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 Elérkezett a várva várt Yang Fém Patkány év, amitől sokan változásokat és fordulatot várnak, mert a 2019-
es Disznó év eseményei nem feltétlenül hoztak kedvező fordulatokat. Ugyanakkor, ahogy várható volt, a 
Disznó év a változások, változtatások éve volt, kicsiben és nagyban is. Hiszen csak nézzünk körbe a 
világban, kérdezzük körbe ismerőseinket és igazolva látjuk majd, hogy a tavalyi tényleg nem a stabilitás 
éve volt. Annak ellenére sem, hogy a kínaiak sok jóra számítottak, mert szerintük a Disznó szerencsés, 

életélvező jegy. De láthatjuk, hogy többek között ezért is felesleges sztereotípiákban gondolkodni.

 A 2020-as év a YANG FÉM és a víz elem irányítása alatt áll majd. A yang fém az erőt, a kitartást, 
a határozottságot képviseli, illetve ezeket a tulajdonságok mértékét növeli bennünk. Akinek amúgy 
is van a horoszkópjában yang fém, annak nem lesz életidegen érzés, ismerősen fogja megélni, 
többségében jól tudja majd kezelni az idén előforduló helyzeteket, bár azért arra is vigyáznia is kell, 
hogy ne essen túlzásokba. Azaz például ne legyen túl kemény, irányító vagy érzéketlen. Akinek 
nincs, az is jól jár, mert erőre kap, határozottabb és teherbíróbb lesz ennek a minőség jelenségének 
köszönhetően. Összességében 2020-ban a keményebb döntések, határozott fellépés és nagyobb 

tudatosság lesz jellemző. Legalábbis látszatra.
A víz elem ebben az évben is fenntartja a jogot mindenféle változásra, változtatásra, így amire biz-
tosan számíthatunk, az a kiszámíthatatlanság. Idén annak lesz könnyebb, aki ezt be tudja építeni az 
életébe, elfogadja, hogy ez most egy ilyen időszak, és készen áll rá, vagy ami még jobb, hogy ő maga 
kezdeményezi a változásokat. Ebben az esetben jobban kézben lehet tartani az irányítást, együtt úszva 

az árral jóval könnyebb lesz minden, mint mindenáron ellenállni neki.
Az évet a kettősség jellemzi. Elsőre úgy tűnhet, hogy mindenki a helyzet magaslatán van, tudja mit 
akar, merre halad, de aztán jöhet egy ihlet, külső hatás és egyszeriben borul minden. Ugyanez jellem-
zi az érzéseket is, a rendíthetetlen nyugalom lehet csak álca, hiszen a Patkány vizes jegy, amely nem 
erősíti a fém elem tulajdonságait. Ez arra utal, hogy az érzések, a külvilág döntései nagy befolyással 

lesznek viselkedésünkre, céljainkra és az anyagiakra is.
(Forrás: kinai horoszkop.com)

A YANG FÉM PATKÁNY ÉVE
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- Kedves polgármester asszony! Mit vár a 
2020-as évtől?
Úgy gondolom, hogy visszatekintve Balatonaka-
rattya elmúlt egy esztendején, rengeteg dolog fűz 
egybe bennünket, de a választások idején feltüzelt 
indulatok a település közösségét megosztották, en-
nek véget kell vetni. Ahhoz, hogy valóban egy 
erős közösséggé váljunk, ezt a hazugság és gyű-
löletkeltést az ellenzék részéről be kell fejezni. 
Most ismét az építkezés és a munka ideje kell, hogy 
eljöjjön, akik bennünket alaptalan feljelentésekkel 
és rágalmakkal gyengítenek, ők a település fej-
lődését és egészséges lelkét rombolják.
Ismét össze kell tartania ennek a településnek, 
akik tényleg dolgozni akarnak a falu érdekében, 
azokkal nyitottak vagyunk. Mi folyamatosan a 
feladatok megoldásán gondolkodunk, dolgozunk, 
ami eddig is a munkánkat jellemezte. Kérem, az 

eddig elért eredményekre legyenek büszkék Önök
is! Az idei év legfontosabb feladata az, hogy sta-
bilitásunkat megtartsuk, és a pályázatokon nyert 
támogatásokat megfelelően használjuk fel.

- Mi a véleménye a településen megjelent rá-
galmakról?
Nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy
végtelenül elszomorító volt, amikor a választá-
si kampány ürügyén egyes emberek gyűlölet-
kampányt folytattak az interneten és egyéb fó-
rumon ellenem és csapatom ellen. Úgy döntöt-
tünk, hogy sem a rágalmakra, sem a hazug-
ságokra, sem a mocskolódásokra nem reagá-
lunk, ezzel is harcolva azért, hogy Akarattya 
ne legyen megosztott település. Mert aki gyű-
lölködik, az megosztást kelt. A választás éjsza-
káján az örömünk kettős volt, egyrészt boldo-
gok voltunk, hogy felhatalmazást kaptunk az
Akarattyáért végzett munka folytatására, más-
felől joggal arra számítottunk, hogy a választási 
kampány végével a gyűlölködés okozta megosz-
tottság ideje is elmúlik. Sajnos tévedtünk. Egye-
sek éppen a szeretet ünnepére időzítve jelen-
tették meg a hazugságokkal, rágalmakkal teli 
gyűlölet-újságukat, ami egyenes folytatása a vá-
lasztási kampányban, korábban az interneten 
ránk zúduló hazugság kampánynak. Továbbra is
úgy gondolom, hogy a megosztottságot a gyű-
lölködés kelti, ezért nem adjuk meg azt az 
örömöt, hogy a gyűlölködésre gyűlölködéssel 
válaszoljunk. Természetesen a vádakat vissza-
utasítjuk, azoknak sem értelme, sem valóságalap-
ja nincs, például soha senki nem volt bejelentkez-
ve a Szépkilátás Étterembe, tekintve, hogy az, 
Akarattya Klubként funkciónál, így nem tudom, 
hogy a cikkíró a sületlenségeit honnan vette. Hi-
szem, hogy munkánk a túlnyomó többség meg-
elégedésére szolgál, mert mi továbbra is mindent 
megteszünk településünk fejlődéséért.

Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony 
évindító beszéde
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Beszélgetés Dr. Imrédy Szabolcs alpolgármesterrel 
a Balatonkenesével folytatott peres eljárásról

- Mik a tervek az idei évre?
Szeretnénk tovább folytatni az elmúlt 5 évben 
elkezdett felújításokat, beruházásokat, tovább 
építeni és fejleszteni a települést. Az idei évben 
folytatjuk a Bercsényi strand fejlesztését, fej-
lesztjük a település út- és csapadékvíz elveze-
tését, járdát építünk, óvodai udvarunkat meg-
újítjuk. Keressük a pályázatokat, amelyeknek 
településünk megfelel, és pályázunk rájuk. Pá-
lyázatok és befektetők nélkül nem tudunk lát-
ványosan fejlődni, mert össze kell fogni azokkal, 
akik hisznek Akarattyában.
Terveink, álmaink, életre hívásához kívánok köz-
ségünk minden lakójának sok erőt, kitartást. 
Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánva 
magam és a képviselő-testület nevében!
Köszönöm és jó munkát kívánok! 

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

- Gratulálok a Balatonakarattya és Balaton-
kenese között folyó perben elért eredményhez!
Köszönöm, bár fontos hozzátenni, hogy ezt az 
eredményt csapatmunkával sikerült elérni. Ez-
úton is szeretném megköszönni mindazoknak a 
munkáját, akik a peres eljárásban részt vettek, és 
külön köszönet illeti a Leválási Bizottság tagjait 
is a korábban elvégzett munkájukért. 
A mi álláspontunk mindvégig az volt, hogy 
Balatonakarattya és Balatonkenese közötti ha-
tárvonalat ott kell meghúzni, ahol annak idején 
a Leválási Bizottságban megjelöltük. A peres 
eljárásban többek között érvként hoztuk fel, hogy 
a régi katonai térképekből világosan látszik, hogy 
a két település pontosan az általunk megjelölt 
határnál ért össze az évtizedek során, így vitattuk 
azt a balatonkenesei álláspontot, hogy a határ a 
volt MÁV üdülő akarattyai oldalán húzódna. A 
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peres eljárás rendkívül bonyolult volt már ed-
dig is, számos speciális jogszabályra kellett fi -
gyelemmel lennünk, hogy Balatonkenese állás-
pontját cáfolni tudjuk. 
- Megítélése szerint az eljárás lassúnak te-
kinthető?
Vitatkozom azokkal az álláspontokkal, misze-
rint az eljárás Balatonakarattya miatt elhúzódott 
volna. Korábban már részleteztem, hogy a rész-
ítéletig tartó eljárásban két bíróság által kirendelt 
szakértői vélemény készült, amelyeknek az idő-
igénye jelentős volt. A bíróság által kiren-
delt szakértők – különböző okok miatt – kife-
jezetten hosszú idő alatt készítették el a szak-
véleményeiket, amely az eljárás időtartamát nö-
velte. Szintén a peres eljárás során történt az a 

sajnálatos esemény, hogy az ügyet megkezdő 
bírónő elhunyt, amely ismét több mint fél évvel 
növelte meg az eljárás időtartamát. Megemlíthe-
tő még, hogy az eljárás kezdetén Balatonkenese 
többször a keresetének pontosítására kénysze-
rült, így eleinte nem is lehetett pontosan tudni 
mi is Kenese álláspontja. Rendkívül elszomorí-
tó, hogy amikor a Balatonakarattyára kedvező 
részítélet hírét közzétettük, akkor az általános 
öröm mellett volt, aki azzal vádolt minket, hogy 
a mi hibánkból húzódott el az eljárás. Különösen 
fájó, ha ez a vélemény olyan személytől érkezik, 
aki maga is jogértő.
Úgy gondolom, nemcsak a jogászok, hanem 
mindenki tapasztalta, hogy ha egy viszonylag 
egyszerű megítélésű ügy 3 éven belül eljut az
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ítéletig, az kifejezetten jónak számít. A Balaton-
akarattya és Balatonkenese között folyó per 
kifejezetten bonyolult per, amit jól jelez, hogy 
Balatonakarattya részéről több száz oldal terje-
delmű beadvány benyújtására került sor az eljá-
rás eddigi szakaszában, és azt is hozzá kell 
tennem, hogy az új települések létrejöttével kap-
csolatos perek jellemzően legalább 10 évig 
tartanak. 
- A döntés végleges?
A Törvényszék részítélete a határ tekintetében 
jogerős, azonban tény, hogy Balatonkenesének 
rendkívüli jogorvoslatként lehetősége van felül-
vizsgálati eljárást kezdeményezni a Kúriánál. Je-
len pillanatban nem tudjuk, hogy ezzel a joguk-
kal élnek-e, de azt tudni kell, hogy a felülvizsgá-
lati eljárás során a Kúria lényegesen szűkebb 
körben vizsgálja az ítéletet, mint egy fellebbezés 
esetén, így nem tartom valószínűnek, hogy az 

esetleges Kúriai eljárás változtatna az ítélet 
lényegén. 
- Mi a következő lépés?
Most, hogy a határ tekintetében a részítélet meg-
született, következik a vagyonmegosztási eljá-
rás. Elsődlegesen Balatonkenesével kell tisztáz-
ni azt, hogy van-e reális lehetőség arra, hogy a pe-
res eljárást megegyezéssel zárjuk le. Jelen pil-
lanatban nem tudom, hogy Balatonkenesével tu-
dunk-e megegyezést kötni, mert olyan meg-
egyezést a magam részéről semmiképpen sem
támogatok, amely arra irányulna, hogy Bala-
tonakarattya a saját területeit vásárolja meg
Balatonkenesétől. Nyilvánvaló, hogy a kompen-
zációról tárgyalni kell, de az utakat, tereket
– amelyeket Balatonkenese is ingyen kapott –
nem fogjuk visszavásárolni Balatonkenesétől.
Akár létrejön a megegyezés, akár a peres eljá-
rás folytatódik a vagyonmegosztás tekintetében,
a következő lépés mindenképpen az, hogy a 
határ balatonakarattyai oldalán található törzs-
vagyon végre Balatonakarattya ingatlannyil-
vántartási tulajdonába kerüljön. Ha ez meg-
történik, egy óriási lépést tettünk, hiszen ezzel 
megszűnnek azok a problémák, amelyek mind 
jogi, mind gazdasági értelemben abból fakadtak, 
hogy a Balatonakarattyán található közterületek 
nem álltak Balatonakarattya tulajdonában. Ez a 
helyzet számos probléma forrása volt korábban, 
ezen problémák meg fognak szűnni. 

- Mikorra várható a vagyonmegosztási eljá-
rás lezárulása?
Jelen pillanatban ezt nehéz megjósolni, az én 
álláspontom szerint, amennyiben megegyezés 
nem jön létre, úgy az üzleti vagyon körébe 
tartozó vagyontárgyakat igazságügyi szakértővel 
kell felméretni, és ezután lesz a bíróság döntési 
helyzetben. A bíróságnak el kell döntenie, hogy 
helytálló-e az az álláspontunk, miszerint a Ba-
latonkenese által ingyen megszerzett törzsva-
gyon – mind például utcák, terek stb. – átadásá-
ra ingyenesen kerül-e sor, illetve döntenie kell
abban, hogy a vagyon felértékelésére milyen
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módszer szerint kerül sor. Ez utóbbinak eldön-
tése jogkérdés, ugyanis az egyes vagyontár-
gyak speciális jogi helyzete határozza meg a 
vagyonértékelés módszerét. Tény, hogy Bala-
tonakarattya számára nagyon nem mindegy, 
hogy ezen módszerek közül a bíróság melyiket 
tartja helyesnek. Nyilván, ha megegyezés nem 
jön létre, a részletes álláspontunkat – ahogy ed-
dig is – ki fogjuk fejteni a bíróság részére, de 
egyébként ezen jogi álláspont kidolgozását már 
előkészítettük.

