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– Kedves polgármester asszony! Milyen tervek-
kel tud nekivágni Balatonakarattya 2021-nek?
Az új évben érdemes számot vetni az elmúlt idő-
szakról, érdemes kitűzni céljainkat, megtervezni 
az előttünk álló feladatokat. A járvány ellenére 
az elmúlt évben sikerült az összes fejlesztésün-
ket időben befejezni: Bercsényi strand II. ütemét, 
ahol a strandbevételeink is a tervezett felett telje-
sültek, elkészült az óvodai kültéri játszótér a gye-
rekek nagy örömére, az útfelújításoknál az Esze 
Tamás utca, Brassó utca egy része, Deák Ferenc 
utca egy része, és így a teljes utca aszfaltburko-
latot kapott, elkészült a járda a Rákóczi úton, az 
orvosi rendelő új eszközöket és bútorokat kapott, 
a védőnői szoba is elkészült. Elkezdtük a legna-
gyobb beruházásunkat is, az új Közösségi Há-
zunk építését.
Az akarattyai közhangulatot 2015 óta kiegyensú-
lyozottság jellemzi, ami elengedhetetlen feltétele 
fejlődésünknek. Előbb stabil alapokat teremtet-
tünk, majd egyre többet és jobban építkeztünk, 
amit egyre többen éreznek és magukénak tartják 

az elért eredményeket. Ehhez komoly munkát 
végeztünk mindannyian akarattyaiak. Elképze-
léseinket mindig a falu természeti adottságaihoz 
alakítottuk és pontosan tudjuk, hogy a feladatok 
sosem fogynak el.
2019-ben is megmérettettünk és azóta is közös a 
célunk. Félretéve minden korábbi nézeteltérést 
vagy sérelmet, tennünk kell a még szerethetőbb, 
élhetőbb település kialakításáért. Utódainkra kell 
gondolni, hogy olyan települést örökölhessenek, 
amelyre méltán lehetnek büszkék.
A múltunkat örököltük, a jelenünkben cseleked-
nünk kell, a jövő pedig az, amit az unokáinknak 
megalapozunk. Ebben az évben is a falu lakosai-
val elvégzett következetes munkában hiszünk, a 
civil szervezetekkel együttműködve, hogy a pol-
gáraink harmonikus környezetben élhessenek.
Több projektet előkészítettünk, ebben az évben 
azért fogunk dolgozni, hogy ezt megvalósíthas-
suk. Terveink megvalósításában továbbra is szá-
mítunk mindenkire. Tudjuk, hogy a minden-
napok igényeinek kielégítése mellett a 2020-as 
évtizedben választ kell adnunk a környezet és a 
technika változásaiból fakadó modern kori kihí-
vásokra is.
– Vészhelyzetben döntéseket hozni nehéz, ho-
gyan viszonyult hozzá?
A képviselőket mindenről tájékoztatom, vélemé-
nyüket kikérem és most is közös döntéseket ho-
zunk.
Sikeres pályázaton polgárőrségünk egy Citroen 
típusú 8 személyes kisbuszt vásárolt. A napokban 
vették át, és most Dr. Détár Bianka doktornővel 
megszerveztük, hogy ezzel a kisbusszal visszük a 
veszprémi oltópontra az időseket. Túl kell élni a 
járványt Akarattyának és túl is fogjuk élni! Min-
denki vigyázzon magára és családjára, tartsa be 
az óvintézkedéseket! Regisztráljon és oltassa be 
magát!
Mindenkinek türelmet, kitartást, jó egészséget kí-
vánok!

Dr. Bánkuty Józsefné

Újévi köszöntő
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Falugondnokság

Gyorsan elröppent a 2020-as év. Amikor az em-
bernek sok dolga van, repül az idő. Rengeteg 
dolog változott meg a járvány ittlétével. Az ön-
kormányzatra nehezedő feladatok folyamatosan 
bővültek, amiben a hivatalon túl a település-fenn-
tartás és a polgárőrség is erején felül teljesített.

A Horváth Gábor által koordinált kis csapat min-
dig készen áll arra, hogy folyamatosan és tevé-
kenyen részt vegyen a településünkön felmerülő 
feladatok ellátásában: zöldterület fenntartásában, 
a szociális tűzifa osztásában, a strandok felkészí-
tésében, gondozásában, a téli síkosság mentesíté-
sében, rendezvények bonyolításában, de ez csak 
pár dolog és sorolhatnám még, hiszen tennivaló 
van bőven.
A területet mindenkinél jobban ismerik, mert itt 
nőttek fel mindannyian.
A legfontosabb velük kapcsolatban, hogy mindig 
lehet rájuk számítani és nemcsak az önkormány-
zatnak, hanem Akarattyának, Önöknek is.

Ezért a köszönet most nekik szól!
Kedves Spergli Tibor, Sárosdi József, Szőke Tamás, 
Horváth Gábor, Kovács István, Sárosdi Dániel, 
Szűcs László nagyon köszönjük a munkátokat.
Bár, kritizálni könnyű, de rengeteg elismerő leve-
let, és szóbeli köszönetet kapunk, ami mindig jól 
esik. Annak tudatában, hogy a környező telepü-
léseken egy ilyen apparátusnak a létszáma mini-
mum a duplája, mint Ti vagytok, így még jobban 
érzékelhető a feladat nagysága és a nagyobb elis-
merés felétek.

A település-fenntartás számára fontosak a segítő 
észrevételek, bejelentések, hiszen adott esetben 
balesetek előzhetők meg, környezetszennyezést 
lehet megakadályozni. Ezért, ha azonnali intéz-
kedést kíván egy probléma, azt érdemes a hiva-
talnak bejelenteni, mert akkor közvetlenül az il-
letékeshez kerül.

Számos feladatot lehetne felsorolni, amivel a te-
rületünkön meg kell birkózni, de egyet most ki-
emelnék, ami a fákkal kapcsolatos.
Akarattya felülnézetben olyan, mint egy erdő, 
elődeink rengeteg fát ültettek tervezetten, de ez 
a faállomány szépen lassan elöregedett. Folyama-
tosan cserére szorul, amivel foglalkozni kell. Az 
elmúlt 5 évben több mint 500 fát az önkormány-
zat is elültetett az Önök segítségével. Szóval, a 
fákkal folyamatosan feladatunk van. Az elszáradt, 
beteg, balesetveszélyes fákat Marika néni az er-
dészünk jegyzőkönyvezi és eldönti a tennivalót. 
Rendszeresen lehet látni tavasszal a kosaras au-
tót, ami csak a csúcsszáraz részeket távolítja el, a 
fenyőfélékből a rozsdásodásokat is évről-évre ki 
kell metszeni, a földig lógó ágaikat még a kifejlett 
nagy fáknak is vissza kell vágni. Az egy éven belül 
ültetett csemetéket heti öntözéssel kell eredésre 
bírni. A fák ugyanolyanok, mint az emberek, sok-
félék, van fiatal és idősebb, beteg és egészséges, 
kisebb és nagyobb, de ők az élet. Pontosan tud-
juk, hogy néhányan rögtön farkast kiáltanak, ha 
favágás történik, pedig tudni kell, hogy a baleset-
veszélyes korhadt fa potenciális veszély, időzített 
bomba, ha a helyén marad. Több strandon for-
dult elő haláleset a korhadt veszélyes fák miatt. 
A faállományt gondozni és újítani kell. Egy-egy 
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útépítésnél, parkoló kialakításánál is próbáljuk a 
meglétüket óvni, de ahogy látszik, néha a felső 20 
cm földrétegben a gyökérzet eltávolítása szüksé-
ges, ami nem aktív vízszállító gyökér, hiszen azok 
lejjebb helyezkednek el, de természetesen az is a 
fa része.
A nagyobb fák vásárlásánál olvasható, hogy hány-
szor iskolázott fát veszünk, ez tipikusan a gyöke-
rek visszavágásának az eljárása. Ha kétszer iskolá-
zott a fa az adott időn belül, kétszer kivett gyökér-
metszést és visszaültetést jelent. Ez lehetővé teszi 
a 8-10 éves fák biztonságos értékesítését, mert 

garantált a megeredése, viszont a tartógyökér 
ilyenkor vékonyabb marad, tehát a fát kalodázni 
szükséges a beültetés után. A fák visszavágásának 
eljárása hasonlóan drasztikusnak tűnik, de ha ve-
szélyesen megnyúlt, korhadt vagy megdőlt, akkor 
érdemes a teljes kivágás előtt a visszavágását meg-
próbálni, hiszen a lombozat csökkenésével a szél-
terhelést is jobban fogja bírni, és a vízszállítása új 
fiatal hajtásokat tud táplálni. Javaslom mindenki-
nek, ha teheti 2021-ben is ültessen egy fát!

Rozs Péter 
alpolgármester

Az önkormányzat gépparkja

A megfelelő működéshez kell a megfelelő gép-
park is, amit az elmúlt évek alatt sikerült folyama-
tosan bővíteni. Ezeknek a gépeknek a szakszerű 
használata mellett a folyamatos karbantartása is 
fontos, amit ilyenkor a téli hónapokban végzünk. 
Az akkumulátoros kisteherautó és kisbusz, a fű-
nyíró traktorok, damilos kaszák, fűrészek, felké-
szülnek a szezonra.

Rozs Péter 
alpolgármester

Önkormányzatunk a koronavírus idején
A koronavírus terjedésének megakadályozása ér-
dekében a Helyi Operatív Törzzsel egyetértésben 
a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonakarattyai Kirendeltségén 2020. március 
16-tól határozatlan ideig a személyes ügyfélfoga-
dás szüneteltetésre került. A telefonos és elektro-
nikus ügyfélszolgálat működik, személyes ügyfél-
kapcsolat csak az ügyintézővel előre egyeztetett, 
halaszthatatlan ügyben, mérlegelést követően 
lehetséges. 
A személyes ügyfélfogadás szünetelése miatt a te-
lefonhívások száma megtöbbszöröződött, ami na-
gyobb terhet jelent a hivatali dolgozókra. A kol-
légák mindenben próbálnak segítséget nyújtani, 

megfelelő tájékoztatást adni, sokszor még abban 
az esetben is, ami nem közvetlenül az önkormány-
zat hatásköre. Anyakönyvi – és építésügyekben – 
természetesen a szabályok betartásával továbbra 
is személyesen fogadjuk a hivatalban az ügyfele-
ket. Az idősek, valamint a szociálisan rászorulók 
étkezését az eddigieknek megfelelően továbbra is 
biztosítjuk. Az elrendelt vészhelyzetre való tekin-
tettel 2020. március 18-án kértük a 70. életévüket 
betöltött balatonakarattyai lakosokat, hogy a saját 
egészségük megőrzése érdekében, lakóhelyüket 
ne hagyják el. A polgárőrség segítségével min-
den 70. életévét betöltött balatonakarattyai lakost 
személyesen felkerestünk és tájékoztattuk őket 
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arról, hogy amennyiben otthon maradnak és ké-
rik az önkormányzat segítségét, abban az esetben 
az önkormányzat vállalja az ellátásuk beszerzé-
sét és házhoz szállítását. Ez kiterjedt az alapvető 
élelmiszerek, a járványhelyzettel kapcsolatos fer-
tőtlenítő és tisztítószerek beszerzésére, valamint 
a szükséges gyógyszerek kiváltására és a házhoz 
szállítására egyaránt. A kihordásban sokszor a hi-
vatal munkatársai segédkeztek, de volt olyan eset 
is, amikor sürgősen gyógyszert kellett kiváltani és 
kivinni a lakos(ok) részére. 
2020. április 2-án az önkormányzat, a nyugdíjas 
klub és az óvoda dolgozói szájmaszkokat készítet-
tek, illetve vásároltak a balatonakarattyai lakosok 
részére. Az önkormányzat munkatársai szabadi-
dejükben csomagolták és hordták a – polgárőrség 
közreműködésével – a kérelmezők részére a szá-
jmaszkokat. 
December hónapban fertőtlenítőszer csomagot 
hordtunk ki a 70. életévüket betöltött állandó la-
kosaink részére.
Sajnos bennünket sem kímélt a járvány, több 
kolléga is elkapta a vírust, de akinek egészségi 
állapota engedte, otthonról dolgozott és segítet-
te a hivatal munkáját. Sokszor halljuk azt, hogy 

egy kollektívát, egy közösséget a nehézségek vagy 
meggyengítenek, vagy még inkább összeková-
csolnak. Véleményem szerint minket erősebbé 
formáltak az elmúlt időszak nehézségei, a rend-
kívüli helyzet által összetartóbb lett a mi kis csa-
patunk. Egy olyan éven vagyunk túl, amely eddig 
a legtöbb kihívást jelentette számunkra, s az idei 
év sem látszik könnyűnek. Hosszú hónapok óta 
nem éljük megszokott életünket, szinte alig ta-
lálkozunk, nem vehetünk részt közös társadalmi 
rendezvényeken, melyek megszépítették, színessé 
tették életünket. Az elmúlt év viszont megtanított 
bennünket arra is, hogy együtt, összefogva, egy-
mást támogatva, legyőzhetjük az akadályokat és 
az életben felmerülő nehézségeket. 
Tudom, hogy Önök közül sokan félnek, féltik 
egészségüket, szeretteiket. Aggódnak bizonytalan 
jövőnkért, kiábrándultságot éreznek a zűrzavaros 
rendeletek miatt. Nem csak országunkban, de az 
egész világon mindannyian korlátozva vagyunk 
szabadságunkban és jogainkban. Mindez azon-
ban a legnagyobb érték, az emberi élet és egész-
ségünk védelmében történik. Néha nagyon nehéz 
lehet, de tartsunk ki! Ne hagyjuk, hogy emberi 
életek, kapcsolatok, barátságok vesszenek el! 
Ne feledjük, hogy felelősségteljes hozzáállással és 
a rendeletek betartásával nem csak saját magun-
kat, de szeretteinket, családunkat, ismerőseinket 
is óvjuk!
 Visszatekintve a 2020-as évre, elmondhatom, 
hogy községünk számára is rendkívül nehéz év 
volt. Éppen ezért szeretnék most teljes szívemből 
köszönetet mondani a munkájukhoz való pozi-
tív és felelősségteljes hozzáállásért: Brandhuber 
Szilvia műszaki ügyintézőnek, Sass Henrietta 
igazgatási ügyintézőnek, Székely Eliza igazgatási 
ügyintézőnek, Lőkös Katalin adóügyi ügyintéző-
nek, Tóth Bianka pénzügyi ügyintézőnek, Mol-
nár Róbert pénzügyi tanácsadónak és Vági Gyula 
strandvezetőnek. Minden nehézség és akadály 
dacára, sok tervünket sikerült megvalósítani, és 
reméljük ez az idén is így lesz! 

