt, így fia szó szerint 
beleszületett a balatoni hajózásba és víziéletbe, 
aminek köszönhetően ifjúkorában a keleti Ba-
latont keresztül-kasul átúszta, és miután átélte 

a Margit-vonal borzalmait, majd 1945-től részt 
vett a földúlt Akarattya újjáépítésében, 1956-ig 
még dobogós helyezést is elért a Siófok-Füred 
átúszásban, s a XX. sz. 2. felében évtizedeken 
át szelte a Balatont saját készítésű 6 személyes 
favitorlásán, miközben számos nemzetközi épí-
tészmérnöki szabadalommal és megbízásokkal 
az egész világot (méghozzá 4 földrész 36 orszá-
gának 144 nagyvárosát) is bejárta − a Partfő 
joggal büszkélkedhet e fiával.” Ezt fölovasva 
Tibor Bácsi három csodálatra méltó tulajdon-
ságát emeltem ki rendkívüli alakjából, mely 11 
évnyi elég szoros ismeretségünk során előttem 
addigra kirajzolódott: legfőképpen elképesztő 
és hazánkban sajnos ritkaságszámba menő élni 
akarással és életszeretettel bizonyára a hosszú 
élet egyik titkát birtokolta, és arra tanított, nem 
kell minden nehézségbe belenyugodni. Másod-
szor találékonysága és furfangja élete végéig 
nem hagyta el: minden lehető helyzeten fölül 
akart kerekedni, meg akarta oldani. Harmadszor 
pedig egy részben rajta kívül álló adottsága, 
élete végéig elképesztő szívóssága, munkabí-
rása és fizikai ereje szintén kivételes volt, soha 
kimerülni nem képesnek tűnő „motor” hajtotta, 
ami még az utolsó hónapokban is, a szemmel-
látható bajok dacára is azt a benyomást keltette, 
mintha bámulatos életereje mindezt végül úgyis 
képes leküzdeni, mintha elpusztíthatatlan lenne. 
Mindezek alapján az ilyen szertartásos alkal-
makkor megszokott requiescat in pace óhajra 
utalva megfogalmaztam: hogy nyugszik-e, őró-
la nehéz elhinni, valószínűleg inkább úszik és 
hajózik, mint olyan, aki egész életében is volt: 
egy abszolút balatoni ember, így zártam a mélta-
tást. A búcsúk nyomán – ott, abban a helyzetben 
ugyancsak rá jellemző szokatlan fordulatként, 
lányai jóvoltából – fölcsendült a Sibonet köny-
nyed, mediterrán életörömet árasztó melódiája, 
aminek persze jelentősége volt, ui. Tibor Bácsi 
annyira kedvelte ezt a dallamot, hogy sokszor 
büszkeséggel emlegetett, saját készítésű favi-
torlása, életének egyik nagy színtere több mint 
fél évszázaddal azelőtt a Sibonet nevet kapta.

takács GáBor 
Balatonederics
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EGY KICSI MOZGÁS
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, 

a karosszékből álljanak most fel. 
Ez a kis torna néhány percen át,  

ne tessék félni, senkinek sem árt.”

Az idősebb korosztály bizonyára emlékszik erre 
a dalocskára. Ez volt régen a 70-es évek elején az 
esti torna, az „Idősebbek is elkezdhetik” című mű-
sor szignálja. Emlékszem édesanyám szerette ezt a 
tornát és szorgalmasan csinálta végig Makray Kati 
nem túl nehéz gyakorlatait. Én akkor ezt „nagyon 
cikinek” tartottam, versenyszerűen sportoltam. Ma 
már más véleményen vagyok, igaz édesanyám ak-
kori korába léptem.
Balatonakarattyán a nyugdíjas klub és a Balatona-
karattyai Fürdőtelep Egyesület támogatásával és 
szervezésében létezik ilyen „kicsi mozgás”.
Hátizsákos, polifom tekercset szorongató hölgyek 
baktatnak az Árpád úton a Bakony utca irányba. 
Úti céljuk a helyi óvoda épülete, ahol minden hé-
ten, kedden fél hatkor gyülekeznek. Gyülekezünk, 
mert én is velük tartok. És várjuk Jutkát!
Jutka, Tanai Judit végzettsége szerint okleveles re-
habilitációs mozgás-koordinátor. Ő a mi tornata-
nárunk. Általában öten-hatan vagyunk, de néha töb-