- A peres eljáráson kívül milyen jogi felada-
tok várnak Balatonakarattyára a következő 
időszakban?
Amikor 2014-ben megkezdtük az új önkor-
mányzat létrehozását, akkor számos esetben 
nem volt más választásunk, mint hogy a ba-
latonkenesei rendeletek Balatonakarattyára vo-
natkozó részét átvegyük. Ezeket a rendeleteket 
ugyan hozzáigazítottuk a balatonakarattyai sa-
játosságokhoz, azonban eljött az ideje, hogy szá-
mos rendeletet felülvizsgáljunk és összhang-
ba hozzuk az elmúlt 5 évben folytatott munká-
val. Úgy gondolom, célszerű lenne, hogy a je-
lentősebb rendeletek tekintetében megkérdez-
zük az akarattyaiak véleményét még a ren-
delet képviselő-testületi elfogadását megelő-
zően. Ekörben van egy rendkívül pozitív ta-
pasztalat, nevezetesen a Kisfaludy sétányra be-
vezetett forgalmi renddel kapcsolatos szabá-
lyozás. A rendelet tervezetét, annak elfogadását 
megelőzően megküldtük az akarattyai civil szer-
vezetek részére, akik felvetettek néhány olyan 
javaslatot, szempontot, amelyeket a rendelet vég-
legesítése során fi gyelembe vettünk. Fontos-
nak tartom, hogy megismerjünk eltérő véle-
ményeket, eltérő szempontokat, illetve olyan ja-
vaslatokat, amelyek az adott rendelet gyakorlati 
alkalmazhatóságát megkönnyítik. 

- Mondhatjuk, hogy Akarattya jó irányba 
halad?
A magam részéről úgy gondolom, hogy Bala-
tonakarattya kifejezetten jó irányba halad a tény-

leges és gyakorlati függetlenség teljes megva-
lósulása irányába, de úgy gondolom, hogy gya-
korlati fejlődése is jó irányba tart. Tavasszal el-
készül a Pusztaszeri utca és környékének asz-
faltozása, és reményeink szerint tavasszal továb-
bi utcák aszfaltozása is megkezdődik. Az idei 
évben befejezzük a Bercsényi Strand felújításá-
nak második ütemét, amellyel a strand végre mél-
tóképpen fogadhatja a fürdőzni vágyókat. Per-
sze tisztában vagyok azzal, hogy hiába az eredmé-
nyek, mindig van 5-6 ember, akinek semmi nem 
felel meg, teljesen mindegy mit teszünk, telje-
sen mindegy milyen fejlesztések történnek, ők
akkor is kritizálni fognak. Ezt a helyzetet tudo-

másul vesszük, nem foglalkozunk vele, hala-
dunk tovább azon az úton, amit a választók 
kijelöltek részünkre. Egyet mindenkinek tudo-
másul kell venni: sem én, sem a testület többi 
tagja nem valamiféle hatalomvágyból van a
jelenlegi pozíciójában, hanem azért mert szol-
gálni akarja Balatonakarattyát, tenni akar e-
zért a településért, és azt szeretné – és azért 
dolgozik –, hogy a településünk olyan legyen, 
mint amilyennek 2012-ben a népszavazáson 
megálmodtuk. Sok munka vár még ránk, de biz-
tos vagyok abban, hogy Balatonakarattya méltó 
lesz ahhoz a képhez, amely mindannyiunk gon-
dolataiban él. 

Köszönöm a beszélgetést.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ 
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- Kedves Alpolgármester Úr! Tavaly karácsony-
kor egy sor vád jelent meg a Szilfalevél című 
kiadványban az önkormányzattal és a képvi-
selőkkel kapcsolatban, mi a véleménye erről?
A hivatali munkában is, mint minden olyan 
dologban, ahol a fejlődés a cél, ott rengeteget lehet 
tanulni és meg lehet edződni. Nekem Akarattya 
fejlődése fontos, azt a luxust nem engedhetem 
meg magamnak, hogy minden hamis, hazug vagy 
félremagyarázott dologért megsértődjek. Inkább 
a miértek szoktak érdekelni, de a kampány idején 
és a választások után is, az ellenünk indulók 
egy részének van egyfajta sértettsége felénk, 
negatív feszültség levezetése irányunkban, és
a velünk szimpatizálók felé. Az ominózus kiad-
vány minősége, színvilága, tartalma silány volt 

és negatívitást sugallt. Volt benne pár cikk, 
ami nyilván azért íródott, hogy legyenek a 
kiadványnak lapjai, de a lényeg a vádaskodás 
volt, ami annyira abszurd, hogy már vicces. Ezt 
az írást az hiszi el, aki rosszat feltételez rólunk, és 
nem szeret bennünket. A cikk az elejétől a végéig 
hazugság, ezt mindenki tudja, és tudja a cikk írója 
is. A fejtegetett számok és a matek sem stimmel, 
a többi is orbitális hazugság. Mindenesetre ismét 
bebizonyosodott, hogy a gyűlöletkampány, ami-
nek a lényege a hamis hír, a vádaskodás, a kri-
tizálás, az nem működik, ennél az akarattyaiak 
sokkal okosabbak, összetartóbbak.

- Terveznek-e feljelentést?
A közösségi oldalak népszerűségét erősíti, hogy 

Válasz a Szilfalevél-re
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bátrabban írogatnak az emberek információhiá-
nyos vagy teljesen valótlan tartalmakat. Aztán
vannak, akik elhiszik, és már forrong is az in-
ternet. A nyomtatott verzió más, azért ellenő-
rizhető, mert valakinek a megjelenést ki kell 
fi zetnie. Ismert a kiadója, szerkesztője, cikk író-
ja, ezért tudatában kell, hogy legyen a jogi fele-
lősségének és nézzen ki valahogy, hiszen ha ke-
zünkbe fogunk egy kiadványt, annak is van egy-
fajta üzenete. Kellene hozzá egy tisztességes hoz-
záértés, különben ezt a silány, szegény Szilfa-
levelet kapjuk.  
Ha bíróság elé viszek egy rágalmazó ügyet, az nem 
azért fog történni, hogy kártérítést kapjak, inkább 
csábít a szembenézés a vádaskodóval - beszéljük 
meg nyíltan szemtől szemben - bizonyítékokkal 
alátámasztva és tanuk, bíróság előtt a sértő állí-
tásokat. Szerintem ez elkerülhetetlen lesz és ne-
kem ez bőven elég.
Persze képviselőként (közszereplőként) többet 
kell elviselnünk, mint a hétköznapi embereknek, 
de ettől függetlenül tisztában kell lenni az ilyen 

tartalmak leírójának azzal, hogy előbb-utóbb lesz-
nek fi x dátumok, amiket a bíróságon kell eltöl-
tenie, és ez kellemetlen és értelmetlen órákat 
vesz el az idejéből csak azért, mert hülyeségeket, 
valótlanságokat írt. Szerintem el kell jutnunk a sze-
mélyes felelősségvállalásig. Az 5 év alatt szinte 
minden projektet nemhogy protekciósan, hanem 
nagyítóval ellenőriztek át, és ezzel semmi baj 
nincs, legalább biztosan tudjuk, hogy jól végeztük 
a feladatunkat. Egyébként még javaslom a vádas-
kodónak, hogy hanyatt-homlok tegyen feljelen-
tést, ha tud valami bűncselekményről. 
A magam és a többiek nevében teljes mértékben 
visszautasítjuk a bennünket ért alaptalan rágal-
makat és vádakat. Munkánkat Akarattya érde-
kében és fejlődéséért végeztük eddig is és ezután 
is így fogjuk.
- Mit gondol mi volt a célja ennek a rágal-
mazásnak?
A célja, hogy felhívja magára a fi gyelmet a hamis 
hír írója, hát fi gyeljünk rá: az életére, egyesületi 
munkájára, rendezvényeinken való szereplésére, 
önzetlenül a településnek tett felajánlásaival vagy 
valamivel, ami pozitív és a közösség szempontjából 
Akarattyának fontos. Ja, nincs ilyen? Reméljük, 
előbb-utóbb azon az oldalon is helyükre kerülnek 
az érzelmek. Rágalmazni nem lehet bárkit, ha va-
laki ilyet tesz, számítania kell olyan válaszra, ami 
nem biztos, hogy jól fog esni neki.
- Miért nem a választások előtt jelentek meg 
ezek?
Mert biztosak voltak benne, hogy nyernek. A 
kampányba már több gyűlölet ne m fért bele, el-
taktikázták magukat, végig azt hitték, hogy győz-
nek, ezért most a csalásra hivatkozás a legegy-
szerűbb kamuhír a részükről. Pedig annyi szava-
zatfi gyelő, számláló még soha nem volt aka-
rattyai választáson, mint most. Testőrként kö-
vettek, ahogy kijöttem szavazás után az épület-
ből. Komoly volt, biztonságban éreztem magam, 
tudtam, hogy semmi bajom nem lehet.

ROZS PÉTER 
ALPOLGÁRMESTER
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 Balatonakarattyán - hasonlóan más, az egy sza-
vazókörrel rendelkező településekhez - a helyi
választási bizottságnak az elsődleges felada-
ta a szavazatok megszámlálása és a választási
eredmény megállapítása volt a 2019. évi pol-
gármesteri és képviselő-testületi választásokon.
A helyi választási bizottság: választott és delegált 
tagokból állt.
A képviselő-testület öt főből álló helyi választási 
bizottságot választhatott. Delegáltakat állítani a
helyi választási bizottságba a pártoknak és a je-

lölteknek van joga. A szavazásra minden a vá-
lasztáson induló jelölt legfeljebb két tagot de-
legálhatott. A szavazás napján öt fő a képviselő-
testület által megválasztott bizottsági tag és 
8 fő delegált tag volt jelen. Összesen 13 fő. 
A FIDESZ-KDNP jelöltjei 2 főt delegáltak, a 
függetlenként indulók 6 főt. Csaknem minden 
függetlenként induló jelölt delegált tagokat a 
választási bizottságba, többen két főt is.
A szavazás napján a választási eredményt a helyi 
választási bizottság - szavazással állapítja meg,
A szavazás napján a választott és a delegált tagok 
szavazatai között semmiféle különbség nincs.
A szavazáskor igennel és nemmel lehet szavazni, 
tartózkodásra lehetőség nincs.
A delegált tagok nem „megfi gyelők” - ugyanúgy 
mint a választott tagok  - ezen személyek is részt 
vettek a szavazatok számlálásában, a szavazók 
személyi azonosításában és a lakcímkártyák vizs-
gálatában. Elmondható, hogy a szavazáskor eze-
ket a feladatokat elsősorban a delegált tagok
vállalták. A munkamegosztás közös megegyezés-
sel történik.
A választott tagok között - egy független jelölt 
által delegált - két gyakorló veszprémi ügyvéd is 
szerepelt.
A választási bizottság minden tagja a tisztségéből 
eredő kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 
tett, a szavazás rendben zajlott le, a bizottság tagjai 
tisztségükhöz méltóan végezték feladatukat, me-
lyért mindnyájuknak köszönet jár.
Amit, ennek a választásnak a lebonyolítása kap-
csán titkolt vágyamként szerettem volna elérni,
hogy a választási eredményeket egyhangúlag
szavazzák meg a helyi választási bizottság tag-
jai, tekintet nélkül arra, hogy mely párt vagy 
személy delegálta őket. Ez esetben senkinek 
nem lehet kétsége a választás eredményének jog-
szerűségéről és tisztaságáról.
Tekintettel arra, hogy a szavazás lebonyolításában 
részt vevő tagok egyikében sem merült fel két-

