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Az eltelt egy év tapasztalatairól be-
szélgetek Matolcsy Gyöngyi polgár-
mester asszonnyal, aki most is
ugyanolyan lelkes és fáradhatatlan,
mint a kezdetekkor.

– Hogyan értékeli az elmúlt egy évet?
– Akarattya a legfiatalabb települése

Magyarországnak, tavaly a választá-
sokkor lett önálló község, tehát
munka van bőven. Közösen kellett
megszerveznünk egy új települést,
amely óriási feladat és a helyi lako-
sok segítsége és erőfeszítései nélkül
nem sikerülhetett volna. Működnek
a strandjaink, felállt az új önkor-
mányzat, van saját falugondnoksá-
gunk, megalakult a polgárőrség. Új
könyvtárat szervezünk, kis könyvtá-
runk folyamatosan működik. A nyá-
ron színes programokkal vártuk a
szórakozni és kikapcsolódni vágyó-
kat. Visszavásároltunk épületeket kö-
zösségi célokra, megújult a katolikus
templom. Az óvodát szeptembertől
önállóan üzemeltetjük. Támogatni
kívánjuk a megújult fürdőtelep egye-
sületet. Pályáztunk útfelújításra,
sportpályaépítésre, és az óvoda befe-
jezésére. Folyamatosan készülünk az
önkormányzatunk által elérhető ha-
zai és európai uniós források meg-
pályázására. Van saját újságunk,
amiben tájékoztatjuk a lakosságot
az itt történő eseményekről. Közös-
ségi rendezvényeinken az elmúlt
évekhez képest lényegesen többen
vesznek részt, sokan támogatnak
minket ötletekkel, szervező munká-
val. A Bercsényi strandon egy új
sportágat, a strandkézilabdát kö-
szönthettük Akarattyán. Megtisztel-

tetés számunkra, hogy az országos
döntőt is itt tartották. Biztos vagyok
abban, hogy Balatonakarattya a jö-
vőben szép fejlődés előtt áll. A Bala-
ton-part egyik legjobb adottságú te-
lepülése a miénk, de a „kenesei évek-
ben” alig léptünk előre. Most elin-
dultunk, hogy a Balaton egyik
gyöngyszeme legyünk.

– Mik a tervei a jövőre vonatkozóan,
milyennek szeretné látni Akarattyát
három év múlva?

– Kihasználnám, hogy a Balaton
egyik legszebb helyen fekvő telepü-
lése vagyunk és Budapestről érkezve
az első a Balatonparton. Ezek olyan
adottságok, amelyekre mindenkép-
pen építenünk kell. Úgy szeretnénk
fejleszteni a települést, hogy megóv-
juk az itt lakók nyugalmát és a hely
természeti értékeit. Az ígéreteket a
választások előtt megtettük, most
dolgozni szeretnék a fejlesztési ter-
vünk szerint, és a felmerülő problé-
mákat a lehető legrövidebb időn belül
megoldani. Meggyőződésem, hogy
Akarattya a Balaton egyik gyöngy-

szeme lesz a következő 4-5 év fejlesz-
tései és közösségi munkája eredmé-
nyeképpen. Jelenleg a szerteágazó le-
hetőségek ismeretében – a realitáso-
kat figyelembe véve – véglegesítjük
fejlesztési tervünket az utak, sétá-
nyok, kerékpárutak, a közvilágítás és
a strandok állapotának javítására, va-
lamint a faluközpont kialakítására
helyezve a fő hangsúlyt. Várunk min-
denkit vásárlóként, nyaralóként vagy
vállalkozóként Akarattyára, mert első
intézkedésként úgy döntöttünk, hogy
évente 0,1%-kal csökkentjük a helyi
adót: most 1,8%, három év múlva
már csak 1,5% lesz. Ez a mi kis helyi
adóreformunk remélem vonzza majd
a turisztikai ás más vállalkozókat
akararattyai befektetésekre.

– Milyen kapcsolatot szeretne kiala-
kítani a környező, a magyarországi és
a határon túli településekkel? 

– Rendezvényeinkre meghívjuk a
környező települések polgármestereit
és mi is szívesen veszünk részt az ő
rendezvényeiken. Nyitottak vagyunk
minden hasznos együttműködésre,
ami a közös előrelépés érdekében tör-
ténik. Minél több olyan kezdeménye-
zést szeretnénk felkarolni, mint pl.
a kárpátaljai gyerekek vendéglátása
volt. Folynak az egyeztetések, hogy
a falujukkal testvérkapcsolatot épít-
sünk ki. 

– Mi az a személyes kapocs vagy tör-
ténet ami a legerősebben köti Balaton-
akarattyához? 

– Akarattya egy különleges hely.
Már évtizedek óta idetartozónak ér-
zem magam. Először 1981-ben jöt-
tem Akarattyára a férjem nagyszülei
által épített nyaralóba. Még fiatal há-

„Itt van az ősz, itt van újra…”

ÖNKORMÁNYZAT 2015. augusztus–szeptember



ÖNKORMÁNYZAT

3

zasként megfogott Akarattya egészen
különleges hangulata, a szabadság -
érzés, az itt élők és idetartozók ra-
jongása a település iránt. Férjem és
családja, sőt barátai is számtalanszor
elmondták, hogy Akarattya a világ
közepe: már régóta én is így érzem.
Tetszett, hogy az itt élők mindig aka-
ratos, lázadó emberek voltak, ezt mu-
tatja a közelmúltban kiharcolt önál-

lóság is. Nemzeti érzelmű a település,
hiszen utcáink és strtandjaink több-
sége a kuruc felkelés vezéreiről
nyerte nevét. Nálunk akkor is volt
Köztársaság utca, ebben lakunk, ami-
kor majdnem minden más magyar
településen Népköztársaság utca lett
belőle. Őrizzük Rákóczi nagyságos
vezérlő fejedelmünk emlékét, sőt sze-
retnénk a mára elhalt Rákóczi szilfa

helyén kilátót építeni, hogy messziről
látható legyen a függetlenség, önál-
lóság, szabadság és újjászületés egy
kis balatoni település példáján.

Bízom benne, hogy az elmúlt egy
év bebizonyította, hogy az itt élő em-
berek nemcsak Akarattya területén
élnek és új önkormányzatuk van, ha-
nem akarattyaiak lettek!

Dr. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

2015. augusztus–szeptember

Az összefogás ereje
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár úr felhívta Ma-
gyarország valamennyi települési ön-
kormányzat polgármesterének figyel-
mét arra, hogy Kárpátalján (Ukraj-
nában) a magyar községekben gaz-
dasági vészhelyzet alakult ki. 

Balatonakarattya rögtön csatlakozott
ehhez a nemes kezdeményezéshez, és

jelezte szándákát a kárpátaljai telepü-
lések megsegítésére. A kárpátaljai ko-
ordinátor szervezet Gát beregszászi já-
rást javasolta a támogatásra. Mivel Ba-
latonakarattya Balaton parti település,
ezért mi felajánlottuk a gyermekek ré-
szére az ingyenes nyári üdülést. 

Gát Község polgármestere nagyon
örült az üdülésnek és jelezte, hogy

szívesen jönnek a településünkre. Tá-
jékoztatott bennünket, hogy az
utóbbi időben nagyon magas az el-
szegényedés a községben, sok család
számára gondot okoz már a minden-
napi betevő beszerzése is.

A gyermekek üdültetése 2015. au-
gusztus 21. napjától 2015. augusztus
27. napjáig tartott.
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Az alábbi programok kerültek
megszervezésre a gyermekek ré-
szére:

2015. augusztus 21. péntek: 19:00
ismerkedési est, (MÁV Gyermek-
üdülő) ahol az esti vacsorát a Nyug-
díjas Klub főzte a gyermekek részére.

2015. augusztus 22. szombat: 11
órától SOBRI Jóska Bakonyi Kaland-
park – Kislőd.

2015. augusztus 23. vasárnap: 11
órától Kittenberger Kálmán Növény-
és Vadaspark – Veszprém.

2015. augusztus 24. hétfő: Bercsé-
nyi strand, esti órákban Balaton Csil-
lagvizsgáló látogatása – Balaton-
fűzfő.

2015. augusztus 25. kedd: MH Ba-
latonkenesei Rekreációs Központ lá-
togatása.

2015. augusztus 26. szerda: Cinema
City – Balaton Plaza Veszprém – mo-
zizás, este szalonnasütés a MÁV
Gyermeküdülőben.

2015. augusztus 27. csütörtök: ha-
zautazás.

Elmondhatatlanul jól érezték ma-
gukat és nem győzték köszönni, amit
tettünk értük. Ők rengeteg élmény-
nyel mentek el, mi nagyon sok ta-
pasztalattal maradtunk itt. Megta-
nultuk tőlük, hogy a nehézségektől
nem félni kell, hanem hinni azt, hogy
egyszer jobb lesz és tenni érte!

A Kárpátaljai gyerekek nyaralását
támogatták: 

Karát Alapítvány, Mh Balatonke-
nesei Rekreációs Központ, Mc Do-
nald’s Veszprém, Cinema City – Ba-
laton Pláza Veszprém, Sobri Jóska
kaland- és élménypark – Kislőd, Kit-
tenberger Kálmán Növény- és Va-
daspark Veszprém, Tesco Veszprém,
Balaton Csillagvizsgáló – Balaton-
fűzfő, Katica Pékség Balatonkenese,
Zsapka Lászlóné – Jozi Élelmiszer-
üzlet Berhida, Ványi Lászlóné
(Strandcikk), Lantos András József
(Kürtöskalács) Pőcz Endre – Trink
Depo, Koczab Géza-Mosoly Büfé,
Boldizsár Gyula – Fobo Bt., Horváth
Zoltán – Sirály Büfé, Csordás Zsu-
zsi – Lidó Büfé, Spoon Ii Mercato
Ristorante, Ginál Mátyás – Családi
Abc, Hanák Attila – Hanák Abc, Vol-
lár Zöldség- és Vegyeskereskedés,
Hencz Cukrászda, Nyugdíjas Klub
Balatonakarattya.

Ezúton is köszönjük a támogatók
segítségét!

