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KözleKedési játszótér épül

átalaKul a vasúti megállóhely

átadtáK a másodiK oKos zebrát
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Az átadására 2021. április 14-én került sor a 71-es 
főút, Rákóczi út és Koppány sor kereszteződésé-
nél. Az átadáson részt vett Kántor Péter, a Ge-
nerali a Biztonságért Alapítvány képviseletében. 

Rádi Béla, a Generali ügynökségvezetője Szűcs 
Alfréd projektvezető, Pearl Enterprises Kft. a ki-
vitelező megbízásából.
A 71-es főút kettészeli a települést, a helyi lakosok 
és a nyaralók ennek keresztezésével közleked-
nek. Az átkelő a település egyik legforgalmasabb 
szakaszán helyezkedik el. A közelben távolsági 
autóbuszmegálló, strand lejáró és több panzió is 
található. Ezen a szakaszon halad át a kerékpárút 
is, a zebrán átkelve lehet megközelíteni azt is. Ide-
genforgalmi szezonban a forgalom megsokszo-
rozódik, ilyenkor naponta 1200 ember kel át itt, 
köztük gyerekes családok, kerékpáros túrázók. 
Nyári hétvégeken naponta átlagosan csaknem  
8000 gépjármű halad át a kereszteződésen. Saj-
nos ezen az útszakaszon történt már gyalos-
gázolás.
A SafeCross Okos Zebra egy olyan közlekedés-
biztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhe-
lyezett „aktív LED” prizmák segítségével, villogó 
fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt 
gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. Az 
SafeCross Okos Zebra rendszer keretében az út 
két szélén elhelyezett kamerák érzékelik a gya-

Második „okos zebra” Balatonakarattyán
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logosok áthaladását. Ez a jelzés kizárólag addig 
tart, ameddig a gyalogos áthalad az úttesten. Így 
a jelzés csak akkor lép működésbe, amikor az va-
lóban indokolt. A rendszer célja, hogy az adott 
gyalogátkelőnél a járművezetők számítsanak rá, 
hogy ha villog a LED, akkor gyalogos halad át 
és meg kell állniuk. Az autós látótere a sebesség 
növekedésével egyre szűkül. A sofőr még 50 km/
órás sebességnél is a gyalogátkelő teljes szélessé-
gének csak 60%-át (középső részét) látja élesen. A 
perifériás látómezőből lelépő gyalogosra hívja fel 
a figyelmet a vezető látóterének fókuszában fel-
villanó fény.

A balatonakarattyai okos zebra költsége 2,8 
MFt volt, melyet 50-50%-ban az önkormányzat, 
illetve a Generali a Biztonságért Alapítvány fi-
nanszírozott.
A Generali a Biztonságért Alapítvány egyik fő cél-
kitűzése a baleset-megelőzés, a gyalogosok védel-
me. A 71-es főút ezen szakaszán nagyszámú helyi 
lakos és nyaralóvendégek, kerékpáros túrázó kel 
át, a gyalogátkelőt ezért most egy okos zebrával 
tettük biztonságosabbá.

Matolcsy Gyöngyi 
polgármester

Összefoglaló a járványhelyzetről

Önkormányzatunknál az év elején sajnos – majd-
nem egyszerre – több kollegánk is elkapta a koro-
navírust. Kolleganőnk, Tóth Bianka a betegsége 
alatt is próbálta otthonról végezni a munkáját, 
de állapota romlott és kórházba került. Kitartó-
an küzdött a vírussal, azonban szervezete feladta 
a harcot, mely során 2021. március 23-án örökre 
eltávozott.
A járvány terjedése miatt a hivatalban a szemé-
lyes ügyfélfogadás szünetelt, így a telefonhívások 
száma megnövekedett, ami nagyobb terhet je-
lentett a két hivatali dolgozóra – ők már a tavalyi 
évben átestek a víruson –, akik priorizálták az el-
intézendő ügyeket.
A betegség miatt otthontartózkodó kollégák – az 
állapotuk függvényében – igyekeztek a feladatokat 
távmunkában ellátni, melyet ezúton is köszönök 
nekik, valamint köszönöm a két kitartó kollegám 
munkáját is. Az adók befizetésével kapcsolatban 
rengeteg telefon érkezett a hivatalba, melyet úgy 
próbáltunk „orvosolni”, hogy a kolleganő, az ott-
honi vezetékes telefonját üzemelte be erre a célra, 
hogy az ügyfelek segítségére legyen.
Anyakönyvi- és építésügyekben – természetesen 
a szabályok betartása mellett – továbbra is szemé-
lyesen fogadtuk a hivatalban az ügyfeleket.

Azt mondhatom, hogy a kollégáim ebben a na-
gyon nehéz helyzetben is helytálltak.
Köszönöm a munkájukat!

Zsapka Beáta 
kirendeltség-vezető
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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 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 
a következő döntéseket hozta meg:

2021. február 19.

1.) Hulladékgazdálkodási közbeszerzés bíráló 
bizottsági tagjainak megválasztása.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási köz-
beszerzés bíráló bizottsági tagjainak, az alábbi 
személyeket javasolja megválasztani: 
Pénzügyi bíráló bizottsági tag: Molnár Róbert 
tanácsadó
A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai bíráló 
bizottsági tag: Németh Sándor mérnök
Jogi közbeszerzési bíráló bizottsági tag: Dr. Fü-
löp Zoltán ügyvéd és felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadó

2.) Balatonakarattya állomás és Csittényhegyi 
állomás építése tárgyában környezeti vizsgálat 
szükségességének megítélése.
Balatonakarattya településrendezési eszközök 
módosítása (345/2012. (XII. 6.) Korm. rende-
letben, mint nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt beruházás) a környezeti vizsgálat lefoly-
tatása szükségességének eldöntéséről
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Balatonakarattya kiemelt 
fejlesztési területekre és kiemelt beruházásokra 
vonatkozó településrendezési eszköz módosítá-
sok esetében figyelembe véve a környezetvédel-
méért felelős szervek véleményét, a tervezett mó-

dosítással érintett terület nagyságára, valamint 
mivel a módosítás következtében jelentős kör-
nyezeti hatások nem várhatóak, az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 
vizsgálat lefolytatását, illetve környezeti értékelés 
készítését nem tartja szükségesnek.

2021. március 10.

1.) „2021. évi Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi 
utak, járdák hidak felújítása” támogatására 
szolgáló pályázat történő indulás.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kijelenti, hogy indulni kíván 
a 2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák, 
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hidak felújítása elnevezésű pályázaton. Továbbá 
kijelenti, hogy a szükséges 6.244.553 Ft összegű 
önerő rendelkezésre áll, azt az önkormányzat a 
megvalósítás során biztosítja.

2.) Döntés a Balatonakarattya belterület 3527/1, 
a 3528/2 és a 3529 helyrajzi számú ingatlanok 
elővásárlási jogáról.
A GARDA Ingatlanfejlesztő, Ingatlanbefektetési 
Alap, mint a Balatonakarattya belterület 3527/1 
hrsz.-ú, a Balatonakarattya belterület 3528/2 
hrsz.-ú és a Balatonakarattya belterület 3529 hely-
rajzi számú ingatlanok tulajdonosa, valamint a 
Corvin Tér Invest Kft. között létrejött ingatlan 
adásvételi szerződésben leírt vételáron Balato-
nakarattya Község Önkormányzatának nem áll 
rendelkezésére a három ingatlan megvásárlásához 
szükséges pénzügyi fedezet, ezért lemond az 
elővásárlás jogáról.

2021. március 12.

1.) Balatonakarattya Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 5/2021. (III. 12.) önkor-
mányzati rendeletének megalkotása az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről.

2.) A polgármester beszámolójának elfogadása 
a költségvetés elfogadásáig teljesült bevételek-
ről és kiadásokról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a polgármester költségvetés elfoga-
dásáig teljesült bevételekről és kiadásokról szóló 
beszámolóját elfogadja.

2021. március 31.

1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Balatonakarattya település Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját az 53/2016. (III. 31.) 
önkormányzati határozatában hagyta jóvá, me-
lyet az új Program elkészítéséig hatályban kíván 
tartani.

2021. április 7.

1.) „2021.évi Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása – Belterüle-
ti utak, járdák hidak felújítása” támogatására 
szolgáló pályázat történő indulás.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 24/2021. (III. 10.) önkor-
mányzati határozatát az alábbiak szerint egészíti 
ki:
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2021. évi Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
keretében a 2065 hrsz. Köztársaság utca (Deák 
F. – Szabadság utca közti szakasza), a 2024 hrsz. 
Köztársaság utca (Szabadság u. – Árpád u. közti 
szakasza), a 2314 hrsz. Köztársaság utca (Árpád u. 
– Rákóczi u. közti szakasza) és a 2795 hrsz. Köz-
társaság utca (Rákóczi u. – Thököly u. közti sza-
kasza) utca felújításáról döntött.
Az önkormányzat a pályázati önerőt a 2021. évi 
költségvetés általános tartalékának terhére bizto-
sítja.

2021. április 14.

1.) Balatonakarattya 2934/7 hrsz.-ú ingatlan 
elővásárlásáról szóló döntés meghozatala.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Melai Mária (8172 Balaton-
akarattya, Koppány sor 40.), mint eladó és 
Pásztor Nándor, mint vevő között létrejött 
adásvételi szerződésben leírt 15 millió forint 
vételáron és feltételek mellett a Balatonakarattya 
2934/7 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingat-
lanon álló Napfény pavilonsor 6. sz. felépítmény 
elővételi jogával nem kíván élni.
Balatonakarattya Község Önkormányzata tájé-
koztatja a vevőt, hogy a tervei között szerepel a 
pavilonsor jelenlegi helyének megváltoztatatása.
Az önkormányzat tájékoztatja az eladót, hogy Ba-
latonkenese Város Önkormányzatának is szüksé-
ges nyilatkoznia az elővásárlási jog lemondásá-
nak tárgyában.
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Közlekedési játszótér épül a Rákóczi parkban
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Balatonakarattya vasúti megállóhely épületének átalakítása

A Balaton környéki vasútvonalak fejlesztése rég-
óta időszerű és szükséges beavatkozás volt az or-
szág egyik legfontosabb turisztikai célpontjának 
korszerű elérhetősége érdekében. A Balaton kö-
rüli vonalak állomásain és megállóhelyein talál-
ható építmények (esőbeállók, felvételi épületek) 
rekonstrukciójának célja, hogy az állomány mi-
nősége javuljon, az utaskomfort az utasforgalmi 
terek felújításával növekedjen, a megújult arcu-
latú vasútállomások megfelelően képviseljék a 
Balatoni desztináció turisztikai érdekeit, illetve 
a sok helyen hiányzó akadálymentes kapcsolatok 
kiépüljenek, figyelembe véve a hosszú távú fenn-
tarthatóságot és üzembiztonságot. Mindemellett 
az állomási környezet rendezésével a közlekedési 

kapcsolatok – intermodalitás – javítását is célozza 
a projekt.
A vasútvonalakon megtörtént fejlesztésekhez 
kapcsolódva került megindításra, mind az északi 
parton, mind a déli parton számos felvételi épület 
és környezetének felújításának előkészítése, egy-
ben az északi parton még hiányzó akadálymen-
tesített peronok tervezése. A tervezési folyamat 
jelenleg is folyamatban van, az építési engedélyek 
rendelkezésre állnak. A program részét képezi 
Balatonakarattya megállóhely is, amely a balato-
ni kerékpározás szempontjából különösen fontos 
szerepet tölt be.
A korszerű épület a korábbiakhoz képes jelentős 
funkcionális többlettel bír majd (akadálymentesí-
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tés, lift, fedett kerékpár pont, nagyobb fedett váró, 
korszerű váró üvegfalakkal a peron felé, a MÁV-
START Zrt. előírásait kielégítő pénztárblokk). 
Az új épület a település felől (az utca szintjéről) 
is megmutatja magát a megállóhely egy földszin-
tes épület formájában, illetve a Budapest felől 
vonattal érkező kerékpárosoknak, az utcáról lát-
ható megjelenése azonban a kapufunkciót hang-
súlyozza, az utcaszinten megjelenő épületrészek 
hátrahúzásra kerültek, az új épület elsősorban a 
mai rézsűre épül rá. Balatonakarattya megálló-
hely jelenti a Balaton kapuját, amin keresztül rá-
lépnek a tavat megkerülő kerékpárútra, tehát az 
épület egyfajta fogadóépületként fog működni a 
fejlesztés megvalósulása után, ez adja a felső szin-
ten kialakított kerékpáros pont (bérlemény) lét-
jogosultságát is.