A 2019. évi önkormányzati választások margójára
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ség a választás tisztaságával, a szavazás rendben 
történő lebonyolításával kapcsolatosan, ez a 
vágy teljesült. A szavazás eredményét mind a 
polgármester személye, mind a képviselő-testület 
tagjainak személye kapcsán egyhangúlag fogad-
ta el a helyi választási bizottság minden tagja.
A választás eredményének megállapításával 
szemben, a választás lebonyolításával kapcso-
latban kifogás vagy jogorvoslati kérelem nem 
érkezett.
Tisztelet és köszönet minden választópolgárnak, 
akik az urna elé járultak, és köszönet a válasz-
tás előkészítésében közreműködő Közös Ön-
kormányzati Hivatal dolgozóinak.
A megválasztott tisztségviselőknek kitartást és jó 
munkát kívánok!
Eddig tartott volna az eredeti beszámoló, azonban 
karácsony időszakában egy helyi terjesztésű lap-
ban dr. Rózsás Attila (polgármester- majd kép-
viselőjelölt) választási visszaélésről csalásról írt, 
melyet szó nélkül nem hagyhatok. Az írásában a 
hangsúlyt az „átjelentkezésre” fektette.
A hatályos jogszabályok alapján a lakóhellyel és 
tartózkodási hellyel is rendelkező választópol-
gár az önkormányzati választásokon eldöntheti, 
hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási 
helye szerinti önkormányzat megválasztásában 
kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye sze-
rinti polgármesterre, képviselőkre akar szavaz-
ni, az átjelentkezhet. Átjelentkezéssel az a vá-
lasztópolgár szavazhatott, aki magyarországi la-
kóhelye mellett bejelentett magyarországi tar-
tózkodási hellyel is rendelkezett, feltéve, hogy 
tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-
án létesítette. A választási névjegyzékbe a helyi 
választási bizottság nem vehet fel személyt. 
Arra senkinek nem lehet ráhatása és rálátása, 
hogy bárki, aki az ország területén egyszerre 
lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, 
hol szavaz. Ezt minden választópolgár maga 
dönti el.
A választások törvényességének egyik alapvető 
garanciája, hogy bárki meggyőződhet arról, 
hogy kik azok, akik a szavazáson részvételre jo-

gosultak. Ennek módja, hogy a választás ki-
tűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2019. október 
11.) bárki megtekinthette a település szavazóköri 
névjegyzékének adatait. A választási névjegyzék 
nyilvános.
A fentieken túl a választási névjegyzéket (csak 
név és lakcím tartalommal) a polgármester- és 
egyéni listás képviselőjelölt kérésére a helyi 
választási iroda öt napon belül, köteles átadni. 
A polgármester jelöltek egyike, Kerékfy Pál élt 
ezzel a lehetőséggel és a választás napja előtt 
ki is kérte a választási névjegyzéket, melynek 
átadása igazolt.
Ez a lehetőség dr. Rózsás Attila polgármester- 
illetve képviselőjelölt számára is nyitva állt. 
Biztos vagyok benne, hogy erről a lehetőségről 
tudomása is volt.
Álláspontom szerint egy jogorvoslattal nem tá-
madott választási eredményre hónapokkal a 
választás időpontját követően választási csalást 
kiáltani nem tisztességes eljárás.
Mindenkit megillet a véleménynyilvánítás sza-
badsága, akár szóban, akár írásban teszi ezt meg. 
A véleménynyilvánítás szabadsága azonban nem 
korlátlan jog. Az egyik legfontosabb korlát, hogy 
senkit nem lehet büntetlenül bűncselekmény 
elkövetésével hamisan vádolni. Az ilyen írások 
kimeríthetik a becsületsértés, rágalmazás törvé-
nyi tényállását is.
Senkinek nem lehet érdeke, hogy személyiségi 
jogi perek, vagy hamis vád miatt büntető eljárások 
határozzák meg Balatonakarattya hétköznapjait.

„Egy embernek nagynak kell lennie ahhoz, hogy 
beismerje a hibáit, elég okosnak ahhoz, hogy 
hasznot húzzon belőlük, és elég erősnek ahhoz, 
hogy kijavítsa őket.” (John C. Maxvell)

Remélem, a cikk írójában van elég erő, hogy 
beismerje és kijavítsa azt a hibát, melyet a cikk 
megírásával elkövetett.

DR. NÁNÁSSY ELEK 
HVB ELNÖKE
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1./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
2020. ÉVI MUNKATERV I. FÉLÉVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.
Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. 
február 12. 11.00 óra
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló rendelettervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést meg-
tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Elő-
terjesztést előkészíti: Tóth Bianka: Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság
Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. 
február 26. 11.00 óra
1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet fe-
lülvizsgálata.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést meg-
tárgyalja: Szociális és Kulturális Bizottság ; Elő-
terjesztést előkészíti: Szőllősi Szilvia
2. Javaslat a polgármester, alpolgármesterek
szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Jegyző; Előterjesztést előkészíti: Jegyző 
3. Javaslat Balatonakarattya Község 2020. évi 
rendezvény tervére. 
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést megtár-
gyalja: Szociális és Kulturális Bizottság; Előter-
jesztést előkészíti: Szociális és Kulturális Bizottság  
4. A kötelező felvételt biztosító iskolák kör-
zethatár tervezetének véleményezése.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést előké-
szíti: Sass Henrietta
Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. 
március 04. 11.00 óra
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést megtár-
gyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elő-
terjesztést előkészíti: Tóth Bianka: Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság

Képviselő-testületi ülés várható időpontja:2020. 
március 25. 11.00 óra
1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést előké-
szíti: Jegyző
2. Beszámoló a civil szerveztek tevékenysé-
géről.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést előké-
szíti: a beszámolók alapján Sass Henrietta
3. A közfoglalkoztatás 2019. évi tapasztalatai, 
javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatás szer-
vezésére.
Előterjesztő: Alpolgármester; Előterjesztést elő-
készíti: Sass Henrietta
Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. 
április 29. 11.00
1. Beszámoló adó tartozások alakulásáról, az 
ezzel kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Jegyző; Előterjesztést előkészíti: 
Jegyző Lőkös Katalin
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
módosítása.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést meg-
tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Elő-
terjesztést előkészíti: Tóth Bianka, Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság
3. Javaslat a 2019. évi költségvetési zárszám-
adási rendelet és beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést meg-
tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Előterjesztést előkészíti: Tóth Bianka, Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság
4. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési te-
vékenység végrehajtásáról szóló beszámoló 
jóváhagyására.
Előterjesztő: Jegyző; Előterjesztést előkészíti: 
Szántó és Társa, Jegyző

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
2020. JANUÁR 15.
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5. Beszámoló Balatonakarattya Község köz-
biztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Rendőrkapitányság vezetője és Pol-
gármester; Előterjesztést előkészíti: Rendőrkapi-
tányság
6. Beszámoló Polgárőrség tevékenységéről.
Előterjesztő: Cserép Péter; Előterjesztést előké-
szíti: Cserép Péter
7. Beszámoló a strandüzemeltetéssel kapcso-
latos tervekről.
Előterjesztő: Alpolgármester; Előterjesztést elő-
készíti: Alpolgármester
Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. 
május 27. 11.00
1. Beszámoló a 2020. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: TSZSZI vezetője; Előterjesztést elő-
készíti: TSZSZI 
2. Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvo-
da működéséről.
Előterjesztő: Óvoda Intézményvezető;  Előterjesz-
tést előkészíti: Óvoda Intézményvezető
3. Beszámoló a gyermek, és felnőtt házior-
vos tevékenységéről

Előterjesztő: Háziorvos; Előterjesztést előkészíti: 
Háziorvos
4. Beszámoló a védőnő munkájáról.
Előterjesztő: Védőnő; Előterjesztést előkészíti: 
Védőnő
5. Civil szervezetek támogatási kérelmei.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztést előké-
szíti: Sass Henrietta
Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. 
június 24. 11.00
A képviselő-testület szükség szerint ülésezik 
különösen a nyári programok és a strandok üze-
meltetésével kapcsolatban.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi civil szerveze-
tek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 
9/2015.(V.20.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálata.
Előterjesztő: Polgármester; Előterjesztés előké-
szíti: Jegyző
2. Második féléves munkaterv elfogadása.
Előterjesztő: polgármester; Előterjesztést előké-
szíti: Sass Henrietta
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2./ 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFO-
GADÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 370/2011. (XII.31.) Kormány-
rendelet 32.§ (4) bekezdés alapján az elkészített 
2020. évi éves belső ellenőrzési tervet ezen ha-
tározat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e-
zen határozat közléséről és végrehajtásáról gon-
doskodjon.
3./ 2020-2023. ÉVEKRE VONATKOZÓ BELSŐ ELLE-
NŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat 2020. – 2023. 
évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai 
tervét elfogadja.
4./ BALATONAKARATTYA, KÉSMÁRK UTCA ÉS YBL 
MIKLÓS UTCA KÖZÖTTI SZAKASZÁRA VONATKOZÓ 
KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattya, Késmárk utca 
és Ybl Miklós utca közötti szakaszra történő be-
hajtására vonatkozó kérelmet megtárgyalta. 
A két utca közötti szakaszra vonatkozó behajtás 
korlátozását támogatja, amennyiben a szakember 
forgalomtechnikailag megoldhatónak tartja. 
5./ A VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VE
/53/544-3/2019. ÜGYIRATSZÁMÚ TÖRVÉNYESSÉGI 
FELHÍVÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MEGHOZATALA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE/53/544-3/2019. ügyiratszá-
mú törvényességi felhívását. 
A képviselő-testület megismerte a kormányhiva-
tal részére a tárgyi ügyben küldendő – részletes 
indoklást tartalmazó – válaszlevelet, amelynek 
tartalma a képviselő-testület álláspontját teljes 
mértékben tükrözi, ezért felkéri a pol gármester 
asszonyt a levél aláírására és a kormányhivatal 
részére történő megküldésére. 
6./ A VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VE/
53/545-4/2019. ÜGYIRATSZÁMÚ TÖRVÉNYESSÉGI 
FELHÍVÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MEGHOZATALA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE/53/545-4/2019. ügyiratszá-
mú törvényességi felhívását. 
A képviselő-testület megismerte a kormányhiva-
tal részére a tárgyi ügyben küldendő – részletes 
indoklást tartalmazó – válaszlevelet, amelynek 
tartalma a képviselő-testület álláspontját teljes 
mértékben tükrözi, ezért felkéri a polgármester 
asszonyt a levél aláírására és a kormányhivatal 
részére történő megküldésére. 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így 
a polgármester a képviselő-testület rendkívüli 
ülését 11:30 perckor bezárta.

2020. JANUÁR 22. 

1./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2019.(VI.11.) FOR-
GALMI REND BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉ-
NEK MÓDOSÍTÁSA 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította rendeletét.
2./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (XII.10.) KÖZ-
TERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította rendeletét.
3./ AZ ELKÉSZÍTETT VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL 
ELFOGADOTT VÍZKÁR ELHÁRÍTÁSI TERV JÓVÁHA-
GYÁSA. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az elkészített és a Vízügyi Hatóság 
által elfogadott vízkárelhárítási tervet jóváhagy-
ja. A tervben foglalt feladatokat szükség szerint 
elvégzi. 
4./ A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI 
MUNKAKÖZÖSSÉGE ÁLTAL BENYÚJTOTT KÉRELEM 
MEGTÁRGYALÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Balatonkenesei Pilinsz-
ky János Általános Iskola farsangi rendezvé-
nyét az előző évekhez hasonlóan, de legfeljebb
100 000,- Ft értékű tombolatárggyal támogatja.
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A 4. adventi gyertyagyújtásra a balatonakarattyai 
önkormányzat szervezésében került sor. Matol-
csy Gyöngyi polgármester asszony és Németh 
Péter református lelkész úr köszöntőt mondtak 
és meggyújtották a 4. gyertyát. Az óvodások mű-
sorral kedveskedtek az ünnepségen. 

„Az Advent a karácsonyhoz vezeti el az em-
bert, a karácsony pedig a szeretet által egymás-
hoz vezet bennünket. Ilyenkor félretesszük az 
ellentéteket, és ha csak rövid időre is, de békét 
kötünk embertársainkkal. A karácsonyt kicsi és 
nagy egyaránt várja, a kisebbek sok ajándékot, 
a felnőttek inkább pihenést, nyugalmat remél-

nek tőle. Jó lenne, ha az ünnep szépségét nem az 
ajándékok nagysága adná, hanem a szeretet, ami-
ből mindenki részesülhet, és amit mindenki ad-
hat. A Karácsony a legszebb, legbensőségesebb 
ünnepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet 
és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. 
Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó 
világunkban egy kis szünetet tartsunk és szeret-
teink körében békésen, meghitten ünnepeljünk.

Balatonakarattyán egy ilyen esemény az adventi 
gyertyák meggyújtása is itt a Rákóczi parkban.” 

(MATOLCSY GYÖNGYI KÖSZÖNTŐ)

Advent 4. vasárnapja Balatonakarattyán
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Dan M: A békés harcos útja

Itt az én világom – barangolás szülőhelyemen

A történet alapja Dan Millman, a világbajnok atléta igaz története, aki 
bejárta a test és a lélek, a szerelem és a rettegés, a világosság és a sötétség, a 
nevetés és a csoda birodalmait. Dan egy Szokratész nevű öreg tanítómester, 
a békés harcos vezetésével, és egy rejtélyes, vidám lány hatására a végső 
szembesülés felé halad, amely felemeli, vagy tönkreteszi őt.

„Azelőtt úgy éreztem, velem született jogomnál fogva jár nekem egy boldog, 
magas szintű, józan élet, amit automatikusan megkapok majd az évek során. 
Soha nem sejtettem, hogy egyszer meg kell majd tanulnom, hogyan kell élni 
- és hogy léteznek a világlátásnak olyan különleges szabályai és módszerei, 
amelyeket el kell sajátítanom, mielőtt egyszerű, boldog és elégedett életemre 
ráébredhetnék.”

A világsikerű regényből mozifi lm készült.