LUKÁCS TAMÁSNÉ
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A strandszezon befejeztével a jövő
évi szezonra készülve, a településfej-
lesztési bizottság meghívására vetí-
tett képes előadást és tájékozatót tar-
tott Szécsi Zoltán a Bercsényi strand
tervezője. A tervező beszámolt a ko-
rábban elkészült, nagyívűre tervezett
strand látványterveinek képi bemu-
tatásával. A bemutató alkalmával az
önkormányzati tagok hasznos tájé-
koztatást kaptak a 2009-ben elké-
szült tervek részleteiről, az egyes
strandzónák, épületek, strandberen-
dezések funkcióiról. Az előadást kö-
vető kérdezz-felelek jellegű kötetlen
beszélgetés során kialakult az a kö-
zös vélemény, hogy a tervek alapján,
mely részek megvalósításának van
realitása a közeljövőben. A Telepü-
lésfejlesztési Bizottság az elhangzot-
tak alapján részletesen ki fogja dol-
gozni a strandfelújítás programját,
és döntés-előkészítő javaslatot tesz a
képviselő-testület részére. 

Tervek a Bercsényi strand felújítására
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2015. június 13-án nyitotta meg kapuit Balatonakarattya
településen a Bercsényi és a Lidó strand. A Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által
vett vízminta alapján a strand vízminősége nem volt ki-
fogásolható. A két strandon belül a zöldterület fenntartása
már tavaly októberben átvételre került, így ott lemaradás
nem volt. A strandépületek felújítása a két település vég-
leges vagyonmegosztásáig pályázatok nélkül, csak a szük-
séges mértékig volt elvégezhető. Mind a két strandon a
fürdőzők testi épségére szakképzett vízimentők vigyáztak.
Kialakításra került a Bercsényi strand területén három

strandkézilabda pálya, ahol a nyár folyamán több strand-
kézilabda verseny is megrendezésre került, nem utolsó-
sorban ezzel is támogatva Balatonakarattya településen
az aktív sportéletet. Folyamatosan gyűjtöttük a tapaszta-
latokat a strandüzemeltetéssel kapcsolatosan, és ősztől
tervezzük a strandokat fejleszteni, szépíteni. Az már most
látszik, hogy a parkolóhelyek számát a következő szezonra
növelni kell. Összességében elmondható, hogy a költség-
vetésben a tervezettnek megfelelően alakult strandjaink
gazdálkodása, a kedvező időjárásnak köszönhetően a be-
vételek a tervezett szinten felül teljesültek.

Strandjaink
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Homoki András a Budapesti Műszaki
Egyetem végzős hallgatója diploma-
tervként tervezte meg – ráadásul aka-
rattyai nyaralói kötődéssel – telepü-
lésközpontunkat. Ezzel elkészült az
első látványterv a balatonakarattyai
faluközpont kialakításának megkez-
déséhez és további elképzelések, öt-
letek elindításához, összegyűjtéséhez.
A látványterveket reményeink szerint
további alternatívák is fogják követni
a településközpontra vonatkozó vég-
leges elképzelések, tervek teljes ki -
kristályosítása érdekében. A mellé -
kelt képek mutatják az első elképze-
léseket olvasóink számára. Ez az első
látványterv az érdeklődők részére az
Iskola u. 7-ben munkaidőben meg-
tekinthető.

Tervek a faluközpont kialakítására
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A meredek feljáró állapota az évek során egyre kataszt-
rofálisabb lett.

Felhőszakadás alkalmával a víz az út közepén höm-
pölygött, a felfelé kapaszkodó járművek kipörgetett ke-
rekei hatalmas hullámokat formáltak, melyek gépet és
gyalogost kemény próbára tettek. 

A község korlátolt anyagi lehetőségei egy végleges meg-
oldást (betonozás, aszfaltozás) nem tettek lehetővé, ennek
előkészítése, kivitelezése, költségvetésbe illesztése, esetleg
évekig is elhúzódhat, viszont az út állapota hétről hétre
romlott és egyre veszélyesebbé vált. Azonnali intézkedésre
volt szükség.

Rozs Péter alpolgármester szakismereteinek köszönhe-
tően átlátta a probléma komolyságát, és intézkedett. A

keresztirányú lejtés kialakításával a víz áramlását az út
közepéről a szélére terelte, emiatt csökkent a keréknyo-
mok felázása, kimosása. A meredekség lelaposításával
pedig a kerekek kipörgésének a veszélye is csökkent. 

Hétfőn a markológép épp befejezte munkáját, de mielőtt
a murvaréteget el lehetett volna teríteni, eleredt az eső
és a feljáró sártengerré változott. Egy vállalkozó kedvű
járműtulajdonos megpróbálkozott a lehetetlennel és ne-
kivágott a meredek útnak. Járműve a keresztirányú lejtés
miatt nekicsúszott a frissen formált, sáros út szélének
és onnan se előre, se hátra. A polgárőrség négykerék
meghajtású járművének sikerült reménytelen helyzetéből
kiszabadítani.

Kedden reggel, először a szükséges durva, azután pedig
a finomabb szemcsés murva elterítésével és ledöngölé-
sével véget értek a munkálatok. Ezek után következett
az érintett tulajdonostársak helyszíni szemléje, és a mun-
kálatokat mindenki nagy megelégedéssel és köszönettel
nyugtázta.

Ezzel a megoldással néhány évet a végleges megoldásig
át lehet hidalni, ha a járművezetők is vigyáznak az útra.

Ne pörgesse ki a kereket! Ha az emelkedő előtt vesz
egy kis lendületet, akár gázadás nélkül is feljut az emel-
kedőn.

Ne hajtson be senki a Koppány sorról az Akácfa utcába!
Azon túlmenően, hogy tilos, menthetetlenül kipörög a
kereke és tönkreteszi az utat. VÁRI L.

Az Akácfa utcai feljáró gödreit kisimították

ÖNKORMÁNYZAT
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Balatonakarattya augusztus 5-én ünnepelte független-
ségének 3. évfordulóját, a község „születésnapját” Éljen
Akarattya címmel a Rákóczi Parkban. Az eseményre
meghívtuk a környező települések polgármestereit, A
helyi képviselőket, civil szervezeteket.

Célunk az volt, hogy olyan közösségi programokat való-
sítsunk meg, amely a helyi és üdülő lakosságot vendégül
látja étellel, itallal és szórakoztató műsorokkal. A Nyug-
díjas Klub kemencében sült rétesei igazi kuriózum volt

az édesszájúaknak. A rendezvény délután fél ötkor tér-
zenével kezdődött, majd játszóházzal és sportversenyek-
kel folytatódott. Az estét a Balkán Fanatik fergeteges
koncertje tette felejthetetlenné. A táncolók kedvéért 30
perces ráadást is kaptunk. A látványos és különleges tű-
zijáték-vízivarázs igazi csoda volt. Az akarattyai vitorlá-
zókból álló flotta-felvonulás, a magaspartról nézve méltó
befejezése volt ennek a szép délutánnak. A rendezvény
látogatottsága várakozáson felüli lett, hiszen kb. 800
ember ünnepelt velünk, ezen a csodálatos napon.

Beszámoló a nyári rendezvényeinkről
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Fontosnak érezzük, hogy a rendezvényeinket neves elő-
adóművészekkel is színesítsük, így került sor a „Klassz a
parton” koncertsorozat keretében Érdi Tamás zongora-
művész előadására 2015. augusztus 13-án a Nagybol-
dogasszony Templomban. A lelkünknek és a fülünknek
egyaránt táplálékul szolgált az a másfél óra, amit Tőle
kaptunk. A zsúfolásig megtelt templomba sokan be sem
fértek, így még az ajtón kívül is álltak az emberek. A la-
kossági visszajelzésekből ítélve, nagy sikere volt.

„Van itt minden, mint a búcsúban!”- szokták mondani.
Nagyrészt igaz volt ez az Akarattyai napokon, amely
2015. augusztus 14-15-én került megrendezésre a Rá-
kóczi Parkban. A helyszín pozitív adottságai miatt sok
minden helyet kapott itt. Volt körhinta, pónilovaglás,
dodgem, ugrálóvár, játszóház a kicsiknek. A felnőttek
nézelődhettek és vásárolhattak a kézműves sátraknál,
megkóstolhatták az étel- és ital kínálatot. A kétnapos
rendezvény péntek este élőzenével, a Fourtissimo zenekar
nagy sikerű koncertjével kezdődött. Másnap délután 3
órától bábelőadást nézhettek a kicsik. A Balatonfüredi
Fúvósok térzenéje csalogatta a nézelődőket, utána a Bab
Társulat óriásbáb műsorát nézhették a felnőttek – szóval
ki-ki megtalálta a neki való szórakozást. 

18.00 órától a Fürdőtelep Egyesületé volt a színpad,
hogy az éves közgyűlésüket megtartsák. Az estét jó han-
gulatú disco zárta. Az időjárás mind a két nap kegyes
volt hozzánk, így sok család, fiatalok, idősek egyaránt
jól érezték magukat. Fontos, hogy az akarattyaiak ma-
gukénak érezzék ezeket a rendezvényeket, és alkalmat
adjunk az egymással való találkozásokra.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

ÖNKORMÁNYZAT

9



2015. augusztus–szeptember

Bánky Attila – bizottsági tag – ünnepi beszéde
2015. augusztus 20.

ÖNKORMÁNYZAT
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Augusztus hónapja a dolgozó fel-
nőttek számára a pihenés, a szabad-
ság – a gyermekek számára a szün-
idő, a nyaralás, a nagymamák és
nagypapák számára sok örömteli
együttlét a családdal, rokonokkal,
kedves barátokkal. 

Az új kenyér, íme, már előttünk az
ünnepi asztalon megszentelésre vár,
a jövő évi gabona szükséglet biztosí-
tott, a termés már megbízható rak-
tárakban pihen. Sorra érnek a jobb-
nál-jobb, ízesebbnél-ízesebb gyümöl-
csök, és bíztató a szőlő állapota is:
kiváló évjáratú bor van születőben a
tőkéken.

Örüljünk annak, hogy együtt lehe-
tünk, és módunk van méltó módon
ünnepelni – határainkon belül és túl
– ezt a szép hagyományos ünnepet.

Mai ünnepségünkön, ahogyan szer -
te a világban minden hazáját szerető
magyar, Szent István királyt, az ál-
lamalapítót ünnepli. Szent királyunk
arra adott örök útmutatást, hogy ho-
gyan lehetett otthont, hazát teremteni
Európában, a keresztény Európában,
a magyarság számára. Otthont, amely
védelmet nyújt, amely biztonságot ad,
otthont, amely lehetőséget teremt, te-
hetségünk kibontakoztatására és
szorgalmas munkánk kiteljesítésére.

Ezt az otthont ezer éves történel-
münk során, sokszor porig rombol-
ták külső és belső gonosz, sötét erők.
Ám mindeddig mindig sikerült fizi-
kailag, lelkileg, morálisan újjá építe-
nünk, ezért lehetünk ma itt, és ün-
nepelhetünk szabadon.