ben is összejövünk.  Egy órán keresztül szenvedünk? 
Judit dirigál, miközben csurgó verejtékben úszunk?
Jaj, dehogy! Nagyon jól érezzük magunkat. Meg-
kérdeztem a „lányokat”, hogy miért járnak ide, mit 
jelent számukra ez az egy órai mozgás. Érzik-e 
egyáltalán a torna jótékony hatását. Hát persze, 
hogy érezzük! Jobb a közérzetünk! Volt, aki öröm-
mel újságolta, hogy könnyebben hajol le akár zok-
nit húzni, akár cipőt befűzni. 
De nemcsak a mozgás öröméért jövünk minden hé-
ten. Mivel Akarattyának nincs művelődési háza, ez a 
tornaóra közösségi térnek is számít.  Miközben meg-
mozgatjuk minden porcikánkat, ide-oda rakosgatjuk 
különböző testrészeinket, ezt az időt más hasznos 
dologra is fel tudjuk használni. Meg lehet beszélni 
az akarattyai híreket, receptekre felhívni a figyelmet, 
kicserélni tapasztalatainkat a kerti munkák terén, na 
meg egyéb női dolgokat.
Az akarattyai tornaórának van nyári változata is. 
Nyáron szombat reggelenként a Kisfaludy sétány 
a helyszín. Itt a jó társaságot kiegészíti még a friss 
levegő és a gyönyörű kilátás is. Sok nyaraló is csat-
lakozik hozzánk. 
Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki el akar tölteni 
egy kellemes és hasznos órát, látogasson el ide. 
Ajánlják még: Tanai Judit, Kalcsó Zoltánné (Aran-
ka), Boros Gáborné (Marika), Baumann Irén, Walter 
Attiláné (Zsuzsi), Erdélyi Marika, Ránky Emőke, 
Thúry Attiláné (Zsuzsi), Molnár Józsefné (Éva), 
Csókási Jánosné (Erzsike), Szabóné Szegedi Szilvi.

ventics áGnes
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Rendezvények 2019.

Június 17-ig minden kedden nyugdíjas klub - szeptember 02-ig szünetel
Lesz még legalább 4 könyvtári program

Lesznek az év folyamán aktuális programok  - plakát

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Időpont: Rendezvény megnevezése: Helyszín:
JANUÁR
22. A Magyar Kultúra Napja  Szépkilátás Bisztró

FEBRUÁR
18. Filmvetítés Nyugdíjas klub
19. Élj 100 évet egészségesen NABE Kodolányi Ház
22. Krúdyval a vörös postakocsin  
 irodalmi műsor Fürdőtelep Egyesület

MÁRCIUS
02. Kolbásztöltő-versenyen  Honvéd üdülő 
 való részvétel
04. Dr. Varga József urulógus Nyugdíjas klub
08. Nőnap Szépkilátás Bisztró
15. Ünnepi műsor Szépkilátás Bisztró
18. Kovács József mentős Nyugdíjas klub
30. Szemétgyűjtés Balatonakarattya

ÁPRILIS
01-től Óvodai foglalkozások NABE Szilfa óvoda
11. A magyar költészet napja Szépkilátás Bisztró
12. Kiállítás NABE Balatonakarattya
15. A magyar költészet napja Nyugdíjas klub
21. A Föld napja NABE Balatonakarattya
23. Gyermekeink érzelmi nevelése Szépkilátás Bisztró

MÁJUS 
01.  Majális  Rákóczi park 
 a civil szervezetekkel közösen
04. Virágvásár
04. Fürdőtelep egyesület közgyűlése
09. Békenapi megemlékezés Emlékműnél  
  körforgalom
 Koszorúzás  
 a civil szervezetekkel közösen
09. Pad-avatás fürdőtelep egyesület
26. Gyereknap  Rákóczi park 
 civil szervezetekkel közösen

Időpont: Rendezvény megnevezése: Helyszín:
JÚNIUS
15. Hársfafesztivál Rákóczi park
 Könyvtári program Könyvtár
 Megyeri Gábor szobrász kiállítása Szépkilátás Bisztró
21. Gyermekműsor - fürdőtelep egyesület Rákóczi park
22. Dzsezz-est Rákóczi park

JÚLIUS
 Könyvtári program
02. A boldog párkapcsolat titka előadás Szépkilátás Bisztró
 Emlékest Kodolányi János - fürdőtelep egyesület
27. „Fuss velünk a magas-parton!”  
 fürdőtelep egyesület Magas-part
 Tornázz velünk a  Magas-part 
 magas-parton júliusban