Az „én kis falum” nagyon megváltozott mióta 
megszülettem. De ezt mindenki elmondhatja, 
aki elmúlt már „ennyi meg ennyi” („Ha elmúltál 
már ennyi meg ennyi, nem kell azt úgy a szíved-
re venni!”- Presser Gábor-Adamis Anna), így va-
gyok én is „ennyi meg ennyi”.
Vörös Hadsereg útja (ma Hűvösvölgyi út) – Ke-
lemen László út – Pasaréti tér – Pasaréti út – Va-
daskerti út – Vörös Hadsereg útja négyszögben 
helyezkedik el a bebarangolandó szülőhelyem.
A budapesti Szent János Kórházban születtem. 
Innen vittek haza a szüleim egy gyönyörű szép 
nagy házba. Kovácsoltvas kapu és kerítés, az 
épülethez rózsaszín babarózsával befuttatott lu-
gasos lépcső vezetett fel. Az épület impozáns, 
a 20. század elején épülhetett, a bejárati ajtó-
hoz vezető lépcsőkorlát szintén kovácsoltvas, 
hatalmas ablakok, hátul nagy körterasz szintén 
csodálni való vaskorláttal. Az épület alsó része 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetett 
fogalmazás nyertese Ventics Ágnes:
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terméskővel van kirakva. Az udvaron terebélyes 
vadgesztenyefa, ami még ma is megvan. Ez így 
mind nagyon szép, csak egyetlen egy bökkenő 
volt, hogy a ház nem volt a miénk. Az impozáns 
épületen még 5-6 család osztozott, amelyik tu-
domásom szerint valamikor egy gyártulajdonos 
villája volt. A tulajdonos özvegyével, Marika 
nénivel nővérem még találkozott, én már nem. 
Freskó szobrot készítettek róla, a hátsó terasz 
melletti falon díszítette a házat. Sokszor mentem 
hátra és beszélgettem vele, kis cédulákat dug-
dostam a szobor padjába, amin ült, mindenféle 
fogadalmakkal. Nekünk csak egy kis alagsori, 
komfort nélküli lakás jutott ebben a szépséges 
épületben. Édesapám ezermester volt, aki vécé-

vel, zuhanyozóval és az egyik szoba ablakának 
kivágásával, egy kis üveg verandával és tulipá-
nos kerttel tette komfortossá életünket. 

Szomszédjaink között volt mindenféle foglalko-
zású: segédmunkás, hivatali dolgozó, gyári mun-
kás, ügyvéd, pap, életművész stb. Legérdekesebb-
nek a három nővért, Piri nénit, Vili nénit és Oli
nénit gondolnám. Ők a délvidékről lettek bete-
lepítve, édesapjuk katonatiszt volt, de már akkor 
meghalt, nagybeteg édesanyjukat ápolták és so-
ha nem mentek férjhez. Ők közvetlenül az utca 
mellett lévő majorsági épületben laktak. Piri néni 
ügyes fodrász volt, nyitott is egy kis fodrászüzletet. 
Édesanyám is hozzájárt daueroltatni és én néha 
elkísértem őt. A nővérek jól beszéltek németül, 
és egyszer-egyszer arra lettem fi gyelmes, hogy 
nem értem mit mondanak. Ma már tudom, hogy 
ez volt a „nicht vor dem Kind” esete.
A házhoz egy nagy  kert is tartozott, amit idővel 
leválasztottak, társasházat építettek rá. A ház 
körül mindenféle gyümölcsfa termett. Almafa,
amelynek olyan íze és illata volt, amit máig kere-
sek. Talán a rétesalmához hasonlítható, de még-
sem az. Sárga, piros cirmos héjjal, fenséges 
édeskés-savanykás ízzel. Volt még körte, meggy, 
szilva, faeper, naspolya, dió és cseresznye. Sőt 
még fehér cseresznyefa is, amit azóta sem láttam. 
Ősszel alig vártam, hogy megérjen a dió, a friss 
fehér húsú diót szerettem a legjobban. Imádtam 
és állandóan fára másztam. Már 18 éves is elmúl-
tam, mikor felhívott a barátnőm, édesanyám vet-
te fel a telefont. Sajnos mondta, Ágit nem tudom 
adni, mert fent van a cseresznyefa tetején.
A ház udvara keramit kockával volt kirakva, ami 
egyáltalán nem volt gyerekbarát. Édesanyám ál-
landóan futott hozzám a lapos késsel és nyom-
ta le a púpot a fejemről. Télen nem kellett a 
hegyekbe menni szánkózni, a ház dombon állt és 
a lugasos lépcső mellett le tudtunk csúszni. Ha 
hosszabb szánkópályára vágytunk, néhány telek-
kel a Hűvösvölgy felé volt egy nagy üres terü-
let, hullámos felülettel, kitűnő szánkópálya volt, 

„Aidas” melegítőben, kakasnyalókával, nővéremmel, 
Marival (Szeles Dezsőnével), az egyik gesztenyefa 
árnyékában, mögöttünk az 56-os villamos sín, az 
Ördög-árok patak és a Kelemen László utcai híd.
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addig, amíg a Videoton megvásárolta és egy új 
gyáregységet épített a helyére. 
A régi Hűvösvölgyi úton híres emberek, közsze-
replők, gyárosok, színészek villái épültek sorra. 
Az iskolámig tartó szakaszon ismertebb villa volt 
Herczeg Ferenc háza, vele szemben a Pannónia 
Filmstúdió található. A Herczeg villa bal oldali 
házát a már idősebb korban lévő Benkő Gyula 
vásárolta meg. Nem messze a Pannónia Film-
stúdiótól tárták fel a nyéki vadászkastély rom-
jait, mely Mátyás király budanyéki vadászkas-
télyának központja volt. A területet elkerítették, 
romos, gazos, talán most is az. Sötétben sokszor 
féltem elmenni mellette. 
Néhány közvetlen szomszédról részletesebben 
tudok beszámolni. Közvetlen a jobb oldali szom-
szédunkban az a Leszkovszky György lakott, aki 
magas művészi fokon sajátította el a díszítőfes-
tészetet, különösen a nedves falfestési eljárások 
mestere lett. Az ő műve többek között a Pasaré-
ti templom „élő vizek forrása” kórus mellvéd-
freskó. Felesége Leszkovszky Györgyné Galyas 
Margit ötvösművész, szintén vallási témájú mű-
veket alkotott.
Mellette állt Koffán Károly grafi kus, fotóművész, 
bábművész és ornitológus, érdemes művész vil-

lája. Négy gyermeke volt, de egyik sem az én
korosztályom. A fi úk is elismert, ma is alko-
tó művészek. Ifj. Koffán Károly grafi kus mű-
vész, Tamás csellóművész és fotográfus. Az 
édesanyjukkal beszélgettem sokat, aki a fran-
ciaországi élményeiről mesélt nekem, több évig 
élt a család Párizsban. Tőle hallottam, hogy a 
nőknek a francia férfi ak tudnak legszebben sze-
relmet vallani.
Bal oldali szomszédunk egy nyugalmazott pos-
tamester özvegye és sógornője voltak, Luci 
néni és Mariska néni. A ház nem villa volt, 
hanem két épületből álló lakóház. A kertjük 
viszont csodálatos volt. Az utcáról semmit nem 
lehetett látni a sok növénytől. Szinte minden 
fára, minden virágra emlékszem. A két hatalmas 
vadgesztenyefára, az egyik virágja nem fehér, 
hanem rózsaszín volt, a virágzó japánbirsekre, a 
gyöngyvirágokra és a leggyönyörűségesebb tuli-
pán tengerre az udvar közepén. Minden évben, 
amíg éltek a nénik, anyák napján kaptam tőlük 
néhány szál tulipánt, hogy felköszönthessem 
édesanyámat. Egy- két évig lakott ott egy festő 
is. A hosszabb épület hátsó szárnyában bérelt 
egy kis szobát. Rengeteg vászon, ecset, festék 
és rendetlenség közepette élt. Talán Modiglia-
nira emlékeztető szép, fi atal festő volt. Engem 
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és a szomszéd kislányt is lefestette, mi büszkén 
álltunk neki modellt. A kép természetesen nála 
maradt, aztán ő is eltűnt, a nevét sem tudom, le-
het, hogy világhírű festő lett, de az is lehet, hogy 
elkallódott. 
Luci néniék mellett ált a Budagyöngye Vendég-
lő. 1890-ben épült. Pletykák szerint a még ma is 
működő és híres cukrász család, az Auguszt csa-
lád villája volt valaha, de erre vonatkozó adatot 
sehol sem találtam. A környéken létesült zöldö-
vezeti kerthelyiséges éttermek közül sokáig a leg-
népszerűbbek közé tartozott. Freskókkal díszített 
falai ma is magukra vonják a fi gyelmet. Jelenleg 
magántulajdonban van. Nagyon szép épület, nagy 
kert szökőkúttal, míves kovácsoltvas kapu és ke-
rítés. A feljáró lépcső mellett nagy színpad. Nyári 
hétvégeken az akkori énekes sztárok, Vámosi Já-
nos, Záray Márta, Sárosi Katalin, Korda György, 
Bús Gyula adtak revüműsort. Luci néni kertjének 
sarkából bámultam a sok elegáns férfi t és nőt, a 
sürgő-forgó pincéreket és természetesen a műsort.
A Budagyöngye mellett egy másik kerthelyiséges 
étterem állt, a Veronika Kisvendéglő, a környék 

szlengjén a „Vera”. Édesapám nem volt italos 
ember, nem járt kocsmába, de néha egy vasár-
napi ebéd után jólesett neki egy korsó sör, amit 
a „Verá”-ból hoztak, kancsóban hozták a habzó, 
gyöngyöző csapolt sört. Már nagyobbacska vol-
tam, mikor néha elküldtek cigarettáért, de utál-
tam bemenni a kocsmába, mert a söntésben sötét 
volt és büdös. Előbb autószalon, majd biobolt lett 
a vendéglőből.

Iskolám a Vörös Hadsereg útja és a Vadaskerti 
út sarkán található Bányai Júlia általános iskola. 
Már abban az időben 100 éves épület volt. Alsós 
koromban gyalog jártam iskolába, 3 megállónyi-
ra volt az iskola. Felső tagozatos koromban már 
56-os villamossal jártam, és az már olyan nagy-
lányos volt. Nem anyagi meggondolásból jártam 
gyalog, inkább azért, mert abban az időben az 
56-os villamosok nyitott peronosak voltak, és 
egy 6 éves kislány nem tudta a nehéz vasajtót 
kiemelni és visszatenni. Nagyon szerettem gya-
log járni az iskolába. Még három osztálytársam 
járt azon az úton. Én voltam az utolsó, Maracs-
kó Zsuzsa, Nagy Éva, Kővári Ági és én. Nem 
nagyon mentünk, inkább csak kóvályogtunk 
haza, sokat locsogtunk-fecsegtünk, és nevettünk. 
Édesanyám sokszor aggódva leszidott, miért 
érek később haza. Iskolánknak hatalmas kertje 
volt, szinte minden szünetben kint kergetőztünk 
az udvaron. Persze a fi úk kergették a lányokat. 
Tamási Marit irigyeltük, mert őt kergette a leg-
több fi ú, természetesen azért, mert ő volt a leg-
szebb kislány közöttünk. Pár évvel ezelőtt volt 
osztálytalálkozónk és úgy szerveztük, hogy meg-
látogattuk az iskolát is. Bementünk az osztály-
termekbe is, minden olyan kicsinek tűnt, mintha 
Liliputiba látogattunk volna. Sajnos a kertet már 
beépítették, ma magánfenntartású óvoda, iskola 
és gimnázium. Mikor már villamossal jártam, 
a Kelemen László utcai megállóban szálltam 
fel és ott sokszor találkoztam egy régi vágású 
idős bácsival. Mindig fekete kabátban, fekete 
kalapban volt, hófehér haja és bajusza volt. A 
kora reggeli miséről jött és együtt utaztunk egy-
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két megállót. Sokat beszélgettünk, sajnos már 
nem emlékszem miről. Ezért irigylem Vásáry Ta-
mást, mert ő az önéletrajzi regényében nem csak 
élete korai eseményeire, de a párbeszédekre is 
emlékezett. De ne felejtsük el, hogy ő egy vi-
lághírű zongoraművész és karmester, talán ezért 
is rendelkezik ilyen rendkívüli képességekkel. 

A Vörös Hadsereg úton végig hatalmas vadgesz-
tenyefák terebélyesedtek. Állandóan gesztenyét 
gyűjtöttem, én voltam a zöldséges és mindenki-
nek, aki arra járt árusítottam a gesztenye-almát, a 
gesztenye-körtét, a gesztenye-mindenfélét. Tava-
szi virágzás idején csodálatos volt az utca. Em-
lékszem hetedikes koromban egy osztálykirán-
dulásról jöttem haza. Este érkezett a busz az is-
kolához, én gyalog mentem végig a kivilágított 
gesztenye soron, langyos meleg, gesztenyevirág 
illatú volt az este. Ott lettem igazán szerelmes a 
természetbe.

Iskolánkkal átlósan szemben állt az Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, közismer-
tebb nevén a Lipót. A Lipótmezei Tébolydát még 
1868-ban építették I. Ferenc József rendeletére. 
A gyönyörű épületek és az értékes, hatalmas kert 
ma úgy tudom az enyészeté. A bolondokkal külö-
nösebb gondunk nem volt, egyszerűen nem talál-
koztunk velük. Vagy talán egyszer. Az intézetnek 
igazi színháza volt, ahol elsős, vagy másodikos 
korunkban előadást adtunk. Hogy kinek adtuk a 
műsort, az orvosoknak, a személyzetnek, vagy 
talán a bolondoknak, nem tudom. Kisegereknek 
öltöztünk és táncoltunk, énekeltünk a színpadon. 
„A konyhában, a lyukban sok pici kisegér, nagy 
örvendezve hallgatja, hogy anyjuk mit ígér, ki jó 
és még nem álmos, az bálba mehet ám, mert nincs 
itthon az öreg kandúr, mulathatunk már, járjuk a 
táncot, ma nincs baj odakint, de jobb, ha halkan 
daloljuk, hogy cinicinin.” Még egy fellépésre 
emlékszem, de az már talán negyedikes korunk-
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ban volt. Herczeg Ferenc villája melletti épületbe 
költözött a helyi pártbizottság. Kiskórusban éne-
keltem és a helyi szervezet nőnapi ünnepségére 
voltunk hivatalosak. Énekeltünk: „Éljen minden 
bájos szép nő, éljen minden bájos szép nő, édes 
egyszerű mélyen érző, gondot űző kedves kincs, 
náluk szebb a földön nincs.” stb.

