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A világméretű koronavírus 
terjedésének megakadályozá-
sa érdekében a Helyi Opera-
tív Törzzsel egyetértésben az 
alábbi rendelkezések léptek 
hatályba Balaton akarattyán 
2020. március 15. napjától:

•	2020. március 16-tól határozatlan időre be-
zártuk az önkormányzati fenntartású óvo-
dát. Felmértük a szülői igényeket arról, hogy 
igénylik-e a gyermekfelügyeletet, mert rend-
kívül indokolt esetben (maximum 5 főig) az 
intézményvezető az óvodában biztosít ügye-
letet a gyermekek részére.

•	A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hi-
vatal Balatonakarattyai Kirendeltségén 2020. 
március 16-tól határozatlan ideig a személyes 
ügyfélfogadás szüneteltetésre került, telefo-
nos és elektronikus ügyfélszolgálat működik, 
személyes ügyfélkapcsolat csak az ügyintéző-
vel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben, 
mérlegelést követően lehetséges.

•	A községi könyvtár határozatlan időre bezárt.
•	A háziorvos rendelése megváltozott, először 

telefonon jelentkezzenek és egyeztessenek 
időpontot. A rendelőben a személyes bete-
gellátás csak indokolt esetben lehetséges. Te-
lefonos és elektronikus receptfelírás és kon-
zultáció a rendelési időben lehetséges. 

•	A hivatalban lévő védőnői tanácsadás szüne-
teltetésre került. Kértem a lakosokat, hogy a 
gyermekorvosi rendelőben lévő védőnői he-
lyiségben csak rendkívül indokolt esetben, 
telefonos egyeztetés után keressék fel a védő-
nőt, a családok látogatása határozatlan ideig 
szüneteltetésre került.

•	Az idősek szociális étkezését és a szociálisan 
rászorulók étkezését az eddigieknek megfele-
lően tovább biztosítjuk.

•	A szemétszállításra vonatkozó zsákok átvé-
tele a Vertikál Zrt. részére történő átadásig, 
visszavonásig szüneteltetésre került.

•	Az akarattyai klub-helyiség (Szépkilátás) 
visszavonásig bezárásra került.

•	Az elrendelt vészhelyzetre való tekintettel 
2020. március 18-án kértük a 70. életévüket 
betöltött balatonakarattyai lakosokat, hogy 
lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne 
hagyják el saját egészségük megőrzése érde-
kében. A polgárőrség segítségével minden 
70. életévét betöltött balatonakarattyai la-
kost felkerestünk és tájékoztattuk arról, hogy 
amennyiben vállalják az otthoni tartózkodást 
és az önkormányzat segítségét kérik, abban 
az esetben Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata vállalja az ellátásuk beszerzését és 
házhoz szállítását (az alapvető élelmiszerek, a 
járványhelyzettel kapcsolatos fertőtlenítő és 
tisztítószerek bevásárlását, valamint a szük-
séges gyógyszerek kiváltását, házhoz szállí-
tását) az önkormányzat 45 fő ellátásáról gon-
doskodik folyamatosan.

•	Felhívtam a nyaralók, a horgászok és min-
den településünkre látogató figyelmét, hogy 
a strand és Akarattya közterületei csak úgy 
látogathatók, ha egymástól a legalább 2-3 mé-
ter távolság megoldható.

•	2020. március 19-től átmenetileg korlátoztam 
a játszóterek használatát. A műfüves focipá-
lya használatát megtiltottam.

•	2020. április 2-án Balatonakarattya Község 
Önkormányzata a koronavírus terjedésének 
lassítása érdekében és az egyszer használatos 
szájmaszkok, és egyéb maszkok hiányának 
enyhítése miatt úgy döntött, hogy ingyenes 
textil szájmaszkot (mosható) biztosít azok-
nak a lakosoknak, akik ezt igénylik. Az ön-
kormányzat a Balatonakarattyai Nyugdíjas 
Klub Egyesületének nyugdíjasaival és a Ba-
latonakarattya Szilfa Óvoda dolgozóival kö-
zösen szájmaszkokat készített, illetve vásárolt 
a balatonakarattyai állandó és tartózkodási 
hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő 
lakosok részére.

Önkormányzati intézkedések a koronavírus idején
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•	A maszkok kiszállítása 2020. április 6-tól a 
polgárőrség közreműködésével folyamatosan 
történik, eddig 129 db felnőtt és 24 db gyer-
mek szájmaszk került kiosztásra, a 65. éven 
felüliek (271 fő) kérelem benyújtása nélkül a 
lakcímükön átvehették a szájmaszkokat.

•	2020. április 9-én a Miniszterelnök úr arról 
döntött, hogy a kijárási korlátozást határo-
zatlan időre meghosszabbítja. Ez alapján a 
polgármesterek helyben dönthettek a szi-
gorításról az ünnepek alatt, azonban Bala-
tonakarattya településen nem rendeltem el 
magasabb szintű korlátozást. Arra azonban 
nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy 
mindenki tartsa be a kijárási korlátozás sza-
bályait! Ne hagyják el otthonukat, csak ha 
feltétlenül szükséges, és ne csoportosuljanak, 
kerüljenek minden kontaktust!