2021. március-április Önkormányzat

9

Balatonakarattyai értékek

Természeti kincsek
Földrajzi helyek
•	Magaspart a megye 7 csodája
•	Kilátók
•	Kisfaludy sétány
•	Liszt Ferenc sétány
•	Koppány sor

Növények
•	Rákóczi fa (maradványa)
•	Hársfa sor
•	Platán sor
•	Utcai gyümölcsfák
•	Tátorján
•	Szelíd gesztenyefa (Batsányi u. 18.)
•	Mamutfenyő Ady E. utca

Tárgyak
•	Tulipános kapudísz
•	Padok
•	Koltai József összes könyve
•	Digitális adattár
•	Öböl TV videófelvételei
•	Akarattyai Napló
•	Régi képeslapok
•	Adomány fényképek

Hírességek
•	Kodolányi János író
•	Kosztolányi Dezső

•	Veres Péter író
•	Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrász
•	Királyfalvi Kraft Károly festő
•	Fischer Anni zongoraművész
•	Cselényi József népdalénekes
•	Buchner Antal karnagy
•	Szabó Sándor színész
•	Pécsi Sándor színész
•	Tokody Ilona

Sportolók
•	Grosits Gyula labdarúgó kapus
•	Dalnoki Jenő labdarúgó
•	Nyilasi Tibor labdarúgó
•	Szokolai László
•	Koltai Kolhanek József labdarúgó
•	Lábteniszezők
•	Saáry Éva/Marika műkorcsolya
•	Ladányi Gedeon gyorskorcsolya
•	Saly Borbála torna
•	Szeles Dezső jégkorong
•	Hamvas Imre vitorlázó
•	Úrvári Sándor torna

Civilek
•	Fürdőtelep Egyesület
•	Partalja Egyesület
•	Nyugdíjas Egyesület
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Adóügyek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is 
elkészíti az szja-bevallási tervezeteket, amiket 
március közepétől érhetnek el az adózók a NAV  
eSZJA oldalán.
Akik a hivatal segítsége nélkül maguk szeretnék 
elkészíteni bevallásukat, azok már most hozzá-
férnek a 20SZJA bevallás webes kitöltőprogram-
jához.
A NAV eSZJA oldalán minden aktuális bevallási 
információ elérhető. A NAV idén is minden adó-
zónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vállal-
kozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az 
áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is ké-
szít személyijövedelemadó-bevallási tervezetet, 
ami KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus, e-személyi 
igazolvánnyal történő vagy telefonos azonosítás) 
után 2021. március 15-étől érhető el a NAV hon-
lapján.
Ettől függetlenül a NAV már most közzétette a 
20SZJA szja-bevallási nyomtatványt, a kitölté-
séhez szükséges webes felület és a hagyományos 

Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) 
elérhetőségét.
Azok, akik maguk készítik el bevallásukat, már 
használhatják a webes kitöltőprogramot is, ami 
a legegyszerűbben a NAV eSZJA oldaláról érhető 
el. Az elkészített bevallások leggyorsabban elekt-
ronikusan küldhetők be, azonban a NAV felülete 
akkor is alkalmas a bevallás kitöltésére, ha valaki 
nem az Ügyfélkapun nyújtja be azt, hanem ha-
gyományos módon kinyomtatva, papíron.
Az szja bevallásának és befizetésének határideje 
egységesen, mindenki számára 2021. május 20. 
A NAV eSZJA oldalán már minden aktuális be-
vallási információ elérhető, emellett a NAV fo-
lyamatosan közzéteszi az aktuális tudnivalókat, 
a bevallási tervezettel kapcsolatos határidőket és 
teendőket.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a koráb-
bi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni 
elektronikusan és papíron is.

Nemzeti Adó és VámhiVAtAl

Kollégánktól, barátunktól, Tóth Biankától búcsúzunk

Fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy hivata-
lunk dolgozóját, Tóth Biankát életének 27. évében, 2021. 
március 23-án a koronavírus elragadta tőlünk.

Bianka kiváló humorával, jó szívével, segítőkészségével 
és szakmai tudásával nagyon hamar megtalálta a közös 
hangot a vezetőséggel és a munkatársaival egyaránt.
Biankát a teljes kollektíva tisztelte, becsülte, szeret-
te nyíltságáért, őszinteségéért és nélkülözhetetlen 
pénzügyi szakértelméért.
Jó munkatárs és nagyon jó barát volt.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.

„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit 
még utoljára akartál mondani.”
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A magyar költészet napja

Pilinszky János: József Attila emlékkönyvébe
„Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma – költők 
tudják csak igazán! – egész világ a birtoka: fűszá-
lak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket 
büntetlenül senki többé el nem vehet tőle.”

A magyar költészet napját Magyarországon 
1964 óta József Attila születésnapján, április 11-

én ünnepeljük. Ebből az 
alkalomból minden évben 
irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, és 
versenyekkel tisztelegtünk 
a magyar líra előtt.
Ezek a megemlékezések az 
idén a kialakult járvány-
helyzet miatt új formát öl-
tenek. A balatonakarattyai 

könyvtár otthoni versolvasásra buzdítja a versek 
kedvelőit.

József Attila: Kész a leltár (részlet)
Magamban bíztam eleitől fogva – 
ha semmije sincs, nem is kerül sokba 
ez az embernek. Semmiképp se többe, 
mint az állatnak, mely elhull örökre. 
Ha féltem is, a helyemet megálltam – 
születtem, elvegyültem és kiváltam.

József Attila: Nem emel föl (részlet)
Nem emel föl már senki sem, 
belenehezültem a sárba. 
Fogadj fiadnak, Istenem, 
hogy ne legyek kegyetlen árva.

József Attila: Reménytelenül (részlet)
A semmi ágán ül szivem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szeliden 
s nézik, nézik a csillagok.

Könyvajánló

Vass Albert: A funtineli boszorkány
A magyar késő romanti-
ka remeke. Egy csodálatos 
táj, egy rendkívüli lány, egy 
különleges élet: egy kor 
rajza – az örökkévalóság-
nak.
„És írja meg, hogy nagyon 
hosszú volt a tél, de most 
már vége van, és a juhok is 
bárányoznak már, és... és 
írja meg, hogy én is várom 

már, hogy visszajöjjön onnét... és hogy... lehet, 
hogy ott minden sokkal szebb, mint itt, de itt most 
már tavasz van, ezt írja meg, hogy tavasz van, 
és... a virágokról írjon neki, meg a madarakról, 
meg hogy este... írja meg, hogy egy kis ökörszem 

fészket rakott a tűzifa között, és máshonnan kell 
vegyem a fát, és hogy már csak ő hiányzik egye-
dül... ezt írja meg, Birtalan bácsi. Hogy már csak 
ő hiányzik egyedül.
Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mind-
egyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen 
lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely 
élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. Minden 
ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecské-
nek a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. 
Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, 
a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával 
elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, 
érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával 
a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész. 
Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj a 
gyökérre.”
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Moldova György: Lefelé a lejtőn

Egy még fiatalos, a gondokban megszőkült ötven-
hét éves asszony meséli: 
– Mikor nyugdíjba mentem, úgy éreztem, kinyílt 
előttem a világ. Se kutyám, se macskám, csak ma-
gammal kellett foglalkoznom, megvalósítottam 
életem két nagy vágyát: vettem egy piros kala-
pot és megtanultam síelni. A piros kalapot aztán 
elraktam a szekrény mélyére, mert a barátnőim 
„hamiskártyásnak” kezdtek becézni, tudniillik 
hogy tökre pirosat teszek, de a síelés fokozatosan 
a szenvedélyemmé vált. 
A Normafa laposabb lejtőin kezdtem, a tréne-
rem eleinte nem sokat várt tőlem, azt ajánlotta, 

hogy ve-
gyek né-
hány erős 
edzést, és 
hag yjam 
abba, de 
én kitar-
t o t t a m , 
egyre me-

redekebb lejtőkre is kimerészkedtem, végül tavaly 
úgy döntöttem, hogy kimegyek Ausztriába, és 
megpróbálkozom a nagy alpesi pályákkal. Befi-
zettem egy kilencnapos tiroli útra, és vettem kéz 
alatt egy csodálatos egybeszabott kék síoverált, 
csupa zseb, csupa cipzár, térdben párnázva, boká-
ban raffolva, mit mondjak, gyönyörű darab volt. 
És este – mert azért nem akartam túl sok szem-
tanút, ott álltam a tubenthali pályán. Istenem, én, 
Kovács Valéria a Népszínház utcából, hátsó udvar, 
csigalépcső, vettem egy mély lélegzetet, aztán 
elindultam. Az első szakasz simán ment, a nagy 
meredek előtt egy kis pihenőrészen megálltam 
egyet lihegni. De nemcsak lihegni kellett, hanem 
egyebet is, úgy látszik, felfázhattam, mivel a dolog 
igen sürgősnek látszott, már nem tudtam volna 
visszamenni a szállásunkra, körülnéztem és 
nem láttam senkit, lekuporodtam. Egy baj volt, 
a szuper overálomat nem lehetett szétkapcsolni, 

csak egyben húzhattam le, a pulóvert a nyakamba, 
így válltól bokáig teljes natúr szépségemben mu-
tatkoztam. Egyszóval lekuporodtam és a költővel 
szólva a munka éppen dandárjában volt, mikor 
legnagyobb megdöbbenésemre a síléc megindult 
alattam – úgy látszik, rosszul vágtam le a hóeke-
helyzetet. Először csak szép lassan csúsztam, az-
tán felgyorsultam és kísérteties sebességgel vág-
tattam lefelé a meredek lejtőn. Ha nem akartam 
kitörni a nyakam, fel kellett állnom és felvennem 
a szabályszerű testtartást, a pulóverem a nyakam-
ban, a bugyi, az overál a bokámon. Mit mondjak, 
voltam már boldogabb is, végig azt hajtogattam 
magamban: 
– Istenem, ha túlélem, adok ezer forintot az új 
Nemzeti Színházra. 
Végül megcéloztam egy bokrot, a bokor már nem 
tudott kitérni, kificamítottam a csuklóm, de az 
ép kezemmel végre fel tudtam húzni a bugyimat. 
A hegyi mentők értem jöttek, és lekísértek az el-
sősegélyhelyre. A bőrkanapén egy öregfiú feküdt 
ideiglenes kötéssel a törött lábán, síléce roncsai-
val akkor gyújtottak be a kályhába. Míg az orvos-
ra vártunk, beszélgetésbe elegyedtünk. 
– Ön szintén kezdő, uram? 
– Én, nagyságos asszonyom? Negyven éve síelek. 
Alsó-Ausztria többszörös lesiklóbajnoka vagyok 
és most először sérültem meg. 
– Mi történt? 
– Ez maga volt a pokol, asszonyom. Siklok lefe-
lé a pályán a magam nyugodt ritmusában, mikor 
mögülem felbukkan egy boszorkány, a pulóverje 
a nyakában, az overálja a bokáján, egyébként tel-
jesen meztelen, még a vakbél-operációjának a he-
lye is látszott, egyébről nem is beszélve. Üvöltve, 
teljes sebességgel elvágtatott mellettem, annyira 
megdöbbentem, hogy nekimentem egy fának. De 
csak kerüljön a kezembe ez a boszorkány. Ön is 
az ő áldozata volt, asszonyom?
– Én is – mondom, és eltöprengtem, hogy mennyi 
levonással adnák vissza a nyolcnapi üdülési díjat.
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Akarattyainak lenni 