A Vörös Hadsereg úttal párhuzamosan, az 56-os 
villamos vonalával párhuzamosan folyik az Ör-
dög-árok patak, ami a Nagykovácsi medencében 
ered. A közelünkben két híd is vezet át rajta. Az 
egyik a Hűvösvölgyi utat köti össze a Kelemen 
László utcával. A másik egy rozoga fahíd volt, 
amelyik recsegett-ropogott, ha ráléptünk. Ha-
talmas nagy rések tátongtak rajta, ez vezetett a 
pasaréti Pénzügyőr foci csapat pályájához. Min-
dig azt hittem, hogy le fog szakadni, alig mertem 
átmenni rajta. Azóta már felújították. A Pénzü-
győr foci meccsek nagy eseménynek számítottak 
a hétvégén, szinte özönlöttek az emberek pálya 
felé. Volt, aki nem jutott be a lelátóra, az kintről 
kukucskált be a pályára, vitte magával a sámlit, 
vagy a hokedlit, mert csak így lehetett belátni. 
Mindig hallottuk az örömrivalgást, ha gólt lőttek 
a hazaiak. Volt, hogy a szomszéd bácsival a kert-
ben lévő kis fapadon ülve „néztük” a meccset, 
és a hangokból következtettünk a meccs állására.

A másik komolyabb híd vezet a Kelemen László 
utcára, ami a Pasaréti téri templomig tart. Az ut-
cában először csak egy kis bolt volt, később épí-
tettek a Pasaréti téren egy nagyobb csemege üz-
letet. A kicsi maradt a kisközért, a csemege üzlet 
lett a nagyközért. Először a csemege üzlet sem 
volt önkiszolgáló, csak pulton keresztül lehetett 
kérni minden árut. A bejárattal szemben voltak a 
pultok, a másik oldal telis, de teli konzervekkel, 
szardíniával, májkonzervvel, az egész egy nagy 
konzervfal volt. Jellegzetes illata volt, azóta sem 
éreztem olyat. 

A Kelemen László utcához fűződik gyermekko-
rom egyik legszebb emléke. Anyai nagymamám 

vallásos asszony volt. Nagy tél volt, sűrűn esett a 
hó, nagyanyám szánkón húzott a templom felé az 
utca közepén! Mentünk karácsonykor megnézni 
a Jézuskát. Olyan volt, mint egy téli mese, egy 
téli álom, egy téli képeslap! 

A Pasaréti Páduai Szent Antal templomot az 
1930-as években kezdték építeni modern stílus-
ban. Sok új építészeti elemet, technikát hasz-
náltak fel a templom építése során. A templom 
felszentelése 1934. október 14-én volt. Gyer-
mekkoromban lenyűgözött Feszty Masa, Feszty 
Árpád és Jókai Róza örökbefogadott lányának 
alkotása a „Szűz Mária képe”. Ott láttam elő-
ször, életemben először igazi festményt. Van ott 
még egy Feszty Masa alkotás, a „Szent Filoména 
képe”, de azt nem láthatják a hívők, mert az iro-
dában helyezték el. „Szűz Mária képe” a temp-
lom előcsarnokában, jobb oldalon található. 

Az „én kis falum”-tól nem messze magasodik a 
Budai hegység, innen indult a hat évig tartó sífu-
tó pályafutásom. De ez már egy másik történet. 

Sajnos az „én kis falum” utcái, a Hűvösvölgyi 
út, a Kelemen László utca, a Pasaréti út és a Va-
daskerti út ma már mind tele van autóval. Ezért 
írtam az elején, hogy már rá sem lehet ismerni. 

Nem meséltem az újhagyma és vajas kenyér illa-
táról, miért másztam ki az iskola ablakán, miért 
állt ki a 7/a az osztályfőnökéért, miért volt őzike a 
Pasaréti úton, miért nem szerettem a kutyákat, mi 
minden volt a padláson, mit játszottunk a kerami-
tos udvaron, miért ütött el majdnem egy kis bogár-
hátú, milyen volt egy kiégett 56-os busz, milyen 
az, amikor folyó lesz a Vörös Hadsereg útjából. 
Ahhoz regényt kellett volna írnom, nem elbeszé-
lést és az már inkább csak a gyermekkorom.

Azóta is keresem gyermekkorom ízeit, illatait, 
színeit. Ha megtalálom, azért vagyok boldog, 
ha nem, akkor azért, mert olyan él bennem, ami 
csak az enyém

VENTICS ÁGNES
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Január hava

Az év első hónapját a csillagászati év megfelelő hónapneve után régente Vízöntő havának 
is nevezték. A csillagászati hónapok a napév fordulópontjaihoz igazodva a naptári hónapok 
utolsó dekádjában kezdődnek: a tulajdonképpeni Vízöntő hava január 21-én vagy 22-én. A 
régi időszámítás természetesen az évkezdetet is csillagászati fordulóponthoz, esetünkben a 
téli napfordulóhoz igazította.

Márai Sándor: Négy évszak/Január (részlet)

A harangok elhallgattak, az ünneplők a nagy csöndben az ablakhoz álltak, nézték a havas 
éjszakát, a múló időre gondoltak, a halottakra, az életre.

Mit is akarok még az élettől? - gondoltam, pezsgőspohárral kezemben. - Élni végtelenül, 
mint egy sejt, melynek egyetlen értelme és becsvágya a korlátlan létezés? Nem akarok már 
végtelenül élni. Mindent megkóstoltam, ízleltem a halált és az örömet. Most már az élet 
értelmét akarom. Mi az élet értelme?

Csoóri Sándor: Ilyenkor januárban
(részlet)

Ilyenkor januárban,
amikor kinyitott borotvával
rohangálnak a szelek az erdők között
s a be-beszakadó hóban
négykézláb vonszolja magát a Nap is,
mindig a télben elesett katonákra gondolok.
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Február hava 
Keresztény időkben a február a böjt első hava lett, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe 
a hónapba esik. Erre utal a hónap régi magyar neve: Böjtelő hava. Nevezték Halak havának 

is, mivel február 21-e és március 20-a között a Nap a Halak jegyében jár.

Márai Sándor: Négy évszak/Február (részlet)
Ezek a hosszú februári éjszakák, mikor a kihűlt szobában felébredünk a szél vinnyogására, 
dideregve ülünk fel az ágyban, meggyújtjuk a kislámpát, rágyújtunk, megnézzük az órát 
– korábban virrad már, de nincs sok öröm benne, mert nappal is a tél odvában kucorgunk, 
betegségek, csőrepedések, füstölgő kályhák, elvégezetlen irodalmi és reménytelen, kedvetlen 
emberi feladatok között, rongyokba és prémekbe bugyolálva –, lila körmeinkre lehelünk, s 
eszünkbe jut, hogy megint elmúlt egy farsang, az ablakon kocogtat a hamvazó szerda jeges ujja, 
az öröm elillant és öregszünk.

[…] A fényre emlékezünk, mely reménytelenül hiányzik életünkből, a fényre, melyben van 
valami pogány és kegyetlen, valami erkölcstelen és nagyszerű, mint az életben. Aztán arra 
gondolunk, hogy ez a hónap, mely telítve van zenekari hangversennyel és tüdőgyulladással. 
Ez a hónap, mikor egészen kis mozdulatokkal élünk, óvatosan és gazdaságosan, mint a bölcs 
állatok, melyek lecsökkentik ilyenkor az élet tevékenységét, mozdulatlansággal védekeznek, 
lassított érveréssel szunyókálnak és pislogva, rejtélyes félálomban várják a napot. E hetekben, 
tél vége felé, tanácsos különösebb erőpazarlás nélkül élni: rövideket írni – legföljebb négy, öt 
sort egyszerre –, mint a medvék.

Bertha Bulcsu: Miből élnek az emberek (részlet)
„Tennivalók februárban: …A szőlőben a trágyázást és a sima vesszők szedését be kell végezni. 
Enyhe időjárásnál a hó végén már a vesszők ültetése és a döntés is megkezdhető. Szárazabb 
és kedvező fekvésű helyen a nyitáshoz is hozzá lehet fogni. Új ültetésű szőlőkben a karókat 
beállítjuk. Az oltáshoz szükséges vesszőket most kell megválogatni és megszedni. Az eladásra 
szánt sima és gyökeres vesszőket a pincéből vagy veremből ki lehet szedni, és a csomagolást meg 
lehet kezdeni… A baromfi udvarban ebben a hónapban kezdetüket veszik a keltetési munkálatok. 
A tenyésztörzsre nagy gondot kell fordítani, hogy ebben az időben idegen kakasok ne kerüljenek 
a tyúkokhoz, különben a tenyészet tisztavérűsége csorbát szenved. Ebben a hónapban a ludakra 
is fi gyelmet kell fordítani. Ha észrevesszük, hogy a lúd nyugtalan, és szalmaszállal a csőrében 
ide-oda szalad, ez annak a jele, hogy fészket akar építeni, ezért előkészítjük a ludak tojófészkeit 
is, amelyek akkorák legyenek, hogy a lúd ott kotolhasson is…” – Ezt a szövegrészt a Kincses 
Kalendárium 1934-es kötetéből idézem. 
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közélet

Javában folyik a vasút villamosítása a Balaton 
északi oldalán az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program (IKOP) keretében.
A Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely villamo-
sításának első üteme szerint a 29.sz. vonalon a  
Szabadbattyán – Balatonfüred közötti szakasz 
újul meg.
A felsővezetéket tartó oszlopok beton alapjai 
már a Szabadbattyán – Kenese szakaszon elké-
szültek, sőt már majdnem Kajárig állnak a tar-
tók. Várható a Polgárdi, Balatonkenese, Balaton-
fűzfő és Alsóörs állomások átépítése és akadály-
mentesítése, 55 centiméteres peronok építése, a 
kitérők cseréje, és megszüntetik a használaton 
kívüli vágányokat. Az utastájékoztató  rendszer 
korszerűsítése, automata jegykiadó telepítése és 
a térvilágítás felújítása is benne van a tervben.
Az építkezés legérdekesebb része Balatonaka-
rattyán folyik. Az 1909-ben átadott balatonaka-
rattyai, csittényhegyi alagút űrszelvényét igazíta-
ni kell a felsővezeték megépítéséhez. 

Az építkezéshez a felvonulás sem volt egyszerű, 
a szükséges anyagokat, szerszámokat hatalmas 
daruval tették az alagút keleti oldalán a munkate-
rületre. A másik oldalon a munkagépek, marko-
lók és a teherautók eljutása volt a feladat.
Az alagútban a vasúti pálya és vele együtt az ala-
gút alaplemeze minimális mértékben - kb. 40 cm 
- kerül lesüllyesztésre annak érdekében, hogy az 
alagútban a villamos felsővezeték az érvényben 
lévő előírásoknak, védőtávolságoknak megfele-
lően kiépülhessen. Meg kell oldani ugyanezen 
biztonsági előírások, védőtávolságok kialakítását 
a régi 71-es felett húzódó vasúti hídnál is, ahol a 
Balatoni Bringakörút megy át a vágány és a fel-
sővezeték felett.
A kivitelezés 2021. május közepéig több ütem-
ben fog megvalósulni, amikor már a BP-Balaton-
akarattya vonalon villamos motorvonatok fog-
nak közlekedni a régi Bzmot helyett.

RÁNKY PÉTER

Vasúti járműgépész mérnök

Vasútvillamosítás – Akarattyán
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Farsang. Jelmezes forgatag és jókedv. 
A farsang időpontja és dátumai
A farsang hossza és naptári zárónapja min-
den évben más és más. Ezért is soroljuk a moz-
gó dátumú ünnepek csoportjába. Ennek az az 
oka, hogy bár a farsang világi ünnep és ősi ha-
gyományai az pogány ókorba nyúlnak, mégis 
keresztény egyházi ünnepekkel van szoros ösz-
szefüggésben. 
Két egyházi ünnep közé ékelődik és azokhoz
szorosan kötődik. Nevezetesen a vízkereszt és a 
húsvéti nagyböjt közé. Ennek megfelelően a kez-
dete mindig ugyanakkor, vízkeresztkor, január
6-án van. Legkorábbi lehetséges zárónapja feb-
ruár 4-e, a legkésőbbi pedig március 10-e.
A farsang nevének eredete és jelentése
A farsang név német nyelvterülethez köthető, 
osztrák-bajor eredetű szó, amelynek első írásos 
megjelenését többféle dátumhoz is kapcsolják.
Nyelvészeti magyarázatokkal olvasóinkat nem 
fárasztva, lényeg az, hogy a farsang végső szó-
gyökere a ‘Fastenschank’, azaz ‘böjti kocsma’ 
szó, amely többszörös szókapcsolat és átalaku-
lás után nyerte el mai ‘farsang’ formáját. Ez pe-
dig nyilvánvaló utalás a húshagyó keddre, mert a 

húsvéti böjti időszak előtt ez volt az utolsó nap, 
amikor még alkoholos italt lehetett fogyasztani.
Érdemes megemlíteni, hogy a latin országok-
ban ugyanerre az időszakra a ‘carneval’ (karnevál)
szót használják. Érdekessége a dolognak, hogy 
a farsangtól teljesen eltérő hangzású carneval 
szó kialakulásának érdemi gyökerei, pont ugya-
noda vezetnek, ahová a farsang szó gyökerei is.
Nevezetesen a húshagyó keddhez. A carneval 
(karnevál) szó olasz eredetű őse, a ‘carnelevare’ 
ugyanis annyit tesz: ’húst eltávolít’.  