Szent István király ezt az országot
nekünk alapította, nekünk hagyta
örökül, hogy védjük, hogy óvjuk,
őrizzük és gyarapítsuk, vezetők és
polgárok egyaránt egyenlő személyes
felelősséggel – keresztény hitünk ere-
jével, és reménységével.

Nemzetünk múltja bennünk foly-
tatódik: megmaradásunkban, ezer
éves államiságunkban, a ránk ha-
gyott értékrend erkölcsi normáinak
megvallásával és az ezekhez igazodó
cselekedeteinkkel.

Szent királyunk lelki nagyságát iga-
zán a fiához, Imre herceghez írott
intelmeiből ismerhetjük meg. Az
1027-ben megírt intelmek bizton te-
kinthetők első törvénykönyvünknek,
vagy akár alkotmányunk első meg-
fogalmazásának is. Mélyen szántó
gondolataiból most csak egyet raga-
dok ki, amely mintha országunk mai
vezetőihez, politikai személyiségeihez
szólna: 

„Uralkodj szerényen, szelíden, alázat-
tal, békében – harag, gőg és gyűlölködés
nélkül…”

Az ő szavai csengenek vissza egyik
vezető, mai közéleti szereplőnk mon-
dataiban is: 
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„A ma, a Kárpát-medencén belül és
kívül a világban jelenlévő súlyos kihívá-
sokra, csak olyan nemzet és ország tud
jó és helyes válaszokat adni, ahol: 
bizakodók az arcok, egyenesek a gerincek,
őszinték a tekintetek, a gondolatok és
a tettek,
kiszámítható, tervezhető a jövő a fiata-
lok és család számára,
mindenki élvezheti munkája gyümöl-
csét… ”

Bíznunk kell abban, hogy képesek
vagyunk legyőzni a méltatlan táma-
dások nyomán ránk törő kishitűsé-
get, és az ebből fakadó tehetetlenség
érzetét. Kis ország vagyunk, de nem
kis nemzet! El kell érnünk, és el fog-
juk érni, hogy egyenrangú félként

kezeljen minket kelet és nyugat egya-
ránt. Nagy tehetségű és nagy szor-
galmú honfitársainkkal, képesek le-
szünk megmutatni a minket lenéző
hazug ellenségeinknek, hogy milyen
eredményeket ért el ez a nemzet, a
múltban és a jelenben, kultúrában,
sportban, művészetekben, tudomá-
nyokban egyaránt.

Legyünk büszkék nemzeti értéke-
inkre, hagyományainkra, éljünk és
dolgozzunk ezekhez méltóan, ki-ki a
maga helyén és családjában, hogy
emelt fővel mondhassuk: mi Szent
István népe vagyunk!

Higgyünk magunkban, higgyünk
egymásban, és higgyünk a határokon
átívelő erejében!

Magyarország lehetőségeinek ha-
tárai, földrajzilag és gazdaságilag
mások által megszabottak, de 

„eddig úgy volt, hogy a történelem for-
málta jellemünket. Mostantól úgy lesz,
jellemünk formálja a történelmünket,
és újra saját történelmünk lesz!” –
mondta egyik hiteles vezető politi-
kusunk. 

Végül Wass Albertet, a méltatlanul
mellőzött hazafit idézem, aki utolsó
üzenetében arra szólított fel: 

„Magyarok! Váljatok nemzetté, legye-
tek újra nemzet!”

Isten áldása legyen országunkon, s
az Önök életén, családján és munká-
ján!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Robogókat kapott az önkormányzat

Négy alig használt, jó állapotú Piaggio robogót kapott használatra az önkormányzat egy balatonfüredi vállalkozótól.
A robogókat a közterület-felügyelet, a polgárőrség és az önkormányzat fogja használni a napi külső feladatok elvég-
zésére.
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Már régen volt olyan nyarunk, ami-
kor a kánikula miatt szinte az egész
hőségriadóval telt volna. Még a
strandokon is, nehezen volt elvisel-
hető a meleg. Minden esélyünk meg-
van arra, hogy a szeptember, de az
ősz is kellemes melegben teljen el.

A tanév indulásával a gyerekek be-
ülnek az iskolapadokba, rendezet-
tebbé, rendszeresebbé válnak a csa-
ládok mindennapjai. Nekünk felnőt-
teknek azonban számítani kell arra,
hogy a napközben „bezárt” gyerekek
a tanítás végén felszabadultan, még
a nyár hangulatában létezve jönnek
ki az iskolákból. Figyelmetlenebbek,
fegyelmezetlenebbek még a közleke-
désben is!

A rendőrségi megelőzési munka ki-
emelt területe a gyermekek védelme,
amely természetesen az iskolai élet-
nek is része. A több évre visszanyúló
– 2008-ban indult – Iskola Rendőre
program tapasztalataival felvértezve
kezdjük az új tanévet. Lesz, ahol a
korábbi ismerős rendőrrel találkoz-
nak a tanulók és pedagógusok, és
lesz, ahol új kolléga kezdi meg az is-
kolai munkát.

Az iskolarendőr feladata és célja a
Rendőrség tanintézményekben vég-
zett bűn- és baleset-megelőzési tevé-
kenységének összefogása úgy az ál-
talános, mind a középiskolákban. A
megelőzési tevékenység feladata a
gyermekek és fiatalok jogkövető ma-

gatartásra nevelésének támogatása,
a rendőr, mint segítő, tanácsadó be-
mutatása.

Minden iskolának van egy kapcso-
lattartó rendőre, ő az „Iskola Rend-
őre”, aki 

• rendszeresen megjelenik a tanin-
tézményben, részt vesz a külön-
böző hivatalos és szabadidős prog-
ramokon

• igény esetén fogadóórát tart, részt
vesz a szülői értekezleteken

• tájékoztatást ad, segítséget nyújt
a pedagógusoknak és szülőknek
az iskolában előforduló erőszakos,
pedagógiai eszközökkel már ne-
hezen vagy nem kezelhető, ese-
tekkel kapcsolatban

• rajta keresztül az iskola jelezheti
a mindennapi élettel kapcsolatban
felmerülő problémáit, észrevéte-
leket, amelyek a Rendőrség ifjú-
ságvédelmi tevékenységéhez kö-
tődnek

• az iskola rendőrétől, ill. rajta ke-
resztül a megelőzési előadótól is
kérhetik előadások, foglalkozások
tartását az intézményekben akár
közlekedési, baleset-megelőzési,
gyermek és fiatalkori bűnelköve-
téssel, áldozattá válással, gyer-
mekvédelemmel kapcsolatban

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem
a szülők észrevételeit, minden olyan
ötletét, igényét, javaslatát, amellyel
a program hasznosabbá, eredménye-

sebbé tehető. Erre szolgálnak az is-
kolákban elhelyezett ötletládák is.

A prevenció, magyarul a megelőzés
az élet minden területén nagy jelen-
tőséggel bír, és feladata, hogy az em-
berek ne csak a már bekövetkezett
bajban tudják hova, kihez lehet, kell
fordulni segítségért, hanem ismerjék
meg a lehetőségeket a baj elkerülé-
sére. Erről szól az iskolai oktatás és
ezt a célt szolgálja a rendőrség aulá-
jában elhelyezett és információkat
közvetítő „TV” is.

Szeptember a szüretelés fő időszaka
is. A jó bor egészséges, persze mér-
tékkel fogyasztva. De tilos járműve-
zetés előtt! Tudom a kerékpárosok
esetében nincs zéró tolerancia. A tör-
vény azonban úgy határozza meg,
hogy „vetésre alkalmas állapotban” sza-
bad csak kerékpárt hajtani. Az ittas
vagy bódult állapotban történő ve-
zetésről már sokat beszéltünk, és
mindenki tudja, hogy az alkohol em-
beri szervezetre gyakorolt hatása
rontja a reakció időt, akkor is, ha
nem érzékeljük! És teljesen mindegy,
hogy gyalog vagy gépjárművel köz-
lekedünk. 

Az alkohol idegrendszerre gyakorolt
hatásával találkozhatunk, amikor az
ittas ember kötözködik, agresszív,
nem ura a viselkedésének. Ez az em-
beri kapcsolatok igazi rombolója!

STANKA MÁRIA c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Itt a nyár vége, elkezdődött az iskola

Anyakönyvi hírek
2015. szeptember12-én Preisz István és Kérdő Sarolta házasságot kötött

a Balaton-part akarattyai vízterületén. Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!
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Örömhír a dohányzóknak
Megnyílt a dohánybolt a 71-es főút melletti Lila ABC tu-
lajdonosainak kezelésében.
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 6.00–21.00 óráig.

Új buszmegálló épült
Az őszi esők és a tél beállta előtt új buszmegálló épült a 71. úton a volt Szépkilátás Vendéglő épületénél, amely megvédi a
várakozó utazókat az időjárás kellemetlenségeitől.

Újra a kilátónál a távcső!
Visszakerült a helyére a Kisfaludy sétányon a kilátónál –
a Magaspart Egyesület által szervezett adakozásból – ki-
helyezett távcső, melyet ideiglenesen a magas parton a
MÁV partfal megerősítési munkák végzésének idejére
raktárba kellett helyezni.
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A Magyar Televízió egy csodálatos
sorozatot mutatott be „Szent István
vándorlás” címen. Elvezette a nézőt
az ország számtalan helyére, meg-
mutatva szellemi-lelki gyökereink
tárgyi emlékeit, s közben alkalom kí-
nálkozott mindannak végiggondolá-
sára, hogy ha időnként vihar tépázta
is, ellenség tarolta vagy önmagunk
pusztítottuk is, amúgy életerős mi-
voltunkat, a gyökerek életereje soha-
sem hagyott el bennünket, és a sar-
jadás minden tavaszon újrakezdő-
dött, illetve folytatódott. 

Augusztus minden évben alkalmat
kínál, nemzeti és személyes mivoltunk
gyökerekig hatoló átgondolására. Te-
hetjük mindezt valami egészen külön-
leges jó érzéssel, és áldott békességet
sugárzó lelkiismerettel. Végre valami,
amiért nem kell szégyenkeznünk sem
Isten előtt, sem a világ előtt, sem ön-
magunk előtt. Szent István békére tö-
rekvő alkotó tevékenysége megnyug-
vással töltötte el a szomszéd népeket,

a császárokat, a fejedelmeket és a ró-
mai pápát is, és az édes otthon örö-
mével ajándékozta meg az országgá
formálódó törzsek népét, sőt az ide-
geneket és a jövevényeket is. 