•	Felhívtam továbbá a figyelmet, hogy a közös-
ségi tereken egymástól állandóan legalább 

2-3 méter távolságot tartsanak és a műfüves 
focipálya használatát megtiltottam.

•	A rendőrkapitány urat arra kértem, hogy a 
hétvégeken fokozott rendőri ellenőrzést tart-
sanak a köztereken, a strandokon és a park-
ban!

•	Felmérést indítottunk annak megállapításá-
ra, hogy a településen hány olyan fogyatékos 
személy él, aki a vészhelyzet időszakában tá-
mogatásra szorul.

Fenti utasítások 2020. március 16. napjától vissza-
vonásig érvényben maradnak! Kérek mindenkit, 
hogy saját maga és mások egészsége érdekében a 
fenti és az országos korlátozásokat maradéktala-
nul tartsa be! Vigyázzunk egymásra!

Matolcsy Gyöngyi 
polgármester

Koronavírus – ahogy én látom
Egy hónap telt el azóta, 

hogy Magyarországon kihir-
dették a kijárási korlátozást.

Mi is történik most?
Én ahhoz a korosztályhoz 

tartozom, akik még szeren-
csére nem éltek meg eddig 
igazi nagy vészhelyzetet. Mi 
nem voltunk ott 1956-ban, 
ahol tömegesen haltak meg 

az emberek fegyverek által. És nem voltunk ott a 
világháborúban. Most nincsenek fegyverek, nem 
látjuk az ellenséget. Mégis védekeznünk kell egy 
ugyanolyan pusztító erejű „ellenséggel” szem-
ben. Egy nagy különbség van: akkor főleg a fiatal 
férfiak voltak az áldozatok, most az idősekre, be-
tegekre leselkedik a legnagyobb veszély, de min-
den korosztály érintett lehet. Mit tehetünk? El kell 
bújnunk előle, nehogy megtaláljon minket.

Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez a hely-
zet.

Nem tudjuk, hogy hány emberi áldozatot köve-
tel majd közülünk és szeretteink közül.

Nem tudjuk, mikor lesz ellene oltóanyag vagy 
gyógyszer kifejlesztve.

A bizonytalanság mindig a legrosszabb.
Mindenkinek nagyon nehéz ez az időszak.
Az óvodásoknak és iskolásoknak, akiknek ott-

hon kell maradni és onnan tanulnak.
A dolgozóknak, akik otthonról dolgoznak.
Azoknak, akik bejárnak dolgozni, mert nem 

maradhatnak otthon. Ezáltal kiteszik magukat 
nap mint nap a fertőzésveszélynek, azért hogy 
rólunk gondoskodjanak: boltosok, gyógyszeré-
szek, egészségügyben dolgozók, rendőrök, pos-
tások, tűzoltók, szociális munkások és segítők 
stb.

Azoknak, akik nem tudnak otthonról dolgozni 
és bizonytalanná válik a munkájuk és a megélhe-
tésük.

A családnak, akik nem találkozhatnak, csak tá-
volról tarthatják a kapcsolatot.
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Azoknak, akiknek jelenleg nem tud segíteni az 
egészségügyi ellátó rendszer, mert pillanatnyilag 
a kórházi tartózkodás veszélyesebb lenne, mint 
amennyire hasznos az ott kapott ellátás.

Mivel a mi korosztályunk felelős az időseinkért 
és a gyermekeinkért egyaránt, megpróbáljuk óvni 
Őket. Megmenteni Őket, hogy ne essenek áldo-
zatul.

Hogy is tehetjük mindezt?
Úgy, hogy bármennyire fáj is megpróbálunk 

izolálódni.  Bárki, akinek erős immunrendszere 
van, lehet a környezetünkben tünetmentes fer-
tőzött. Tehát bárkitől elkaphatjuk a fertőzést... A 
legközelebbi hozzátartozóinktól és barátainktól 
egyaránt. Sőt egy ártalmatlannak tűnő bevásárlás 
alkalmával is.

Az intézkedések arról szólnak, hogy mindenki 
kerülje el az összes olyan emberrel való találko-
zást, ami pillanatnyilag nem létfontosságú.

Ezért vannak elhalasztva a tervezett, nem lét-
fontosságú műtétek.

Ezért nem célszerű a kisebb, telefonon elintéz-
hető dolgok miatt bejönni a rendelőkbe.

Nem tudjuk, hogy ki veszélyesebb a másikra: 
én Őrá vagy Ő énrám. A vírusok és a felső lég-
úti fertőzések zöme cseppfertőzéssel terjed. Nem 
tudom elégszer hangsúlyozni, hogy egy 50 cm tá-
volságról végzett rendelői torokvizsgálat mekkora 
veszélyt hordoz mind a beteg, mind az orvos szá-
mára! Szerencsére azáltal, hogy otthon maradunk 
sokkal kevesebb az összes egyéb eredetű felső lég-
úti fertőzés is, mivel közösségből nem viszi haza 
sem a gyermek sem a felnőtt.