Zsapka Beáta 
kirendeltség-vezető
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Kedves Akarattyaiak!

A Gáspár-telepi lakó- és pihenő övezettel kap-
csolatban néhány körülményt tisztázni szüksé-
ges. Először is rögzítendő, hogy a Gáspár-telepre 
vonatkozó lakó- és pihenő övezet kijelölését még 
2013. évben – tehát az önálló Akarattya létrejöt-
tét megelőzően – Balatonkenese Város Önkor-
mányzata határozta el, tehát a Gáspár-telep 2013. 
év óta lakó- és pihenő övezetnek minősül. Tény, 
hogy a balatonkenesei önkormányzat a szükséges 
kresztáblákat csak részben helyezte el – például a 
főút felől a Rianás utcában – azaz a táblák nagy 
részének kihelyezése elmaradt, így a Gáspár-te-
lep a balatonkenesei döntés alapján elméletileg 
lakó- és pihenő övezetnek minősült, ugyanak-
kor a kresz táblák kihelyezését a balatonkenesei 
önkormányzat nem hajtotta végre. Összességé-
ben tehát a Gáspár-teleppel kapcsolatos döntés 
Balatonakarattya önállóvá válását megelőzően 
megszületett, jelenleg annyi történt, hogy a táb-
lák kihelyezésre kerültek. A balatonakarattyai 
önkormányzatnak lehetősége van felülvizsgálni 
a korábbi balatonkenesei döntés helyességét, és 
döntést hozni arról, hogy a lakó- és pihenő öve-
zet fennmaradjon-e vagy sem. Jelen pillanatban 
is egyeztetéseket folytatunk a rendőrséggel an-
nak érdekében, hogy megfelelő megoldás szüles-
sen. Szeptemberben léptek érdemi szakaszba az 
érintett lakókkal és a Nekem a Balaton üzemel-
tetőjével folytatott tárgyalások, amelyek jelenleg 
közelednek a megoldáshoz, azaz a Nekem a Bala-
ton egysége a körforgalomhoz kerül azzal, hogy a 
kisbolt tovább üzemel, azonban székek, asztalok 
kihelyezésére nem kerül sor. A Nekem a Balaton 
új egységének megnyitása májusra prognoszti-
zálható, azaz az átmeneti időszakban valamilyen 
megoldást kell találni arra, hogy ne alakulhasson 
ki a tavaly nyárihoz, vagy az idei Valentin-nap-
hoz hasonló közlekedési káosz a Gáspár-telepen. 
Erre nyilvánvalóan többféle lehetőség kínálkozik, 
akár a 2013-ban létrehozott lakó- és pihenő övezet 
fenntartása azzal, hogy a lakók valamilyen meg-

oldással jogosultak legyenek az ingatlanaik előtti 
parkolásra (ez ügyben jelenleg egyeztetések zaj-
lanak), akár a lakó- és pihenő övezet lehető leg-
kisebbre szűkítésével, akár a Gáspár-telep – vagy 
annak egy része – behajtási övezetté alakításával. 
Amennyiben behajtási övezet jönne létre, úgy a 
Gáspár-telepen ingatlannal rendelkezők értelem-
szerűen 4 db behajtási engedélyt kapnának, és 
azt a megoldást is vizsgáljuk, hogy esetlegesen az 
akarattyai ingatlan tulajdonosok is – amennyiben 
kérik – minden további nélkül ingyenes behajtási 
engedélyt igényelhetnek és kaphatnak.
Összegezve, a jelenlegi helyzet nem végleges, pén-
teken pusztán a 2013. évben létrehozott lakó- és 
pihenő övezetre vonatkozó táblák kihelyezésére 
került sor, azonban a végleges megoldás egyez-
tetése egyfelől a lakókkal, másfelől a kormányhi-
vatallal és a rendőrséggel jelenleg egyeztetés alatt 
áll.

Dr. Imrédy Szabolcs 
alpolgármester
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonaka-
rattya Község Önkormányzat polgármestere a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 
következő döntéseket hozta meg:

2021. január 14.
1.) Balatonakarattya vasútállomás rekonstruk-
ciójával kapcsolatos HÉSZ módosítás.

1. Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete Balatonakarattya vasúti megálló-
hely és Csittényhegy vasúti megállóhely felújítá-
sával és korszerűsítésével kapcsolatos HÉSZ mó-
dosítását megalapozó telepítési tanulmányterv 
tartalmával egyetért.
2. A képviselő-testület a HÉSZ tervezett módosí-
tása tárgyában partnerségi egyeztetést folytat le.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a településrendezési eszközök tárgyalá-
sos eljárás keretén belüli módosításával kapcsola-
tos intézkedések megtételére, a tervezési szerző-
dés aláírására, a partnerséggel kapcsolatos eljárás 
megindításra.

2.) Döntés a Balatonakarattya belterület 3527/1, 
a 3528/2 és a 3529 helyrajzi számú ingatlanok 
elővásárlási jogáról.

Az MKB Üzemeltetési Kft., mint a Balatonaka-
rattya belterület 3527/1 hrsz.-ú, a Balatonakaraty-
tya belterület 3528/2 hrsz.-ú és a Balatonakarattya 
belterület 3529 helyrajzi számú ingatlanok tulaj-
donosa, valamint a GARDA Ingatlanfejlesztő, 
Ingatlanbefektetési Alap között létrejött ingatlan 
adásvételi szerződésben leírt vételáron Balato-
nakarattya Község Önkormányzatának nem áll 
rendelkezésére a három ingatlan megvásárlásá-
hoz szükséges pénzügyi fedezet, ezért lemond az 
elővásárlás jogáról.

2021. január 20.
1.) Borbély Zoltán r. alezredes rendőrségi főta-
nácsos kinevezésének véleményezése.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. március 01. hatállyal 
támogatja Balatonalmádi Rendőrkapitányság ve-
zetésére Borbély Zoltán r. alezredes rendőrségi 
főtanácsos kinevezését.
A vélemény a Veszprém Megyei Rendőrkapitány-
ság részére megküldésre kerül.
2.) A kötelező felvételt biztosító iskolák körzet-
határ tervezetének véleményezése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja, hogy Balatonakarattya 
Község iskola felvételi körzethatára a Balatonk-
enesei Pilinszky János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola (8174 Balatonkenese, Baj-
csy-Zsilinszky Endre u. 10.).
A vélemény a Veszprémi Tankerületi Központ ré-
szére megküldésre kerül.
3.) Bercsényi strand IV. ütemének infrastruktú-
ra és szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megbízza Fülöp Zoltán ügyvéd és 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
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(székhelye: 1024 Budapest, Kút u. 5. adószáma: 
55070694-2-42; kamarai lajstromszáma: 15144), 
hogy a Bercsényi strand IV. ütemének közbeszer-
zése kiírásra kerüljön.
4.) Lidó strand IV. ütemének infrastruktúra és 
szolgáltatásfejlesztés közbeszerzés kiírása
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megbízza Fülöp Zoltán ügyvéd és 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
(székhelye: 1024 Budapest, Kút u. 5.. adószáma: 
55070694-2-42; kamarai lajstromszáma: 15144), 
hogy a Lidó strand IV. ütemének közbeszerzése 
kiírásra kerüljön.

2021. január 27.
1.) A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevé-
telének számviteli elszámolásáról/mérlegtételek 
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás elfogadása.
A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2019. évi maradvány korrekció összegét, mely 
1.968 forint, valamint a korrigált maradvány ösz-
szegét 2.424.863 forint összegben jóváhagyja.
A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2019. évi ma-
radvány korrekció összegét, mely 214 forint, va-
lamint a korrigált maradvány összegét 419 125 fo-
rint összegben jóváhagyja.
A Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. 
évi maradvány korrekció összegét, mely 5.931.578 
forint, valamint a korrigált maradvány összegét 
104.803.477 forint összegben jóváhagyja. A ma-
radvány korrekció az adó túlfizetések kezeléséből 
adódik.
2.) Balatonakarattya vasútállomás rekonstruk-
ciójával kapcsolatos partnerségi egyeztetés le-
zárása.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, tele-
pülésrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabálya-
iról szóló 11/2017. (VIII.16.) önkormányzati ren-
delete alapján lefolytatott eljárást lezárja.
2. A Balatonakarattya vasúti megállóhely felújí-
tásával és korszerűsítésével kapcsolatos HÉSZ 
módosításának vonatkozásában a lakossági véle-

mények figyelembevétele alapján, a tervezővel a 
vasúti megállóhely átépítésével kapcsolatban és 
az ahhoz szükséges rendezési terv módosításáról 
további egyeztetés lefolytatása szükséges.

3. A képviselő-testület a Csittényhegy vasúti meg-
állóhely felújításával és korszerűsítésével kap-
csolatos HÉSZ módosításának vonatkozásában 
felkéri a polgármestert, hogy Balatonakarattya 
Község Önkormányzata nevében a Csittényhegy 
vasúti megállóhelyre vonatkozó tervezői tervdo-
kumentációt nyújtsa be az Állami Főépítésznek a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezé-
si eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm.rendelet 32. § (1) C.) pontja szerint a tár-
gyalásos eljárás lefolytatása céljából.

2021. január 28.
1.) A települési adóról szóló 16/2020. (XI.25.) 
Önkormányzati rendelet módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a rendeletet hatályon kívül helyezte.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
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szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonaka-
rattya Község Önkormányzat polgármestere a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 
következő döntéseket hozta meg:

2021. február 10.
1.) Balatonakarattya község önkormányzat kép-
viselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VI.2.) 
Önkormányzati rendeletének módosítása.
2.) Balatonakarattya község önkormányzata 
képviselő-testületének az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) Ön-
kormányzati rendelet módosítása.
3.) Balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testületének a Balatonakarattya köz-
ség helyi építési szabályzatának megállapítá-
sáról szóló 6/2014. (XII. 8.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítása.
4.) Balatonakarattya 2934/9 hrsz.-ú ingatlan 
elővásárlásáról szóló döntés meghozatala.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a MIBOLO 2008 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ara-
di vértanúk tere 4. 6/36., képviseli: Borsos Tibor 
István), mint eladó és Nagy Zoltán Gábor, mint 
vevő között létrejött adásvételi szerződésben leírt 
5,2 millió forint vételáron és feltételek mellett a 

Balatonakarattya 2934/9 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon álló Napfény pavilonsor 4. 
sz. felépítmény elővételi jogával nem kíván élni.
5.) Településszerkezeti terv módosításának el-
fogadása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja a 261/2006. (IX. 29.) Kt. 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 
leírás módosítását.
6.) Hulladékgazdálkodási közbeszerzés megin-
dítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megbízza Fülöp Zoltán ügyvéd és 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
(székhelye: 1024 Budapest, Kút u. 5. adószáma: 
55070694-2-42; kamarai lajstromszáma: 15144), 
hogy a hulladékgazdálkodási közbeszerzést in-
dítsa el.
7.) A közösségi tér kialakítása Balatonakaraty-
tyán projekt II. ütemének megvalósításához 
szükséges közbeszerzés megindítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megbízza Fülöp Zoltán ügyvéd és 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
(székhelye: 1024 Budapest, Kút u. 5. adószáma: 
55070694-2-42; kamarai lajstromszáma: 15144), 
hogy a közösségi tér kialakítása Balatonakaraty-
tyán projekt II. ütemének megvalósításához 
szükséges közbeszerzést indítsa el.
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Egy összefogás margójára
2019 októberében az egész országot megmozgató 
adománygyűjtésbe kezdtek Hosszú Levente szü-
lei: Levente lépteiért.
Hosszú Levente egy ritka betegséggel született 
kisfiú, akinek a gyógykezeléséhez Balatonaka-
rattyán is adománygyűjtést szerveztünk a Szép-
kilátás Vendéglőben október végén. Az esemény 
ötletadója Rozs Vera volt, aki az eseményre meg-
hívta Csitáry-Hock Tamás írót. Tamás dedikált 
könyvei árát ajánlotta fel a szépszámú támoga-
tás mellé. Hála a sok önzetlen embernek, azóta 
a kisfiú megkapta a szükséges gyógykezelést és 
szépen fejlődik.

Csitáry Hock Tamás: Van egy gyógyszer…
Nagyon különleges. Nem is gyógyszer, hanem 
egyenesen csodaszer. Nem tabletta, nem kapszula, 
még csak nem is kanállal kell bevenni. Nem csak 
fájdalmat csillapít, nem csak egyes részekre hat. 
Minden benne van. Amire szükséged van. Gyó-
gyír mindenre. Egyszerre szeretet, bizalom, hit, 
erő, gyengédség… nincs jobb orvosság a világon. 
Minden benne van, ami az élethez kell. A boldog, 
felszabadult élethez. Adagolása nincs korlátokhoz 
kötve, sőt, az a legjobb, ha minél többet kapsz be-
lőle naponta. A legtökéletesebb orvosság… mel-
lékhatások nélkül. Úgy hívják: Ölelés.

De jó lenne, ha az emberek 
legalább ennyit tudnának a magyarokról!