A 80-as évek végén járunk. Akarattyán nagyon 
komoly közösségi élet működött a fiatalok köré-
ben. Nem volt még mobiltelefon, de mégis napi 
szinten találkoztunk kb. 20-an, és ez a létszám 
hétvégén még 10 fővel gyarapodott a nyaraló ba-
rátainkkal, még a téli hónapokban is. A találkozási 
hely a Ságvár utcában a Takács Gyurinál volt. Az 
ő telkén állt egy garázs, ahol egy, a kornak megfe-
lelő kis konditerem volt kialakítva. A másik állan-
dó hely a mostani kis körforgalom környékének a 
vasút felőli oldalán, a járdán volt pozícionálható. 
Az egyik legfiatalabbként csöppentem bele ebbe 
a baráti körbe, talán 7. ált isk. koromban. Itt min-
denki komoly egyéniség volt, felnéztem rájuk. 
Mit jelentett nekem ez akkor? Biztonságot, ösz-
szetartást, barátságot. Később csapatosan jártunk 
discóba Kenesére és gyalogoltunk haza hajnal-
ban még a sűrű mínuszokban is. Probléma néha 
volt, de az akarattyaiak annyira összezártak, hogy 
a konfliktus ritkán vett csak durva fordulatot. 
Abban az időben éreztem előszőr, milyen menő 
dolog akarattyainak lenni. És akkor a nevek ran-
dom. Takács Gyuri, aki apánk mellett és helyett 
apánk volt, a sport, a barátság, és a szeretet jel-
lemezte hozzánk állását. És a nevek; Szűcs Józsi, 
Hajas Norbi, Kerekes Géza, Molnár Laci, Mocher 
István, Kovács Karcsi, Harsányi Tamás, Kerekes 
Rezső, Bárdosi Imi, Belső Gábor, Hanák Attila, 
Harsányi Imi, Hegedűs Zoli, Sárosdi Joci, Szabó 
Zsolti, Sárosdi Miki, Hegedűs Szabi, Molnár Peti, 
Scheffer Zsolti, Horváth Gábor, Hatos István, 
Molnár Robi, Hanák Enikő, Rozs Veronika, Val-
ter Móni, Visy Raffael, és a nyaralós stáb, Imré-
dy Szabolcs, Teleki Sándor, Tancsa Péter, Arany 
András, Hegedűs Jani, Horváth Andris. Az a 
csapat a 90-es évek végéig aktívan összejárt, min-
denki tudott mindenről, ami a másikkal történt.
A séták a magasparton, foci a parkban, vagy a 
strandjaink rendszeres látogatása, a napi mini-
mum 4 óra együtt töltött idő erőssé kovácsolta 
a csapatot. A szüleink is nyugodtan engedtek el 

bárhova, tudták, hogy biztonságban vagyunk. 
Ebben a baráti körben tanítottak meg a srácok 
motorozni. Hajas Norbi enduron kivételes te-
hetség volt, mindig berhelt valami crossmotort, 
vagy épített homokfutót. Amikor azt írom meg-
tanított azt úgy értem, hogy a Bercsényi strand 
főépületének teraszán látta fontosnak, hogy elő-
ször a lépcsőn való motorozást kell megtanulni, 
mert az tök fontos. Így történt, hogy az édesapám 
vette motor az első útján súlyos sérüléseket szen-
vedett, és a hátamra kötözve vittem haza a kipu-
fogót. Utána 1 napig nem motorozhattam, ez volt 
a büntetésem. Korcsolyázni is hasonlóan, rögtön 
a mély vízbe sztori volt, jégkorongütővel kerget-
tek bennünket a jégen, úgyhogy gyorsan röhögve 
menekültünk, de pillanatok alatt megtanítottak 
bennünket korizni, és hát mondanám, hogy az 
akarattyai srácok nagyon jól koriztak. A Kovács 
Karcsi, ha kedve volt, szaltót ugrott a korcsolyá-
val a lábán, meg simán az utcán is. Hanák Attila, 
Bárdosi Imi a fociban jeleskedtek, és ez a sokfé-
leség jellemezte a baráti kört, melyben soha nem 
unatkoztunk. Nagy hóban a szántóföld domb-
jain szánkóztunk, de ez sem csak úgy, hiszen az 
olyan egyszerű lett volna. Egy közel 20 nm-es 
mezőgazdasági fóliát terítettünk le, amire felfér-
tünk és úgy bucskáztunk lefele néha elég komoly 
tempóban. A nyár folyamán általában mindenki 
vállalt munkát strandon, kölcsönzőben, vízimen-
tő, vendéglátós munkakörökben kerestük meg az 
őszi ruhadarabokra a pénzt. Útban az iskolába, 
buszon utazva is gyakran hallottam más embe-
rektől mikor összesúgtak, itt vannak az akarattya-
iak, és irigy pillantásokat kaptunk, amikor a bu-
szon összetalálkozva, mosolyogva köszöntöttük 
egymást. Ezt az összetartó szemléletet próbálom 
átadni a lányaimnak is, mert a gyerekeink lassan 
abba a korba lépnek, amikor rájönnek, menő do-
log Akarattyainak lenni.

Rozs Péter 
alpolgármester
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Váratlan találkozás

Az 1958-as nyári idény kezdetén történt az aka-
rattyai Bercsényi lejáróban. Az emlékezetes tör-
ténetet hosszú töprengés után azért tartottam 
fontosnak az utókor számára írásban is megörö-
kíteni, hogy elsősorban az olvasó, és a későbbi 
helyi történetíró ismerje meg az ötvenes évek 
akarattyai közhangulatát. Akarattya fejlesztése 
érdekében vívott esetenként veszélyes, kockáza-
tos, kemény és szívós küzdelmek a helyi tanácsi 
vezetéssel, melyek már az ötvenes években vet-
ték kezdetüket és sajnos a mai napig sem szűntek 
meg, legfeljebb időszakonként, ciklusonként ki-
sebb-nagyobb mértékben mérséklődtek.
1957-58-ban kezdő mérnöki gyakorlói éveimet 
töltöttem a földmérő és talajvizsgáló vállalat mér-
nökgeológiai osztályán. Dr. Juhász József szak-
osztályvezető kiváló főnököm egyik alkalommal, 
örömmel újságolta, hogy az 1957-ben alakult Ba-
latoni Intéző Bizottság titkárságáról megbízási ér-
kezett egy akarattyai tervezési munkára. A meg-
bízás kezdeményezője Holényi László a BIB első 
főmérnöke volt.
A tervezési megbízás elsődleges célja az volt, 
hogy a Bercsényi lejáróban levő régi majorsági 
épület állatállományának vízellátását a Bercsényi 
strandon levő, korában épült fúrt kút felújításá-
val és bekötésével (néhány száz méter vezeték 
megépítését megépítésével) kell megoldani. Az 
állatállomány itatása ugyanis addig közvetlenül a 
Bercsényi strandon levő fúrt kútból a helyszínen 
történt. Az állatállomány egy része sajnálatos mó-
don a nyári fürdési idényben is több alkalommal 
besétált a Balatonba. A Balatoni Intéző Bizottság 
kezdeményezése és intézkedése tehát minden-
képpen időszerű és szükséges volt. Ezzel kezdetét 
vette még 1958-ban Akarattyán a törpe vízmű épí-
tésének előkészítése a Bercsényi strand kútjának 
lehetséges bekötése a vízvezeték hálózatba.
Dr. Juhász József az FTV szakosztály vezetője – 
mint régi akarattyást – engem bizott meg a terve-
zési munka elkészítésével. Örömmel fogadtam a 

hálás feladatot, mert úgy éreztem, hogy e tervezé-
si munkával sikerül majd felgyorsítani az akaraty-
tyai törpe vízmű tervezésének előkészítését a tár-
sulás szervezését és mielőbbi megalakítását. Ezt 
követően pedig csaknem egész akarattyára kiter-
jedő közkifolyós vezetékes vízellátás megvalósítá-
sát. Ezt az időszakot idézi fel a szerző Akarattya 
70 éves évfordulóján mondott emlékezésében.
Visszatérve a konkrét tervezésre még a helyszíni 
geodéziai felvétel előtt elhatároztam hogy a fel-
mérést egészen a hídig fogom elvégezni és olyan 
műszaki megoldást fogok javasolni, amely lehe-
tővé teszi legalább a hídnál víz vételezését és a víz 
esetleges továbbvezetését.
Egy, júniusi délelőtt megkezdtem a terep magas-
sági bemérését. Munkámban Jaskó Feri bácsi test-
vére segédkezett. Már túlhaladtunk a majorsági 
épület vonalán, amikor egy középtermetű férfi 
határozott, katonás léptekkel közeledett felém. 
Néhány méterre tőlem megállt, majd így szólt: 
„Az elvtárs mit keres itt?” A kérdés kissé várat-
lanul ért. Azt sem tudtam ki az illető, mivel nem 
mutatkozott be. Ennek ellenére gyorsan és hatá-
rozottan válaszoltam: „Napi 31 forintot!” (Ennyi 
volt ugyanis akkor és még hosszú ideig a mérnöki 
napidíj.)
A gyors és különös válaszol válaszra kissé megle-
pődött az érdeklődő elvtárs. Hogy kissé oldjam a 
feszültséget és tisztázzam a kínos helyzetet meg-
kérdeztem: „Az elvtárs kicsoda?” A válasz: „Én 
vagyok a tanácselnök, miért nem jelentkezett az 
elvtárs előzetesen a tanácsnál?” Erre udvariasan 
bemutatkoztam és röviden tájékoztattam a mun-
káról. Közöltem vele hogy a tervezőnek nem kö-
telessége előzetesen jelentkezni a helyi közigazga-
tási szerveknél. A tájékoztatásomat a tanácselnök 
meghallgatta, majd gyors léptekkel, feltehetően 
kissé sértődötten távozott.
Ezután a felmérést tovább folytattam. Nem sok 
idő telt el, és megjelent a helyszínen Akarattya 
„dobosa” Régi Gyula bácsi, aki a helyi közhíre-
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ket hirdette ki az ötvenes években Akarattyán. 
Régi Gyula bácsi régóta ismerte családunkat, sze-
mélyesen engem is. Gyula bácsi kissé izgatottan 
mondta: baj van, mérnök úr, hívatja a tanácsel-
nök. Megköszöntem az üzenetközvetítést és így 
válaszoltam: Jól van, Gyula bácsi. Mindjárt be-
fejezzük a mérést és beszélek a tanácselnökkel. 
Befejeztem a munkámat felmentem a postára és 
onnan telefonon felhívtam a tanácselnököt. A 
postán már a nyári forgalom volt, de a beszél-
getés időtartamára kb. 20 percre leállt az üzem. 
Az akarattyaiak örömmel és büszkén hallgatták, 
hogy végre akadt valaki, aki bátorkodik elmon-
dani keményen az akarattyai valóságot, a békés 
akarattyaiak gondját és sérelmeit.
A hosszas beszélgetést befejezve, megkérdeztem 
a postamester asszonyt, akit ugyancsak jól is-
mertünk, ( édesapám ugyanis 40 évig dolgozott 
a Magyar Királyi Postánál). Mennyivel tartozom 

a kissé hosszúra sikerült beszélgetésért? A válasz 
nagyon gyorsan érkezett: kedves mérnök úr mi 
tartozunk hálával magának, hogy határozottan és 
bátran kiált az akarattyaiak jogos érdekeiért, mi 
köszönjük.
Az emlékezetes történet után úgy értesültem, 
hogy a tanácselnök, aki nem volt hosszú ideig a 
helyi közigazgatás első embere (korábban fegy-
veres alakulatnál nem a honvédségnél) teljesített 
szolgálatot.
Utóbb elgondolkoztam ha ezt a találkozás előtt 
tudom, akkor is így cselekedtem volna. Lehet. 
Szerencsére az emlékezetes találkozásnak nem 
volt kellemetlen következménye.
Ekkor köteleztem el magam, hogy mindenkor har-
colni fogok a közjóért, elsősorban Akarattyáért, a 
Balatonért. Így is történt.