Farsangi szokások és hagyományok
A magyar farsangi szokások jellemzően nép-
hagyományokra épülnek, mégpedig elsősorban
német eredetű néphagyományokra. Legrégeb-
bi képviselői a farsangi köszöntők valamint
a maszkos-jelmezes felvonulások, az úgyneve-
zett maszkos alakoskodások. Az ebből a kultúr-
körből származó farsangoló szokások elsősor-
ban a nép, a városi polgárság és vidéki paraszt-
ság körében nyertek termékeny befogadókra.
Az arisztokrácia körében inkább a népi cso-
port által úri huncutságnak tartott, itáliai erede-
tű karneválozás fényűző szokásai terjedtek el.
Ennek a kettősségnek a hatása a mai napig tetten 
érhető. Elég, ha a jól ismert operabált és mondjuk 
a busójárást vetjük össze. 

Farsang
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Hatékony az együttműködés

A különböző rendészeti feladatokat ellátó szer-
vek képviselői az elmúlt évben közösen végreha-
jtott szolgálatok hatékonyságát és eredményeit 
értékelték Balatonalmádiban.

A balatonalmádi rendőrök az Egyéb Rendészeti 
Feladatokat Ellátó Szervek képviselőit (vadász, 
erdész, halász, természetvédelmi őr, közterület-
felügyelő, halőr) hívták tanácskozásra 2020. 
február 19-én a helyi kapitányságra, ahol a közös 
szolgálatok értékelése mellett a több települést 
érintő, vadállatok okozta károk megelőzése volt 
a téma.

A tanácskozás megerősítette, hogy a különböző 
szakterületről érkező tudás és tapasztalat, a tech-
nikai eszközök „együttes” használata a fás, bokros 
területek, vízpartok jobb megfi gyelését teszik le-

hetővé az azonnalos, szakszerű és jogszerű intéz-
kedésekről nem is beszélve.

A közutakon történő vadelütéses balesetek el-
emzése mellett téma volt a belterületen élő, kö-
zlekedő vadak által okozott veszélyhelyzetek gya-
koribbá válása is.
Az utóbbi időszakban jelentős problémát okozott a
lakott területekre bejáró vadak, főleg vaddisznók ál-
tal okozott kár. A szakemberek megfogalmazták,
hogy az elhanyagolt, bokros területek és a nem szak-
szerűen tárolt, eldobált szemét vonzza leginkább a va-
dállatokat. Ezen környezeti problémák megoldásá-
ban mindenkinek lehet része, elsősorban az önkor-
mányzatoknak, de az illegális szemételhelyezés szank-
cionálása a rendőrség hatáskörébe is tartozhat.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY 
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A jármű szélvédőjéről a pára, a jég és a hó tel-
jes eltakarítása a járművezető kötelessége. Ha 
indulás előtt a vezető nem gondoskodik a gép-
jármű üvegfelületein lévő pára, jég vagy hó el-
takarításáról, akkor kisebb az esély arra, hogy a 
veszélyhelyzetet időben felismerje és reagáljon 
rá. A pára- és jégmentesítés, a jármű hótól való 
megtisztítása akár több percet is igénybe vehet, 
ezért indulás előtt számoljanak ezzel az idővel - a 
megfelelő látás biztosítása érdekében. 
A balesetek megelőzése érdekében kérjük, fo-
gadják meg az alábbiakat:
Elindulás előtt mindig ellenőrizzék a gépjármű-
veket, teljesen tisztítsák meg a szélvédőt!
• távolítsák el a ráfagyott, ráhullott csapadékot!

• A belső párásodás megszüntetése nélkül ne 
induljanak útnak! A legjobb módja a szélvédők 
szárításának az üvegekre irányított, intenzív fo-
kozatra kapcsolt légkondicionáló használata.
• Ne csak a szélvédőről takarítsák le a havat, ha-
nem a jelző- és világító berendezésekről is, és 
amennyiben lehetőség van rá, a motorháztetőn, a 
gépkocsi tetején és csomagtartóján se hagyjanak 
havat, mert az a haladás során leesik, és másokat 
veszélybe sodorhat!
Ne feledjék, hogy a baleset-megelőzés mindnyá-
junk feladata, és kölcsönös egymásra fi gyeléssel 
vegyenek részt a közlekedésben!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY 

Hallgatsz vagy hallasz?

Ne csak egy kis felületet kaparjon le!

„Vizualitással, rövid, villanó képi üzenetekkel 
nagy befolyást lehet gyakorolni a fi atalokra. 
Vagy mondjuk úgy: óriási a manipuláció tere is.”
A tinédzserek rengeteg időt töltenek a vizua-
litáson alapuló Instagramon vagy a YouTube-on, 
kutatások szerint ez jelentős hatással van az 
énképükre, az önértékelésükre, sőt, a testképükre 
is. Ezek az idők nem múlnak el nyomtalanul, akár 
az agyi folyamatokra is hatással vannak, például 
a tanulásra.

Pedagógusok, általános iskolai tanítók beszámol-
nak arról, hogy a hat-hétévesek egészen más ta-
nulási tapasztalattal érkeznek az iskolába, mint a 
korábbi generációk, sokaknál az ezen csatornákon 
eltöltött rengeteg idő elveszi a lehetőséget a ha-
gyományos játéktól, amely korábban olyan ta-
nulási tapasztalatot adott a gyerekeknek, amelyre 
jól tudtak építeni az első osztályos tanítók.” 

(Forrás: Könnyebb emojit hozzárendelni egy ér-
zéshez, mint átélni – Bereczki Enikő generációs 
szakértő a Mandinernek adott riportjából)
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A rendőrségen vizsgált szabálysértések és bűn-
ügyek között vannak olyan esetek, amikor a sér-
tett fél azért tesz feljelentést, mert róla pletykál-
tak, őt sértő, bántó dolgot mondtak mások előtt.
Nem is gondolják gyerekek, ifjú és meglett fel-
nőttek, hogy milyen könnyen lehet jogszabály-
sértésbe keveredni csupán azzal, hogy egy isme-
rősről, hozzátartozóról, barátról elmondunk, 
tovább adunk olyan információt, aminek nem 
jártunk utána, ami lehet, hogy nem valós, nem 
megalapozott! 
Mindenki szeret jól informált lenni, a beszélge-
tő partnerére hatni, őt meglepni. Ennek azonban 
komoly következményei lehetnek! A rosszindu-
latú megjegyzésekkel, másokról valótlan tények 
állításával az emberi méltóság és egyes alapvető 
jogok elleni bűncselekményt követünk el. 
Rágalmazás. Aki valakiről más előtt a becsü-
let csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, 
vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést 
használ, vétség miatt egy évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntethető. Két év lehet a büntetés, 
ha mindezt aljas indokból (rosszindulattal), nagy 
nyilvánosság előtt (több ember hallja egy gyű-
lésen vagy rendezvényen, interneten, újságban) 
vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el 
(személy életét vagy egy intézmény működését 
zavarja, lehetetlenné teszi).

Becsületsértés. Aki más munkakörének ellátásá-
val, közmegbízatásának teljesítésével vagy közér-
dekű tevékenységével összefüggésben (az önkor-
mányzati, oktatási intézmények munkatársainak 
elfogadhatatlan stílusú és tartalmú bírálata) vagy 
magánszemélyre nagy nyilvánosság előtt a becsü-
let csorbítására alkalmas kifejezést használ, vétség 
miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntet-
hető. A becsületsértés lehet tettleges is, pl. lekö-
pés, itallal leöntés, ruházat letépése, fi zikai érintés. 
A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- 
vagy képfelvétel készítése  és annak nyilvánosság-
ra hozatala, hozzáférés megengedése is bűncse-
lekmény.  Három év lehet a büntetés, ha mindezt 
nagy nyilvánosság előtt vagy jelentős jogsérel-
met okozva teszik. 
Rossz hír keltése is hasonló bűncselekmény, ha-
sonló következményekkel. 
A szólásszabadság alapvető emberi jog! De 
csak addig tart, amíg ezzel másokat nem bán-
tunk, sértünk, alázunk meg, amíg másokról nem 
állítunk megalapozatlan dolgokat!
Mások életébe történő durva beavatkozásnak 
minősül, ha az érintett személyről valótlant állí-
tunk, a személyét sértő kifejezéseket használunk, 
rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt rosszindulatú plety-
kának nevezzük! 
Fel kell hívnom a fi gyelmet a nagy nyilvánosság 
kifejezésre. A nyomtatott sajtó, az elektronikus 
média (TV, rádió), az internetes fórumok, közössé-
gi oldalak annak számítanak. Talán nem is gondol-
ják, hogy például egy Facebook vagy Instagram 
bejegyzésben milyen könnyen követhet el valaki 
valójában bűncselekménynek minősülő dolgot. A 
kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt fél-
mondatokban állított valótlan vagy elfogadhatat-
lan hangnemben megfogalmazott tényekért, vé-
leményért az írójának vállalni kell a felelősséget.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szólásszabadság? Pletyka?
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2020. Új év, új elhatározások és új lendület. Szil-
veszter éjjel sokan fogadalmat tettek vagy lega-
lább megfogalmazták, hogy a következő évben 
néhány dologban változtatni fognak. Gyakoriak 
a karácsonyi ünnepek utáni fogyózás, sportolás, 
egészséges élet, kevesebb munka, stb. típusú lis-
ták. Azt sokszor valóban érezzük, hogy valamin 
kellene változtatni, még meg is fogalmazzuk, de 
a statisztika azt mutatja, hogy ezek a fogadkozá-
sok kevésbé sikeresek. Közben pedig megérke-
zett a böjti időszak is, amikor szintén fogadalma-
kat írunk, új terveink vannak.
A vágyaink nagyon fontosak! A vágyak olyanok 
az ember életében, mint a motor az autóban. Anél-
kül nem megy! De néha olyan elhatározásokat te-
szünk, amelyek megvalósulására kevés esély van. 
Ilyenkor a vágyak nem ösztönöznek, hanem in-
kább levernek, szomorúságot okoznak, a sikerte-
lenséget erősítik. De mégis! Hogyan fogalmazzuk 
meg a vágyainkat, hogy szárnyalhassunk általuk?
Annak érdekében, hogy vágyainknak legyen esé-
lye a megvalósulásra, néhány feltétel szükséges. 
Az első feltétel az adottságok, körülmények re-
ális felmérése. Mi a realitás? A létező valóság. 
A reális felméréshez szükséges a valóság elfo-
gadása. Vegyük például a sportolást. Ha az ülő 

életmódot folytató ember edzeni kezd, óriási, 
nemritkán irreális elvárásokkal fog bele, így az-
tán hamar csalódik, illetve energiával sem bírja a 
gyakorlatokat, tehát előbb-utóbb leáll. Ebben az 
esetben nem volt reális az adottságok felmérése. 
Anthony de Mello indiai származású jezsuita 
szerzetes és pszichoterapeuta volt, aki a spiritu-
alizmusról szóló könyveiről és elgondolkodta-
tó-tanulságos történeteiről vált ismertté, a követ-
kező tanmesét fogalmazta meg ebben a témában. 
A történet forrása „A Csend szava” című kötete.
A Mester a következő megállapítást tette:
-Haj, könnyebb utazni, mint megállni.
A tanítványok persze tudni akarták, hogy miért?
- Azért, mert amíg utazol valamilyen cél felé, ad-
dig álmodozol róla. Amikor megérkezel, a való-
sággal nézel szembe.
- De hogyan változhatunk meg, ha nincsenek cél-
jaink és vágyaink? – kérdezték az elámult tanít-
ványok.
- Az igazi változás nem az akarásból születik. Fo-
gadjátok el a valóságot, és a változás magától fog 
beállni. 

Második feltétel a reális célok kitűzése. Tehát itt 
a vágyakat már úgyszólván „aprópénzre” vált-
juk, konkretizáljuk. Méghozzá úgy, hogy a kitű-
zött cél is reális legyen, tehát az adottságok fi -
gyelembevételével fogalmazzuk meg a célokat, 
melyek beépíthetők a napi életünkbe, idővel, 
erővel, pénzzel  kivitelezhetőek. Sőt, a célokat 
még apróbb, elérhető kisebb célokra bontjuk le, 
melyek kihívást adnak, de reális esély van arra, 
hogy a cél megvalósítható. Mert mi is a különb-
ség a vágy és a cél között? A vágyak általáno-
sabbak, sokszor inkább érzést fogalmaznak meg. 
A célok ezzel szemben konkrétak, mérhetőek és 
időhöz kötöttek. 