Természetesen nagy hiba lenne ró-
zsaszínűre festeni, és ezzel egy va-
lótlan idealizmusba öltöztetni Szent
István korát, mert hiszen az ő nem-
zedéküket sem kerülte el a könny és
a vér, a kudarc, a verejtékes munka
fáradalma, a széthúzás, a viszályko-
dás, és a rossz döntések lehetősége.
De nem lehet nem észrevenni a kihí-
vások töprengéseiből és küzdelmei-
ből az újra meg újra megszülető jó
döntések sorozatát, a távoli jövőbe
mutató életerőt, az erkölcsös, az igaz
és igazságos megoldások következe-
tes vállalását. Ezek azok az erővona-
lak, amelyekre felfűződhettek őseink
legkülönbözőbb csoportjai, és ugyan-
akkor személyesen is vállalhatta azt
minden honfitársunk. Szent István
maga sem érezte a törvények fölött

állónak magát, hanem ő is követője
lett annak egész életében. 

A szentistváni értékeknek az a leg-
főbb erejük, hogy örök érvényűek.
Nem fog rajtuk az idő vas foga, nem
avulnak el, és éppen ezért képesek
minden kort – a miénket is – újra
meg újra megtermékenyíteni. Ennek
pedig az a titka, hogy a szentistváni
értékteremtő törvényeket nem Szent
István találta ki, hanem csak fölfe-
dezte a „dolgok rendjében” és az
„Örök Bölcsességben”, azután alkal-
mazta őket, és alázatosan szolgálta.
Soroljunk fel néhányat a legfonto-
sabbak közül! 

István király bölcs vezető akart
lenni, ezért egy élethossziglan tanít-
vány tudott maradni. Kortársai közül
kiemelkedett tehetségével. A tehet-
séget pedig kilencven százalék szor-
galom építi fel. Jó érzékkel tágította
tudásának körét mind a horizontális,
mind a vertikális régiók felé, vagyis
amíg a tudás, a tapasztalat és a
munka síkján messzire haladt, nem
hanyagolta el a hit és lélek, az elmél -
kedés és az imádság mindenek fölé
emelő erejét sem, mert nem akart
„lapos” szakbarbár maradni, hanem
Teremtőjének képére akart formá-
lódni.

Külső és belső békét igyekezett te-
remteni, de nemcsak földrajzilag, ha-
nem a szívekben is, mert az igazi
béke: a szeretet, vagyis a jóakarat
ajándéka. A béke lehetősége a fejlő-
dés, az élet győzelme a halál felett, a
barátság, együttműködés és szövetség
ereje a pusztítás helyett, a kultúra, a
hit és általában szellemi élet kivirág-
zása a barbár sivársággal szemben.
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István király szuverenitásra és sza-
badságra törekedett, mert e nélkül a
béke nem igazi érték, hanem csak
látszat nyugalom, olyan, amely a
szolga vagy a rab pihenőnapjára em-
lékeztet. Szabadságában azonban
nem támadt a többi érték ellen, mert
tudta, hogy a parttalanság gyorsan
a pusztulásba vezet. 

Lélegzetelállítóan finom az apai lel-
külete, amibe a kortárs tanúk fel-
jegyzései engednek bepillantást, vagy
amiről intelmei tanúskodnak, amit
fiának, Imre hercegnek írt.

Lelki erejét és töretlen reményét or-
szágfelajánló tette bizonyítja, s nem-
különben az a tény, hogy ez az erő
immár ezer év óta működő valóság.

SZEPTEMBER:
FRISS REMÉNYEK HAVA

Még egy jó hete tombolt a nyár...!
Égetett a nap, és mint megannyi be-
fűtött kemence tüzeltek az utak, a
járdák, a házak falai és minden em-
ber- építette műtárgy. Aszottan, po-
rosan tikkadoztak a fák, és képtelen-
nek bizonyultak hűs árnyékot bocsá-
tani a hőségtől pihegő emberekre. S
ekkor, mintegy varázsütésre, megkö-
nyörült rajtunk valaki. Szelek szár-
nyán felhők érkeztek fölénk, meg-
nyíltak az ég csatornái, és megújító
erejükkel felüdítettek és tisztára mos-
tak bennünket. Az ősz hűs lehelete
életre keltette a nyáron begyűjtött
szunnyadó energiákat, és olyan új
lendületet kapott tőle mindenki,
amelyen még magunk is elcsodál-
koztunk. – Ki hitte volna ezt, úgy au-
gusztus 20-a táján...!

Szeptember van. Újra és ismét di-
ákká válunk mindannyian: ha tanuló
az illető, akkor azért, ha szülő vagy

pedagógus, akkor azért, ha érettük
dolgozó, aggódó, vagy drukkoló az
ember, akkor azért; és ha másért
nem, akkor hát nosztalgiából megfi-
atalodik mindenki. S ha már „fiatal-
nak érzi magát az ember”, akkor mi-
ért ne tűzhetne maga elé valamilyen
szép, nemes vagy hasznos célt, s ha
van célja, akkor miért ne éledne fel
a reménye is, hogy célja elérhető lesz
a számára. Meg aztán nem vagyok
egyedül. Szeptemberben mindenki
egy izgalmas, lendületes reményben
él körülöttem. Hát én sem maradha-
tok ebből ki. Megyek, élek, haladok,
tervezek és örülök a többiekkel, fiatal
és idősebb a kortársaimmal együtt. 

De vajon mi a célom...? – a küzdés
maga, amint Madách írja az Ember
tragédiájában, vagy annál valamivel
több? Nehéz kérdés, de végül is meg-
válaszolható sok-sok ember jó vagy
rossz választása, tette, kitartása ne-
tán hanyagsága láttán. Minden az
álommal, a gyönyörűvel, a nagysze-
rűvel kezdődik. Olyan ez, mint ami-
kor a szülő ovis gyermeke első sze-
replései és megnyilatkozásai nyomán
orvost, mérnököt, tanárt, művészt
vagy államférfit lát meg szeme fé-
nyében. Nem baj ez a látomás, ha-
nem egy csodálatos ajándék, mert
már felcsillant benne valami a jövő
reménységéből; de nagy hiba lenne
makacsul ragaszkodni ehhez az első
álomképhez, mert nagyon valószínű,
hogy az illető egész életét elrontaná
az állandó délibáb-kergetés. Tapasz-
talatok, konkrét helyzetek és lehető-
ségek sora hozza közel és érleli meg
a bölcs szülőben, és természetesen
még a diákemberben is a reálisan ki-
tűzhető és vállalható célt és élethi-
vatást. Így kell ezzel lennünk mind-
annyiunknak, – és nemcsak a kez-

dőknek – minden szeptemberi len-
dület közepette, hogy „nehogy el-
kapja az embert a gépszíj”. 

Valójában mi is az ember igazi
célja...? – nem lehet más, mint saját
maga kiteljesedése. Mindenféle
munka és a tanulás, az aktivitás és
a passzivitás (azaz befogadó képes-
ség) nem más, mint értékes eszkö-
zök. Részek az egészhez. Az egész
pedig mi emberek vagyunk. Senki se
gondoljon egoizmusra vagy indivi-
dualizmusra, mert az nem kiteljese-
dés, hanem bezárkózás. Hogy vilá-
gosabb legyen önmagunk kiműve-
lése, hadd utaljunk az ember négyes
relációjára, amely viszonylatokban
gyümölcsözőnek (konstruktívnak,
termékenynek) és harmonikusnak
kell bizonyulnia. Ezek: kapcsolatom
a személyes Istennel, kapcsolatom
az embe rekkel (élőkkel és holtakkal),
kapcsolatom azzal a világgal, amely
a mi kozmoszunk és végül kapcso-
latom önmagammal testi-lelki kibon-
takozásom érdekében. A négy kap-
csolat nem választható el egymástól,
olyan, mint az emberi test (minden
szervének egészséges kapcsolatban
kell működnie a többivel). Ha az
egyik beteg, vele szenved a többi is,
ha az egyik meghal, magával rántja
az egész testet. Azért kell szakmánk-
ban a tőlünk telhető legjobbat alkot-
nunk, mert ezzel mondunk köszö-
netet Teremtőnknek, bizonyulunk jó
szülőknek és hitveseknek, növekszik
egészséges önbecsülésünk, és még a
világ szépségét is féltőbb gonddal
védjük. Ugyanerre az eredményre ju-
tunk, ha a többi kapcsolat bármelyi-
kéből indulunk ki. – A szeptemberi
lendület adjon megújító erőt minden
ember életének!

DR. BALÁZS PÁL
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Élénk érdeklődés mellett 2015. au-
gusztus 15-én került megrendezésre
a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület tisztújító közgyűlése. A közgyű-
lés összehívását a megújító szándék
vezette. A tagok új elnökséget válasz-
tottak és az alapszabály módosításá-
hoz szükséges határozatokat is meg-
hozták. Az alapszabály és a közgyű-
lés jegyzőkönyve megtekinthető a ba-
latonakarattya.hu oldalon, a fürdő-
telep egyesület hivatkozás alatt. A
fürdőtelep egyesület e-mail címe:
akarattyafurdo@gmail.com, ahol
örömmel várjuk jelentkezésüket.

ELNÖKSÉG

A fürdőtelep egyesület közgyűlése

A polgárőrség ünnepélyes fogadalomtétele
A Balatonakarattya Balaton Kapuja
Polgárőr Egyesület 18 fővel 2015.
szeptember 11-én hivatalos polgá-
rőr-fogadalmat tett.

Az ünnepélyes fogadalomtételt je-
lenlétükkel megtisztelték községünk
képviselői és Éliás Gábor r. őrnagy,
Vágfalvi Attila r. százados, valamint
Réfy Imre alpolgármester.

Az őrsparancsnok úr kiemelte a pol-
gárőrség létrejöttének fontosságát, a
lakosság biztonságérzetének növelé-
sét, továbbá a szociális és hátrányos
helyzetű idős emberek segítését, a
rendőrséggel való folyamatos együtt-
működés jelentőségét.

Réfy Imre alpolgármester úr üdvö-
zölte a polgárőrök áldozatkészségét.
Sok sikert kívánt a feladataik ellátá-
sához. Hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat továbbra is anyagilag és er-
kölcsileg is támogatja az egyesületet.

Végül a polgárőrség elnöke – Thury
Pál – mondott köszönetet Rozs Péter
alpolgármester úrnak, hogy vállalta a
közgyűlés levezetését, illetve Réfy Imre
alpolgármester úrnak az eddigi támo-
gatásért. Megköszönte Éliás Gábor
r.őrnagy úrnak a fogadalomtétel meg-

tartását. A fogadalomtétel állófogadás-
sal és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Ezúton köszöntjük a polgárőrség fo-
gadalmat tett 18 tagját.

Eredményekben gazdag munkát kí-
vánok minden polgárőrtársamnak!