Amikor Enrico Fermi Nobel-díjas atomfizikust 
megkérdezték, hisz-e a földönkívüliek létezésé-
ben, így válaszolt: „Már itt vannak közöttünk... 
magyaroknak hívják őket.” Legendás tudásuk, 
zseniális fantáziájuk, egymás közt beszélt külö-
nös nyelvük, furcsa angol kiejtésük miatt ameri-
kai tudós-körökben tréfásan marslakóknak ne-
vezték azt a mintegy 50 magyar tudóst, akiknek 
a XX. század legnagyobb felfedezéseit köszönheti 
a világ.

Egy amerikai tanulmány szerint a XX. századot 
Budapesten készítették elő, hiszen magyar anya-
nyelvű volt, és valamelyik híres budapesti iskolá-
ban tanult szinte minden tudós, aki a XX. száza-
dot meghatározó számítástechnikát, az atom- és 
űrkutatást elindította, továbbfejlesztette.
„Neumann, Szilárd, Wigner, mars ki a Városliget-
be!” – Ezt nem három vásott kölyöknek mondta 
a számtantanár, hanem három matekzseninek: 
Neumann Jánosnak, Szilárd Leónak és Wigner 
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Jenőnek, akik osztálytársak voltak Budapesten a 
Fasori Gimnáziumban, s oly döbbenetes volt a 
matematikai tudásuk, hogy dolgozatírás helyett 
inkább levegőzni küldte őket a tanáruk, hiszen 
pillanatok alatt megoldották a legnehezebb fel-
adatot is. Később mindhárman világhírűvé vál-
tak. Wigner Jenő az atomreaktor, Szilárd Leó az 
atombomba, Teller Ede a hidrogénbomba felta-
lálója. Tudásukkal hatalmas erőt szabadítottak ki 
a palackból, de mindhárman tiltakoztak az ellen, 
hogy háborús célra, emberek ellen használják az 
atomenergiát. A maghasadásban nem a pusz-
tító bombát, hanem az energiaforrást keresték. 
Szilárd Leó Einsteinnel együtt levélben kérte az 
amerikai elnököt a maghasadás békés felhasz-
nálására. Nem rajta múlott, hogy nagyszerű ta-
lálmányát tömegpusztító fegyverként vetették 
be. Neumann János a számítógép atyja, korának 
egyik legnagyobb lángelméje. Az általa 1943-ban 
megépített computer akkora volt, mint egy szoba, 
de kétségtelenül ez az őse a mára már táskányira 
zsugorodott számítógépeknek. Neumann János 
Eisenhower amerikai elnök tanácsadója volt, ő 
beszélte le Kína megtámadásáról. Halálos ágyá-
nál a hadsereg magas rangú tisztjei váltották egy-
mást, nehogy lázálmában katonai titkokat beszél-
jen ki. Fölösleges volt. Neumann János haláltusá-
jában magyarul beszélt.
Nemcsak a számítógép megalkotása, hanem fej-
lesztésének fontos lépései is magyar nevekhez 
kötődnek.
Kemény János a legelterjedtebb programozási 
nyelv, a Basic nyelv és a világot meghódító e-mail 
rendszer megalkotója.
Simonyi Károly fejlesztette ki az Excel táblázatke-
zelő programot, ő a híres Microsoft cég második 
embere, Bill Gates neki köszönheti, hogy a világ 
leggazdagabb emberévé válhatott.
Lovász Lászlót és Bélády Lászlót a szoftverfejlesz-
tés, Gróf Andrást a mikroprocesszorok illetve a 
személyi számítógépek megalkotása miatt tartják 
az informatikai forradalom legnagyobb alakjainak.
Lánczos Kornél kiváló elméleti fizikus és mate-
matikus Einstein munkatársa volt, akinek azt írta 

a relativitáselmélet megteremtője: „Ön az egyet-
len általam ismert ember, aki ugyanúgy közelít a 
fizikához, mint én.”
A magyar tudósok különösen vonzódtak a repü-
lés tudományához. A levegőt meghódító felfede-
zéseik évtizedekkel megelőzték korukat.
Asbóth Oszkár az Arad megyei Pankotán szüle-
tett, Aradon tanult.
Kármán Tódor munkatársaként a helikopterek 
történetének kimagasló alakja.
A Kennedy elnök által kitüntetett, harminc egye-
tem díszdoktorává avatott Kármán Tódorról a 
Holdon és a Marson krátert neveztek el. Ő az első 
helikopter és a sugárhajtású repülőgépek kifej-
lesztője. Kármán kutatásai alapján valósulhatott 
meg a hangsebességet túllépő repülőgép és a ra-
kétatechnika.
Fonó Albert a sugárhajtás elvének atyja.
A Hoff Miklós által kifejlesztett vékony falú szer-
kezeteket alkalmazzák ma is világszerte a repü-
lőgépek, űrrakéták, tengeralattjárók építésénél.
Bay Zoltán az űrkutatás úttörője. 1946-ban ame-
rikai kutatókkal egyidőben sikerül Budapesten 
felállított radarjával a Holdra jeleket irányítania, 
és visszhangot érzékelnie.
Szebehelyi Győzőnek döntő szerepe volt abban, 
hogy az amerikaiak eljutottak a Holdra: Ő tervez-
te meg az Apolló űrhajók pályáját.
Csonka János és Bánki Donát nevét mindenkinek 
ismernie kellene, aki autóba ül: a világon burro-
gó sok száz millió benzinmotor mind az általuk 
feltalált porlasztóval működik. A benzint levegő-
vel keverő karburátor ötletét egy virágáruslánytól 
„kapták”, aki vékony csőbe levegőt fújva permete-
zett vizet a rózsákra.
„Ma stresszes napom volt” – meséled édesanyád-
nak, de vajon tudod-e, hogy a stressz fogalmát 
magyar tudós, Selye János ismerte fel, és határoz-
ta meg pár évtizeddel ezelőtt.
Mihály Dénes a televíziós közvetítés, a han-
gosfilm, Goldmark Péter a színes televízió, Csi-
csátka Antal a sztereó technika feltalálója.
Rubik Ernő zseniális találmánya, a világot meg-
hódító bűvös kocka nem gyerekjáték – bár lehet, 
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hogy nektek is sikerült már kiraknotok mind a 
hat oldalát. Valójában igen bonyolult matemati-
kai tudást igényel mind az alkotó, mind a játékos 
részéről.
A XX. század legfontosabb felfedezései magyar 
nevekhez fűződnek, hat amerikai elnöknek ma-
gyar tudós volt a tanácsadója. Ámul a világ: hon-

nan fakad ez a világot alakító szellemi erő? Teller 
Ede anyanyelvünkben találta meg a titkot: „Bá-
mulatos és hatalmas a szép magyar nyelv kifejező 
ereje és hatása a magyar fiatalokra. Életem leg-
nagyobb tudományos felfedezése, hogy csak egy 
nyelv van, és az a magyar.”

(forrás: Scheidl László)

Egy író, aki nevettetni akart 
Romhányi József író, költő, műfordító, humorista (1921-1983)

„A nagyközönség elsősorban játékos állatverseit 
ismeri, ezeket halála után, Szamárfül néven adták 
ki, másrészt számos rajzfilm szövegének szerzője-
ként emlékezhet rá. Az ő nevéhez fűződik például 
A Mézga család, melynek három sorozatát dol-
gozta ki Nepp Józseffel együtt a Pannónia Film-
stúdiónál, a Kérem a következőt! (Dr. Bubó, 1973–
1974), a Mekk mester, (1973) valamint a Flintstone 
család – magyarul: Frédi és Béni, avagy a két kő-
korszaki szaki – több mint negyven epizódjának 
bravúros szövege. A mindezen műveiben meg-
nyilvánuló sziporkázó verstehetsége nyomán ha-
mar elnyerte a „Romhányi, a rímhányó” nevet.” 
Kemény Egon mesélte: bevitte a még ismeretlen 
és rendkívül fiatal Romhányi Józsefet a Magyar 
Rádió stúdiójába, s bemutatta egy illetékesnek: itt 
van ez a fiú, bravúrosan versel, nagyszerűen ért a 
muzsikához és a magyar prozódiához. Romhányi 
letette az asztalra első dolgait, muzsikáló és szinte 
hibátlan rímelőkészségről tanúskodó, játékos lép-
tű dalszövegeit... (wikipédia)

Romhányi József: Egy boldogtalan sünnek 
panaszai a halovány holdnál

– Sanyarú sors, te szabtad rám gúnyámat,
céltábláját az emberek gúnyának.
Engem senki sem cirogat, becézget,
mert a bőröm egy kicsikét recézett.
Hogy irigylem a nercet, a hódokat!
Nekik kijár elismerés, hódolat.
Hányszor kértem a bennfentes rókától,
legyen az én ügyemben prókátor.
Könyörögtem: Szólj a szűcsnek bátyuska,
 protezsálj be prémesállat státusba, 
vegyen be legalábbis bélésnek.
De hiába! Nem enged e kérésnek.
Értékemért agyon sose csapnának,
nem kellek én se muffnak, se sapkának...
Igy kesergett sündörögve, bujkálva,
mig egy fakir nem került az útjába.
Az felkapta, gyönyörködve vizsgálta:
– Jössz a szögeságyamba, te kispárna!
Sétálj velem a magasparon!

Könyvajánló 
Dean Burnett: A boldog agy 

A boldogság eredetének és értelmének tudománya
Az idióta agy szerzőjének má-
sodik könyve a boldogságról 
és annak agyi eredetéről szól. 
Mi okozza a boldogságot? 
Agyunk miért van oda egyes 

dolgokért, míg másokat ki nem állhat? Létezik-e 
betonbiztos módja annak, hogy az agyunkat bol-
doggá tegyük, ahogy azt sokan állítják? Milyen az 
örök boldogság? Tényleg olyan jó dolog lenne a 
létezése, mint az első hallásra tűnik?
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Sétapartnerem: Ujváry Anita

Lassan egy év telt el a Covid-19 árnyékában. Meg-
változott körülöttünk a világ, megváltoztak az 
emberi kapcsolataink. Kialakult bennem egyfajta 
hiányérzet.
Kevés az, hogy csak az online térben kapcsoló-
dunk. Jó lenne személyesen is megismerni azokat 
az embereket, akik körülöttünk élnek itt Akaraty-
tyán. Mivel minden nap kilátogatok a magaspart-
ra, adott volt, hogy szívesen beszélgetnék ott, és 
ezeket a beszélgetéseket közzétenném a helyi új-
ság hasábjain. Úgy gondolom, hogy hasznos lehet 
mindannyiunk számára, ha a bezártság és elszige-
teltség keserédes magánya helyett kicsit ezúton is 
nyitnánk egymás felé.
Első sétámra azért is hívtam Anitát, mert annak 
ellenére, hogy két éve itt lakik még nem találkoz-
tam vele, viszont nagyon megtetszett a Hanák 
ABC-ben kapható kenyér- és zsemletartó zsák, 
amit ő készít saját kezűleg.
– Mikor és, hogy kerültél Akarattyára?
Nagyjából a költözésem előtt 2 évvel már kezdett 
megfogalmazódni bennem a gondolat, hogy vál-
tani, változtatni szeretnék az életemen. Szerettem 
a munkahelyemet Budapesten, de nagyon vonzott 
a Balaton hangulata. (Korábban 10 évig Kenesére 
jártam nyaralni.) Egy lassú, de tudatos tervezéssel 
meghoztam azt a döntést, hogy eladom a zuglói 
lakásomat és helyette veszek egy balatoni házat, 
és leköltözöm.
Sokan nagy merészségnek tartották ezt a tette-
met, de az itt töltött idő is engem igazolt. Nagyon 
szeretek itt lakni és igazából Budapestet is egy óra 
alatt el tudom érni, ha éppen arra van szükség.
Nézegettem a facebook oldaladat, ami az Uni-
ta Design nevet kapta. Nagyon ízléses, praktikus 
termékeket készítesz és ami fontos, hogy segítsé-
gükkel a környezetünket is óvjuk, hiszen felesleges 
bolti zacskókat vennünk, majd kidobnunk. Elég, 
ha visszük magunkkal ezeket a kenyeres zsákokat.
– Hogy jött a gondolat, hogy te ezzel szeretnél 
foglalkozni?

Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök va-
gyok. Egy munkavédelmi termékeket forgalmazó 
cégnél voltam vezető beszerző, ez kicsit más terü-
let, de ezt is szerettem csinálni. A varrás szeretete 
mindig megvolt bennem, hiszen édesanyám na-
gyon ügyesen varrt varrógéppel, tulajdonképpen 
az ő hatására kezdtem el én is varrni.
– Mit kell tudni a termékeidről? Milyen anyag-
ból készülnek?
Régebben sok babzsákfotel és díszpárna meg-
rendelésem volt. Manapság inkább a kenyér- és 
zsemletartó zsák van az érdeklődés középpontjá-
ban, valamint keksz és szendvicstartó zsákokat is 
készítek.
A külseje 100% pamut anyagból van, míg a belső 
rész PUL anyagból, ami élelmiszerbarát és eny-
hén lélegzik, a benne tárolt pékáru nem szárad ki, 
tovább marad friss.
– Hogy tudom tisztítani a zsákokat?
Belülről nedves ruhával bármikor ki lehet törölni, 
de 30 fokon mosható is.
Vasalás nagyon enyhe hőfokon, óvatosan lehetsé-
ges, nehogy a belső PUL anyag károsodjon.
– Hol lehet a termékeidhez hozzájutni?
Az Unita Design facebook oldalon keresztül te-
lefonon vagy üzenetben is el lehet érni. De egy-
re több üzlettel sikerült felvennem a kapcsolatot, 
ahol örömmel árusítják termékeimet.
A Pekedli termelői webshop, a budapesti Kispe-
rec kézműves sütöde, a törökbálinti Belga Pékség 
és itt Akarattyán a Hanák ABC forgalmazza a ter-
mékeimet.
– Hogy látod, sikerül egyre több emberhez el-
jutnod? Mennyire vagyunk környezettudato-
sak e téren?
Egyre több ember alakítja tudatosan úgy az életét, 
hogy a környezetét is kímélje, kevesebb hulladé-
kot termeljen. Most még indulóban van a vállal-
kozásom, tavaly nyár óta vagyok egyéni vállalko-
zó, de bizakodó vagyok. Szeretném, ha csak ezzel 
foglalkozhatnék és meg is tudnék élni belőle.
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Jelenleg virtuális asszisztensként mások életét is 
segítem, valamint korábbi munkahelyemre on-
line bedolgoztam. Akarattyán pedig egy május-
tól-októberig működő apartmant is üzemeltetek.
– Mennyire befolyásolta az életedet a pandémia?
Szinte semennyire. Karácsony tájékán nagyon 
sok megrendelésem volt, sok babzsákot, dísz-
párnát eladtam. A január általában holt időszak, 
most a pandémia miatt különösen. Remélem a 
szigorítások feloldása segíteni fogja majd a vásár-
lási kedvet, a nyitottságot a vállalkozásom iránt.
– Kifejtenéd bővebben, hogy mit értesz az alatt, 
hogy kedvesek az itt élők, de érdekesek?
Úgy érzem néha nehéz a beilleszkedés. Szívesen 
megismerkednék az itt élő emberekkel. Persze tu-

dom, ezt a járvány is nehezíti, de viszonylag friss 
betelepülőként nem tudom, hogyan is juthatnék 
közelebb hozzájuk. Remélem, ez idővel megoldó-
dik majd. Szívesen részt vennék helyi közösségek 
munkájában, tevékenységében is.
Gyönyörű napsütéses, de kicsit fagyos időben 
öröm volt Anitával sétálni. Mindketten nagyon 
jól éreztük magunkat.
Remélem, Anita kedves személyisége mindenki-
nek szimpatikussá vált, és egyre több akarattyai 
ember fogja személyesen is megismeri őt.
A következő sétapartnerem egy balatonakarattyai 
festőművésznő lesz. Már várom az újabb sétát.

Pergéné Rozs Veronika

Nekem a Balaton... 
egy többszörösen érintett lakó szemszögéből

Előzmények: 2020 pünkösdkor megnyílt a Ne-
kem a Balaton „kisbolt” a Gáspár-telepen. Min-
denki nagy szeretettel fogadta, hogy újra megnyí-
lik a kisboltunk, ahova tejért, pékáruért át lehet 
lépni a környező házakból. A kerékpárosok meg 
tudnak állni egy üdítőre, kávéra, ha éppen erre 
haladnak, mivel a kerékpárút mellett található. 
Örültünk, hogy a celebpár idejön közénk és ér-
tünk. A kezdeti érdeklődés hatalmas volt, jöttek a 
vendégek az ország minden pontjáról.
Hamarosan kiderült, hogy a kisbolt valójában 
Delikatesz, ami kézműves termékeket árul pré-
mium kategóriában és árakon. Emellé felfejlődött 
egy vendéglátó tevékenység és celeb-turizmus. A 
lelkesedés nem csitult, hanem egyre nőtt. Ezzel 
együtt a zöld üdülőtelep a nem megfelelő parko-
lási viszonyok miatt lassan mocsárrá változott. 
Kialakult egy olyan állapot, ami szükségessé tet-
te a tulajdonosokkal való egyeztetést, mivel már 
nyáron látszott, hogy amit a Nánási házaspár 
kitalált, az kinőtte a Gáspár-telepet. Mindenki 
elismeri, hogy amit csinálnak, az JÓ, de ez a te-
lepülésrész nem alkalmas a rajongóik igényeinek 
a kielégítésére. Az önkormányzat többször ne-

kifutott, hogy segítő kezet nyújtva alkalmasabb 
helyet keressenek az álmaik megvalósításához. 
Több hónapos egyeztetés után megszületett az az 
elképzelés, hogy a körforgalomhoz költözzenek 
át. Ebben minden segítséget és támogatást meg-
kapnak az önkormányzattól.
Hiszem, hogy az új hely sokkal inkább megfelel 
az általuk kialakított elképzeléseknek!
Nem értem, hogy miért nyilatkozza Ördög Nóra, 
hogy az önkormányzattal nem sikerült meg-
egyezniük? Miért gondolják sokan, hogy a helyi-
ek negatív hozzáállásáról van szó?
Nekem ez úgy tűnik, mintha egy énekes azért 
sírna, hogy felfedezték, felkarolták, és innentől 
nem a helyi klubban, hanem az Arénában kellene 
fellépnie. Tudjuk, hogy az új helyzet új kihívást, 
invesztíciót kíván.
Sok sikert kívánunk Nekik ahhoz, hogy az új he-
lyen a megkezdett úton tovább tudjanak felfelé 
haladni mindenki örömére.
Halkan jegyzem meg, hogy nagyon örülnénk, ha 
a házaspár a zöldterület rekonstrukcióját is szem 
előtt tartaná!

dr. Détár Bianka
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Húsvét kapujában

Húsvét titkának megértéséhez először is köze-
lítsük meg ezt a „kaput”. Erre készít fel minket 
Nagyböjt időszaka, amely Hamvazószerdától 
Nagycsütörtök estig, a szentmise kezdetéig tart. 
Nagyböjti zarándok utunkon a sok kisebb lépcső-
fok megtétele után Virágvasárnap érünk először 
jelentős magaslatra, itt közelítjük meg a legérzék-
letesebben hitünk nagy titkát Urunk Szenvedésé-
nek vasárnapját, Krisztus minket üdvözítő, ön-
kéntes kereszt halálát. A virágvasárnapi körmenet 
és barkaszentelés után megemlékezünk Jézus je-
ruzsálemi bevonulására, és Krisztus Urunk szen-
vedéstörténetét halljuk, a Passiót, amely elindít és 
vezet minket hitünk legnagyobb titkának drámá-
ja felé, Isten ingyenes szeretetének megértésére. 
A Passió közben átéljük mindazt, ami Krisztus-
sal történt és kétségtelenül magunkra ismerünk a 
Szenvedéstörténet egy-egy résztvevőjében. Elszo-
morodunk és megdöbbenünk a nép állhatatlan-
ságán, befolyásolhatóságán, hiszen ugyanazok, 
akik most, mint királyt ünneplik a szamárháton 
Jeruzsálembe vonuló Krisztust: „Hozsanna! Ál-
dott, aki az Úr nevében jön!” (Mk 11, 9-10), öt nap 
múlva azt kiabálják, hogy: „Feszítsd meg őt!” (Mk 
15,13)
Húsvét ünnepét legfőképpen a Nagyhét szer-
tartásai vezetik be a szent liturgiában, amely az 
egész egyházi évben a legszebb, a leggazdagabb. 
A Szent Három Nap, a Sacrum Triduum Paschale: 
Nagycsütörtök este, a szentmise az Utolsó Vacso-
ra Emlékére, Nagypénteken az Úr Szenvedésének 
Ünneplése, Nagyszombaton a Húsvéti Vigília 
szentmise.
Nagycsütörtökön az esti szentmisében már Hús-
vét kapuján belül vagyunk, az ünnepen, amelyen 
Jézus szeretetének legnagyobb jelét adva, elvégzi 
tanítványainak lábmosását – a rabszolga mun-
káját –, a szolgáló szeretet megszívlelendő és kö-
vetendő aktusát, megalapítja a szolgáló papság 
rendjét és bemutatja az első szentmisét, amelyben 
mindvégig velünk van, egészen a világ végezetéig. 

A szentmisében Nagyszombat vigíliáig nem szól 
a harang és a csengő, a népnyelv erre azt mondja, 
hogy „a harangok Rómába mentek”. De Jézus ek-
kor is velünk marad az Oltáriszentségben – min-
den korszak minden emberével –, önmagát nyújtja 
nekünk a kenyér és bor színe alatt, ennél többet 
nem tehetett értünk… A papság titka itt feltárul, 
az isteni meghívás hatalmas ünnepe ez, hiszen 
a pap személyében maga Krisztus cselekszik. A 
pap eredendően Istennek lefoglalt személy, ez a 
lefoglaltság kizárólagos, hiszen Jézus beavatja az 
Ő életének titkába, a Szeretet Titkába, amely tit-
kot és ajándékot minden felszentelt pap önmagá-
ban hordoz, de nem önmagáért, hanem azért a 
közösségért, akiket vezetni hivatott. Oltáriszent-
ség és papi rend, egymásra utaló, egymást átjáró, 
egymást erősítő és mélységes titkot hordozó Is-
tentől akart Valóság! A nagycsütörtöki szentmise 
végén nincs elbocsátás. A szentmise utáni oltár-
fosztás már a másnapi keresztútra és szertartásra 
készít fel minket. Nagyon ajánlott és megerősítő 
még szentmise után is a templomban maradni és 
imádkozni, elmélkedni az Oltáriszentség őrzési 
helyén, Jézussal, akinek elkezdődik küzdelme és 
megváltói szenvedése.
Nagypénteken az Úr szenvedését ünnepeljük, 
amelyben Krisztus önkéntes kereszt halála a sze-
retet vitathatatlanul legnagyobb tette elgondol-
kodtat és megragad minket. Krisztus szenvedése 
dicsőséges szenvedés, Krisztus halála dicsőséges 
halál, amely Isten gondviseléséből a lehető legna-
gyobb győzelmet és örömet készítette elő. A nagy-
pénteki keresztút-járás még az előző hetekben 
elvégzetteknél is mélyebben érint minket, hiszen 
ez a nap Krisztus halálának napja. Ezen a napon 
nincs szentmise, mert nincs ún. áldozat liturgia, 
nincs átváltoztatás, tehát így a szentmise fő ré-
sze nem történik meg. A nagypénteki szertartást 
ezért „csonka misének” nevezzük. A szertartás az 
ige liturgiájával kezdődik, majd a szent kereszt 
előtti hódolattal folytatódik, amelyben kifejezzük 
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szeretetünket és fájdalmunkat Üdvözítőnk ha-
lálán, amelyet a mi bűneink okoztak. A szertar-
tás következő része a szentáldozás. A szertartás 
után, ahogy Nagycsütörtökön is, lehetősége van 
mindenkinek a templomban a Szent Sír őrzésé-
re, az Eucharisztia jelenlétében. Ez az imádságos 
együttlét az Úrral Nagyszombat vigíliájáig tart.
Nagyszombaton a Húsvéti Vigíliát ünnepeljük az 
egész egyházi év leggazdagabb, legszebb liturgiá-
jában. A sötétedés után megkezdett vigília szent-
mise már húsvéti szentmise. Ha vannak jelen 
katekumenek-hittanulók, ebben az ünnepi szent-
misében részesülnek a beavató szentségekben. 
A szentmise a templomon kívül tűzszenteléssel 
kezdődik. Erről a tűzről gyújtjuk meg a húsvéti 
gyertyát, amely Krisztus szimbólum. Ezután az 
asszisztencia és a hívek bevonulnak a sötét temp-
lomba, ahol csak gyertyák világítanak, majd a hús-
véti örömének, az Exsultet következik, az Egyház 
gyönyörű öröméneke Krisztus győzelméről. Az 
igeliturgián átéljük a választott nép történetével 
az üdvtörténetet és egyre inkább örülünk Krisz-
tus feltámadásának. A dicsőségre „megjönnek a 
harangok Rómából”. Ezután történik a keresztség 
liturgiája, a keresztségi fogadás megújítása, örü-
lünk annak, hogy felnőtt, katekumen testvéreink 
is – amennyiben jelen vannak – Krisztusba öltöz-
ve, a szentségeket felvéve erősítik a közösséget. 
Fölzeng a régóta nélkülözött Alleluja lelket emelő, 
szívet örömmel betöltő, húsvéti gregorián dalla-
ma. Majd az Eucharisztia liturgiája következik, a 

lehető legnagyobb ünnepélyességgel. A szentál-
dozás után az asszisztencia az Oltáriszentséggel 
és a hívő néppel körmenetben kimegy az utcára, 
megmutatjuk a győzelmes Krisztust a világnak. 
Megerősödve, hittel, örömmel énekeljük az Isten 
örök szeretetét.
Ez a Szent Három Nap rövid liturgikus története, 
de ne felejtsük el, hogy ebben a három napos tör-
ténetben a mi személyes részvételünk nélkülöz-
hetetlen, hogy megértsük azt a gazdag örökséget, 
amelyet Szent Egyházunk ránk hagyott a Húsvéti 
Misztériumban. Szánjunk időt a liturgián való 
részvételre, engedjük, hogy Isten hasson ránk, a 
többit pedig kegyelem elvégzi. Tanuljuk meg élő 
hittel megközelíteni „Húsvét kapuját”, és ezen a 
kapun belépve, szemlélve a Legszentebbet, rácso-
dálkozni a szeretetnek arra a dimenziójára, amely 
a húsvéti titok által Isten örök titkáról beszél, amit 
csak azok a boldogok értenek meg, akik végig 
küzdik a szent 40 napot Jézussal, Jézusért. Akik 
rájönnek, hogy soha nem lehetnek elég jók, elég 
elkötelezettek csak önmagukban, akik rájönnek, 
hogy egyedül Jézussal tudunk igazán önmagunk 
lenni, akik hálásak Jézusnak a megváltás ajándé-
káért. Adja Isten, hogy egyre többen fedezzük fel 
az isteni szeretetnek azt az átformáló erejét, ami-
ről Jézus húsvéti titka tanít minket. Áldott húsvé-
ti ünnepeket kívánok mindenkinek.
Balatonkenese, 2021. február 14.