Koltay József 1980.

Maria Montessori tanácsai a szülőknek
1  A gyerekek abból tanulnak, amit látnak ma-

guk körül.
2  Ha egy gyereket gyakran kritizálnak, megta-

nulja, hogyan ítéljen el másokat.
3  Ha egy gyereket gyakran dicsérnek, megta-

nulja, hogyan értékeljen másokat.
4  Ha egy gyerek ellenségeskedésben él, harcias 

élethez szokik.
5  Ha egyenes vagy a gyerekkel, megtanulja a 

korrektség jelentését.
6  Ha egy gyereken gyakran gúnyolódnak, fé-

lénkké válik.
7  Ha egy gyerek biztonságban érzi magát, meg-

tanulja, hogy megbízhat másokban.
8  Ha egy gyereket folyton megszégyenítenek, 

folyton rossznak fogja érezni magát.
9  Koncentrálj a gyerekben létező jó erősíté-

sére. Ha így teszel, nem marad hely a rossz 
számára.

10 Ha egy gyereket gyakran bátorítanak, magas 
lesz az önbecsülése.
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Közeleg az Anyák napja

„Te nem féltél, csak féltettél anyám” 
   (Áprily Lajos)

Az Anyák napja az egyetlen olyan ünnep, amely 
mindenkit érint, megérint és megszólít. Minden-
kinek van egy édesanyja, aki a világra hozta őt. 
Aki türelemmel nevelt, tanított, s ha százszor el-
estünk, százegyedszer is megmutatta, hogyan áll-
junk talpra.
Magyarországon az Anyák napját mindig május 
első vasárnapján ünneplik.
Ma, anyák napján szánjunk néhány percet az el-
csendesedésre, és gondoljunk szeretettel nagy-
mamáinkra, édesanyáinkra, akiknek életünket 
köszönhetjük.

Ratkó József: 
Az anyák halhatatlanok

Adassék nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség, 
s adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját.

Dsida Jenő: 
Édesanyám keze

A legáldottabb kéz a földön, 
A te két kezed jó Anyám 
Rettentő semmi szélin álltam 
Közelgő létem hajnalán; 
A te két kezed volt a mentőm 
S a fényes földre helyezett... 
Add ide, – csak egy pillanatra, - 
Hadd csókolom meg kezedet!  
Weöres Sándor: Anyámnak 
Így tűnődtem: »Mért szült, 
mért szeret, 
ha örökre élni 
nem lehet? 
Énmiattam annyi mindent 
öl, temet! 
mért nem tett a hóba inkább 
engemet!«

Boldog Anyák napját minden édesanyának, 
nagymamának!
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A Covid-helyzet és az óvodai gyakorlat

A Covid-19 világjárvány 2021 februárjában el-
indult harmadik hulláma miatt a kormány az 
emberi életek védelme és a fertőzések számának 
csökkentése érdekében rendkívüli intézkedéseket 
rendelt el, amelyek az óvodákat is érintették, illet-
ve érintik. Ennek megfelelően 2021. március 5-én 
jelent meg a Magyar Közlönyben és március 8.-án 
lépett hatályba. Az emberi erőforrások miniszte-
re 17/2021. (III. 5.) határozatában 2021. március 8. 
és április 19. között az óvodákban rendkívüli szü-
netet rendelt el.
A járványügyi intézkedések, amelyeknek elsődle-
ges szempontjai mindenki számára ismertek, és 
fontosak, magukkal hoztak olyan megváltozott 
elvárásokat, amelyek mindenkitől nagyfokú al-
kalmazkodást, új szerepekben való kiállást kíván-
tak meg. Ezek az elvárások érintették 
•	az egész óvodai nevelést, 
•	annak feladatait,
•	a partnerkapcsolatok ápolását,
•	a munkaidő beosztását,
•	a szokás-szabályrendszer alakítását,
•	a teljes működőképességet. 

A fentiek mind-mind csak jelentős átalakítással 
maradtak működőképesek valamennyire. Itt a 
„valamennyire működőképes” a legjellemzőbb. 
Mert az óvodai nevelés minden résztvevőjének 
fenekestül felfordult az élete. Ezek az eddig isme-
retlen, új helyzetek rendkívül megterhelőek szin-
te minden partner számára. Minden módosult, 
a kapcsolatok átalakultak, megváltoztak. Sokkal 
nehezebb lett az élet, és megterhelőbb.

Kapcsolat a szülőkkel:

Az idei nevelési évet már úgy kellett kezdeni, 
hogy a gyermeket a bejárati ajtóban adták át a 
szülők. Az ajtóban váltott fontos félmondatok 
„minden rendben volt-e?” ilyen formában meg-
szűntek. Maradt helyette a Messenger üzenet, 
facebook csoport beírás, fotófeltöltés, e-mail kül-
dés, telefonos kapcsolat. Ezek nem helyettesítik, 

nem tudják helyettesíteni a közvetlen találkozást. 
A gyermekek átadása a bejárati ajtónál történik, a 
dajka nénik veszik át hőmérőzés után a gyerme-
ket. Próbáljuk a lehetséges kontaktok számát mi-
nimalizálni. A szülő nem találkozik a pedagógus-
sal, mert nagyrészt a dajkák adják ki a gyermeket. 
Van, aki ír, megköszöni a munkánkat, a helytál-
lást. Megkérdezik, hogy vagyunk, hogy bírjuk? 
Aggódnak, ha hallják a híreket, jobbulást kíván-
nak. Elfogadták, hogy most otthon kellett ma-
radni akár egy náthával is, bár nekik sem könnyű 
megoldani. De képesek arra, hogy egy kicsit to-
vább lássanak a jelen helyzeten, az azonnali prob-
lémákon.

Kapcsolat a kollégákkal:

A kollégákkal való kapcsolat is új dimenzióba 
helyeződött át, hiszen a hagyományos szerepek 
teljesen átalakultak. A dajkák alig jutnak be a cso-
portba, hiszen reggel ők hozzák, délután ők viszik 
ki a gyerekeket. Ha nem ezt csinálják, akkor taka-
rítanak, fertőtlenítenek.

Kapcsolat a gyerekekkel:

Egyrészt nagyon sok változás következett be, 
amelynek vannak pozitív és negatív hozadékai is. 
Negatívum, hogy nem látja a mintát, ahogyan a 
szülei tartják a közvetlen kapcsolatot a pedagó-
gussal. Negatívum, hogy sérültek a csoporton 
belüli szociális kapcsolatok. Nincsenek közös él-
mények, játékok, viták, együttműködések, alkal-
mazkodások. A vírus szinte mindennapos téma, 
némelyik gyermek nehezen mozdítható ki ebből 
a témakörből. Pozitív, hogy a gyerekek már sok-
kal önállóbban öltöznek reggel, és délután, hiszen 
nincs ott anya, vagy apa, aki öltözteti őket. 
A félelmek és a szorongások észrevehetően be-
kúsztak a mindennapokba. Más-más mélységgel, 
tünetekkel, feldolgozási módokkal. Ki, mit hall 
otthon, a tévében, mennyire érintett a családon 
keresztül. Most mindenkinek nehéz. Túl kell 
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élni, szóban vagy digitálisan. Akkor lehetséges 
viszonylagosan ép lélekkel kijönni ebből a ránk 
telepedő helyzetből, ha kölcsönös tiszteletben 
tartás ténylegesen működik. Ezzel a szemlélettel, 
és gyakorlattal átvészelhető a Covid időszakából 
származó problémák, konfliktusok egy része, 
mindenképpen szebbé és élhetőbbé, hatékonyab-
bá tehető a mindennapok együttműködése.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kívánok minden kedves olvasónak egészséget, és 
kitartást!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:
Zsobrák Mária 

óvodavezető

 
Rendőrségi hírek

Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2021. 
március 1-jei hatállyal kinevezte Borbély Zoltán 
rendőr alezredest a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság élére.
A megyei rendőrfőkapitány 2021. március 1-jén 
adta át a kinevezésről szóló parancsot a kapitány-
ságvezető részére.

Veszprém megyei rendőr-Főkapitányság

 
Másra figyeléssel ünnepeknek a rendőrök

Egyre többen tudják, hogy a Magyar Rendőrség 
védőszentje az április 24-én ünnepelt Sárkányö-
lő Szent György, aki a legenda szerint megölte 
a sárkányt és kiszabadította fogságából a király-
lányt.
1992 óta a Magyar Rendőrség védőszentje, a rend, 
a jogszerűség meggyőződéses védelmezője Szent 
György.

TE DÖNTESZ… A KANYARBAN!

A kedvező időjárás beköszöntével ugrásszerűen 
megnő az utakon a motorosok száma, akiknél a 
baleseti kockázat átlag feletti. Ennek oka, hogy 
a motorosokat a gépkocsik vezetőire jellemző 
passzív biztonságtechnikai megoldások (karosz-
széria, energiaelnyelő zónák, biztonsági öv, lég-

zsák) nem védik, így baleset esetén testük köz-
vetlenül sérül. 
A motorkerékpáros baleseteknek több oka is van, 
de a legkiemelkedőbb rizikófaktort az emberi té-
nyezőben kell keresni, vagyis képességeiket túlbe-
csülik, gépük teljesítményét pedig alulbecsülik.
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Vezető baleseti ok évek óta a sebesség nem meg-
felelő megválasztása, az elsőbbségi jog meg 
nem adása, az irányváltoztatás szabályainak be 
nem tartása, és a szabálytalan előzés.
Ezek mellett nagyon fontos, hogy a magánéleti 
problémák okozta feszültséget ne a motorozás 
során vezessük le. Persze ez általánosságban is 
elmondható, ezért magától értetődőnek kellene 
tekinteni, hogy a járművezetés ne legyen egyenlő 
a feszültséglevezetéssel.
Fodor Donát (Dodor) motoros influenszer és új-
ságíró csatlakozásával a Veszprém Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság megbízta Buvári Tamást, a 
veszprémi Szeretfilm Stúdió filmrendezőjét, hogy 
készítsen Veszprém megye egyik legnépszerűbb 
motoros útszakaszán egy kisfilmet, mellyel kellő 
mértékben lehet hatni a motoros társadalomra:

https://www.youtube.com/
watch?v=Smm7gyhs1_A

BŰNMEGELŐZÉS NAPJA: április 12.