Tisztelettel: THURY PÁL, elnök
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Érdi Tamás koncert
Augusztus 13-án Balatonakarattyán rangos eseményre
voltunk hivatalosak. A fullasztó hőség ellenére felvettük
ünneplő ruháinkat és utunkat az új katolikus templom
irányába vettük. A gyönyörűen felújított „Nagyboldog-
asszony” templomban egy nagyszerű koncertet láthat-
tunk, halhattunk, a világhírű fiatal zongoraművész Érdi
Tamás közreműködésével, aki a világ számos pontján
adott már koncertet és szólóestet.

Templomunk ugyan még nincs teljesen kész, de ezt
szinte észre sem vettük. Hófehér falak, gyönyörű tágas
ablakok, égre törő fagerendás mennyezet. Egyszerűsé-
gében is emelkedett. Örülünk, hogy már így ebben a for-
májában is használhatjuk.

A műsorban ismert és népszerű Chopin dallamok csen-
dültek fel. A klasszikus zene kedvelői közül ki ne szeretné
Chopint, a lengyel zongoravirtuózt, a világhírű zeneszer-

zőt, Liszt barátját, a forradalmárt, aki zenéjével harcolt
hazája szabadságáért. Műveinek túlnyomó többsége bal-
ladák, scherzók, etűdök, mazurkák, keringők, polonézek,
prelűdök és noktürnök. A kiválasztott művek előadásával
a zongoraművész megcsillogtathatja művészete minden
erényét a legfinomabb hangzástól a virtuozitásig és Érdi
Tamás játékában is ezt éreztük.

A koncert feledteti velünk az elmúlt hetek megpróbál-
tatásait, amit az időjárás mért ki ránk. A közönség sora-
iban megtalálható volt minden korosztály. Ez a közönség
hálásan, vastapssal kérte a ráadást, melyet a Prima Pri-
missima díjas zongoraművész háromszor is teljesített. 

Mivel is zárhatnám soraimat, mint az előadás előtt is
elhangzott gyönyörű Szabó Magda mondattal:

„Én csak írni tudok, de Tamás ujjai val az Isten üzen.”
VENTICS ÁGNES
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Tisztelt Olvasók!
Előző számunkban jeleztük, hogy
szeretnénk gyűjteni az akarattyai ér-
téktár részére a lakosok, nyaralók ál-
tal rendelkezésünkre bocsájtott do-
kumentumokat, írásokat, fényképe-
ket. Örömmel jelezzük, hogy kaptunk
néhány papírfényképet Kállai Szilárd-
tól az első akarattyai nyaralókról:
Rendszeres akarattyai üdülőként aján-
lom fel az archívumukba ezeket a ké-
peket, melyeket régi családi képekről fo-
tóztam. A harmincas évek elején készül-
tek. A száz éves dédmama emlékei sze-
rint az első akarattyai nyaralókról. A
képeket felhasználhatják a honlapjukon
és a helyi lapban is.

Ennek apropóján új rovatot indí-
tunk „Ki kicsoda a képen” címmel.

Kérjük kedves olvasóinkat, aki felis-
mer valakit a képeken, az jelezze a
szerkesztőségnek! Aki jelentkezik a
képen felismert személyek nevével,
megfejtéssel, az díjazásban részesül.

Továbbá kérjük olvasóinkat, gyara-
pítsák értéktárunkat és küldjenek ké-
peket a következő szám „Ki kicsoda
a képen” rovathoz.

KÁLLAI SZILÁRD és RÁNKY PÉTER
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Örömmel tájékoztatjuk az akarattyai -
akat, hogy az értéktárunkba és könyv-
tárunkba is felvett, dr. Koltay József
Akarattya krónikása által települé-
sünknek adományozott eddig össze-
gyűjtött anyagaiból helytörténeti
könyvet szeretnénk kiadni. Az önkor-
mányzat teljes támogatottságáról biz-
tosította a szerzőt és a cél érdekében
összeálló szerkesztőbizottságot. 

A meglevő anyagból és dr. Ruszkay
Endre, Taslár Tibor, Csákány Miklós
és remélhetőleg jelentkező más lelkes
támogatók visszaemlékezéseire is
számítunk, melyből díszes kiadású
helytörténeti könyv készülhet. Ter-
veink szerint a könyv szerkesztése,
összeállítása és kiadása a dokumen-

tumok részletes, pontos feldolgozása
érdekében időigényes feladat lesz, en-
nek ellenére reméljük, hogy a könyv
belátható időn belül elkészül. Kérjük
azokat a lakosokat és nyaralókat,

akik a tervezett könyvhöz tényszerű
írásokat, képeket tudnak rendelkezé-
sünkre bocsátani, küldjék el a szer-
kesztőbizottságnak.

RÁNKY PÉTER

Helytörténeti könyv készül



Érdekes internetes légi felvétel archívumra hívta fel a figyelmemet egy barátom, melyből szeretnék most közreadni
újságunkban Akarattyáról 1959 és 1966 között készült két képet: településünkről és a Honvéd üdülőről. Jól látható
hogyan nézett ki ebben az időszakban Akarattya. Aki mélyebben kíván érdeklődni a téma iránt, az megtalálja a légi
felvételeket a fentrol.hu honlapon, ahonnan – rendkívül nagy felbontásban is – térítésmentesen letölthetők. 

RÁNKY PÉTER

2015. augusztus–szeptemberKULTÚRA
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Föntről nézve
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Akarattya csodája
Már akkor éreztem, hogy jóval több ez, mint egy szép
látvány. Már akkor különös vonzalom támadt, amire nem
volt magyarázat. Persze nem is kerestem. Csak élveztem.

Kilenc éve történt. A kislányom iskolai alkotótáborban
volt Akarattyán. Elmesélte, hogy kiültek egy magas part-
szakaszra, ahonnan szép kilátás nyílt a Balatonra, és ott
rajzoltak.  Én pedig el nem tudtam képzelni, milyen lehet
az a hely, ahol hirtelen véget ér az út, és egy meredek
partfalban végződik, ahonnan a tavat lehet látni. Kíváncsi
lettem. Éreztem, hogy ezt látnom kell. Hívott, vonzott és
mentem. Felkerekedtünk, és a kislányom elvezetett arra
a helyre, ami abban a pillanatban az életem része lett.
Nem hittem a szememnek, nem tudtam betelni azzal,
amit ott láttam és éreztem. Igen, ez több volt egyszerű
szépségnél. Hiszen mennyi szépet láttam már! A Balatont
is magasról, de Tihany egészen más, az csak egy látvány.
Mások azok a helyek is, amiket addigi életem során meg-
csodáltam, de itt több volt. Itt valami titok volt, és van. 

Csak álltam, és már tudtam, hogy ide vissza kell jön-
nöm. Ott, abban a pillanatban eldőlt, hogy számomra ez
az a hely, ami az első helyre került a szívemben. Egy
csoda. A szépség, a nyugalom, a béke, a lélek. Igen, a
lélek, ami itt volt és van, ebben a szépségben, mert attól
lett több, attól ilyen vonzó. A látvány és a lélek összhangja
adja azt a csodát, amitől nem lehet elszakadni, ami örökre
rabul ejtett. Egy boldog rabságba. 

Sokan nem értik, miért lehet naponta megcsodálni egy
naplementét. Aki ezt nem tudja, még nem járt itt. Hiszen
minden naplemente más és más, sőt, egy naplementében
is millió és millió csoda rejtőzik, ahogy pillanatról, pilla-
natra változik. Megunhatatlan. Kevés az életem ahhoz,
hogy valaha is be tudjak telni vele, hogy valaha is elég
legyen. 

De ez csak egy pici része ennek a csodának, ezért ez a
hely számomra nem csak egy turista látványosság. Nem
is lehet az. Nem lehet csak turistaként megközelíteni.
Sőt. Egyáltalán nem lehet. Csak emberként. Érző, cso-
dákra nyitott emberként és én mindig megélem itt a cso-
dát. Akár fényes nappal állok a parton, akár a naple-
mentében gyönyörködöm, vagy éppen a hullócsillagokat
számlálom az éj csendjében. Mindig ott a csoda. A lélek. 

Vannak pillanatok, érzések, amiket még az író is nehe-
zen tud szavakba foglalni. Akarattya számomra ilyen.
Most mégis megpróbáltam, mert muszáj volt, mert el
kell mondanom. Ilyen csoda egészen biztosan nincs több
az életben. 

Lám, az ember sosem tudhatja, mit tartogat számára
az élet. Egy véletlennek tűnő dolog mennyit jelenthet,
mit adhat. Többet egy szép tájnál, egy látványnál, egy él-
ménynél. Magát az életet. Én itt kaptam meg, ezen a
csodás helyen, a magasparton, a lélekparton.

CSITÁRY-HOCK TAMÁS

Nézed a vizet, az eget, a felhőket, a naplementét, a végtelent,
a mindent. Újra, mint már annyiszor. Lenyűgöz, elvarázsol,
magával repít. Nézed, nézed, nézed és most… most megpil-
lantasz valamit ebben a végtelen nyugalomban, csendben. Meg-
pillantasz egy arcot, egy álomarcot. Őt, aki eddig is itt rejtőzött
láthatatlanul. Nem láttad, nem tudtad, de érezted. Őt érezted
mindig abban a nyugalomban, ami itt rabul ejtett egykor, és
most végre megpillantod. Kirajzolódik egy arc, egy álomarc, Ő.
Te csak állsz, és nem találod a szavakat ebben a csodálatos
egységben, csak gyenge kifejezéseket: gyönyörű, bámulatos, le-
nyűgöző. Az egyetlen arc amiben Te már nem csak az álomarcot
látod, hanem az álomszívet is. CSITÁRY-HOCK TAMÁS

Állsz a parton…
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Egy komoly társaságban egyszer így játszottunk: „Áruld
el öt legnagyobb élményedet!” Amikor rám került a sor,
én tovább szűkítettem a kört, és azt mondtam, hogy
életem három legmeghatározóbb élményeinek egyike a
mi édes anyanyelvünk. 

Barátaim, akik jól ismertek, ezt nem vették nagyképű-
ségnek. Dicsekvésnek sem. 

Azt azért nem állítom, hogy közömbösen fogadták ki-
jelentésemet. Sok érték és érdekesség van a világban,
emiatt a társak kételkedése se lepett volna meg. 

Mint a legtöbben, jómagam is a neveltetésemmel össze-
függésben kezdtem megismerni és használni a nyelvün-
ket. Bár a körülményeim egyáltalán nem erre predeszti-
náltak, gyermekkoromban sokat olvastam, és ami ezen
túlmutat, irkáltam is. Rengeteg verset, 17-18 évesen
azonban már inkább prózát. Erről három teleírt füzet
tanúskodik. Az rejtély, hogy elég viszontagságos éveim
után miképp maradtak meg ezek a próbálkozások. 