Medveczky Miklós 
plébános

Az akarattyai Nagyboldogasszony templom képes története

Az 1928-ban megalakult a Fürdőtelep Egyesület 
Szabó Ernő igazgató vezetésével, minden téren 
serényen működött, szervezett. A kialakított, 
mintegy 700 telek sodronyhálós kerítéseinek el-
készítése is gyorsan megtörtént. A tulipándíszes 
kerítések nagyobb része 90 év múltán ma is áll.
A kor hangulatára jellemzően a kialakított utak 
és terek a trianoni békeszerződéssel elszakított 
városok, történelmi személyiségeink, nagy íróink 

neveit kapták. A három fürdő 
Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj 
lett (a 30-as évek elején a Ber-
csényi-strand mai helyén még 
rendszeresen itatták a közeli 
major teheneit). Lelkes kato-
likusok hamar megépítették 
kis templomukat. Eleinte csak 
– a képen látható – egy almádi 



2021. január-február egyház

17

vöröskőből épült oltáriszentség tartó kis kápolna 
volt, ahol a hívók a szabad ég alatt vettek részt a 
misén.
A képek tanúsága szerint, azonban nagyon süt-
hetett a nap melege a hívőkre, mert napernyőt is 
tartottak a fejük felett. Ezután elkészült az oszlo-
pokon nyugvó nádfonatból összeeszkábált árnyé-
koló tető.

Amikor megépült a ká-
polna és a nádárnyékolót 
is összekötötték a kápol-
nával, akkor készülhetett 
a következő képeslap.
Ebből az időből származ-
hat a „Vikend kápolna” 
elnevezés is.

A Katholikus egyházköz-
ség Balatonakarattyán a 
harmincas évektől – a szé-
pen gyarapodó nyaraló-
vendégek számára – misé-
ző helyet, majd oldalt nyitott templomot épített. 
1938-ban megépült a templom tornya, a tetőzet 
lábakon állt, oldalfala nem volt oldalról nyitott 
maradt még az 1950-esévekre is. Emlékszem, 
gyerekkoromban segítettünk az oldalfal megépí-

tésénél az 1950-es évek végén. 
Az oltár így nézett ki, az Oltá-
riszentség-tartóval.
A templom harangtornya a 
vakolás előtt is a jellegzetes 
vöröskő kapuboltívvel ké-
szült, emlékeztetve a hajdani 
kápolnára.

Valószínűleg kevesen emlékeznek már arra, hogy 
Akarattyán a templom búcsúja augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony napján van. Ez sajnos talán 
természetes is, hiszen az elmúlt rendszer a né-
hány évtized alatt szinte teljesen kiölte az embe-
rekből a közösségi szellemet, az együtt-egymásért 
célkitűzéseket, az összetartozás örömét, a közös 
ünnepeket.
Nagyboldogasszony napján körmenet volt és bú-
csú a Rákóczi-fa alatt.
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Meg kell emlékezni Mikó 
Imre kenesei plébános-
ról. Emléktábla őrzi nevét 
a templom előtti kereszt 
talapzatán, és dr. Szomor 
Kázmér atya akarattyai pap-
ról, aki 1960-as években 
szolgálta a híveket.

A körmenet hagyományai 1989-től megújultak, 
melyet a szintén megújult Fürdőtelep Egyesület is 
kezdeményezett.

A közelmúltban készült kép tanúsága szerint a 
felújítás előtt a templom szoborfülkéiben álltak a 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond által 1952-ben adomá-
nyozott Krisztus- és Mária-szoborok.

2014-ben elkezdődött a templom felújítása, és 
2016 májusában Dr. Márfi Gyula érsek szentelte 
fel a megújult templomot.

Az Akarattyai Fürdőtelep Egyesület aktív szerve-
zésével – a híveknek köszönhetően – összegyűlt 
a szobrok restauráláshoz szükséges adomány, így 
a szobrokat Miklós atya a terveink szerint 2021.
augusztus 14-én fogja megszentelni.

Ránky Péter

Elsőáldozók 1964 táján
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Életvezetés – a hivatás öröme

2018-ban egy amerikai kutatónő érkezett Ma-
gyarországra, hogy egy mesterkurzus megtartása 
után átvegye a Magyar Tudományos Akadámián 
a Herbert Simon-díjat. A díjjal olyan világhírű 
elméleti szakembereket ismernek el, akiknek a 
munkássága kiemelkedő mértékben járul hozzá 
gyakorlati gazdasági problémák megoldásához.
Prof. Amy Wrzesniewski, a Yale School of Ma-
nagement egyik vezető szakembere praktikus 
témára fókuszálta kutatásait: Milyen értelmet tu-
lajdonítunk a munkának? Mi motivál minket a 
munkánk során? Hogyan alakítsuk mi magunk 
a munkánkat, hogy boldogabbak legyünk? Mivel 
életünk egyharmadában, körülbelül heti negyven 
órát töltünk munkahelyünkön, ezek igazán hús-
bavágó kérdések.
Nagyon nem mindegy, hogy valaki csak pénzke-
reseti lehetőségnek (állásnak), karriernek vagy 
hivatásnak tekinti a munkáját. Ezek a különbö-
ző hozzáállások többek között hatnak a motivá-
ciónkra, az elkötelezettségünkre, az elégedettsé-
günkre, és nem utolsósorban a teljesítményünkre 
is. Ugyanakkor nincs veszve minden akkor sem, 
ha nem a vágyott állásban dolgozunk, ugyanis – 
nyilván bizonyos keretek között –, magunk is for-
málhatjuk a munkakörünket, figyelhetünk annak 
jelentőségére és fókuszálhatunk annak értelmére. 
Vegyünk egy példát, egy kórházi takarító vagy 
betegszállító is érezheti hivatásnak a munkáját, 
ha úgy tekint rá, mint amivel hozzájárul a beteg 
gyógyulásához, vagy lehet számára egy ugródesz-
ka karrierje következő státuszához, vagy csak egy 
pénzkereseti lehetőség. Erre világított rá Prof. 
Amy Wrzesniewski. A kutatásai alapján egyértel-
műen a munkájukat hivatásnak tekintők élik meg 
a legpozitívabb munkaélményt: hatékonyabbak, 
kevesebbet hiányoznak, és összességében boldo-
gabbnak is érzik magukat.
Hogyan állunk mi itthon? A magyarok alig 10 
százaléka érzi magát elkötelezve a munkája iránt, 
további 68 százalékunknak pedig teljesen indiffe-

rens, hogy mit csinál – derült ki a Gallup 2018-
as nemzetközi felméréséből. Talán jó lenne ezzel 
kapcsolatban elgondolkodni a francia filozófus, 
Jean-Paul Sartre gondolatán: „Az életben az em-
ber elkötelezi magát, és ezzel saját portréját raj-
zolja.” Ha hivatásként tekintünk a napi feladata-
inkra, azzal önmagunkat határozzuk meg.
Hogyan is lehet a hivatást körülírni? Mikor érez-
zük hivatásnak a munkánkat? A hivatás az, ami 
örömet okoz, ahol lehetőségünk van alkotni, ki-
használni a bennünk rejlő tehetséget, erőssége-
inket, és emiatt elégedettséggel tölt el. De hivatás 
az olyan munka is, melynek során értéket terem-
tünk, valamilyen társadalmilag hasznos dolgot 
végzünk vagy hozunk létre, esetleg másoknak 
segítünk, mindenesetre nem csak magunknak, 
de másoknak is hasznára válik. De meg tudjuk-e 
találni a munkánkban a lehetőséget? Meglátjuk-e 
benne az alkotást? Észre tudjuk-e venni, hogyan 
tudunk másnak örömet okozni egy-egy feladat el-
végzése által? Ezek bizony rajtunk is múlnak. Mi 
a professzornő tanácsa? „Ne a hozzád illő munkát 
keresd, hanem te alakíts ki magadnak olyat, ami 
boldoggá tesz.”
Van egy sajátos hivatás, melynek február 2. volt 
ünnepe. Megszentelt élet napjának nevezzük ezt 
a napot. Megszentelt életet élők a szerzetes nő-
vérek, a szerzetes testvérek és a szerzetes papok, 
akiknek egy közös feladatuk van: tanúságot tenni 
Istenről. Ma Magyarországon 1248 szerzetes él, 
ebből ketten itt élünk Balatonkenesén már több 
mint 25 éve.
Miért nevezzük hivatásnak az életformánkat? 
Mert a szerzetesek által végzett munka nagyon 
sokrétű. Vannak tanító, betegápoló, szegénygon-
dozó feladatokat ellátó közösségek, vannak misz-
sziós társulatok, vannak ostyasütők és gyertyadí-
szítők, vannak, akik könyveket fordítanak vagy 
éppen írnak, vannak kórházakban vagy gazdasá-
gi területeken dolgozó szerzetesek és még sokan 
mások. Igazából nem a végzett munka a fontos 
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számunkra, hanem a lényeg: tanúságot tenni Is-
tenről a mindennapi életben. Ez ad örömet, eb-
ben éljük meg a kreativitásunkat, ebből merítünk 
erőt, ez az életünk értelme és célja.
Ferenc pápa hivatásunkról így tanít:

„A megszentelt élet: élő találkozás az Úrral az ő 
népében, hívás a mindennapok hűséges enge-
delmességére és a Lélek hallatlan meglepetéseire, 
és annak látása, akit érdemes átölelni, hogy örö-
münk legyen: Jézus!”

M. Teréz nővér

 
A böjt kérdése: Mi van a szívedben?

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy 
megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, 
mi van a szívedben...” 

(5Mózes 8,2)
„Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy meg-
kísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven 
éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hoz-
zá a kísértő, és ezt mondta: »Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.« 
Ő így válaszolt: »Meg van írva: Nem csak kenyér-
rel él az ember, hanem minden igével, amely Isten 
szájából származik.«”

(Máté evangéliuma 4,1-4)

A böjt fogalma ma már egyházi, vallásos körökön 
kívül is ismert és használt, sokan tartanak, főként 
tavasszal, ilyen-olyan böjtöt, kúrát. Ez lényegében 
mind valamilyen diéta, különböző jellegű táplá-
lékról való lemondás, egészségügyi céllal, hogy 
megújuljon, megtisztuljon a test.
A hívő keresztyén számára azonban a böjtnek, 
bármilyen fizikai formát is öltsön, elsősorban 
a lélek megtisztulása, az Istennel való kapcsolat 
megújulása a lényege. Az igazi böjt mindig Is-
tentől kapott. Még akkor is, ha mi határozzuk 
el, hogy a húsvét előtti időszakban valamit nem 
iszunk, nem eszünk vagy nem teszünk. A Szent-
lélek belső indítása nélkül minden ilyen önmeg-
tartóztatás bizony csak diéta marad.
Izráel népére a negyven évig tartó pusztai ván-
dorlást Isten méri ki, és vezeti benne őket. Jézust 
negyven napra a Lélek ragadja ki a pusztába.

Izráel az egyiptomi szabadulásból érkezik, meg-
kapja a Törvényt, és tart az ígéret földje felé, de 
hamar kiderül, hogy az emberek szívében elvárá-
sok, lázadások, bizalmatlanság és hűtlenség van 
az Úr felé. Negyven év puszta kell ahhoz, hogy 
igazi közösséggé, néppé, Isten népévé formálód-
janak, hogy alkalmasak legyenek immár a hon-
foglalásra, hogy megnyílhasson előttük a Jordán, 
és leomolhassanak Jerikó kőfalai. Jézus pedig 
éppen megkeresztelkedett, elhangzott az Atya 
kijelentése: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyö-
nyörködöm! – de mielőtt nekikezdene nyilvános 
munkájának, negyven nap elcsendesedést és pró-
bát kap.
Bizony vannak olyan idők az életünkben, ami-
kor Isten emel ki megszokottságainkból, Ő visz 
ki minket az üres pusztába, valamilyen próbahe-
lyzetbe, valami hiány, veszteség böjtjébe. Az Úr-
tól kapott pusztának azonban mindig célja van, 
a próba voltaképp mindig egy kérdés: „próbára 
téve téged, hogy megtudja, mi van a szívedben”. 
A puszta böjtje az Istennel való kapcsolatunkra 
kérdez rá. Az ördög kísértése és akarata mindig 
ennek a kapcsolatnak a lerontása, megmérgezé-
se, megsemmisítése. Hogy elszakítson Istentől. A 
kísértés, amibe azonban az Úr enged minket bele, 
rákérdezés éppen erre a kapcsolatra, kötelékre, 
hogy mennyire erős. Erősebb-e mindennél? Va-
jon a hiányaink, veszteségeink, szükségeink tud-
nak-e erősebbek lenni hitünknél, Istenbe vetett 
bizalmunknál? Mikor anyagi nehézségeink tá-
madnak, megrendül az egészségünk, megfogyat-
kozik a testi vagy lelki erőnk, veszteség ér és ránk 
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nehezedik a gyász fájdalma, nem kezdjük-e gon-
dolni, mondani, hogy „Nem is szeret engem az 
Isten!”, „Nem gondoskodik rólam!”, „Elhagyott, 
elfordult tőlem!”
Mikor Izráel a pusztában szükséget szenvedett, 
és nehézségekkel szembesült, akkor minden cso-
dálatos szabadulás, Vörös-tengeri megtapasztalás 
ellenére zúgolódni, lázadozni kezdett, hite meg-
rendült, bizalma megingott Isten szeretetében. 
„Meghalni hozott ide minket!” – vádolták.
Jézus is megéhezett a pusztában, a test szenve-
dett, és akkor a kísértő elkezdte mondani: „HA 
Isten Fia vagy…” Az, aki azt mondta neked, hogy 
ez az én szeretett Fiam, hagy téged szenvedni? 
Íme, ugyanaz a kérdés, a kísértés lényege: Tényleg 
Édesatyám az Isten? Szeretett Fia vagyok, való-
ban Isten szeretett gyermeke?
De ugyanígy kérdés, hogy a gazdagságunk, amink 
és akink van, akik vagyunk, tud-e erősebb lenni 
hitünknél, Istenre hagyatkozásunknál. Mózes inti 
a népet, hogy majd a bőség idején nehogy elbi-
zakodjanak, mondván: „az én erőm és hatalmas 
kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot”! Mert 
ez is kísértés. Jézust is erre biztatja az ördög: Isten 
Fia vagy, végtelen a hatalmad! Ne az Atyától várj 
segítséget, boldogulj magad, ha kell, nélküle! Vál-
toztasd a követ kenyérré, hiszen meg tudod tenni!
Jézus azonban nemet mond. Mi ki tudjuk-e mon-
dani: Nem a saját testi vagy lelki erőmtől, képes-
ségeimtől, munkámtól, vagyonomtól függök! 
Hanem egyedül és teljesen Istentől! Belőle élek! 
Mindig. A tejjel és mézzel folyó Kánaánban, min-
denben, amim és akim van, aki vagyok és lehetek, 
amikor „kenyérrel élek”, és a pusztában is! Csak 
ott élesebben kijön.
Mikor a tartalékaim elfogytak, amim volt elve-
szett, és nincs más, csak a manna – az Isten vá-
ratlan és csodálatos gondoskodása. Mikor nincs 
más, csak ami Tőle jön. Mikor a hétköznapokból, 
a megszokottból és megelégedettből kiragadva – 
Tőle kapott böjtben – nincs más, csak Ő és én…
Van-e, megmarad-e az istengyermeki bizalmunk? 
Fel- és elismerjük-e a Tőle való teljes függésünk? 
A böjt pusztasága tere lehet a felismerésnek: sem-