A bűnmegelőzést Magyarországon a Nemze-
ti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat 
emelte a kiemelten fontos feladatok sorába. A 

stratégia végrehajtásával a kormány a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg, amely a te-
rületen tevékenykedő civil és kormányzati szer-
vezetekkel szoros együttműködésben dolgozik a 
cél megvalósításán. A széleskörű együttműködés 
elsősorban a települések biztonsági problémái-

ra, a fiatalok felvilágosítására, az áldozattá válás 
megelőzésére, az áldozatsegítésre és az elkövetők 
reintegrációjára fókuszál. A napról napra bővülő 
szövetség azért dolgozik, hogy mindannyian egy 
biztonságosabb holnapra ébredjünk.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 
2011. április 12-én alakította meg, ezt a napot 
két éve a bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. 
A bűnmegelőzés napján a közös erőfeszítés, a 
széleskörű összefogás fontosságára szeretnénk 
felhívni a figyelmet. Ezen a napon országszerte 
megmozdulnak a bűnmegelőzés helyi képviselői, 
hogy bemutassák közvetlen környezetükben fo-
lyó munkát, egy napra a bűnmegelőzésre irányít-
sák a figyelmet.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ki-
emelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre, az ál-
lampolgárok szubjektív biztonságérzetének erő-
sítésére, az áldozatvédelemre, a lakosság, és a me-
gyébe látogató hazai és külföldi turisták biztonsá-
gára. Ennek érdekében komplex bűnmegelőzési 
programokat valósít meg, amely a fiatalokat, a 
településeken élő időseket, és a turistákat célozza 
meg. Célja, hogy csökkenjen a bűncselekmények 
és az áldozatok száma, növekedjen az önvédel-
mi képességet erősítő bűnmegelőzési ismeretek 
szintje, bővüljön a lakosság, kiemelten a 3-18 éves 
korosztály, az idősek, a turisták áldozatvédelmi, 
bűnmegelőzési ismerete, és a lakosság szubjektív 
biztonságérzete.

Forrás VMRFK Elbír
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Felhívás 
Cégvezetők, intézményvezetők e-mail címével élnek vissza a csalók

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság egy 
új típusú csalásra hívja fel főként a vállalatok, 
intézmények vezetőinek, munkatársainak a fi-
gyelmét.
Az utóbbi időben több olyan eset is történt 
Veszprém megyében, amikor egy vállalkozás 
vagy intézmény vezetőjének valós e-mail címé-
hez nagyon hasonló e-mail címről érkezett levél 
az adott cég egyik pénzügyi alkalmazottjához. A 
levelet a csaló a cégvezető nevében írta, amely-
ben utasította a munkatársát, hogy a vállalkozás 
számlájáról utaljon el egy összeget egy külföldi 
bank kezelésében lévő számlaszámra. Több eset-
ben a csalók utánajártak az alkalmazottak nevé-
nek is, és a levélben a keresztnevükön szólították 
őket. A csalók által írt utalást kérő e-mailekre jel-
lemző volt, hogy magyartalan megfogalmazással 
íródtak.
Ez a módszer napjaink egyik jellemző elkövetési 
módszere, amikor is cégek vezető tisztségviselő-
inek az e-mail címével élnek vissza a csalók. A 
célszámlák többnyire külföldön találhatóak, és a 
csalók sokszoros továbbutalással nehezítik meg 
az ügy felderítését.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság az 
alábbi tanácsokkal szolgál:
Tanácsok cégvezetőknek
•	Legyen tisztában a veszélyekkel és győződjön 

meg arról, hogy ezeket az alkalmazottak is is-
merik!

•	Figyelmeztesse az alkalmazottakat, hogy le-
gyenek elővigyázatosak a fizetési kérésekkel!

•	Vezessen be belső protokollokat a kifizeté-
sekkel kapcsolatban!

•	Vezessen be egy eljárást arra, hogyan elle-
nőrizzék az e-mailben érkezett fizetési kérés 
jogosságát!

•	Alakítson ki jelentési rendet a csalások keze-
lése érdekében!

•	Vizsgálja felül a cég weboldalán szereplő in-
formációkat, ha szükséges, korlátozza ezeket 

az információkat, és legyen óvatos a közössé-
gi média oldalakon!

•	Mindig értesítse a rendőrséget, ha csalást ész-
lel, akkor is, ha nem dőlt be a csaló üzenetnek!

Tanácsok alkalmazottaknak
•	A fentiekhez hasonló csalások elkerülése ér-

dekében a pénzügyi tartalmú munkáltatói ké-
rések, utasítások esetében mindig szükséges 
az utalás megtörténte előtt a vezető, pénzügyi 
felelős megkeresése, és a visszaellenőrzés.

•	Legyen gyanús, ha közvetlenül egy olyan ve-
zető keresi Önt, akivel eddig nem került kap-
csolatba, valamint arra kéri, hogy térjen el a 
megszokott ügyintézéstől.

•	Keltse fel a gyanúját, ha a levélíró teljes titok-
tartást kér vagy nyomást, sürgetést, fenyege-
tés érez a részéről, esetleg a telefonáló szokat-
lanul kedves vagy jutalmat ígér.

•	Szigorúan tartsa be a fizetéssel és a beszerzés-
sel kapcsolatos biztonsági szabályokat! Sem-
mit ne hagyjon figyelmen kívül!

•	Mindig figyelmesen ellenőrizze az e-mail cí-
meket, amikor bizalmas információkat kezel 
vagy pénzt utal!

•	Ha kétsége merül fel egy fizetési kéréssel 
kapcsolatban, egyeztessen egy hozzáértő kol-
légával!

•	Soha ne nyisson meg gyanús linkeket vagy 
mellékleteket, amelyek e-mailen érkeznek! 
Legyen különösen figyelmes, ha a magán 
e-mail fiókjába lép be a céges számítógépen!

•	Minél kevesebb információt osszon meg a 
közösségi oldalakon!

•	Ne osszon meg információt a cég szervezeti 
felépítésével, biztonságával és eljárási rendjé-
vel kapcsolatban!

•	Ha gyanús e-mailt vagy telefonhívást kap, 
mindig jelezze a vezetőjének!

•	Csalás esetén tegyen feljelentést a rendőrségen!
 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
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Húsvéti csokoládé a szabályosan közlekedőknek

A balatonalmádi rendőrök a passzív biztonsági 
rendszerek használatának ellenőrzésére fókuszál-
tak. A szabálykövető sofőrök ajándékot kaptak.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatár-
sai 2021. április 5-én közlekedésbiztonsági elle-
nőrzést végeztek a rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén. A közúti kontroll elsődleges célja 
a passzív biztonsági eszközök – pl. biztonsági öv, 
gyermekbiztonsági rendszer – előírásszerű hasz-
nálatának ellenőrzése volt, emellett figyelmet for-
dítottak az ittas gépjárművezetők forgalomból 
történő kiszűrésére, valamint a járművezetésre 
jogosító okmányok meglétére és azok érvényes-
ségére is.

A húsvéti akció során a rendőrök csokitojással 
jutalmazták azokat a járművezetőket, akik a sza-
bályokat betartva közlekedtek.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Szeretném, hogyha szeretnének

Akik ismernek, tudják, hogy nagyon szeretem a 
verseket. Szívesen töltök egy csésze kávé mellett 
minőségi időt egy-egy számomra kedves költő 
műveivel, és a kávé mellett a sorokból áradó fi-
nom érzéseket is igyekszem ízlelgetni. Legutol-
jára a nagy kedvenc, Ady Endre került elő. Sok-
sok míves költemény származott tőle, de az egyik 
verse különösen is megérintett és egy gondolati 
hullámvasutat indított el bennem.

Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse...

Sem utódja, sem boldog őse 
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak.

Ezért minden: önkínzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének 
S lennék valakié, 
Lennék valakié.

Megragadott a költemény ívében vibráló feszült-
ség, a két egymásnak ellenmondó végpont kap-
csolata: annyira szeretnék valakihez tartozni, de 
hát én senkihez sem tartozom! Azt könnyű elfo-
gadni, hogy minden ember szeretne tartozni va-
lakihez. Elemi szükségünk van elfogadó család-
ra, mellettünk kitartó barátokra, egy közösségre, 
ahol lelkileg is megpihenhetünk. De vajon miért 
olyan nehéz szívvel-lélekkel tartozni valakihez, 
valakikhez?

Ph.D. Brené Brown, aki ma szociológusként és 
pedagógusként kutató professzorként dolgozik a 
Houstoni Egyetemen az Egyesült Államokban, 
10 évet szánt annak a kutatására, miért boldo-
gok egyesek és mások nem, mitől vagyunk hite-
lesek, mitől vagyunk bátrak, vagy éppen miért 
érzünk szégyent. A kutatásai eredményéből szá-
mos könyv és előadás született már. Ő a valahová 
tartozás alapfeltételének a következőt fogalmazta 
meg: „Ha szeretnénk teljes mértékben megta-

pasztalni a szeretet és a valahová tartozás érzését, 
akkor hinnünk kell abban, hogy megérdemeljük, 
hogy szeressenek bennünket és tartozzunk vala-
hová.” Igen. Hinnünk kell abban, hogy megérde-
meljük. Nem kiérdemeljük. Nem megdolgozunk 
érte. Nem mások adnak jogot rá. Nem mások vé-
leménye határozza meg. Létünkből fakad, hogy 
értékesek vagyunk annyira, hogy szerethetnek 
minket.
De ha körülnézek, akkor azt látom, hogy ezt köny-
nyű mondani! A mai világban divat megmondani 
a véleményünket, akkor is, ha nem kérdeznek; az 
internetes oldalakon bárki ítéletet mondhat bár-
miről, bármilyen stílusban és ezért nem is olyan 
könnyű szembenézni azzal, hogy nemcsak nagy 
népszerűséggel, különleges és kimagasló életút-
tal, vagy külsővel lehetünk valakik. Ráadásul nem 
attól kellene örömet várni, hogy megkapjuk-e 
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másoktól a külső elismerést, a „like” kék jelét. A 
mai világban, amikor a közösségi média térhó-
dításával óriási súlya lett a látszatnak, soha nem 
volt ekkora igényünk arra, hogy pozitív vissza-
csatolásokat kapjunk másoktól. Közben azonban 
észrevétlenül elkezdjük elfelejteni, hogy a külső 
elismerés nélkül kik is vagyunk.
Manapság igenis bátorság kell ahhoz, hogy ne 
akarjunk mindenkinek megfelelni, közkedveltek 
lenni. Igenis bátorság kell ahhoz, hogy ne úgy él-
jünk, hogy az legyen az elsődleges célunk, hogy 
kiérdemeljük mások dicséretet, mert akkor egy 
olyan életmódot fogunk választani, amely talán 
megfelel egy másik ember értékrendjének, de va-
lahol mi magunk elveszünk benne. Bátorság kell 
ahhoz, hogy elfogadjuk gyengeségeinket, akár 
még kudarcainkat is, mert attól még értékesek 
vagyunk. Bátorság kell ahhoz, hogy együtt 

tudjunk érezni nemcsak egy szenvedő társunkkal, 
hanem küzdő önmagunkkal is. Bátorság kell ah-
hoz, hogy vállaljuk a tökéletlenségeinkkel együtt 
is, hogy értékesek vagyunk, mert emberek va-
gyunk. Bátorság kell szeretni. Másokat is és ön-
magunkat is. Helyes mértékkel, őszintén, tiszte-
lettel és elfogadással. 
De miért is? Zárásként újra Ph.D. Brené Brown 
gondolatát idézném: „A spiritualitás annak felis-
merése és ünneplése, hogy mi mindannyian el-
választhatatlanul kapcsolódunk egymáshoz egy 
olyan hatalom által, amely nagyobb mindany-
nyiunknál, és hogy ehhez a hatalomhoz és egy-
máshoz fűződő kapcsolatunk a szeretetben és az 
együttérzésben gyökerezik. A spiritualitás gya-
korlása távlatot, értelmet és célt ad az ember éle-
tének.”