Ennél is talányosabb a nyelvvel történő küszködésem.
A nyelvvel, amelyről úgyszólván semmit se tudtam, de
nap, mint nap használtam, mint akárki más. Jártam az
iskolai éveket, amelyekben igazán semmi sem érdekelt,
csak a nyelv. Nem a német, nem a latin, a francia vagy
az orosz, és nem is ez a miénk, csak a nyelv. Ez a végtelen
és hatalmas birodalom, amely nélkül nem lennénk em-
berek. Talán még némely állatnál is alsóbb rendű lények
lennénk, de a fizikai növekedésemmel párhuzamosan
csak nagyon kevés ismeretet szereztem a nyelvről. Inkább
csak ösztönösen használtam, mint sokan mások ma-
napság is. 

Szerencsére úgy alakult az életem, hogy érettségi után
felvettek a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főis-
kola magyar nyelv és irodalom szakára. Számomra akkor
nyílt ki a világ. Rettenetesen szegény diák gyanánt, én egy
óriás és szépséges világ ismerője lettem. Megtudtam, mi a
nyelv. Feltárult előttem a rendszere, a vele történő bánás-
mód és a belőle sugárzó gyönyörűség. Megértettem, hogy
eszköz a nyelv, a gondolatközlés eszköze, de nincs ennél
gazdagabb és szebb, ami vezérelhet, és amit soha senki és
semmi el nem vehet tőlem. Én viszont adhatok, osztogat-
hatok belőle gyermeknek, felnőttnek, jóakarónak, közöm-
bösnek, ellenfélnek. Kimondom végre, hogy az én egyik
legnagyobb boldogságom az, hogy nyelvünk összes hang-
járól és mind a 44 betűjéről, a szavakról, szókapcsolatokról,
a mondatokról, valamint a gondolatok ésszerű tagolásáról
sok mindent ismerek. Megértem, miért volt számomra
mindig riasztó a háború szó. Hogy miért tartom egyik
legszebbnek a Csizmadia Lídia nevet. Hogy miért szeretném
mindenkinek elmondani: Petőfi Sándornak a Szeptember
végén c. költeményében mely okokból szép a 2. versszak
első sora. Azt is megindokolnám, hogy egyik költőnk 10
legszebbnek vélt szavából miért hagynám ki a kard-ot. 

Elkapott a hév, mint nagyon sokszor a nyelvünk hasz-
nálata, tanítása közben. Emiatt elmarasztaltak, többször
megbüntettek, néha az egzisztenciám sérült. A bántók
azonban nem tudták, hogy a boldogságom ebbe a mi
édes és drága magyar anyanyelvünkbe van beágyazva –
háboríthatatlanul. Köszönet érte anyámnak, családjaim-
nak, tanáraimnak, barátaimnak és az irodalomnak. 

MÁRKUS ZOLTÁN

Élményem az édes anyanyelvünk

Az Akarattyai Napló terjesztése

Az Akarattyai Napló előző havi példányszámát 700-ra emeltük. Tapasztalataink szerint ennek ellenére sem jut
el az újság a jelenlegi terjesztési úton minden lakoshoz, illetve érdeklődőhöz.
Újságunk terjesztését ezért átszervezzük, a következő helyeken teszünk ki korlátozott számú (30 db) példányt:
Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, (Balla) Focus-Coop Bt., Posta, Lila ABC, Honvéd ABC. Kérjük az olvasókat, csak
egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz. Az Akarattyai Napló kapható lesz az
Önkormányzat hivatalában, munkaidőben, valamint e-mail cím megadása esetén, elektronikus úton is igé-
nyelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük. A lap egyébként letölthető a www.bala-
tonakarattya.hu honlapunkról is.
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Játékosportré 10 kérdéssel
A kedves hölgy, aki szépen gondo-
zott kertjében vár engem a követ-
kező riport elkészítésére, Fülöpné
Radnai Ágnes kétszeres magyar baj-
nok gerelyhajító. Úgy kezdtük a be-
szélgetést, mintha régi ismerősök
lennénk, csak nem találkoztunk
már egy ideje, és sok mondaniva-
lónk van egymásnak. Ha egy szóval
kellene őt jellemezni, annyit mon-
danék: életvidám. Ezen kívül
sportos, fiatalos, sokan megirigyel-
hetnék alakját, vitalitását. Nem is
gondolnánk, hogy 10 évvel ezelőtt
egy nagyon súlyos betegségből gyó-
gyult fel.

– Miért pont a gerelyhajítást válasz-
tottad?

– Azzal kezdeném, hogy mi egy na-
gyon sportkedvelő család voltunk és
vagyunk, mind a mai napig. Már a
nagyszüleim is jártak korcsolyázni,
teniszezni, ami abban az időben nem
volt szokványos. Természetesen min-
ket is a mozgás, a sport szeretetére
neveltek. Tabáni lány vagyok, közel
volt a Spartacus pálya, ahol sokat te-
niszeztem. A Szilágyi Erzsébet Gim-
náziumba jártam, ahol Irányi ta-
nárnő keresett a Vasasba utánpótlás
atlétákat. Kipróbáltak, jó nagyot dob-
tam. Természetesen lebeszéltek a te-
niszről és maradtam az atlétikánál.

– Fontosabb állomások pályafutásod
során? 

– A középiskola elvégzése után fel-
vételiztem a TF-re. Elsőre nem vettek
fel nem megfelelő „világnézeti irá-
nyultság” miatt. Másodszorra felvet-
tek és a Vasasból átigazoltam a TF
csapatába. A TF elvégzése után visz-

szamentem a Vasasba. De én rögtön
tanítani szerettem volna. 35 évig ta-
nítottam a Hámán Kató Közgazda-
sági Szakközépiskolában. [A riporter
is oda járt, de sajnos nem ő volt a
testnevelő tanára – V. Á.] 1968-ban
férjhez mentem és szép lassan abba-
hagytam az atlétikát.

– Mi volt a legnagyobb sikered?
– 1966-ban és 1967-ben megnyer-

tem a magyar bajnokságot. 
– Ki vagy mi inspirált, hogy a sportot

választottad életpályádnak is?
– Talán a testnevelőm, a sport-kör-

nyezet, ahol a fél életemet abban az
időben eltöltöttem, hatott a válasz-
tásomra. 

– Kudarc, sérülés?
– Nem volt, mindent kibírtam.
– Ha nem atletizáltál volna, melyik

másik sportot űzted volna szívesen?
– Mindenképpen csapatsportot. Ta-

lán kosaraztam volna. Véleményem

szerint az egy tévedés volt, hogy én
atletizáltam. Én nem vagyok egy
szenvedő típus. Az, hogy ki milyen
sikeres a sportban, és milyen sport-
ban, az nagymértékben függ az
egyén habitusától. 

– Mire vagy a legbüszkébb?
– Arra, hogy háromszor kaptam

meg a „Jó tanuló, jó sportoló” elis-
merést. Szerintem nagyon fontos,
hogy egy sportoló jól tanuljon, igazi
nagy teljesítményt ők tudnak elérni.

– Mivel foglalkozol a legszívesebben?
– A kerttel, a nővérem összes gye-

rekével, unokájával. Szívesen kézi-
munkázok és a betegségem után el-
kezdtem csuhézni. [Nagyon szépek! –
V. Á.]

– Jelenleg van-e kapcsolatod a sport-
tal?

– Mind a mai napig teniszezem, sí-
elek a férjemmel együtt. Sokáig te-
niszt is oktattam.

Hogy mit jelent neki Akarattya? Sze-
rintem mindent. Már a beszélgetésünk
elején előkerültek a régi, fehér csipkés
szélű fotók. Mind-mind Akarattyán ké-
szültek, a képeken nagyszülők, szülők,
testvérek, unokatestvérek. Az akarattyai
kötődés nem kérdéses. Előkerül két
újabb kép is. Mind a két képen legalább
15–20 gyerek, mint az orgonasípok. Az
egyiken a család gyerekei, a másikon a
már felnőtt gyerekek gyerekei, vagyis az
unokák. A család legidősebb tagja, a
nagynéni 93 éves! És ők mind itt élnek
együtt, közöttünk Akarattya egyik szeg-
letén!
Öröm volt veled beszélgetni, kívánom,
hogy még sokáig tudj örülni az életnek. 

VENTICS ÁGNES



2015. augusztus–szeptember

Strandkézilabda döntő a Bercsényi strandon

SPORT

Tisztelt Önkormányzat!

Elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek egyik
legszínvonalasabb strandkézilabda Magyar Bajnoki Dön-
tőjét sikerült az elmúlt hétvégén megrendeznünk a Ber-
csényi strandon. Ezt támasztja alá az eseményre kilátogató
jó néhány prominens képviselő véleménye a Magyar Kézi-
labda Szövetségtől, akik már további együttműködési le-
hetőségekkel kapcsolatban (edzőtáboroztatás, felkészülési
tornák) érdeklődtek az Akarattya Beach Aréna vezetőinél.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az önkormányzat se-
gítségével már az első évben ilyen színvonalas tornákat
sikerült megrendeznünk, ahol vendégül láthattuk a világ
élvonalába tartozó női (regnáló Európa bajnok) és férfi-

válogatottunk (Eb IV. helyezett) szinte minden tagját a
résztvevők által a legszebb magyar pályának tartott Aka-
rattya Beach Arénában.

Reméljük nagyszerű versenyeinkkel is hozzá tudtunk
járulni válogatottjaink sikeres szerepléséhez a jövő júli-
usában Budapesten megrendezendő strandkézilabda vi-
lágbajnokságon.

Szeretnénk jelezni a Tisztelt Önkormányzat felé, hogy
vadonatúj szerkezeti elemekkel és hálóval felszerelve el-
készítettük az Aréna területén az új strandröplabda pá-
lyát, amit korlátozás nélkül rendelkezésre bocsájtottuk
a strand vendégei számára, így szabadon bárki használ-
hatja a jövőben!

Üdvözlettel: PAUNOCH PÉTER és ZENTAI GÁBOR
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A lábtenisz-bajnokság eredményei
Aug. 8. Egyéni: 14 induló:
1. Dienes-Oehm Tivadar
2. Baumann Marcel
3. István Gábor

Aug 15. Hármas: 6 hármas (19 fő):
1. Krisztu II. Gy. – István G. – Koltai
K. – (Koltai J.)
2. Vaszil D. – Reska J. – Szabó B.
3. Királyvölgyi K. – Gergely Z. – Koltai V.