mim és senkim nincs igazán és örökre, csak az 
Isten. De Ő van nekem!
Végül megérthetjük, hogy szükségünk van a 
pusztára, az Úrtól kapott böjtre. Ez tesz alkalmas-
sá és képessé végigjárni az utat, és megérkezni.
Izráel Egyiptomból jött, a biztonságos rabságból, 
a keserves jóllakottságból, idegen hitek hatásai-
ból, és könnyen nekikeseredett. Mikor először ér-
tek az ígéret földjének határára, megrettentek az 
ott lakó néptől, erejüket nagyobbnak látták Isten 
hatalmánál is, és kétségbe estek: Ide mi nem me-
gyünk be! Negyven év kellett a pusztában, hogy 
aztán megerősödött hittel és istenkapcsolattal 
már képesek legyenek tovább menni, és megér-
kezni.
Jézus megkeresztelkedésével nyilvánosan is fel-
vállalja, amiért e földre jött, de ezen az úton a 
kereszthalállal, a minket megváltó szenvedéssel, 
a magánnyal, hitetlenséggel kell szembe men-
nie. Nem függhet, csak az Atyától! Döntenie kell, 
hogy nem veszi kézbe az életét, hanem végig az 
Atya akaratát követi, és legvégül elveszi kezéből a 
keserű pohárt.
De éppen ez számunkra az evangélium, mert Jé-
zus győzelme a mi győzelmünk is. Krisztusban a 
gonosz a mi üdvösségünket támadta, hiszen Ő 
értünk lett emberré, értünk kísértetett meg, és 
számunkra győzte le azt, aki legyőzhetetlen volt: 
az ördögöt. Mint Isten Fia, teljes alázatban és en-
gedelmességben valóságosan is belemerült a ha-
lálba, megtörve a bűn átkát és erejét rajtunk, és 
feltámadt, előhozva az örök életet számunkra is.
Jézus győzelme a kísértésben legfőbb ellenségünk 
bukásának meghirdetése, és bennünket is felru-
ház a harcra. Hogy te is ki tudd mondani, vesz-
teségben, betegségben, szükségben, gyászban is: 
Isten Krisztusban felismert szeretete, kegyelmes 
velem-léte nagyobb és erősebb, mint a hiányom, a 
fájdalmam. Hogy istengyermekségem tudatával a 
szívemben tudok bízni, hinni, Tőle függni, és így 
szabaddá lenni teljesen…

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
református lelkész
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NABE 25 éves 
Történetünk folytatása 

V. rész

Pályázataink, kiállításaink, előadásaink
Pályázati felhívásokkal kerestük, ill. keressük meg 
az iskolásokat, óvodásokat, családokat. A beérke-
zett alkotásokból kiállításokat rendezünk.
2014-ben a már említett Kincsünk a víz címmel 
hirdettünk rajzpályázatot. A rajzpályázatunkra 
beérkezett gyerekek alkotásai, valamint a fotó-
szakkörösök „vizes” fotói kerültek kiállításra a 
Kultúra Házában.

2015-ben az újrahasznosítás jegyében meghirde-
tett Ne dobd el! Használd fel! Gondold újra! című 
pályázatunkra nagyon sok ötletes munka érke-
zett. Célunk a lakossági hulladékcsökkentés elő-
segítése, a kreatív újrahasznosítás a háztartásban, 
illetve a tudatosabb vásárlásra és energiafogyasz-
tásra irányítani a figyelmet. A kiállított tárgyakat, 
alkotásokat Akarattyán és Kenesén is láthatták az 
érdeklődők. Összekötve a megnyitóval ünnepel-
tük a Nők a Balatonért Egyesület megalakulásá-
nak, így csoportunk 20 éves évfordulóját. Mű-
sorral, tortával köszöntöttük meghívott vendége-
inket, a jelenlévőket, megemlékeztünk az alapító 
tagokról, kihirdettük a pályázat nyerteseit.
2015. június 13. Hajómodellek bemutatása Ba-
latonkenesén

Balatonkeneséről indult az első sóhajó, innen 
szállította a sót Keszthelyre, visszafelé pedig fát, 
bort és egyéb termékeket hozott. Festetics György 
Főnix nevű hajója 1797. július 15-én került vízre. 
Szélcsend idején evezővel is haladhatott. Ennek 
emlékére Biczók József modellező, gyerekekkel 
készített hajómodelljeinek bemutatását szervez-
tük meg Balatonkenesén. Az erős szél miatt saj-
nos a modellek vízre bocsátása elmaradt, így az 5 
db Főnix hajómodell csak a parton lett kiállítva.
2016-ban rendezett kiállításunknak a Vizek és 
mesterségek elnevezést adtuk. Bemutattuk a régi 
balatoni „vizes” mesterségeket, a halászattal, 
horgászattal kapcsolatos eszközöket, hajózáshoz 
köthető ismereteket, igazi matrózruhát, a vitor-
lázás eszközeit, a mai modern, vízzel kapcsolatos 
foglalkozásokat és még sok más érdekességet. A 
kiállítást Pintér József előadása kísérte Ősi ba-
latoni halászat címmel, a Keneséhez kötődő és a 
Balatonnal kapcsolatos régi, mesterségek a téma-
körben.
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2016 őszén az a megtiszteltetés ért, hogy elismer-
ve a faluért végzett, munkámat Akarattyáért Ér-
demérmet vehettem át. Nagyon jól esett az elis-
merés.
2017-ben a Víz Világnapja alakalmából Szűcs 
Anikó balatoni témájú képeiből kiállítást ren-
deztünk Balatonakarattyán (március 24.–május 
3.) és Balatonkenesén (május 5-18.) egyaránt. A 
kiállításnak, melyet Szauer Rózsa (NABE Elnök) 
nyitott meg, A Balaton 1000 arca címet adtuk. Cé-
lunk a Balaton gyönyörűségét, elkapott pillanata-
it átadni a nézőközönségnek.
2018-ban a helyi iskolában állítottuk ki a 8 tabló-
ból álló Ismeretlen vándorok-inváziós fajok és ha-
tásuk a Balatonnál címmel. Célunk, hogy a gye-
rekeket is tájékoztassuk a Balatonnál előforduló 
idegenhonos özönfajokról s ennek szellemében 
védjék környezetüket.
2018. június 9-től egy héten át pedig az akarattyai 
Szépkilátás Bisztóban láthatták az érdeklődők. A 
kiállítást Szauer Rózsa elnök asszonyunk nyitotta 
meg, majd egy tartalmas előadást tartott ebben az 
érdekes témában.
2018-ban névadó pályázatot hirdettünk Adjunk 
nevet kenesei kispatakunknak elnevezéssel. Már 
régóta érlelődött bennünk, hogy méltó nevet kap-
jon ez az aprócska vízfolyás. A névadásra meg-
annyi találó, ötletes, kedves javaslat érkezett, ezek 
közül a Bakó-patak elnevezés nyerte el leginkább 
a döntést hozók tetszését. Szerencsére a városvé-
dőkben partnerre találtunk a megvalósításban, 
a táblák elkészítésében. Segítségünkre voltak a 
Patak névadó ünnepség megszervezésében is.

2018. április 20-án, az iskola előtti névadó táb-
lát Szabó Tamással, a Balatonkenesei Városvédők 
elnökével lepleztük le. A Pilinszky János Általá-
nos Iskola diákjai szereplése után, Pulai István-
né (NABE és Városvédő tag) összefoglalójában 
megismerhettük Bakó József életét. Folytatva az 
ünneplést a Bakó-patak menti sétánk során az 
óvoda előtti Bakó ligetben az ovisok kedves kis 
műsora fogadott bennünket. A névadó ünnepsé-
get megelőzően a városvédőkkel közösen lefestet-
tük a patak mellett húzódó korlátot a Bajcsy- Zsi-
linszky utcában. Mindkét civil szervezet tagsága 
derekasan vett részt a munkában.
2019-ben a NABE-akciójaként egy rendkívül ér-
dekes – a gyerekek kreativitását és alkotókedvét 
ösztönző – kezdeményezéssel álltunk elő. A Víz 
Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk 
iskolás gyerekeknek, versillusztráció kategóriá-
ban. Ennek keretében egy adott, Balatonra át-
költött versike (Pulai Istvánné) minden sorához 
színes illusztráció készítésére kértük a pályázni 
kívánókat. Az így elkészült, szakértő zsűri által a 
11 legjobbnak ítélt alkotásból Balatoni lapozgató 
illetve. plakát készült. A kis Balatoni Lapozgatót 
az óvodásoknak ajándékoztuk. A beérkezett alko-
tásokból kiállítást rendeztünk. Az óvodások nyári 
élményeiket felelevenítve Balatoni képeslap cím-
mel rajzokat készítettek.

További előadások
2014. Szauer Rózsa, a NABE elnök asszonya tar-
tott igazán érdekes előadást a Kultúra Házában 
Lehet mérgek nélkül is címmel. Rózsa a környe-
zet- és egészségkímélő háztartási szerekről tájé-



2021. január-februárCivil életCivil életCivil élet

24

koztatott bennünket, megosztott velünk jó néhá-
nyat nagyanyáink praktikái közül.
2015-ben 2 előadásunk is volt: A Víz és a hulladék 
mennyiség, mint globális probléma, és az újrahasz-
nosítás lehetőségei címmel. Előadónk Ujj Tamás 
volt.

2018. november 29-én Labanc Györgyi kurató-
riumi elnök (Természetes Életmód Alapítvány) 
előadásában egy tartalmas, egészségmegőrző dél-
utánt tölthettünk el. Györgyi megismertetett ben-
nünket a helyes táplálkozás szabályaival, a 3-1-2 
meridián torna élettani hatásaival, gyakorlatával.
2019-es programunk az Élj 100 évet egészsé-
gesen a kínai szemtorna a látás javítása érdeké-
ben. Előadó: Labanc Györgyi környezeti nevelő/
Természetes Életmód Alapítvány.

Kell-e diéta, ha nem vagyunk betegek? Előadó: Dr. 
Tamasi József Belgyógyászat és társadalom-or-
vostan szakorvosa, természetes gyógymódok 
(komplementer orvoslás) szakértője.
2019. november 22-én, Balatonakarattyán a Mit 
üzen a talpad? címmel Varga Adél talpreflexoló-
gus, kinesio tape terapeuta volt a vendégünk. Az 
előadás során sok hasznos gyakorlati tanáccsal 
lettünk gazdagabbak, rengeteg kérdésünkre kap-
tunk választ.

Kirándulásaink nyitottak, bárkit szívesen látunk
Igyekszünk olyan helyeket felkeresni, ahol isme-
reteket szerezhetünk, irodalmi, történelmi tudá-
sunkat bővíthetjük, közvetlenül találkozhatunk a 
természettel, az önellátó, ÖKO gazdálkodással.
Zsámbék (2015), Budapest, Országház (2016), 
Zselickisfalud – Szenna – Kaposvár – Andocs 
(2017) Agostyán, öko-falu (2018), Várda, Balaton-
boglár, Balatonszárszó (2019)

Elérkeztünk a 2020-as évhez
Ki gondolta volna az év elején, hogy a világjár-
vány minden tervünket keresztülhúzza?
2020-ra tervezett programjainkat a kialakult 
rendkívüli helyzetre való tekintettel át kellett 
gondolni. Az év elején még nem tudtuk, hogy mi 
vár ránk.
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Szerencsére, hogy a Nők a Balatonért Egyesület 
és egyben csoportunk megalakulásának negyed-
százados évfordulóját még méltón meg tudtuk 
ünnepelni.
2020. január 16-án a szép számmal összegyűlt 
tagtársak mellett jeles vendégek is megtisztelték 
az ünnepi gyűlésünket. Jelen volt Jurcsó János, 
Balatonkenese polgármestere, a korábbi városve-

zetők közül pedig Tömör István és Kürthy Lajos 
is csatlakozott az ünneplőkhöz.
A Balatonakarattya Község Önkormányzat kép-
viselő-testületéből Fürdősné Endrődi Éva volt 
jelen, aki egyben tagtársunk is. Nagy örömünkre 
Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnö-
ke, valamint Parragh Márta, a NABE helyi cso-
portjának egykori vezetője, alapító tagja is eljött 
az ünnepi összejövetelre.
Meghívtuk az intézmények vezetőit is, a kulturá-
lis bizottságok elnökeit, s mindazon civil szerve-
zetek képviselőit, akik valamilyen módon támo-
gatták munkánkat.
Az alkalomhoz illően természetesen nosztalgiáz-
tunk egy jót, de ezúttal nemcsak a 2019-es év leg-
fontosabb eseményeit vettük sorra, hanem képle-
tesen belelapozhattunk csoportunk két és fél évti-
zedes krónikájába. A program hivatalos részének 
utolsó felvonásaként pezsgővel koccintottunk a 
születésnapra, ezután következett a finom vacso-
ra, majd pedig az ünnepi torta. A jó hangulatú 
este kötetlen beszélgetéssel zárult.