Hogyan lesz a vágyakból realitás?
Mottó: „Az értelem legkisebb homályának következménye, hogy az ember nem valóságot észleli, 
hanem káprázatot.” (Hamvas Béla)
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Vegyük újra a sportolás területét. A szakemberek 
szerint a hirtelen nagyon megterhelő edzések ke-
vésbé hatékonyak, mint a túlzott elvárás nélküli 
tréningek. A University of Michigan munkatársai 
pár éve azt vizsgálták, milyen motivációval kez-
denek edzeni a nők, és a folyamat során hogyan 
változnak érzéseik, illetve hogyan viszonyulnak 
magukhoz az eredményekhez. Ez eredmény: ha
túl sokat várunk magunktól, törvényszerűen csa-
lódunk, ezért feladjuk a próbálkozást, mielőtt 
eredményt érnénk el. Ha realitás nélkül fogalma-

zunk meg célokat, akkor a megvalósulás keve-
sebb eséllyel lesz sikeres. 
Merjünk vágyakozni, merjük az új évet új pozitív 
érzések megfogalmazásával kezdeni, csak ne ra-
gadjunk le a vágyaknál, hanem vegyük a bá-
torságot, hogy a vágyainkat reális célokká fordít-
suk át, a célok pedig váljanak a mindennapi éle-
tünk részévé. Kívánok mindenkinek megvalósult 
vágyakkal teli tavaszi megújulást és egész évet!

M. TERÉZ NŐVÉR

Hol tart a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
által kezdeményezett Trianon-emlékkő létrehozása?

Jó híreink vannak! Januárban megbeszélést tar-
tottunk az önkormányzattal az emlékkő felállítá-
sának helyét illetően. Az elnökség többségének 

a Rákóczi park ÉT-GÉP-pel szembeni területén 
lévő domb tetszene, míg második lehetőség-
ként az emlékmű,  a szintén a Rákóczi park-
ban lévő „Az Évezred Kapuja” (kéz) alkotás 
elé kerülhetne. Az első esetben előny, hogy az 
emlékkő látszana a 71-es útról, és a későbbiek-
ben kialakítandó faluközpont szerves része le-
hetne. A megvilágításról az adakozás mértékétől 
függően az idén, vagy jövőre gondoskodnánk. 
Második esetben a Rákóczi park ezen szeglete 
egy esetleges jövőbeni „szoborpark” helyszíne 
lehetne. A döntés az önkormányzattal közös be-
járást követően születik majd meg. 

Folyamatban van az emlékkő elkészítését, meg-
rendelését szabályozó szerződés megkötése.
Néhány változtatást eszközöltünk a kiadott min-
tához képest: 
• A Duna és a Tisza folyót kihagyva, kedvezőb-
ben tudjuk elhelyezni a területet és a lakosságot 
jelző számokat.
• A „Trianon 1920. június 4.” felirat félkörívesen 
az alkotás tetejére kerül.
• A „HAZÁDNAK …„ felirat helyett az „EGY 
VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK” feliratra módo-
sítottunk.



 2020. január–február Civil élet

31

• Az emlékkő hátoldalán az adományozók nevei 
nem külön táblán kerülnek feliratozásra, hanem a 
készítő bevési azokat a fekete gránitba.
Talán emlékeznek arra, hogy felhívásunkat a 
közadakozásra,  az elmúlt év december 1-jén hir-
dettük meg. Örömmel jelentjük, hogy az eltelt két 
hónap alatt 751.000 Ft gyűlt össze az emlékkő 
felállítására! Bár ez az összeg nem éri el a terve-
zett költség kétharmadát, azonban arról biztosított 
bennünket, hogy tervünk reális és megvalósítha-
tó. Szeretnénk megköszönni az eddig befi zetett 
összegeket az adományozóknak, és továbbra is 
kérjük mindazokat, akik fontosnak tartják ezen 
centenárium méltó megünneplését, hogy 

járuljanak hozzá a Trianon-emlékkő 
megvalósításához!

Várjuk adományaikat az OTP-nél vezetett 
11712004-20074360 sz. számlánkra „Trianon-
emlékkő” elnevezéssel. 
Még egy fontos információ: A Trianon-emlékkő
avatási ünnepségét 2020. június 7-én vasárnap 
délelőtt 11 órakor tartjuk a Rákóczi parkban, 
amely avatásra mindenkit szeretettel várunk. Az 
avatásról külön meghívót is készítünk majd, a 
műsor részletezésével.

BALATONAKARATTYAI FÜRDŐTELEP EGYESÜLET

ELNÖKSÉG

Nyugdíjas évzáró

Ha közeleg az év vége, akkor eljön a kará-
csony is. Ez jó alkalom, hogy a Balatonakaraty-
tyai Nyugdíjas Klub tagjai összegyűljenek, ha-
gyományosan immár a Degesz Étteremben egy 
közös évbúcsúztatóra, közös ebédre. A szokott 
kedvességgel fogadtak bennünket. Szabó Szegedi 
Szilvi ajándékkal köszönte meg a vezetőség te-
vékenységét, jól esett a fi gyelmesség! Amíg az 
ebédet tálalták, alkalom nyílt az elmúlt évben 
végzett tevékenységünk értékelésére, amelyet 
Kalcsó Zoltánné Aranka, elnök tett meg. Kö-
szöntötte a megjelent tagokat és elmondta, hogy 
mozgalmas évet zártunk. Kirándultunk, szín-

házban voltunk közösen, előadókat hívtunk, fi lm-
vetítést rendeztünk. Rendszeresen, negyedévente 
köszöntöttük névnaposainkat. Dobogós helyezést 
értünk el a Honvéd Üdülő hurkatöltő versenyén, 
a csülökfőző versenyben elsők lettünk! A Majális 
főzőversenyén is 3. helyezést értünk el. 

Egész nyáron locsolták és kapálták lányaink a 
virágokat, virágvásár szervezésével segítettük 
elő településünk kertjeinek szépítését. És még 
hosszasan sorolta a rendezvényeket, amiken a
nyugdíjas klub tagjai tevőlegesen vettek részt.
Külön ki kell emelnem, hogy az Idősek Nap-
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ja alkalmából településünk leköszönő önkor-
mányzata az elmúlt 5 évben végzett munkánkat 
egy gyönyörű herendi vázával köszönte meg.

Zsapka Bea, az önkormányzat – jelenleg GYES-
en lévő - hivatalvezetője, aki sokat segít mun-
kánkban (és tiszteletbeli tagunk!), megtisztelt 
bennünket jelenlétével, kinyilvánítva evvel is, 
hogy Balatonakarattya Község Önkormányzata 
nagy fi gyelmet fordít a nyugdíjasokra. Virág-
csokorral köszöntük meg és gratuláltunk kisfi a 
születéséhez.

A fi nom ebéd közben és után lehetőség volt 
kötetlen beszélgetésre, ismét jó hangulat volt, bol-
dogan kívántunk egymásnak kellemes ünnepeket!

Ebéd után átmentünk klubhelyiségünkbe, ahol 
előkerültek a fi nomnál fi nomabb sütemények. 
Köszöntöttük névnaposainkat, és előkerültek a 
pezsgős üvegek („vezető beosztástól” függően 
kinek rendes, kinek csak kölyök), koccintottunk 
az ünnepeltekre, az ünnepekre és b oldog új évet 
kívántunk egymásnak.

Szabó Szegedi Szilvi meghívta szilveszterre az
ehhez kedvet érző társainkat saját lakásába. En-
nek 10-en tettünk eleget, „batyusbál” jelleggel.
Fogyott az elemózsia, kártyázással, társasjá-
tékkal múlattuk az estét, éjfélkor a Himnusz kö-
zös eléneklésével és pezsgős koccintással kö-
szöntöttük az új évet. Köszönjük a kedves meg-
hívást és a lehetőséget.

              KORNIS GYÖRGY 
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25 éves jubileumot ünnepeltünk

A Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja 
igazán különleges összejövetellel nyitotta az idei 
NABE-programok sorát. A lelkes és elhivatott 
kenesei és akarattyai hölgykoszorú január 16-án 
a Kelet-Balatoni Borrend hangulatos pincéjében 
gyűlt össze, ahol ünnepi vacsorával köszöntöttük 
a 2020-as esztendőt. 
Mindazonáltal a januári rendezvényünk több 
volt egy szimpla évindító találkozásnál: mi több, 
emlékezetes születésnapi partivá nőtte ki magát, 
ugyanis idén éppen huszonöt esztendeje, hogy 
megalakult a Balaton körül a ma már 20 női 
csapatot számláló Nők a Balatonért Egyesület. 
Ráadásul a kenesei-akarattyai csoport az elsők 
között jött létre, úgyhogy a helyi tagtársakkal mi 
is negyedszázados évfordulót ünnepelhettünk. 
Az alkalomhoz illően természetesen nosztalgi-
áztunk egy jót, de ezúttal nemcsak a 2019-es
év legfontosabb eseményeit vettük sorra, ha-
nem csoportvezetőnk Thury Attiláné Zsuzsa 
jóvoltából képletesen belelapozhattunk csopor-
tunk két és fél évtizedes krónikájába. Zsuzsa egy 
igazán tartalmas, színes összeállítást készített az 
elmúlt huszonöt év főbb kenesei és akarattyai 
NABE-programjaiból.
A szép számmal összegyűlt tagtársak mellett je-
les vendégek is megtisztelték az ünnepi gyű-

lést. Jelen volt Jurcsó János Balatonkenese pol-
gármestere, a korábbi városvezetők közül pedig 
Tömör István és Kürthy Lajos is csatlakozott 
az ünneplőkhöz. Kürthy Lajos egyébként kettős 
minőségben vett részt az eseményen: egyrészt, 
mint egykori polgármester, másrészt a Kelet-
Balatoni Borrend alelnökeként. A borrend ugya-
nis rendszeresen támogatja a NABE helyi
csoportját: például a pincéjében már több al-
kalommal biztosított helyet az összejöve-
teleinknek, másrészt a Márton Napi Libaságok 
elnevezésű NABE-rendezvényünkön minden 
évben megkóstolhatjuk a borrendi tagok által 
felajánlott zamatos újborokat. Nagy örömünkre, 
Szauer Rózsa a Nők a Balatonért Egyesület 
elnöke is eljött az ünnepi összejövetelre.
Meghívtuk az intézmények vezetőit, a kulturális 
bizottság elnökeit, s mindazon civil szervezetek 
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képviselőit, akik valamilyen módon támogatták 
munkánkat. A vendégek között köszönthettük 
Szabó Tamást a kenesei kulturális bizottság 
elnökét, és mint a városvédők elnökét, Fürdősné 
Dr. Endrődi Éva tagtársunkat, aki egyben a 
balatonakarattyai képviselő-testületet képviselte, 
Thury Attilát a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület alelnökét, Parragh Mártát a NABE 
helyi csoportjának egykori vezetőjét, aki egyben 
az egyesületnek az alapító tagja is. És ha már 
a kezdeteket említjük: az alapítók közül Pulai 
Istvánné, Sörédi Györgyné és persze Thury 
Attiláné a mai napig a csoport aktív tagjai.
Velünk ünnepelt Sérią Márta, aki a Szivárvány 
Népdalkör képviseletében jött el a rendezvényre, 

Pozsonyi Mónika a Tátorján Szociális Szolgál-
tató Intézmény vezetője, Zsobrák Mária a ba-
latonakarattyai Szilfa Óvoda vezetője.  Sajnos a 
többi meghívott vendégünk betegség miatt nem 
tudott részt venni ünnepségünkön.
Zsuzsa tartalmas összefoglalója után a vendégek 
közül többen szót kértek és szép szavakkal mél-
tatták az immár huszonöt éve lelkesen tevé-
kenykedő csapatunk sokrétű tevékenységét. 
A program „hivatalos” részének utolsó felvoná-
saként pezsgővel koccintottunk a születésnapo-
sokra, ezután következett a fi nom vacsora, majd 
pedig az ünnepi torta. A jó hangulatú este kötetlen 
beszélgetéssel zárult.            

SZŰCS ANIKÓ, NABE-TAG

Huszonötödik születésnapját ünnepelte a Nők 
a Balatonért Egyesület (NABE).
2020. 01. 25-én, szombaton megtelt a Pannónia 
Művelődési Központ konferenciaterme Balaton-
almádiban.  Sokan jöttek el a születésnapra egye-
sületünk tagjai közül, és sok volt a gratuláló ven-
dég, köztük polgármesterek, a Nemzeti park és a 
tihanyi Limnológiai Intézet képviselője.
Az ünnepséget Szauer Rózsa elnök és Kepli La-
jos, Balatonalmádi polgármestere nyitotta meg.

A régmúltra Simonné Zákonyi Tünde, az egye-
sületnek az alapító elnöke emlékezett.
A balatoni nők sok szép célt tűztek maguk elé.
Most, 25 év elteltével a NABE húsz helyi cso-
portjának vezetője tekintette át, mit teljesítettünk 
közülük. Parkokat, zöldfelületeket hoztunk létre, 
és gondozzuk is őket. Kilenc emlékhelyünkön 
szobor vagy tábla óvja a feledéstől a nevezetes 
balatoni nők - a balatoni nagyasszonyok - emlékét. 
Tájékoztató fórumok, részvétel a települések jeles 
napjain, információs sátor, játszóház, kiadványok 
sokasága bizonyítják az egyesület aktív, civil 
részvételét a balatoni polgárok közös dolgaiban. A 
konferenciaterem falát elborították a fényképek, 
bizonyítva az elmúlt 25 év munkáját. Teendőnk 
a következő 25 évre is van, mert a Balaton és 
természeti értékeinek védelme abbahagyhatatlan 
feladat. A szép születésnap is bizonyítja, az 
egyesület jó működésének kulcseleme az, hogy 
nők a tagok. Nincs rivalizálás, segítjük egymást, 
és örülünk a másik sikerének. A NABE úgy 
működik, mint egy jó család. A születésnapi tortát 
Szauer Rózsa, a NABE elnöke vágta föl.