Aug 20. Apa – gyerek (14 év felett):
10 páros
(21 fő, 1 lány résztvevő!)
1. Vaszil család
2. –
3. Fodor család

Aug 20. Gyerek: 3 páros (6 fő)
1. Fodor Á. – Serfőző T.
2. Urbán P. – Koltai M.
3. Zentai M. – Sus K.

Aug 20. Apa – gyerek
(14 év alatt): 6 páros (13 fő, 2 lány
résztvevő!)
1. Fodor család
2. Urbán család
3. Koltai  család

Aug 21. Öregfiúk: 5 páros (16 fő)
1. Csercsiscs T. – Vaszil Gy. – Nagy J.
2. Krisztu I. Gy. – Török J. – Szeles D.
– Vadász I.
3. Fodor G. – Kálmán I. – Mayer Á.

Aug 22. Felnőtt (nyilt)
páros: 19 páros
(38 fő, 2 lány résztvevő!)
1. Királyvölgyi K. – Krisztu I. Gy
2. Koltai K. – Koltai J.
3. Vadász T. – Fodor G.

A lelkes szurkolók

A bajnokság dobogósai. Gratulálunk nekik!

A rendszeresen megrendezésre ke-
rülő lábtenisz bajnokság idén is sok
sportkedvelő érdeklődőt és nem ke-

vesebb résztvevőt vonzott. A szoká-
sos jó hangulat mellett folytak az
erőpróbák.
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Új sportági központ nyílik Papkeszin
A szeptemberi első becsengetés nem
csak a nyár végét jelzi, hanem vala-
minek a kezdetét is, hiszen egy új,
de mégis ősi sportág, a birkózás je-
lenik meg térségünkben Papkeszi
központtal, ahova 10-15 kilométeres
vonzáskörzetből várják a fiatal fiúkat
és lányokat.

A birkózó központot a veszprémi
CENTRUM Sport Egyesület irányítja,
a berhidai BERHI BSE együttműkö-
désével, amelynek elnöke és edzője
Nesó Sándor, aki az első női birkózó
világbajnoki címet szerző Németh
Zsanett nevelőedzője.

A birkózás egy nagyon eredményes
sport, Magyarországon a harmadik
legsikeresebb olimpiai sportága.
Emellett látványos is, már az ókori
olimpia alapító sportágaként is an-
nak számított. Fő szabálya, hogy kö-
töttfogásban csak derékon felül tá-
madható az ellenfél, ezért itt főként
az erő dominál, és a gyönyörű nagy
ívű dobások. Szabadfogásban az
egész test támadható, ezért itt a gyor-

saságé és a hajlékonyságé a főszerep!
Célja az ellenfél két vállra fektetése,
vagy pontozással való legyőzése. 

Mindemellett a birkózás egy na-
gyon biztonságos sport, amit a szi-
gorú szabályrendszer, a bírák, vala-
mint a fair-play biztosít.

A birkózás nem csak a testet, hanem
a személyiséget is fejleszti! A birkózás
olyan sport, amelynek játékos, szó-
rakoztató formáját a legkisebbek is

nyugodtan végezhetik. Levezethetik
hihetetlen mozgási energiájukat, köz-
ben egyre önállóbbá, magabizto-
sabbá, fegyelmezettebbé, céltudato-
sabbá, kitartóbbá válnak. Kapcsolat-
teremtési és koncentrációs képessé-
gük javul, egészségesek és edzettek
lesznek. A bátortalanból magabizto-
san bátor gyerek lesz, gondolkodása
racionálisabbá válik, könnyebben és
gyorsabban tanul, testileg kiadja
energiáit, de szellemileg felfrissül.

Kinek érdemes elkezdenie?
Minden 6-15 éves korú fiúnak és

lánynak, aki szeretné fejleszteni
ügyességét, erejét, gyorsaságát, ru-
ganyosságát.

Hol kell jelentkezni, hol lesznek az
edzések?

Az edzések Papkeszin, a Bocskai Ist-
ván Református Általános Iskola tor-
natermében, kedden és csütörtökön
16 órakor kezdődnek. Bővebb infor-
máció és jelentkezés is itt lehetséges,
edzésidőben. Az edzéseket Nesó Sán-
dor vezetésével Rupp József és Maász
Barnabás tartja.
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„Céltalan hajósnak nem kedves a szél”
Magyarország már 11 éve az Európai Unió tagja

Mottó: Az Európai Uniótól nem félni kell, az Európai Uniót meg kell tanulni, mert… (Montaigne)

Az Európai Unió egy különleges jogállású szervezet,
amelynek jellegzetességei, szabályai, és az együttműködés
rendje jelentősen eltér a többi nemzetközi szervezetétől.
Ez egy új „tantárgy”, amelyet meg kell tanulni, mert aki
nem tanulja meg az Európai Unióba való bejutás „kódját”,
az lemarad a kínálkozó lehetőségekről.

Az eltelt 11 év után – ha vizsgáznia kellene a világ
egyik legnagyobb rendszerének sajátosságaiból – való-
színű, hogy ezen a vizsgán a magyar lakosság nagyon
nagy része gyenge érdemjegyet kapna. Ez halmozottan
hátrányos helyzet, mert 2004. május 1-én Magyarország
– amikor belépett az Európai Unióba – az Unióról bir-
tokolt ismeretei alapján az egyik leggyengébben felké-
szített tagország volt. Sajnos az elmúlt 11 évben a ma-
gyar társadalom tudása alig gyarapodott erről a sor-
sunkat jelentősen befolyásoló gazdasági és politikai
szervezetről. Vajon ez kinek lett volna a feladata? Ezért
ki a felelős?

Az Európai Unió gyökerei közel 65 évre nyúlnak vissza.
A második világháborút követően több ország úgy látta,
hogy a nacionalizmus visszatérésének megakadályozá-
sára az Egyesült Államok és a Szovjetunió növekvő be-
folyásával szemben kezdeményezni kell az európai népek
egyesítését. Ebbe az irányba az egyik konkrét lépés az
1951-ben megalapított Európai Szén- és Acélközösség
volt. A közösség kezdeményezői és aláírói, azaz az alapító
tagok: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg,
Nyugat-Németország és Olaszország. Ez a hat ország
1957-ben aláírta a Római Szerződést, amely kibővítette
az Európai Szén- és Acélközösség keretében zajló együtt-
működést, és megalapította az Európai Gazdasági Kö-
zösséget (EGK).

A következő nagy szervezeti átalakítás, és névváltoztatás
1992-1993-ban volt, a Maastrichti Szerződés aláírásával.
Ettől az időponttól a közösséget Európai Uniónak neve-
zik. Az Európai Unió jelenleg 28 tagállamból álló gazda-
sági és politikai unió. Az alapítás óta területileg jelentő-

sen kibővült, és intézményeinek hatáskörét fokozatosan
kiterjesztették.

A későbbiekben létrejött az egységes európai piac, amely
egy egységesített jogrendszer révén biztosítja a személyek,
áruk, szolgáltatások, és a tőke szabad áramlását.

Az Európai Unió közös politikát folytat a kereskede-
lemben, valamint a mezőgazdaság, halászat, és a regio-
nális fejlesztés területén. Az egyes tagállamok megőrzik
saját politikájukat a nemzeti érdekek legfőbb területén,
pl. külpolitika, honvédelem.

Az Unió nemzetközi szervezet, amelynek működésében
tudatosan keverednek a nemzetek fölöttiség és a kor-
mányköziség jegyei.

Egy ilyen rendszerben vélhetően nem lehet gyorsan
döntést hozni. Mire az Európai Unió meghozza döntéseit,
addigra a versenytársai előnyösebb pozícióba kerülnek.

ADATOK, ÉS ISMERETEK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

Jelmondata: In varietáte concordia (Egység a sokféleség-
ben)
Himnusza: Örömóda
Összterülete: 4 511 824 km2

Népessége összesen: 506 820 764 fő (2012)
Népsűrűsége: 112 fő/km2

Pénzneme: 17 tagállamában az Euró (11 tagállamban
még nem vezették be, azok a saját pénzüket használják,
mint pl. Magyarország)
Éves költségvetése: kb. 110-120 milliárd Euró

AZ EURÓPAI UNIÓ TESTÜLETEI

Európai Parlament
Elnöke: Martin Schulz (német)
Az Európai Parlament a törvényhozó hatalom egyik fele.

A parlamentnek 785 képviselője van. A képviselőket a
tagországok választják 5 évre, de a parlamentben nem-
zetközi képviselőcsoportokban foglalnak helyet. A par-
lamentben az egyes tagállamok meghatározott számú
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mandátummal rendelkeznek. Magyarországnak 21 man-
dátuma van, amelyet 6 párt tölt ki: Fidesz (12), Jobbik
(3), MSZP (2), DK (2), LMP (1), Együtt-PM (1).

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Elnöke: Jean-Claude Juncker (luxemburgi)
Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve (kormá-

nya), amely az Európai Unió napi működéséért, és a jog-
alkotás kezdeményezéséért felel.

A Bizottság 28 biztosból áll (minden tagállamból 1),
akik különböző szakterületeket felügyelnek. A Bizottság
elnökét, és a biztosokat az Európai Tanács nevezi ki. Az
elnök, illetve a Bizottság egészének kinevezését az Euró-
pai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Magyarország Európai Uniós biztosa: dr. Navracsics
Tibor, aki a kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és a sport-
ügyeket felügyeli.

EURÓPAI TANÁCS

Elnöke: Donald Tusk (lengyel)
Az Európai Tanács az EU fő politikai irányító szerve,
amely évente 4-szer ülésezik. Az Európai Tanácsnak 28
tagja van. A Tanács a tagországok állam- és kormányfő-
iből álló testület. Magyarországot dr. Orbán Viktor mi-
niszterelnök képviseli. Az Európai Tanács politikai erejét
a vitatott témák és a politikák által keltett ellentétek el-
simítására használják.

MIT JELENT AZ EURÓPAI UNIÓ
MAGYARORSZÁGNAK?

A csatlakozást abban a tudatban vállaltuk, hogy előnyö-
ket jelent Magyarországnak – és mezőgazdaságának –,
de tisztában vagyunk a hátrányos hatásokkal is. Ez a tu-
dat határozza meg stratégiánk alapvető kettősségét,
amelynek lényege az, hogy a jó fogadásáért mindent a

leggyorsabban teszünk, a rosszat, a hátrányost pedig
természetes határaink előtt megpróbáljuk hatástalaní-
tani.

Ezért kell az Európai Uniót megtanulni, majd utána
érdekeinknek, és ízlésünknek megfelelően alakítani.