M. Teréz nővér

 
Az irgalmasság Isten ajándéka

Az Irgalmasság Vasárnapja a húsvéti idő kiemelt 
ünnepe. Az ünnep története egy lengyel apácához 
Helena Kowalskához kapcsolódik, aki látomás-
ban találkozott a szenvedő Krisztussal. Ennek 
hatására 1925. augusztus 1-én belépett a varsói 
Irgalmasság Anyjáról nevezett rendbe. itt a Faus-
tyna Maria nevet kapta. A rendben kifogástalan 
derűs életet élt. Imádságban együttműködött Jé-
zussal a lelkek megmentéséért.  Jézus ezt mondta 
Fausztinának: „Az a lélek, aki szentgyónáshoz és 
szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer és 
mentesül a büntetés alól”.  Az isteni irgalom elnye-
résének feltételei: teljes bizalom Isten jóságában, 
a felebaráti szeretet gyakorlása. Ezek a feltételek 
azt mutatják, hogy egyetlen lélek sem nyerhet 
megigazulást, amíg nem fordul Jézushoz biza-
lommal. Irgalmasság vasárnapját kilenced előzi 
meg, amelynek során Nagypéntektől kezdve ki-
lenc napon keresztül imádkozzák az isteni irgal-
masság rózsafűzért. A kilenced imáiban a hívek 
irgalmat kérnek maguknak és az egész világnak, 

valamint a megtérés kegyelmét és békés halált. Az 
imával az irgalmasság cselekedetét gyakorolják 
a hívők. Fausztina ezt írta naplójába: „Azt kívá-
nom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgal-
mam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és 
mindenféle kegyelmet merítsek belőle, amire szük-
ségük van az élet küzdelmeihez, főleg a halál órá-
ján. Jézus azt kívánja tőlem, hogy az irgalmasság 
ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, amelyet 
ma kell el kezdenem az egész világ megtéréséért és 
Isten irgalmának felismeréséért”. Jézus megkérte 
Fausztinát, hogy délután 3 órakor, bárhol is van, 
és igyekezzen elvégezni a Keresztutat. Azért, mert 
„az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a 
lelkek számára”. Az imát az egész világért, de főleg 
a szegény bűnösökért kérte Jézus. Szent Fausztina 
magánkinyilatkoztatásaiban, látomásban párbe-
szédet folytatott Jézussal, aki kérte, hogy a Húsvét 
utáni első vasárnapon legyen az isteni irgalmas-
ság napja. Ezt az ünnepet Szent II. János Pál pápa 
2000. április 30-án hirdette ki, és ugyanezen a 
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irgalmasság rendkívüli szentévét Ferenc pápa nyi-
totta meg 2015. december 8-án, ez a szent év 2016. 
november 20-ig tartott.

Az isteni irgalmasság rózsafüzére

Bevezetés: „Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy”
(Ezután öt tized következik, mindegyik egy nagy 
és tíz kis szemből áll.)
Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked 
szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bű-
neinkért és az egész világ bűneiért”
Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért ir-
galmazz nekünk és az egész világnak”
Befejezés: (az öt tized után háromszor) „Szent Is-
ten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgal-
mazz nekünk és az egész világnak”
Mindebből kiderült, hogy Krisztus túlcsorduló 
szeretettel és irgalommal fordul hozzánk. Azon-
ban ehhez az isteni irgalomhoz nekünk is hozzá 
kell járulnunk, úgy, hogy őszintén bevalljuk és 

megbánjuk bűneinket. Belátható, hogy bár Isten 
mindig irgalmas hozzánk, de ez az irgalom csak-
úgy válik valósággá a számunkra, ha mi kérjük 
ezt. Isten is csak annak a léleknek tud megbocsá-
tani, aki kéri az irgalmát. Azért kell ezt kiemelni, 
mert bizony hallani olyan hangokat, hogy az Isten 
mindig megbocsát, mert „az a dolga”. Annak az 
embernek, aki nem kéri bocsánatot, aki nem is-
meri be, hanem letagadja a bűneit, aki állandóan 
megmagyarázza a vétségeit, annak az Isten sem 
tud megbocsátani. Ezért kell begyakorolnunk a 
megbocsátás erényét életünkben, hogy amikor 
majd Isten előtt fogunk állunk, önmagunknak is 
meg tudjunk bocsátani. Kérjük tehát szüntelenül 
Krisztus gyógyító irgalmát számunkra, és imád-
kozzunk kivétel nélkül mindenkiért! Az irgalom 
tágítja ki szívünket isteni mértékre, az önzés el-
lenben bezár önmagunkba. Akkor remélhetjük 
Isten irgalmát, ha mi is az irgalom szellemében 
élünk és munkálkodunk. Kívánom a kedves Ol-
vasónak az irgalmas szeretet megtapasztalásának 
húsvéti boldogságát!

Medveczky Miklós plébános 



2021. március-április civil életKözélet

25

A Balaton báránykája, avagy a tátorján

Írták: Kisvarga Szilvia (tud. segédmunkatárs, NAIK, Budatétényi Osztály) 
Dr. Fári Miklós Gábor (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem MÉK) 

Ha a húsvéti és a pünkösdi idő-
szak között teszünk egy nagy sétát 
Balatonakarattya és Balatonkene-
se környékén, elvonulva az em-
berektől és a város zajától, akkor 
a meleg, tavaszi szellő megciró-
gathatja egy édes, mézes illattal, 
amely rögvest valami mély, jóleső 
érzéssel tölti el a lelkünket. Ilyen-
kor persze keressük, honnan jön ez 
az illatfelhő, de nem kell sokáig 
kutatnunk, hiszen könnyen feltűn-
nek a tátorján (Crambe tataria Se-
beők) fehér, bolyhos pamacsai a kenesei löszön, 
beékelődve a kertek közé, mint megannyi kis le-
gelésző bárányka (a neolatin nyelvek a tátorján 
neve báránykát, anyajuhot jelent). A táj festői, 
hiszen ahogy visz a lábunk a kertek alatt, és elé-
rünk egy vadregényes, 25-30 m magas, meredek 
löszfalhoz, egyszer csak kitárulkozik szemünk 
előtt a Balaton.
Nem csak a kenesei kertek alatt vannak állomá-
nyai hazánkban, de az tény, hogy kevés az olyan 
terület, ahol fellelhető. Ha Bölcske, Megyaszó, 
vagy Szentistvánbaksa és még pár rejtett, nyu-
godtabb közelében járunk, meg lehet csodálni 

a növény kisebb állományait. A 
kenesei állomány először Jávorka 
Sándor, Kossuth –díjas botanikus 
írta le 1932-ben. Egyébként 1971 
óta védett, 1982 óta pedig foko-
zottan védett növény. Valószínűleg 
a jégkorszak utáni felmelegedés 
óta megtalálható nálunk. Olyany-
nyira a magyar néphez, a magyar 
történelemhez és hagyományokhoz 
köthető ez a növény, hogy még 
a leírója is magyar volt: Szent-
miklósi Sebeők Sándor nevezte 

el 1779-ben. Persze már ezt megelőzően is 
ismerték a növényt. Legelőször Carolus Clusius, 
a XVI. század legnagyobb természettudósa, az 
első holland botanikuskert alapítója írta le. Clu-
siust rendkívül ámulatba ejti a növény. Azt írja 
róla, hogy gyökere hatalmas. Karvastagságú és 
könyökhosszúságú, a répához hasonló növény. A 
hajtásairól, leveleiről, habitusáról a következőket 
írja: „… durva, szúrós szőr borítja őket, halvány-
zöld színűek, más levelek azután valamivel kisebb 
bevágásokkal vannak szabdalva és nem kevésbé 
szúrósak, ezek között nőtt föl a könyöknyi vagy 
annál hosszabb, viszont hüvelyknyi vastagságú, 
rovátkás, üreges és csomós, a levelekhez hason-
lóan érdes szár, amelyet széles kocsányukkal ki-
sebb és sokfelé szabdalt és érdes szőrökkel is bo-
rított levelek vettek körül.”
Talán Önök is érzik ebből a pár mondatból is, 
mennyire elkápráztatta a tátorján Clusiust. Szin-
te igézve beszél róla. Az ő leírásaiból tudjuk azt 
is, hogy a tátorján a szegény emberek hatalmas 
megsegítője volt, ugyanis, főleg Kelet-Magyaror-
szágon a növény rizómáját ették gabona helyett. 
 Kitaibel Pál, a XVIII. század nagy botanikusfeje-
delme naplójában olvasható, hogy a gyöktörzset 
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gyakran felkötötték a gerendára szárítani, majd 
lisztet őröltek belőle, amelyből még pogácsát is 
sütöttek. A XVIII. században H. Engelsdorffer, 
a Caramellius-ezred híres sebészorvosa azt írja 
róla, hogy a gyöktörzset megfőzve édes ízű lesz, 
ezért a kisgyerekek is szívesen fogyasztják.  Olyan 
források is léteznek, melyekben leírják, hogy 
egyetlen tátorján gyökér 20 ember napi élelmezé-
sét is megoldja. Íze a káposztatorzsára emlékezte-
tő. Sőt, mi több, a virágzás előtti zsenge, káposzta-
szagú szárát is fogyasztották, a karfiolhoz hasonló 
módon. Clusius úgy véli, a tatároktól tanultuk el 
a növény fogyasztását, innen ered a tátorján el-
nevezés. Ez persze csak 
egy feltevés. Ugyanis 
az alföldi területeken a 
tátorján szó fergeteget, 
szélvészt jelent, sőt mi 
több, egy szél neve volt 
ez régen. Ez a tény pe-
dig azzal az érdekesség-
gel áll összefüggésben, 
hogy mikor a tátorján 
megérlelte magjait, a 
szár a talaj felett eltörik, 
addigra a növény csak-
nem kiszárad, és mint 
az ördögszekeret, a szél 
képes őt görgetni a löszgyepek végtelen mezőin, 
ezzel biztosítva a magok távolabbi területekre 
való eljutását.  Bizonyos források szerint török 
eredetű a neve, ahogy a bojtorján vagy a gyékény 
szavak is, ahogy Dénes Andrea felvetette munká-
jában 2012-ben.
Láthatjuk, a tátorján milyen fontos növény volt az 
élelmezésben, az emberek táplálásában. Ezért, ha 
belegondolunk, nem csoda, hogy ennyire meg-
fogyatkozott a tátorján tövek száma hazánkban, 
hiszen egy részét elfogyasztották, más része pedig 
az egyre növekvő arányú mezőgazdasági művelés 
alá vont területek miatt tűnt el. 
Dr. Horváth András, az MTA munkatársa, aki 
elkészítette a legnagyobb tudományos összefog-
lalót a tátorjánról, 1991-ben gondos részletes-

séggel ír egy munkájában róla, melyben kifejti, 
hogy mivel magja csakis fényen csírázik, így 
sokkal nagyobb veszélynek van kitéve. Ehhez 
hozzájárul az is, hogy a kicsírázott növényke egy 
ideig még sokkal gyengébb, mint társai a gyepen 
(főként ugye fűfélék), és gyakran elnyomják. 
Ezen felül pedig gyakori ellenségei a levélbolha 
és a csiga is.
A leleményes növényvilág a mai napig mesevilág-
ba repíti az embert. A növények gyakran olyan 
csodás dolgokat képesek kifejleszteni magukban 
ahhoz, hogy túléljenek helyzeteket, korszako-
kat és más növényeket, hogy mi emberek, még 

kitalálni sem tudnánk 
tökéletesebbet. Ilyen a 
tátorján sajátos straté-
giája is: olyan területe-
ken telepszik meg, ahol 
nincs sok vetélytársa, 
legalábbis amíg még 
fiatal. Ilyen területek a 
leszakadt partok, a me-
zőgazdasági művelés 
alól kivont területek. 
Itt meg tud erősödni, 
ezt követően pedig már 
nem tudják vetélytár-
sai elnyomni őt. És ez 