2020. február 20-án az Illóolajok a gyógyítás 
szolgálatában címmel Varga Adél előadását is si-
került megtartani Kenesén, nagy érdeklődés mel-
lett. Aztán közbeszólt a vírus!
Azóta eleget teszünk a Maradj otthon! felhívás-
nak, mivel a veszélyeztetett korosztályba tarto-
zunk. Tagjainkkal e-mailben tartom a kapcsolatot.
2020. augusztus 22-én, a Lecsófesztiválon kitele-
pültünk játszóházunkkal. Nagy sikert aratatott az 
óvodától kölcsönkapott és általunk kibővített és 
elnevezett Talpas taposó játék.
2020. november 29-én hagyományainkhoz hí-
ven csoportunk tagjaival feldíszítettük az adven-
ti koszorút és a betlehemet a templomkertben, 
majd egy kis közös éneklés mellett meggyújtottuk 
az első gyertyát.

Összegezve az elmúlt 25 évet, bizony jutott bőven 
feladat. A következő évekre is a teendők sokasága 
vár (na) ránk, hiszen a Balaton és természeti ér-
tékeinek védelme örök cél marad. Büszke vagyok, 
hogy az egyesület tagja lehetek. Nincs rivalizálás, 
segítjük egymást, és örülünk a mások sikerének. A 
NABE úgy működik, mint egy jó család.
Akik az eddig leírtak alapján egyetértenek szelle-
miségünkkel és buzog bennünk a tenni akarás, 
annak a kapunk nyitva áll! Tárt karokkal és nagy 
szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Thury Attiláné csoportvezető
NABE Balatonkenese-Balatonakarattya
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Indul a kupakgyűjtés Balatonakarattyán!

Gyógyíts te is kupakkal!
Segíts a gyűjtésben és add nekem a kupakod!

Kupak Krapek
Nem egyedülállóként, de végre községünkben is 
megjelenik közeljövőben egy kupakgyűjtő szív, 
amely jótékony céljával és közösségkovácsoló 
szerepével új színfoltja lehet szeretett Akaraty-
tyánknak. Környezetvédőként büszkék vagyunk, 
hogy ötletünk megvalósul és örömmel vállaljuk 
NABE tagjainkkal a gyűjtőhely gondozását, a ku-
pakok elszállítását. A Víz Világnapja alkalmából 
március 22-én lesz kihelyezve az óriás piros szív. 
Célunk, hogy ezzel a kupakgyűjtő ponttal közö-
sen, együtt tehessünk egy-egy beteg kisgyerme-
kért. Egy kis gesztussal nemcsak környezetünket 
óvjuk és védjük, de valóban jót és helyesen cselek-
szünk. Az AkarattyaSzíve ezért kettős szereppel 
bír: azok, akik otthonaikban összegyűjtik a feles-
legessé vált műanyag kupakokat, majd elhozzák 
ide, megteszik az első lépést a természetvédelem 
felé úgy, hogy ezzel jótékonykodnak is. Biztatunk 
ezúton mindenkit, hogy védjük környezetünket, 
és tegyünk meg mindent azért, hogy gyermeke-
ink is tiszta, szép és ápolt Balatonakarattyán nő-
hessenek fel, mutassunk példát egymásnak, és 
szelektíven gyűjtsük az általunk felhalmozódó 
hulladékot!
„Gyűjtsd Te is a kupakokat! A kupakok gyűjtésé-
vel csökkentheted a környezetszennyezést, és se-
gíthetsz beteg gyerekeknek a felépülésben! Neked 
semmibe nem kerül, mégis rengeteget tehetsz egy 
mozdulattal.”

Kinek gyűjtünk?
Krencz Márkus 6 éves kisfiúnak, aki négy végta-
gi izombénulásban szenved. A kisfiú helyváltoz-
tatásra képtelen és ülni is csak segédeszközzel 
tud. További információ a https://www.facebook.
com/.KrenczMarkus/. oldalon található.

Mi lesz a kupakokkal?
A kupakokat különböző műanyag gyárak vásá-
rolják fel nyersanyagnak. A beérkező kupakokat 

felaprítják és ledarálják, majd újraolvasztják és 
leszűrik a műanyagot, ami aztán hűtőfürdőbe, 
ezt követően pedig egy darabolóba kerül, ahol 
nagyon apró granulátum készül belőle. Ebből 
a továbbértékesítést követően például ruhákat, 
babzsákba való granulátumot zöldség- vagy gyü-
mölcstároló rekeszt, szállítmányozásnál használt 
ládát és tárolót, gyeprácsot, szemetes- vagy hóla-
pátot gyártanak, de az építőiparban és olykor az 
autógyártás során is hasznát vehetik. A kupakok 
felvásárlási ára függ a piaci viszonyoktól, de álta-
lában kb. 50-60 Ft/kg (ez kb. 4-500 kupakot je-
lent) körül mozog.
„Amellett, hogy a kapott összeg célba ér, és nagy 
segítséget jelent a bajban lévők számára, a kupa-
kok is jó helyre kerülnek, mert nem egy szemé-
tégetőben vagy a föld alatt végzik, hanem vissza-
jutnak a körforgásba, és olyan használati tárgyak 
készülnek belőlük, amik akár évekig jó szolgála-
tot tehetnek” –Tóháti Gyula.

És mi köze ennek a környezetvédelemhez?
Nemcsak az ásványvizes és üdítős flakonok ku-
pakja hasznosítható így, hanem a dobozos gyü-
mölcslé vagy tej dobozának csavaros kupakja is, 
sőt a flakonos mosószerek, öblítők, tisztítószerek, 
tusfürdők, samponok, balzsamok és testápolók 
kupakja, a fogkrémes tubus teteje, de az instant 
kávé, a kakaópor vagy épp a krémsajt dobozának 
műanyag fedele is hasznos lehet.

Tippek, a gyűjtéshez
•	A kupakok tiszták, szennyeződésektől men-

tesek legyenek, és lehetőleg ne maradjon raj-
tuk papír vagy árcímke.

•	A kupakok közé ne keveredjen más műanyag 
(például a kiürült flakont vagy dobozt), mert 
az csökkenti a leadott mennyiség értékét, és 
jelentősen megnehezíti a feldolgozás folya-
matát.

•	A parafa dugó és a fémből készült kupakok, 
fedelek nem jók, ezek semmiképp se keve-
redjenek a műanyag kupakok közé – a parafa 
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dugó egyébként szintén remekül újrahaszno-
sítható, de semmiképp sem úgy, hogy össze-
keverjük a műanyag kupakokkal.

•	A legjobb zacskóban vagy dobozban gyűj-
teni a kupakokat, a tapasztalt „kupakozók” 
szerint jó választás egy vastagabb szemetes 
zacskót kijelölni erre a célra, mert az bizto-

san nem fog kiszakadni, akkor sem, ha már 
jól megpakoltad.

Keresd a szívet!

Fürdőtelep Egyesületünk aktuális hírei

Örömmel jelentjük, hogy tavaly decemberi felhí-
vásunkra – szinte hihetetlen gyorsasággal – gyűlt 
össze a Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmű-
vész által készített szobrok restaurálásához szük-
séges összeg. Szeretnénk megköszönni minden 
adományozónak az adakozást, amellyel lehetővé 
tették, hogy a szobrok – méltó restaurálás után 
– visszakerülhessenek az eredeti helyükre, a Ba-
latonakarattyai Nagyboldogasszony templom 
homlokzatára, a szoborfülkékbe, ahová alkotójuk 
szánta. Miklós atyával már egyeztettük is a fel-
szentelés időpontját, amely reményeink szerint a 
hagyományoknak megfelelően augusztus máso-
dik szombatján tartandó közgyűlésünk után lesz, 
majd ezt követően Szeles Péter orgonaművész 
koncertjét tartjuk a templomban. A továbbiak-
ban is folyamatosan hírrel leszünk a szobrokkal 
kapcsolatos munkákról.
Szintén jó hír, hogy egyesületünk pályázatot 
nyújtott be a Bethlen Gábor Alapítványhoz, han-
gosító berendezés vásárlására, 300 ezer forint ösz-
szeggel, amelyet megítéltek számunkra. Jelenleg a 
támogató okirat kiadására várunk. Nagy segítség 
és költségcsökkentés lesz, ha rendezvényeink egy 
részét saját hangosítással tudjuk majd megoldani.
Abban a reményben, hogy ezen a nyáron már 
lesz mód szokásos rendezvényeink megtartásá-
ra, egy rövid ismertetőt adnánk elképzeléseink-
ről. A sportrendezvényeket várhatóan akadályok 
nélkül meg tudjuk majd tartani. Ehhez fedezet-
ként szolgál a „Magyar Falu Program” pályáza-
ton nyert majd 600 ezer forint. A „Fuss velünk” 

futóverseny július utolsó szombatján, a „Függet-
lenség Napi Úszóverseny” rá egy hétre, augusz-
tus első szombatján kerül megrendezésre. Július 
harmadikán indul a szokásos „Reggeli Torna a 
Magasparton”. A kulturális programok még szer-
vezés alatt vannak, mivel ehhez az ötleteken kívül 
az Önkormányzat támogatására is szükség van. 
Mindenesetre gondolkodunk egy sanzon-, jazz-, 
és verses est megszervezésében Horváth Csengé-
vel, és hagyománnyá tennénk a két éve indított 
Szent Iván éji gyermekműsor és piknik megtar-
tását, bár ezt tavaly a járvány miatt nem tudtuk 
megtartani. Ősszel folytatódik „Találkozás egy hí-
res emberrel” sorozatunk. Rendezvényeink szín-
helyeként nemcsak a Szépkilátás Bisztró jönne 
szóba, hanem a Körszínpad is a Rákóczi parkban.
Természetesen minden tervezgetésünk függ a 
járvánnyal kapcsolatos állapotoktól.
Meg kell említenünk a Balatonakarattya vasúti 
megálló ügyében benyújtott petíciónkat is ez év 
januárjában, amelyben – több civil egyesület tá-
mogatásával – arra kértük az önkormányzatot, 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 
szükséges felújításokon túl, a környezet megfelelő 
rendezésével a sokak által kedvelt épület megma-
radjon. Tudomásunk szerint ezt a petíciót a többi 
beérkezett véleménnyel együtt az önkormány-
zat a kérésünkkel megegyező véleményezéssel a 
megfelelő hatóságokhoz továbbította.

Balatonakarattya, 2021. február 16.
Ránky Emőke ügyvezető
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Kalandos, sportos portré 
Beszélgetés Ránky Péterrel

Régóta ismerem már. Mindig tudtam, hogy ki-
váló sportember több sportágban. Megismerni 
viszont csak körülbelül tíz éve tudtam, mióta itt 
élek Balatonakarattyán. Számomra az is kiderült 
róla, hogy nem csak kiváló sportember, hanem 
igazi lokálpatrióta. Balatonakarattya múltjának 
avatott ismerője. A régi értékek megőrzéseként 
a tervei között szerepel Akarattya történetének 
könyvbe szerkesztése. Képviselőként nagy szere-
pet játszott és játszik mind a mai napig települé-
sünk újabb értékeinek megteremtésében.

Ránky Péter vendége vagyok. Sportos életmód-
ja miatt korát meghazudtolja. Szinte nem is kell 
kérdeznem, megállás nélkül mondja a régi tör-
téneket, a vicces sztorikat. Elbeszélése során ki-
bontakozik a magyar történelem az 50-es évektől 
napjainkig.
– Négy sportágról tudok. Jégkorong, síelés, vi-
torlázás, tenisz. Melyik volt az első, hogy kez-
dődött?