HAJÓSY ADRIENNE

A Nők a Balatonért Egyesület közleménye
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Advent harmadik vasárnapja

December 15-én már délután 3 órától szorgoskod-
tunk a kenesei és akarattyai tagjainkkal, kentük 
a kenyereket, dekoráltunk, főztük az innivalókat, 
készültünk az ünnepelni vágyók fogadására. 
A harmadik adventi gyertyagyújtás alkalmával 
Németh Péter és Némethné Sz.Tóth Ildikó re-
formátus lelkészek bensőséges szavai egy kicsit 

a befelé fordulásra irányították fi gyelmünket.
Elhozták számunkra a karácsonyi várakozás 
csendes örömét. A meghitt hangulatot a három 
gyertya melege mellett az iskolások kedves kis 
műsora is fokozta. Szereplésüket, készülődésü-
ket egy kis csomaggal köszöntük meg. A „Ka-
rácsonyi angyalokról” szóló mesém után fi nom 
libazsíros, töpörtyűkrémes kenyerekkel meg-
rakott terített asztal várta az ünneplőket, vala-
mint az akarattyai és kenesei tagjaink által sütött 
fi nomságokat, szeretet kalácsot és a szokásos 
meleg teát és forralt bort is kínáltunk. Ezen a 
vasárnapon is mindenki jól érezhette magát, hi-
szen estébe nyúló beszélgetésekkel, koccintga-
tásokkal telt. És, hogy ezek a beszélgetések mi-
lyen eredményesek, azt misem bizonyítja, mint 
az a tény, hogy egy fi atal anyuka kérte felvételét 
csoportunkba, amit nagy örömmel vettünk. Jó 
volt együtt!

NA BE
 helyi csoportja 
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Egy fi atal, szimpatikus balatonakarattyai höl-
gyet Simon Kata Rebekát szeretném bemutatni 
Önöknek, akit művészi tehetségéről és ambíci-
óiról kérdezem:

- Mióta rajzolsz?
Általános iskolás koromban kezdett el egyre job-
ban érdekelni a rajzolás. Szerettem az általam 
kedvelt mesekaraktereket, könyvillusztrációkat 
és bármi mást másolni, utánozni a papírra. Eleinte 
még kopírozással rajzoltam, aztán szabad kézzel.
- Mikor derült ki, hogy tehetséges vagy?
Édesanyám mindig dícsérte a rajzaimat és lát-
ta, hogy kezdhetnénk ezzel valamit, így az ál-
talános iskolában beíratott rajzszakköre, ahol Ne-
so Betti és Kovács Imre tanítottak. Itt kezdtem el 
igazán érdeklődni a rajzolás iránt, mert a szak-
körön mindig jó volt a hangulat és nagyon ked-
vesek voltak. Amikor ez a szakkör sajnos meg-
szűnt, tanítás után a balatonkenesei Pilinszky Ál-
talános iskolába jártam Dr. Dukon Béláné Vera 
nénihez rajszakköre, akivel mai napig szoros ba-
rátság fűz össze. Neki és édesanyámnak (Lőkös 
Katalin) köszönhetem, hogy ezek után Pápára a 
Református gimnázium művészeti szakára je-
lentkeztem. Itt egy év festészet és grafi ka után 
dönteni kellett, hogy melyik szakot választom. 
A döntésben szeretett festészet tanárom Katona 
György festőművész segített. A későbbiekben ő 
készített fel az egyetemi felvételire, hogy tovább 
foglalkozhassam azzal, amit szeretek.

Ifjú művész portré
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- Hova jársz iskolába?
Jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti 
karának festőművészet szakára járok harmadéves 
hallgatóként.
- Miért szeretsz oda járni?
Szeretem, hogy a Zsolnay Negyed szívében van 
az iskolánk. A városban könnyű tájékozódni és 

egy nagyon élhető hely. A diákok és a tanárok 
egyaránt barátságosak és segítőkészek, sok le-
hetőség van külföldre utazni, folyamatosan le-
het pályázni, rengetek a kultúrális esemény. Ki-
állításokat szerveznek a diákok munkáiból, nyá-
ron alkotótáborokban veszünk részt, ezeket kü-
lönösen szeretem. 
- Mik a terveid a jövőre vonatkozóan?
Még nem tudom biztosan, de bízom benne, hogy 
megtalálom a helyemet a világban és szerepelni 
fog benne a művészet.
- Mit gondolsz a művészetről?
A legnehezebb kérdés, amire nem lehet jó választ 
adni. Egy nagyon tág, megfoghatatlan fogalom. 
Mindenben ott ehet a művészet. Szerintem, ha az 
ember valamit lelkesen és szívből csinál, és bele 
ad valami egyedit, amivel saját bensőjét mutatja 
meg, az már művészet.

VENTICS ÁGNES

Opánszki Dávid fénykép: Szilfa, 1970
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Tisztelt Matolcsy  Gyöngyi Polgármester Asszony!

Nagy örömünkre szolgált, hogy Balatonakarattya részt vett a Virágos Magyarország versenyben és
áldozatos munkájukkal még szebbé varázsolják környezetünket.

Balatonakarattya rendkívül kedvező  természetföldrajzi  adottságokkal rendelkező  település,  melyet 
fejlődése során ki is aknázott. A településképre jellemző a mára már beépült magas parti és a part-
közeli sáv egyaránt. Igen kedvező a közel 4 hektár kiterjedésű központi fekvésű Rákóczi park,
melynek fejlesztésével és a kialakított sportpályával  a  település  életében  meghatározó  közösségi
térré  alakult.  A  dinamikus  fejlesztés eredményeképpen több út új aszfalt burkolatot kapott. A Gumi-
rádli szabadstrand felújítása folyamatban van. A nagyarányú napi fürdővendég zöldfelületeken történő 
parkolását új parkolók kiépítésével igyekeznek enyhíteni.

Engedje  meg, hogy még egyszer  köszönetet mondjunk azért, hogy az Ön települése is részt vett a verse-
nyen, és elkötelezetten támogatta a Virágos Magyarország verseny céljait és küldetését, hozzájárulva 
ahhoz, hogy a verseny évről évre egyre sikeresebb  legyen.
Várjuk szeretettel településüket a 2020-as versenyévadban is!

Üdvözlettel:
dr. Dömötör Tamás – elnök, Virágos Magyarország verseny szervezőbizottsága dr. Nagy Ildikó Réka 
–  nemzeti koordinátor, Virágos Magyarország verseny Barta Petra – projektvezető, Virágos Magyar-
ország verseny

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden Kedves Hölgyet
2020. március 10-én kedden 17 órai kezdettel

a Szépkilátás Bisztróban 
(8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 8.)

Nőnap alkalmából 
megrendezésre kerülő ünnepi műsorunkra.

Nőnapi vendégünk a „The Voice” 
című műsor ezüstérmes énekese: 

Gájer Bálint
Minden hölgynek 

meglepetéssel kedveskedünk!
Balatonakarattya Község Önkormányzata 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Programok

Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Rendező

Január

22. A Magyar Kultúra Napja Könyvtár Önkormányzat

28. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

Február

03. Ránky Péter: Mexikó, 
eltűnt civilizációk nyomában Nyugdíjas klub

04. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

11. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

18. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

25. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

Március

02. Közgyűlés Nyugdíjas klub Nyugdíjas klub

03. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

10. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

10. Nőnap Szépkilátás Önkormányzat

15. Ünnepi műsor Szépkilátás Önkormányzat

17. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

18. Gyertyamártás-kézműves 
foglalkozás Könyvtár Önkormányzat

21. Te szedd! Balatonakarattya Önkormányzat Nyugdíjas klub 
NABE Fürdőtelep E.

22. Víz világnapja NABE

24. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub

31. Torna Szilfa óvoda Nyugdíjas klub
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Az  SZJA 1%-ának felajánlása
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elismerten közhasznú tevékenységet végez, ezért 
kedvezményezettje lehet a személyi jövedelemadó 1%-ának. Ezzel a forrással lehetőséget sze-
retnénk teremteni programjaink kibővítésére, új rendezvények szervezésére. Első alkalommal 
2018-ban részesülhettünk ebből a lehetőségből. Köszönjük minden felajánlónak!  
Az adó felhasználását a megfelelő szabályok szerint kell megtenni és szigorú elszámolási rend-
del jár. Kérünk mindenkit, aki szívesen támogatja akarattyai tevékenységünket, programjain-
kat, a települést szépítő munkánkat, gondoljon ránk, juttassa nekünk ezt az 1 százalékot!
Hogyan teheti meg? 
• Ha adóbevallását a NAV készíti el, akkor az e-szja rendszeren keresztül (https://eszja.nav.gov.hu).

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

• A NAV honlapjáról letölthető 19EGYSZA nevű nyomtatványon.
Mit írjon a rendelkezésébe?

A saját adatait (adóazonosító, név, cím).
• A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület adószámát: 18917499-1-19

Segítségét köszönjük, a felajánlott összegeket kizárólag közhasznú célra használjuk fel. 
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Szezámolaj: a fogak erősítésére, az íny-
sorvadás megelőzésére és kezelésére, va-
lamint a szájüreg teljes védelmére…

Az eljárás egyszerű, mintha fogmosás után 
öblögetnénk, csak ebben az esetben nem 
vízzel, hanem hidegen sajtolt szezámo-
lajjal. Heti egy alkalommal bőven ele-
gendő megcsinálni ezt a kis rítust és 8-10 
percig kellene az öblögetést végezni alkal-
manként.

Ne ijedjünk meg, amikor kiköpjük az ola-
jat, mert ilyen fehéres-sárgás iszapszerű 
cuccost fogunk kiereszteni szájacskáink-
ból, és az pont rendjén is van.

Aftásodást, ínysérüléseket, a fogak érzékenységét mind teljes mértékben visszaszorítja, nem 
beszélve arról, hogy abszolúte letakarítja a fogkövet a fogacskáinkról.

Nyálkahártya: A téli hidegek idején egyrészről kevesebb folyadékot szoktunk inni, 
másrészről a legtöbbféle fűtés rendszer hihetetlenül szárítja a levegőt.

Ugyanekkor az orrnyálkahártyánk meg arra is való, hogy melegítse és nedvesítse a beléleg-
zett levegőt, hogy a tüdőnk ne száradjon ki, meg arra is, hogy védje a szervezetünket az ellen, 
hogy kevésbé a Természetesen otthonunkban a párologtatás sokat segít, a több folyadék bevitel 
meg még többet, de ami nagyon eredményes ilyenkor az orrnyálkahártyánk megerősítése. Erre 
való a mustármag olaj, ami az orrban még azért is külön hatékony, mert antibakteriális és vírusölő 
hatású is egyben.

Tehát, naponta 1-2 alkalommal kenjünk az orrunkba egy kis mustármag olajat.

(Forrás: Bhakti Kutír)

Természetesen
 az egészségünkért
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 Szerkeszt�ségi oldal

 Tisztelt akarattyai újságolvasók!

Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünk-
ről. Célunk az, hogy újságunk részére minél több fénykép készüljön községünkről. 
Szívesen fogadunk archív, régi felvételeket, képeslapokat is beszkennelve, illetve 
igény esetén beszkenneljük.  A legjobb felvételeket szeretnénk megjelentetni az 
Akarattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a 
jövőben. Az Akarattyai Napló jogot formál a beérkezett képek újságunkban történő 
felhasználására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője 
nevének feltüntetésével. A képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról. 
Csak elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk lehetőség szerint legalább 5 MB 
méretű legyen. Kérjük a beküldő rövid bemutatkozását Akarattyához való kötődéséről. 
A fényképek folyamatosan küldhetők címünkre: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. 
elektronikus adathordozón, vagy hivatal@balatonakarattya.hu levélcímre. Várjuk 
felvételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják 
Akarattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.

Az Akarattyai Napló 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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 Közérdek� 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 fi ókgyógyszertár
működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:       8.30–9.30
Kedd:      14.00–15.00
Szerda:   12.00–13.00
Csütörtök:        –
Péntek:     8.30–10.00
……………………………………….
Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola ☎ 70/315-7965
Hétfő–péntek: 8.00–9.00
Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd:        12.00–13.00
Csütörtök: 12.00–13.00
………………………………………..
Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Gyürüs Ervin ☎ 88/491-683
………………………………………..
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek: 8.00–18.00
………………………………………..
Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi  S. u. 2–4.
☎ 88/412-104
Hétköznapokon: 16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti 
napokon: 8.00–8.00
………………………………………..
Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente ☎ 70/436-5079
Hétfő:  18.00–19.00
Kedd-Péntek: 17.00-19.00

Rendőrség: 
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971
………………………………………..
Vízirendőrség:
Siófok ☎ 84/310-712
…………………………………………
Tűzoltóság: 
Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság: ☎ 88/590-625
…………………………………………
Vasútállomás: ☎ 88/481-017
………………………………………..
E-ON: Veszprém, Kossuth L. u. 6.
☎ 40/220-220
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/533-533
…………………………………………
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok ☎ 80/240-240
…………………………………………
Gáz: ügyfélszolgálat 
☎ 061/20/30/70-4749999
Gázszivárgás: ☎ 80/301-301
…………………………………………
Szemétszállítás: 
Vertikál Nonprofi t Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu
…………………………………………
Református Lelkészi Hivatal:
☎ 88/481-348
…………………………………………
Római Katolikus Plébánia Hivatal:
☎ 88/481-146
…………………………………………
Balatonakarattya Fürdőtelep 
Egyesület: akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén 
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020 
☎ 88-656-677, 06 20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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Kép: Balatonakarattya magaspart
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