még nem minden, ugyanis a neves ukrán kuta-
tó, Grodzinskii és kutatócsoportja már 1960-ban 
megállapították, hogy a tátorján magját és termé-
sét egy olyan anyag vonja be, amely más növé-
nyeket nem enged kicsírázni (inhibitorok). Ezál-
tal, ahová leesik a tátorján magja, ott ez a kémiai 
anyag csak a tátorjánt ereszti ki a földről, hogy 
az ég felé nőhessen. Ezt az anyagot nem bontja 
le semmi: sem a magas hőmérséklet, sem a víz. 
Ismerjük a mondást, miszerint ami nagy mérték-
ben méreg, az kis mértékben orvosság. Így van 
ez, bizony a tátorján csírázásgátló anyagával is. 
Ha 1000–10.000-szeresére hígítjuk, akkor viszont 
elősegíti más növények csírázását. Nemhiába, a 
természet maga a csoda…
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Érdemes megemlíteni, hogy a tátorján elterjedé-
sét az is megnehezíti, hogy először csak 4-5 
éves korában virágzik ki, majd tud magot érlel-
ni. Ahogy a cikk elején is említettük, virágzás-
kor olyan a bokor, mint egy legelésző kisbárány, 
ugyanis, ahogy Rapaics Raymund (1938), neves 
természettudósunk és botanikusunk leírja, a vi-
rágai fehérek, „…s amikor virágzik, a többszörö-
sen összetett, rövid fürtök a növény felületét egé-
szen ellepik.” Képzeljük el, milyen csodás látvány 
élőben ez a növény: szemet gyönyörködtető és 
szívet melengető érzés a tátorjánban meglátni az 
élet csodáit, a természet szépségét és a világ jósá-
gát. Egyébként Fuchs (latin néven írva Fuchsius) 
német botanikus egy magyar olvasója a tátorjánt 
a bárányokra emlékeztették. Jávorka Sándor sze-
rint ezt írja e növényről – a könyv széljegyzeté-
re (!) – az ismeretlen hazánk fia: „tatorjan, nagy 
bokros feyer virágú fiw (fű), feyr az pusztákon 
mint az juh”.
A tátorján sokszínűsége és ártatlansága számos 
tudóst, botanikust, kutatót is inspirált; a világon 
számos kutatóintézet foglalkozik a növénnyel, 
vagy a rokonfajainak a kutatásával. Nagy ered-
ményeket értek el a tátorján egy rokonfajával, a 
Crambe abyssinica vizsgálatával, ugyanis a neves 
olasz kutató, Lazzeri és munkatársai 1997- ben 
rájöttek, hogy a növényből készült olaj kiválóan 
alkalmazható a gépgyártásban hidraulikaolaj-
ként. Az orosz nemzetiségű Kupriianov, a bio-
lógia tudományának doktora és munkatársai je-
lenleg is foglalkoznak a tátorján elterjedésének 
növelésével. Kísérleteik során a növény életkori 
sajátosságait veszik figyelembe. Magyarországon 
már több éve elkezdődött a tátorján nemesítése 
kertészeti céllal, mely kutatócsoportot  Fári Mik-
lós, nemzetközi szinten is elismert kutatóprofesz-
szor vezeti.
Az ELTE Füvészkertjében és a Vácrátóti Botanikus 
Kertben hosszú évek óta dolgoznak azon, hogy 
megnöveljék a tátorján egyedszámát hazánkban 
és felszaporítsák ex situ körülmények között. 
Ami azt jelenti, hogy nem az eredeti termőhelyén 
végzik a kísérleteket és próbálják felszaporítani a 

növényt. Ennek kidolgozásában nagy szerepe volt 
korábban Kereszty Zoltánnak és Galántai Mik-
lósnak, a Vácrátóti Botanikus Kert kutatóinak és 
újabban Horváth Andrásnak és munkatársainak. 
Ez már Clusiusnak is nehezen ment, ugyanis ő 
is beszámolt arról, hogy a tátorján gyöktörzse 
nem megfelelő tárolás miatt megrohadt, és olyan 
iszonyú bűzt árasztott, hogy ki kellett dobnia és 
új töveket szereznie. Az erős, átható szag nem 
meglepő, és a káposztatorzsa-szerű íz sem, hiszen 
keresztesvirágú növény, vagyis a káposztafélékkel 

tartozik egy családba. Korábban úgy vélték, hogy 
répaféle, valószínűleg a vastag gyöktörzse miatt, 
de később átsorolásra került.
Egy szó, mint száz, megállapíthatjuk, hogy a tá-
torján egy nagyszerű növény, melyre érdemes vi-
gyáznunk. Sok meglepetést tartogat még nekünk, 
csak szép lassan mutatja meg nekünk nagyszerű 
tulajdonságait. Ezért tartják a Debreceni Egyetem 
és a NAIK kutatói különféle modell jellegű bioló-
giai kutatás céljára is alkalmasnak a tátorjánt.
Aki élőben is szeretné 
megcsodálni a Balaton 
báránykáit, az tavasszal 
járja végig a kenesei tan-
ösvényt és szembesülni 
fog ezzel a kis drágakő-
vel. Nézzék csak meg 
minél többen, hiszen 
a tátorjánt a természet 
ajándékozta nekünk.



2021. március-ápriliscivil életcivil életcivil élet

28

A Föld napja

A Föld Napját ünnepeljük április 22-én. Az Egye-
sült Államokból fél évszázada indult világméretű 
mozgalomhoz Magyarország 31 éve csatlakozott.
A „Földanya Nemzetközi Napjának” célja, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a Föld természeti 
környezetének megóvására. Egy nap a holna-
pért, a klímáért! Kiemelt témája a biológiai sok-
féleség megőrzése is. Az emberiség túlterjeszke-
dése agyonnyomja a vadvilágot, túlfogyasztunk 
és túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről évre a WWF 
Élő bolygó jelentése is. A mozgalom egyik jel-
mondata „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot?”
„Cselekvő ünnep”, amely mindnyájunk jövőjé-
ről szól! Kb. 9 évünk maradt a cselekvésre. Cse-
lekedj Te is! A szemétszedés, a szelektív gyűjtés 
már nem elég!
„Mit tehetsz Te? Sokat! Építs közösséget, zöldítsd 
környezetedet, ültess fát, termelj haszonnövé-
nyeket, komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, 
közlekedj közösen, ne vásárolj csomagoltat, élj 
műanyagok nélkül, válts környezetbarát szerek-
re, félkész, kész helyett egyél friss hazait, egyél 
kevesebb állatit, tarts pl. húsmentes hétfőt, pén-
teket ez mind ajándék a környezetnek, egészsé-
gednek.” (Föld Napja Alapítvány)
Ezen a napon fákat, virágokat ültetnek, rajzpá-
lyázatot hirdetnek, patak és falutakarítást szer-
veznek civil szervezetek, helyi önkormányzatok. 

Balatonakarattyán Mi is, mint helyi civil szerve-
zet részt vállalunk a falu szépítésében. Újjávará-
zsoljuk a virágágyásokat, friss virágokat ültetünk, 
gereblyézünk, szemetet szedünk, az idén még pa-
dokat is festünk.
Elkötelezett hívei vagyunk a környezetvédelem-
nek, a környezetbarát módszereknek. Igyek-
szünk kerülni a műanyaghasználatot, komposz-
tálunk, újrahasznosítunk, többen környezet-
barát tisztítószereket használunk – ecetet, szó-
dabikarbónát, citromsavat –, szelektíven gyűjt-
jük a szemetünket. Lehetőség van most már a 
műanyag kupakokat is külön gyűjteni, mióta az 
önkormányzat támogatásával ki tudtunk helyezni 
egy kupakgyűjtő szívet a Hanák ABC-nél. Helyi 
csoportunk vállalta a szív ürítését, a kupakok el-
szállítását.

Rajtad a sor! Cselekedj te is !
 
 
 
 

Thury Attiláné helyi csoportVezető

 
Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) 

Arról, hogy az ember része a világnak
Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, 
hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is 
élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lá-
zadhat ellenök. Mintha a vízcsepp ezt mondaná: 
„Én más vagyok, mint a tenger.” Vagy a szikra: 
„Rajtam nem fog a tűz.” De az ember semmi más, 
mint egyszerű alkatrésze a világnak, éppen olyan 
romlandó anyag, mint a tej vagy a medve húsa, 
mint minden, ami egy pillanatra megjelenik a vi-
lág nagy piacán, s aztán, a következő pillanatban, 
a szemét- vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember, 
testi mivoltában, nem is magas rangú eleme a vi-
lágnak; inkább csak szánalmasan pusztulásra ítélt 
anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, mint 
az ember.
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Kedves Padkihelyező Tagtársunk!

Végre itt a tavasz, felfrissülést hozva járvánnyal 
terhelt mindennapjainkba!
2016 óta több mint 35 padot helyeztünk ki – tag-
jaink áldozatos támogatásával – az adakozók ál-
tal kívánt akarattyai helyszínekre, amelyeket az 
önkormányzattal is egyeztettünk. Így kerültek 
padok a Magaspartra, a templomkertbe, de van 
pad a Bakony utca és az Árpád utca találkozásá-
nál és a strandokon is.
Kérjük, sétáljon ki padjához, mérje fel állapotát, 
fesse át, ha kell, ellenőrizze le, hogy az Ön, vagy 

családja nevét megjelenítő táblácska a helyén 
van-e.  Amennyiben a padról hiányzik a táblácska, 
kérjük jelezze, hogy egyesületünk ezt saját költsé-
gén pótolhassa. Ha Önnek gondot okoz padjának 
karbantartása, azt is tudassa velünk, hogy önkén-
tesek közreműködésével segíthessünk.
Fontos számunkra környezetünk ápolása, szépí-
tése, és az eddig elért eredményeink megőrzése. 
Élvezzük együtt, amit Akarattya nyújt számunkra!

 
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

A Fürdőtelep Egyesület hírei

Bár az elmúlt időszakban dúlt a járvány, mégis 
sikerült néhány dologban előrébb jutnunk. Rövi-
den összefoglaljuk az elmúlt 2 hónap történéseit.
•	Mint az újságban is látják, szorgalmasan 

gyűjtjük a személyi jövedelemadóból adomá-
nyozható 1%-ot. Kérünk mindenkit támogas-
sa egyesületünket!

•	A „Templomi szobrok” restaurálására meg-
hirdetett sikeres közadakozás lehetővé tette 
a munka megrendelését, az ehhez kapcso-
lódó szerződés egyeztetés alatt áll. Köszönet 
az adakozóknak! Várhatóan április második 
felében megkapjuk a mintát képező Jézus 
szobrot az egervári „Alexandriai Szent Ka-
talin” plébániától. A fejleményekről hírrel 
leszünk.

•	Megérkezett számlánkra a megnyert civil pá-
lyázathoz tartozó 300 ezer forint hangosító 
berendezés vásárlására. Jelenleg az ajánlatok 
beszerzése zajlik. Szeretnénk segítséget kérni 
nemcsak tagjainktól, hanem Akarattya kö-
zösségétől is: olyan fiatalok jelentkezését vár-
juk, akik a berendezés működtetésében segí-
tenének. A jelentkezők véleményét a beszer-
zésnél is figyelembe vennénk. A berendezést 
május hónapban már használni szeretnénk.

•	Elszámoltunk a 2020. évi önkormányzati 
támogatás összegével és benyújtottuk a 2021. 
évre vonatkozó elképzeléseink fedezetéül 
szolgáló kérelmet. A részleteket megtekint-
hetik a honlapon.

•	Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu 
Program Civileket támogató pályázatára a 
„Falukönyv – Akarattyai találka” című hiány-
pótló könyv könyvbemutatásának és kiadásá-
nak fedezetére, 1 millió 950 ezer forint érték-
ben. Többet a fejleményeknek megfelelően a 
honlapon jelzünk majd.

•	Örömmel jelentjük, hogy további két pad 
kihelyezésére van igény, amelyeket az ön-
kormányzattal egyeztetetten várhatóan má-
jus-június hónapban helyezünk ki. Az újság-
ban és a honlapon is felhívást tettünk közzé a 
meglévő padok karbantartására. 