(Egy régi fényképet mutat, melyen ő és a testvére 
látható édesapjukkal Sas-hegyi otthonuk kertjé-
ben. 1956-ot írunk, hatalmas hó mindenütt. A kö-
vetkező képen barátjával pózol a Szabadság hegyi 
Alma réten. Sífelszerelésüket a mai fiatalok meg-
mosolyognák.)
Édesapám nagy síelő volt, Ausztriába járt síelni. 
Abban az időben nem volt olyan egyszerű fel-
jutni az osztrák csúcsokra. Vonattal utaztak. A 
szállásig, az úgynevezett Hüttéig gyalog mentek 
fel sível és hátizsákkal vezető kíséretében. Onnan 
siklottak le egyszer, majd gyalog vissza. Sílift még 
nem nagyon létezett.
A Sas-hegyen volt egy elhagyatott teniszpálya, 
ott fociztam sokat a barátaimmal. Egyik barátom 
édesapja műkorcsolya, pontozó bíró volt. Szeret-
te volna, ha mi is megtanulnánk korcsolyázni. 
Bérletet váltottunk a városligeti műjégre és az 
akkor még csatolós korcsolyával koriztunk. Egy 
idő után már rekeszünk is volt, nem kellet cipel-
ni a korcsolyát. Télen majdnem minden nap ki-
jártunk, ami nem kis teljesítmény volt a távolság 
miatt. Busz, villamos, földalatti. Sokszor meg is 
szidtak minket, mert későn értünk haza. 
1962-ben a Bp. Petőfi SE tehetségkutató versenyt 
szervezett gyorskorcsolyában. Beneveztem, elin-
dultam és megnyertem! Olyanokat vertem meg, 
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mint például Ladányi Gidi, aki szintén egy régi 
akarattyai család tagja, és akinek az édesapja 
gyorskorcsolya bajnok volt. Gidi már igazi gyors-
korcsolyával indult, amit én akkor ott láttam elő-
ször. Az első díj egy mackóruha volt! Képzeld el! 
Akkor egy mackóruha milyen nagy kincs volt!
A Ferencváros jégkorong csapata Póth Öcsi veze-
tésével (legendás fradista jégkorongozó) tehetsé-
ges gyerekeket keresett a serdülő csapatba. A ser-
dülő csapat edzője Szende János volt. Beválogat-
tak, balszélsőt játszottam, kaptam szerelést is. Az 
akkori szerelések minősége nagyon kezdetleges 
volt. Például a lábszárvédő annyira gyenge volt, 
hogy ki kellett tömnünk, hogy védje a lábunkat. 
Pont erre a célra megfelelt egy Szovjetunió nevű 
újság.
A szocializmus egyik vívmánya volt, hogy a spor-
tolóknak május 1-én az egyesülettel központilag 
kellett felvonulni. Ez történt velünk is a Ferencvá-
rossal. A felvonulás alkalmából kaptunk egy va-
donat új zöld-fehér tréninget. Borzasztóan meg-
örültünk neki! De sajnos másnap vissza kellett 
szolgáltatni.
Ifiben Szende János, Bundi volt az edzőnk. A Mil-
lenárisra jártunk edzésre. Ez sem volt egyszerű, 
mert az edzések vagy reggel hatkor, vagy este 9-11 
óra között voltak. Sokszor az utolsó busszal men-
tünk haza. Volt egy jó sorunk, akikkel bejutot-
tunk az ifi válogatottba. 1967-ben érettségiztem, 
akkor volt az ifi VB a Szovjetunióban, Moszkvától 

250 km-re, Jaroszlavlban. Sajnos a tanulmánya-
im miatt nem tudtam velük tartani. Játszottam 
a felnőtt csapatban is Miks Károly edzősége alatt 
olyan nagy nevekkel mint Póth János, Horváth 
Öcsi, Jakabházy, Treplán Béla, Menyhárt Gáspár, 
1967/68-ban bajnokságot nyertünk. Ezekben az 
időkben az első osztályú magyar jégkorong baj-
nokságon nyolc (!) budapesti csapat indult. A 
Ferencváros az 1967/68-as idényben mutatkozott 
be a BEK-ben. Első körben a Klagenfurttal talál-
koztunk. Akkor játszottunk először fedett pályán, 
félelmetes volt, ahogy egy teltházas csarnok üvöl-
tött ellenünk!
A 60-as, 70-es években csak a sportolók utazhat-
tak nyugatra korlátozás nélkül. Egy kis jövedelem 
kiegészítésnek számított az úgynevezett „csen-
cselés”.
– Milyen sztorikat tudsz mesélni nekünk?
Amszterdamba vonattal utaztunk Csehszlová-
kián keresztül oda-vissza. Így tranzit utasoknak 
számítottunk és nem volt olyan szigorú a vám-
vizsgálat. Kifelé a „fekete pénzt” a botzsákban rej-
tettük el, a botokra ragasztott szigetelő szalag alá. 
A botzsákot természetesen velünk, a legfiatalabb 
játékosokkal cipeltették. Nagy volt a majré, hogy-
ha elkapnak, minket büntetnek meg. Hazafelé a 
zólyomi vasútállomáson már vártak minket a ro-
konok és szétosztottuk a szajrét, ők vitték haza.
Egy alkalommal Bécsbe utaztunk szintén vonat-
tal. Az „árut” a hokizsákokba tettük. Hegyesha-
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lom és Győr között a zsákokat kidobáltuk a vo-
natablakokon, és egy vasutas „ismerős” Öttevény 
környékén összeszedte.
– Hogy lett vége a hokinak?
1968-ban másodéves egyetemista voltam és nem 
tudtam teljes erőbedobással részt venni az edzé-
seken. Nagyon kemény edzések is voltak. Nyáron 
például szárazedzéseken ólom övben kellett fut-
nunk. 1971/72-ben Jakabházy László volt a Fradi 
edzője. Levélben értesítettek, hogy a következő 
szezonban már nem tartanak rám igényt. Akko-
riban már a Fradi jégkorong is bomladozott. Ősz-
szel egy vízilabda mérkőzésen találkoztam a ve-
zetőséggel, akkor hívtak, de én már nem mentem 
vissza.
– Síelés?
1974-től a Turista Ellátó Vállalat sítanfolyamokat 
szervezett. Jelentkeztem oktatónak, kaptam fi-
zetést és pótszabadságot. Bánkútra, Nagyhideg-
hegyre és a Magas-Taxra jártunk oktatni. Mint 
oktató jártam továbbképzésekre. A Turista El-
látóból Budapest Tourist lett és kitágult a világ. 
Szőke Zoltán volt a főszervező és már külföldre is 
kijutottunk. Csehszlovákiába, Romániába, Bulgá-
riába. 1974-ben valaki helyett nekem kellett beug-
rani egy oktató helyett Brasso Poiana-ra. Kezdett 
kialakulni egy baráti kör és már maszek alapon 
is szerveztünk síutakat. Megismerkedtem Kürti 
Sándorral, ő is akarattyai érdekelt volt a Kőola-
jipari Üdülőben vitorlázott. Ma világhírű számí-
tógépes adatmentő. Vele tanítottuk a gyerekeket 
síelni az OSC-ben. A Volántourist-on keresztül 
már eljutottunk Ausztriába és Olaszországba is. 
Nagyon sok helyen jártam síelés révén, Kaprun-
ban még gleccser-síelésre is volt alkalmam.
A MÁV Járműkisérleti Osztályán dolgoztam, 
mint járműgépész. A vállalat szakszervezeti bi-
zalmija tudta, hogy síelek és felajánlott egy két-
hetes, két személyes szakszervezeti beutalót a 
Szovjetunióba az Elbrusz hegységbe. Az Elbrusz 
a Kaukázus legmagasabb hegye a grúz határ kö-
zelében. Harmincan utaztunk oda, közülük csak 
hetünknek volt síléce. A szállásunk 2000 méter 
magasan állt, csodálatos hely volt. Jókat síeltünk, 

de egy valamit kihagytunk, a mínusz 19 fokos hi-
degben tartott reggeli tornát.
– Vitorlázás?
1985-ben összebarátkoztam Tormási Gyurival. 
Nekünk Akarattyán már 1965-ben volt egy Sza-
lonka típusú vitorlásunk. Gyurinak volt egy Star 
csillaghajója. Elhatároztuk, hogy építünk egy sa-
ját hajót, egy Rebellt. (A Rebell egy hajóosztály. 
Balatoni körülményekre ideális túrahajó. Régeb-
bi vágású túrahajó, kiváló menettulajdonságok-
kal. Hajdanán a Balaton egyik legkedveltebb és 
legtöbb példányszámban eladott hajótípusa volt. 
Gyártását már befejezték, de jelenleg is több száz 
ilyen hajóval találkozhatunk a Balatonon.) A héj 
és a tőkesúly a Rózsadombon állt egy telken. Na-
ponta munka után feljártunk oda és 2 évig dol-
goztunk rajta. Az üres testet Alsóörsre szállítot-
tuk. Sokáig versenyeztünk a Rebell-lel, a legjobb 
eredményünk egy bajnoki ezüstérem volt.
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A 90-es években – Tormási Gyurival – egy újabb 
hajóval akartunk versenyezni, Reginával. Ezt a 
hajót viszont már nem mi építettük, kiadtuk So-
ponyai Géza műhelyébe. Éveken keresztül ezzel a 
hajóval versenyeztünk. Aztán egyszer valami bu-
taságon összevesztünk. Azóta már kibékültünk 
és csak nevetünk rajta, hogy milyen semmiségen 
vesztünk össze. Gyuri megvásárolta a részemet, 
és én vettem egy másik Reginát. A hajó azóta is 
megvan, a Balatonfői Yacht Klubban van, Aka-
rattya a neve. Lányaimmal, Zsófival és Lilivel ver-
senyeztünk sokat. Az 50. Kékszalag volt az utolsó 
verseny, amin elindultam.
1986-tól a TVSK klubtagja vagyok. Az év elején 
mindig megnéztük a versenynaptárt és előre befi-
zettük a nevezési díjakat. Majdnem minden ver-
senyre jött velem a családom. Ha ők nem jöttek, 
akkor két barátommal, Izsák Lacival és Ambrus 
Gáborral versenyeztem.

1992-ben volt Kolumbusz évfordulója, 500 évvel 
azelőtt fedezte fel Amerikát. Ennek tiszteletére 
egy óceán átkelő emlékversenyt rendeztek. Elha-
tároztuk, hogy elindulunk ezen a versenyen. Saj-
nos engem a cégem nem engedett el ilyen hosszú 
időre, de Tormási Gyuri és Ambrus Gábor bará-
taim egy Balaton-31-es hajóval átkeltek az óceá-
non.
Gábor barátommal az Adrián kerestünk egy 
roncs hajót. Meg is találtuk Pulán. Ez a hajó már 
megkerülte a Földet is. Nagyon sokat dolgoztunk 
vele, nem mindig megfelelő körülmények között, 
sokszor rekkenő hőségben. De megérte, mert vé-
gig hajóztuk vele az egész Adriát Pulától Dubrov-
nikig.
– Tenisz?
Teniszben nem versenyeztem soha. Teljesen 
amatőr vagyok és sokszor párosban szeretek ját-
szani.
Péter, köszönöm ezt a kalandos, sportos időuta-
zást. Kívánom, hogy még nagyon sokszor szállj a 
vízre, most már az unokáiddal együtt!

Ventics Ágnes
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Akarattyai programok 2021

Kedves Akarattyai Lakosok!

Az egész világot érintő járvány miatt a közösségi programok, találkozások korlátozva vannak. Tavaly 
jó néhány programnak búcsút kellett intenünk, de reméljük, hogy az idén már tudunk találkozni!

III. 22.  Plakáton Víz Világnapja
IV. 22.  Plakáton Föld Napja
V. 8.  16:00 Rákóczi park Közgyűlés
V. 30.  11.00 Rákóczi park Gyereknap
VI. 4.  18:00 Rákóczi park Koszorúzás a Trianon Emlékkőnél és a Rákóczi szobornál
VI. 19.  8:00 Rákóczi park Szent Iván éj, gyermek műsor, piknik 
   „A megye 7 csodája” tábla felavatása a Magasparton
VI. 26.  19.30 Rákóczi park Budapest Ragtime Band koncert
VII. 3.  8:00 Magaspart reggeli torna
VII. 10.  8:00 Magaspart reggeli torna
VII.10.  18:00 Körszínpad Horváth Csenge sanzon, jazz, vers
VII. 13.  8:00 Magaspart reggeli torna
VII. 17.  8:00 Magaspart reggeli torna 
VII. 7.  19:00 Szépkilátás/Körszínpad Praznovszky est
VII. 24.  8:00 Magaspart reggeli torna
VII. 31.  8:00 Magaspart reggeli torna
VII. 31.  9:00 Magaspart Fuss Velünk a Magasparton!
VIII. 5.  18.00 Rákóczi park Függetlenség Napja
VIII. 7.  8:00 Magaspart reggeli torna
VIII. 7.  9:00 Bercsényi strand Függetlenség Napi Úszás
VIII. 14.  8:00 Magaspart reggeli torna
VIII. 14. 16:30 Rákóczi Park Közgyűlés
VIII. 14. 18:00 Rk. templom Templomi szobrok felszentelése
VIII. 14. 18:30 Rk. templom  Szeles Péter koncertje
IX. 4.  18:00 Szépkilátás/Körszínpad Praznovszky est
IX. 11.  18:00 Szépkilátás/Körszínpad Találkozás: Haumann Péter?, Szombathy Gyula?, Tokody Ilona?
X. 23.  Rákóczi park Nemzeti ünnep

Több program kérdéses. A programok a járványhelyzet függvényében alakulnak.
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Ne dobd el!

Köszönjük!
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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 Aka-
rattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a jövőben. 
Az Akarattyai Napló jogot formál a beérkezett képek újságunkban történő felhasz-
nálására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője nevé-
nek feltüntetésével. A képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról. Csak 
elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk lehetőség szerint legalább 5 MB mé-
retű 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 fel-
vételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják Aka-
rattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.

Az Akarattyai Napló kapható az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint 
e-mail cím megadása esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levele-
ző listára, és körlevélben elküldjük. A lap letölthető a www.balatonakarattya.hu honla-
punkról is. Újságunkat megtalálja a következő helyeken: Hanák ABC, Vollár Zöldség-
bolt, FOCUS-COOP BT, Posta, Lila ABC, Pelso ABC, Szépkilátás Bisztró. Kérjük az 
olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak 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

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Balatonakarattya Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Közösségi Ház és Könyvtár, 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

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

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

ISSN 2415-9336

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

Az Akarattyai Napló teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik, amely tekintetében a kiadó minden jogot
fenntart. Az újságot, vagy annak részeit bármilyen formában reprodukálni, közzétenni

(beleértve az interneten történő közzétételt), terjeszteni, többszörözni kizárólag a kiadó előzetes,
írásbeli engedélyével lehetséges.

Az Akarattyai Napló terjesztése

Megrendelés:
hivatal@balatonakarattya.hu
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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
………………………………………..
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 pa-
rancsnokság: ☎ 88/590-625
…………………………………………
Vasútállomás: ☎ 88/481-017
………………………………………..
E-ON: Veszprém, Kossuth L. u. 6.
☎ 40/220-220
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/533-533
…………………………………………
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok ☎ 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 Egyesü-
let: 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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Jön, jön a szél, friss föld szaga száll,
létre gyötörte magát a halál,
nincs lehetetlen, van te meg én –
túl vagyunk, látod, a tél nehezén.

(Szabó T. Anna)


	_GoBack