Vállalkozói nézőpontból tekintve az Európai Unió az
alábbi jegyeket hordozza:
Az ország fejlődéséhez szükséges tőke forrása
Területigazgatási rendszer
Gazdasági érdekközösség
„Szolidaritás elvű” piacgazdaság
Európát lefedő környezetgazdálkodó elvű gazdálkodó
rendszer
Magas igényű, fizetőképes piac
Befogadó, segítőkész, együttműködő közösség, de nem
altruista, azaz nem jószívű, nem haszonelvű, nem önző,
ajándék azonban senkinek sem jár
A kereskedelmi világszervezet ellenpólusa
A felsorolt ismérvek közül vegytisztán egyik sem, de
együtt az Európai Unió lényegét adják.

Az Európai Unió elvárásai az új tagországokkal szem-
ben:
Homogén ország legyen. A csatlakozásig az elmaradott
térségeket zárkóztassa fel saját országa átlagához.

Az állampolgárok saját országukban kívánjanak élni,
és ne vándoroljanak ki gazdasági menekültként Euró-
pába, az unió országain belülre.

Az ökológiai egységet alkotó táj szerves része a népesség
is, mégpedig abban az összetételben, amelyben most ott
él. Lehetőleg maradjanak országon belül, a jelenlegi he-
lyükön, mert sem az országon belüli, sem az országból
kivezető migráció nem kívánatos.

DR. RÓZSÁS ATTILA

Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, hanem eltérő időpontokban kerül pos-
taládájukba. Mint ahogyan újságunk címe érzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben minden, az adott hó-
napban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is. Emiatt elkerülhetetlen, hogy az
Akarattyai Napló időnként valamivel később, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
Jó olvasást kívánunk! RÉFY IMRE, felelős szerkesztő

Tisztelt Olvasóink!



ZÖLD OLDAL

29

2015. augusztus–szeptember

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2015. október
19–22-ig ingyenes köztéri fapótlási akciót hirdet a község
állandó lakosai és nyaraló tulajdonosai számára az in-
gatlanon kívüli, közterületen lévő beteg, kiszáradt, elö-
regedett fák pótlására. Az akció keretében az önkor-
mányzatnál vagy a fürdőtelep egyesületnél jelentkező
ingatlantulajdonosok ingatlanonként egy vagy két darab
szabad gyökerű cseresznye, meggy, alma, körte, sárga-
barack, szilva, hárs vagy platán facsemetét igényelhetnek,
és az ültetéshez, gondozáshoz szakmai tanácsot is kap-
hatnak. Külön kérés esetén, csekély térítés ellenében a
falugondnokság elvégzi a fakivágást, tuskó kiszedést is.
A jelentkezőknek vállalni kell az ültetést és a gondozást
úgy, ahogyan az évtizedeken át történt településünkön.

Jelentkezés: minden munkanapon 10 óra és 16 óra kö-
zött az Iskola u. 7. sz. alatt, vagy a hivatal@balatonaka-
rattya.hu e-mail címen.

A facsemeték kiosztása október 19–22-ig fog megtör-
ténni az Iskola u. 7. sz . alatt lakcímkártya, vagy az épít-
mény illetve telekadó befizetését igazoló csekk bemuta-
tásával. 

Őszi köztéri
fapótlási akció

2015. szeptember 26-án 17.00 órakor
Kötetlen beszélgetés Akarattya múltjáról, jövőjéről
2015. október 3-án 17.00 órakor
Az időseket köszöntjük az Idősek Világnapja
alkalmából
2015. október 7-én 17.00 órakor
Versmondó verseny: 0–90 éves korig várunk
mindenkit, aki szeret verset mondani és hallgatni
2015. október 12-én 17.00 órakor
Közmrghallgatás a MÁV üdülőben, 18.00 órától
vendéglátás
2015. október 23-án 17.00 órakor
Megemlékezés a Rákóczi-parkban

Látogasson el a programjainkra,
ahol szeretettel várjuk!

2015. július 27-ei ülés napirendjei:
1. Óvoda épületének (8172 Balatonakarattya, Bakony u.

7.) használatba vétele, megállapodás aláírása.
2. Pályázati felhívás kiírása a volt Szépkilátó Vendéglő

(Rákóczi út 6.) büfé üzemeltetésére.
3. Kárpátaljai gyermekek támogatása.
4. Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okiratának mó-

dosítása, elfogadása.

2015. augusztus 17-ei ülés napirendjei:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálko-

dásról, 2015. I. félévi előirányzat módosítása.
2. Kulturális Bizottsági kültag lemondásának megtár-

gyalása, javaslat tétel.
3. Vagyonrendelet megalkotása.
4. Beiskolázási támogatás.
5. Lakóhelyi környezet értékelésről szóló beszámoló.
6. SIÓKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön kérése.
7. Pályázat a testvérvárosi kapcsolatok keretében meg-

rendezett konferenciák és műhelymunkák támogatá-
sára, testvérváros kiválasztása.

8. Kilenc személyes kisbusz megvételének megtárgyalása.

2015. augusztus 27-ei ülés napirendjei: 
1. Határozat az étkezési térítési díjakról, döntés a Bala-

tonakarattyai Szilfa Óvodába történő élelmiszer be-
szállítójáról. 

2. Pulai Istvánné ideiglenes vezető megbízása.
3. A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda költségvetésének el-

fogadása, módosított költségvetési rendelet elfogadása.
4. Döntés az iskolabusz igénybevételéről.
5. Talajterhelési díj rendelet megalkotása.
6. Dr. Bánkuti Józsefné Szociális Kulturális Bizottsági

kültag eskütétele.

2015. augusztus 28-ai ülés napirendjei:
1. Határozathozatal Közbeszerzési eljárás lefolytatásá-

ról.

2015. szeptember 23-ai ülés napirendjei:
1. Szociális tűzifa pályázaton történő indulás.
2. Bursa Hungarica pályázaton történő indulás.
3. Balatonakarattya-Balatonkenese törzsvagyon részleges

megállapodása.
4. SIÓKOM törzstőke emelése.

Rendkívüli
képviselő-testületi ülés

2015. szeptember-októberi programok
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Igazán ritka öröm, ha egy színvonalas települési lapot
vehet kézbe az olvasó, és az Akarattyai Napló ilyen. Már
két számát is volt szerencsém átlapozni és elolvasni, gra-
tulálok hozzá! Nem vagyok akarattyai, legalábbis fizika-
ilag nem. De lélekben igen. Fehérváriként gyakran járok
Akarattyára, bár alig tíz éve, hogy igazán felfedeztem, és
azóta az első helyen van a szívemben. Múlt szerdán a
csillaghullást is a magaspartról csodáltam éjjel, és ennél
szebb helyen el sem tudnám képzelni. 

“Mit jelent számodra Akarattya?” – olvasom a kérdést
a sportolókat bemutató beszélgetések végén. Elgondol-
kodtam, vajon én, hogyan tudnám megfogalmazni? Az-
tán meg is fogalmaztam. Bár egyik könyvemben (ami
már az Önök könyvtárában is fellelhető), és az interneten
olvasható írásaimban már több módon megírtam, de
másként. 

A most leírt érzéseimet elküldöm Önnek, talán olvasói
levélként tudja hasznosítani. Ha nem, akkor is örülök,
hogy megfogalmaztam és mellékelek egy olyan írást is,
ami szintén Akarattyához köt.

Üdvözlettel:
CSITÁRY-HOCK TAMÁS

Nagyon köszönjük, hogy volt szíves elküldeni az újság-
jukat.

Csak gratulálni tudok minden munkatársnak és ter-
mészetesen a kedves Polgármester Asszonynak, aki kéz-
ben tartja az ügyeket, hogy ilyen magasrendű lapot je-
lentetnek meg. Több község lapját ismerem, mondhatom,
a maguké messze a legnagyszerűbb, úgy kivitelben, (hol
láthatók ilyen művészi fotók?) mint tartalomban: válto-
zatos, sokszínű az újság tartalma.

Fölvehetik a versenyt a legjobb országos hasonló lappal,
meg vagyok erről győződve. Büszkék lehetünk minden
munkatársukra, aki ebben közreműködött.

Tisztelettel és kézcsókkal
HANKISS JÁNOS orvos-író

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

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

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

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

ISSN 2415-9336

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

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

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

1 teljes oldal  =  30 000 Ft + Áfa
½ oldal           =  15 000 Ft + Áfa
¼ oldal           =    7 500 Ft + Áfa
1/8 oldal        =    5 000 Ft + Áfa

Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban

Tisztelt Réfy Úr! Tisztelt Sass Henrietta!
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Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00

Polgármester/alpolgármester
ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 88/769-155
Hétfő:                   8.00–10.00
Kedd:                  13.30–15.30
Szerda:                12.00–13.30
Csütörtök:             8.00–10.00
Péntek:                   8.30–10.00

A rendelőben
fiókgyógyszertár működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:                   8.30–9.30
Kedd:                  14.00–15.00
Szerda:                12.00–13.00
Csütörtök:                   –
Péntek:                  8.30–10.00

Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola
☎ 70/315-7965
Hétfő–péntek:       8.00–9.00

Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd:                  12.00–13.00
Csütörtök:           12.00–13.00

Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
☎ 88/412-104
Hétköznapokon:  16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti
napokon:              8.00–8.00

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Thury Vivien 

☎ 88/491-683
Rendelési idő (előzetes bejelentke-
zés alapján):
Hétfő, csütörtök: 13.00–18.00
Kedd: Változás!      8.00–13.00
Szerda, péntek:     8.00–12.00

Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek:       8.00–18.00

Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek:       8.30–16.00
Szombat:              8.00–12.00

Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail:
hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
Hétfő–kedd:          9.00–15.00
Szerda–csütörtök:       –
Péntek:                  9.00–13.00

Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente
☎ 70/436-5079
Hétfő–péntek:     17.00–19.00

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943

Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429

Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88/481-811

Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
☎ 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Idősek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
Nyitva tartás:
Hétfő–péntek:       7.30–16.00

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
☎ 88/584-970, 88/584-971

Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712

Vasútállomás:
(információ itt a balatonakarattyai
vonatközlekedésről is):
☎ 88/481-017

EON:
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.
☎ 40/444-000
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok
☎ 40/240-240

Gázművek:
Veszprém, Mártírok útja 9.
☎ 88/423-278

Református Lelkészi Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 13.
☎ 88/481-348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 10.
☎ 88/481-146

Balatonakarattya területén közvilá-
gítási hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén
(háromnál több lámpa nem világít):
☎ 80/533-533

1–3 lámpa nem világít:
☎ 70/408-6908
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com

Közérdekű információk