•	Közeleg a 2020. év beszámolójának benyúj-
tási határideje. A beszámoló hivatalos be-
nyújtását érvényes közgyűlési határozattal 
tehetjük meg. Várhatóan május első, vagy 
második szombatján tartanánk a közgyűlést 
a Rákóczi parkban, amennyiben lehetséges. 
Ha nem, akkor az elektronikus utat kell vá-
lasztanunk. Ebben a kérdésben követjük a hi-
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vatalos szabályokat. A fejleményeket a honla-
pon követhetik.

•	Szeretnénk kiskerti bemutatót szervezni a 
nyáron 2-3 alakalommal. Az érdeklődők el-
hozhatnának, bemutathatnának gyümölcsöt, 
zöldséget, virágot, lekvárt stb., amit saját 
maguk készítettek. A helyszín a körszínpad 
lehetne. Jó alkalom ez tapasztalatcserére, 
esetleg kertészek, kertészeti tanácsadók meg-
hívásával. Kérjük jelezzék az akarattyafurdo 
@gmail.com címen, vagy a 30/2308404-es 
telefonszámon, hogy érdekes lehet-e ez az 
ötlet.

•	Lenne jelentkező gyermekek szabadidős fog-
lalkoztatására, a szülők alkalmi tehermen-
tesítésére. Kajak, sup, vízi elfoglaltságok jö-

hetnének szóba, mivel itt vagyunk a Balaton 
partján.  A szolgáltatás díjmentesen történne. 
A részletek kidolgozása, illetve az önkor-
mányzattal történő egyeztetése még folya-
matban van.

•	Beadvánnyal éltünk a Hotel Port kikötő 
bővítése ügyében. Nem támogatjuk ennek a 
beruházásnak a megvalósítását. A beadványt 
megtekinthetik a honlapon.

Végül, de nem utolsó sorban, várjuk az akarattyai 
vasúti megálló ügyében beadott kérvényünkkel 
kapcsolatban a választ úgy az önkormányzattól, 
mint az ebben az ügyben illetékes NIF-től.
Honlapunk tehát:

akarattyafurdo.wordpress.com
Elnökség

 
Akarattyai szív!

Balatonakarattya újabb színfolttal gazdagodott. 
A Víz Világnapján, március 22-én avattuk fel a 
Hanák ABC-nél. A kihelyezésért köszönet a falu-
gondnokság dolgozóinak. 
Az otthon felhalmozódó ásványvizes, üdítős 
kupakok mellett, gyűjthető benne mosószeres-  
fogkrémes kupak, de az instant kévék és a koz-
metikai termékek tetejét is lehet benne gyűjteni. 
A kupakgyűjtő pont szerepe kettős, a környezet-

védelmi funkciója mellett, segítséget nyújthatunk 
beteg gyermekek gyógyulásában is.
Krencz Márkus 6 éves kisfiú, aki négy végtagi 
izombénulásban szenved. A kisfiú önállóan nem 
tud mozogni, ülni is csak segédeszköz segítségével 
képes. Az Ő és családja életének könnyítésére 
gyűjtjük most a kupakokat. További információ:
https://www.facebook.com/KrenczMarkus

Gyógyítsunk együtt!
Thury Zsuzsa

Akarattyai 
szív!

mailto:akarattyafurdo@gmail.com
mailto:akarattyafurdo@gmail.com
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A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub virágot ültetett

Virágos körforgalom
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Játékosportré 10 kérdéssel 
Udvardy Luca

Nagyon szeretem néz-
ni a tenisz mérkőzése-
ket. Nyomon követem 
a nagy Grand Slamek 
eseményeit, az ATP és 
WTA, vagyis a férfi és 
női profi versenyek iz-
galmas meccseit. Min-
den tiszteletem a teni-
szezőké, akik rengeteget 
edzenek, utaznak, küz-
denek azért, hogy idáig 
eljussanak. A pályán pe-

dig, nemcsak az ellenfelükkel, de saját magukkal 
is meg kell küzdeniük. Rendkívüli önfegyelmet 
igénylő sportág. 
Ezt a nehéz és küzdelmes sportot választotta két 
akarattyai sportolónk Udvardy Panna és Udvardy 
Luca. Pannával már készült interjú néhány évvel 
ezelőtt, ami itt jelent meg az Akarattyai Naplóban. 
Luca, a húga, hozzá hasonlóan nagy reménység. 
A beszélgetést az állandó utazások, versenyek és 
edzések miatt nem volt könnyű megszervezni, 
amit a járvány miatt végül csak telefonon lehetett 
megejteni.
Panna éppen Argentínában, Cordobában nyert 
25 ezer dolláros összdíjazású ITF-tornát, ráadá-
sul nemcsak egyesben, de párosban is. Most csak 
Lucával tudtam beszélni, aki aznap szintén egy 
nemzetközi versenyre utazott Oroszországba, 
Kazanyba. Lucával személyesen még nem talál-
koztam, a hangja azonban kedves és vidám.
– Miért pont a teniszt választottad?
Testvéreim Balatonbogláron játszottak és én ért-
hető módon nem akartam lemaradni tőlük, utá-
nozni szerettem volna őket. Végül kaptam egy 
pici ütőt. Ekkor mindössze kétéves voltam. A 
testvéreimmel és apával gyakorlatilag azóta ütö-
getek, hogy megtanultam járni.

– A teniszben mit szeretsz a legjobban?
Leginkább azért szeretem a teniszt, mert az ered-
mény nem függ másoktól, egyedül csak rajtam 
múlik, nyerek, vagy sem. A versenyeken egyé-
niben és párosban egyaránt lehet indulni, én 
minden lehetőséget kihasználok a játékra, ezért 
mindkettőt szívesen bevállalom. A tornákon kí-
vül csapatversenyek is vannak, amelyek sajátos 
hangulatuk miatt vonzóak. Néha a nővéremmel 
is szoktam párosozni. Ha vele játszhatom az egy 
ünnepi ajándékkal felér.
– Mi volt eddigi legnagyobb sikered?
A korosztályos vidékbajnokságon már többször is 
a dobogó legmagasabb fokára állhattam, de már 
van egy felnőtt magyar csapatbajnoki címem is. 
Mivel profi teniszező szeretnék lenni, számom-
ra a nemzetközi versenyek a legfontosabbak, a 
korosztályos világranglistán csak ezek révén tu-
dok egyre feljebb lépkedni. Idén például már jó 
sok pontot gyűjtöttem, január végén Kenyában 
úgy voltam döntős egy G4-es junior ITF-tor-
nán, hogy a kvalifikációból indultam, összesen 
tehát hét meccset kellett egyhuzamban nyernem. 
Márciusban pedig egy első kategóriás viadalon 
negyeddöntőztem Kolumbiában. Hogy melyik 
győzelemnek nagyobb a sportértéke, azt sohasem 
könnyű eldönteni. Hosszútávon úgyis a fejlődés 
az, ami számít.
– Szüleid hogyan segítenek a pályafutásodban?
Szerencsére mindenben támogatnak, nélkülük 
nem lennék ott, ahol vagyok. Édesanyám éppen 
most kísér el Kazanyba egy nemzetközi, első ka-
tegóriás ITF-tornára. Számomra fontos, hogy 
valamelyikük mindig ott van mellettem. A mecs-
csek nagyon sokat kivesznek belőlem mentálisan, 
ilyenkor nagy szükségem van a bátorításukra, tá-
mogatásukra.
– A sportolás nem megy a tanulás rovására? 
Gondolom magántanuló vagy.
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Igen, magántanuló vagyok. Én is online oktatás-
ban veszek részt és év végén külön vizsgázom. 
Szeretek tanulni, a matek a kedvencem. Persze 
nem könnyű a fárasztó edzések után, vagy az uta-
zások közben a könyveket elővenni. De tudom, 
hogy szükség van rá, ezért erőt veszek magamon 
és amikor tudok, tanulok. Ezért is jó, hogy a szü-
leim is utaznak velem, mert legalább van valaki, 
aki figyelmeztet rá.
– Van a teniszben példaképed, vagy kedvenced?
A nővérem! Számomra az ő akarata és példátlan 
szorgalma az etalon. De azért is csodálom, hogy 
teljesen egyedül megállja a helyét a nagyvilágban. 
Ő többnyire Amerikában él és játszik, így mos-
tanában elég keveset látom. De minden eredmé-
nyét követem és drukkolok neki. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy Cordobában egy huszonötezer 
dolláros ITF-tornát nyert. Nekem ő volt és lesz is 
mindig a példaképem!
– Melyik másik sportot választottad volna, ha 
nem a teniszt?
Sok mindent kipróbáltam korábban, többek kö-
zött ennek is köszönhetem, hogy nagyon jó a 
mozgáskordinációm. Karatéztam, fociztam, röp-
labdáztam, úsztam. Ha mindenképpen választa-
nom kéne, talán a röplabdát mondanám. De én 
nagyon elégedett vagyok a döntésemmel, vagyis 
a tenisszel.
– A sportolás és a tanulás mellett, mivel foglal-
kozol a legszívesebben?

Szabadidőmben sokat olvasok, és rajzolni is na-
gyon szeretek. Sajnos nincs túl sok szabadidőm.
– Mit szeretnél teniszezőként elérni?
Világelső szeretnék lenni és minél több Grand 
Slam-et megnyerni. Persze tudom, hogy odáig 
nagyon nehéz és kemény út vezet, de fel vagyok 
készülve rá lelkileg. A rövidtávú célom, hogy a 
korosztályos világranglista élmezőnyébe kerüljek, 
ami lehetővé teszi, hogy junior Grand Slam-tor-
nákon indulhassak. Idén leszek tizenhat éves, és 
már csak egy karnyújtásnyira vagyok a top száz-
tól. Ha nagyon igyekszem, talán a US Open kva-
lifikációs táblájára fel is férhetek. No persze csak 
akkor, ha egyáltalán megrendezik.
– Mit jelent neked Akarattya?
Nagyon szeretem Akarattyát. Pici gyerekkorom-
tól kezdve itt élek. A házunkból szép kilátás nyílik 
a Balatonra. Mindegyik strandot ismerem és sze-
retem, de főleg a Bezerédj strandra járunk.

Luca, köszönönöm szépen 
az interjút. Remélem a leg-
közelebb kedvezőbb kö-
rülmények között beszél-
getünk és személyesen is 
tudunk találkozni, amikor 
újabb és újabb sikerekről 
számolhatunk be a Napló 
olvasóinak.

Ventics Ágnes

Kérjük, támogasson minket adója 1%-ával!

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elis-
mer ten közhasznú tevékenységet végez, ezért 
kedvezményezettje lehet a személyi jövedelemadó 
1%-ának. Ezzel a forrással lehetőséget szeretnénk 
teremteni programjaink kibővítésére, új rendez-
vények szervezésére.
Az adót a törvényes szabályok szerint, a szigorú 
elszámo lási rendnek megfelelően használjuk fel, 
és erről honlapunkon is nyilvános tájékoztatást 
adunk.

Kérünk mindenkit, aki szívesen támogatja aka-
rattyai  tevékenységünket, programjainkat, a te-
lepülést szépítő  munkánkat, gondoljon ránk, jut-
tassa nekünk ezt az 1  százalékot.
Kérjük, hogy adószámunkat írja a rendelkezésébe:

18917499-1-19
Köszönjük hozzájárulását munkánkhoz!
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 

Közhasznú Szervezet 
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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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Petőfi Sándor: A gólya 
(részlet)

Nekem valamennyi között legkedvesebb 
Madaram a gólya, 
Édes szülőföldem, a drága szép alföld 
Hűséges lakója. 
Tán ezért szeretem annyira, mert vele 
Együtt növekedtem; 
Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor 
Kerepölt fölöttem.
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