AUGUSZTUS
03. Függetlenség napi úszóverseny
05. Függetlenség napja Rákóczi park
10.  Éves közgyűlés fürdőtelep egyesület Rákóczi park
20. Államalapítás - ünnepi műsor Rákóczi park
23. Koszorúzás - fürdőtelep egyesület 
 Tornázz velünk a magas-parton augusztusban

SZEPTEMBER
 Országos Könyvtári Napok Könyvtár
30. A magyar népmese napja Könyvtár

OKTÓBER Rákóczi park
01. Idősek Világnapja
23. Az 56-os forradalom ünnepe

NOVEMBER
18. Hulladékcsökkentési hét NABE Kodolányi Ház
29. Karácsonyi kézműves foglalkozás Könyvtár

DECEMBER
01. Advent Rákóczi park
06. Mikulás Rákóczi park
08. Advent Rákóczi park
15. Advent Rákóczi park
22. Advent Rákóczi park
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elismerten közhasznú tevékenységet végez, ezért kedvezményezettje lehet a 
személyi jövedelemadó 1%-ának.

Ezzel a forrással lehetőséget szeretnénk teremteni programjaink kibővítésére, új rendezvények szervezésére.

Első alkalommal 2018-ban részesülhettünk ebből a lehetőségből. Köszönjük minden felajánlónak!  Az adó felhasználá-
sát a megfelelő szabályok szerint kell megtenni és szigorú elszámolási renddel jár.

Kérünk mindenkit, aki szívesen támogatja akarattyai tevékenységünket, programjainkat, a települést szépítő munkánkat, 
gondoljon ránk, juttassa nekünk ezt az 1 százalékot.

Hogyan teheti meg? 

● Ha adóbevallását a NAV készíti el, akkor az e-szja rendszeren keresztül (https://eszja.nav.gov.hu).

● Ha saját maga készíti el a bevallását, akkor a bevallás részét képező lapon (akár elektronikusan, akár papíron). 

● A NAV honlapjáról letölthető 18EGYSZA nevű nyomtatványon.

● Mit írjon a rendelkezésébe?

● A saját adatait (adóazonosító, név, cím).

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület adószámát: 18917499-1-19

Segítségét köszönjük, a felajánlott összegeket kizárólag közhasznú célra használjuk fel.

Az SZJA 1%-ának felajánlása

A Magyar Posta Zrt. Balatonakarattya postája
KÉZBESÍTŐ munkakörbe munkatársakat keres

Jelentkezéshez szükséges: - minimum 8 általános iskolai végzettség, - bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Érdeklődni telefonon: 06-30/771-5965
illetve személyesen: Várpalota 1 postán, 8100 Várpalota, Szent István út 5.

E-mail: hettmann.laszlone@posta.hu
Jelentkezését a megadott címek egyikén, fényképes önéletrajzzal várjuk.

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a 
jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett pozíció - az álláspályázat időszakában felmerülő másik pozicíó - betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az adatokat a Magyar Posta 
Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. Hozzájárulását a jelentkező bármikor korlázás nélkül 
visszavonhatja a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail címen, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.
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Szerkesztőségi oldal

Tisztelt akarattyai újságolvasók!

Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünk-
ről. Célunk az, hogy újságunk részére minél több fénykép készüljön községünkről. 
Szívesen fogadunk archív, régi felvételeket, képeslapokat is beszkennelve, illetve  
igény esetén beszkenneljük.  A legjobb felvételeket szeretnénk megjelentetni az 
Akarattyai Naplóban, valamint 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@balatonakarattya.hu levélcímre. Várjuk 
felvételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják 
Akarattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.

Az Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló kapható az önkormányzat hivatalában munkaidőben, vala-
mint 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 olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájut-
hassanak a laphoz.

Hirdetési árak 
az Akarattyai Naplóban

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

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Balatonakarattya 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.
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Közérdekű információk

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 
képviselői 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:  18.00–19.00
Kedd-Péntek: 17.00-19.00

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:
Siófok︎☎ 80/240-240
…………………………………………
Gáz: ügyfélszolgálat 
☎ 061/20/30/70-4749999
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, 06 20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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Hónapsoroló
(magyar népköltés)

Január elöl jár,
A nyomán február, 
Március szántóvető,
Április nevettet, 
Május szépen zöldellő, 
Június nevelő,
Július érlelő,
Augusztus csépelő,
Szeptember gyümölcshozó,
Október borozó,
November télelő,
December pihenő.