Fontos tudni, hogy életmentő beavatkozások 
és vizsgálatok nem maradnak el! Probléma esetén 
kérem, telefonáljanak!

A bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban kér-
hetik az önkormányzat segítségét a 06-20-215 
0539-es telefonszámon.

Mindenkire szükség van a vészhelyzetben és a 
vészhelyzet után egyaránt!

Kérem, vigyázzanak magukra és egymásra!
Most nehéz időket élünk, de azért, hogy a jövő 

szebb legyen, meg kell tennünk!
MARADJ OTTHON!

Dr. Détár Bianka

Néhány egyszerű gyakorlattal 
csökkenthető a Covid-19 okozta stressz

Ezen „mikrogyakorlatokat” könnyen beépít-
hetjük a mindennapi életünkbe – írta Dr. David 
Fessell, a Michigan Medical School egyetemi kór-
ház radiológusa és társszerzője, Cary Cherniss a 
Rutgers Egyetemről.

Ahhoz, hogy átvészeljük ezt a bizonytalanság-
gal és feszültséggel teli időszakot, hatékony stra-
tégiákat és eszközöket kell kifejlesztenünk. Fessell 
és Cherniss ezért négy könnyen alkalmazható 
gyakorlatot javasol a stressz leküzdése és az érzel-
mi jóllét elérése érdekében.

1. Éld meg a pillanatot, légy jelen tudatosan a 
mindennapi tevékenységed során. Miközben ke-
zet mosol, vagy éppen megnyitsz egy új vizsgála-

tot, fókuszálj a légzésedre, használd ki a pillanatot, 
és koncentrálj magadra. Éhes vagyok? Érzelmileg 
feszült vagyok?

2. Nevezd meg az érzelmeidet! „Amikor úgy 
érzem, hogy zaklatott vagyok, pontosan mit ér-
zek? Mérges vagyok? Aggódom? Kimerült va-
gyok? Ezekkel a kimondott érzésekkel segíthetjük 
az önmagunkkal, érzéseinkkel kapcsolatos tuda-
tosságot és az azokkal való megküzdést” – írta a 
páros. Funkcionális MR-vizsgálatokkal kimutat-
ták, hogy az érzelmek megnevezése az agyi ak-
tivitást az érzelmi központból, az amygdalaból 
átkapcsolja a magasabb rendű gondolkozási cent-
rumba, a prae frontalis kéregbe.
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3. Minden rosszban van valami jó. Írj le há-
rom dolgot, amiért hálás vagy, egy héten akár 
többször is. „Ezen stresszes és feszült időszakban 
is történnek olyan pozitív dolgok, aminek lehet 
örülni. Ha a túlélésről van szó, az agyunk üzem-
módot vált, és csak a kockázatot és a veszélyt látja 
- azonban ha tudatosítjuk magunkban azt, hogy 
pozitív események is történnek körülöttünk, az 
visszabillenthet minket egy kiegyensúlyozott, 
nyugodtabb állapotba.”

4. Végy egy mély levegőt! Fessel és Cherniss 
szerint a mély, rekeszi légzés csökkenti a stresz-
szt. Szívjunk be egy mély levegőt az orrunkon át, 

éljük át, ahogy feltágul a tüdőnk, majd szájon ke-
resztül lassan lélegezzük ki.

Ezen eszközök egyszerűen beépíthetők a min-
dennapi életbe, de természetesen nem helyettesít-
hetik a professzionális, szakmailag adekvát segít-
séget, ha szükséges.

„Ezen mikrogyakorlatok nem minősülnek cso-
daszernek, és nem fogják megszüntetni a Covid-
19-cel kapcsolatos aggodalmainkat.  A fent leírt 
gyakorlatok a prevenciót hivatottak támogatni, 
és hozzáadnak az érzelmi-mentális jóllétünkhöz, 
feltöltik tartalékainkat, és wellness-eszköztárunk 
részeivé tehetjük ezeket.”

szerk. dr. Détár Bianka

Szilfalevél? 

Most már elég volt a Rózsás Attila rágalmaiból! 
Kicsoda Rózsás Attila? Mit tett Akarattyáért? Hol 
volt, amikor Akarattya leválásáért kellett küzde-
ni? Hol volt, amikor a semmiből kellett létrehozni 
az új önkormányzatot? Mindannyian tudjuk hol 
volt: lemondott, nem akart dolgozni Akarattyá-
ért! Nem vesz részt a közösségi életben, mégis mit 
tesz Akarattyáert? Erre is mindannyian tudjuk a 
választ: semmit!

Ráérő idejében nem a kösségért tesz, hanem 
hazugságokat terjeszt az alpolgármesterről. Fő 
célja, hogy beszéljünk róla, és sajnos ezt sikerül 
is elérnie.

Aki az alpolgármestert támadja, az Balaton-
akarattya Község Önkormányzatának hivatalát 
támadja.

Rozs Péter kiválóan és eredményesen végzi a 
munkáját. Jó szervező, kitűnő csapatjátékos. A 
mindennapokban mindig valahol tevékenyke-
dik a településen a lakosság érdekében. Köszönet 
neki érte!

Matolcsy Gyöngyi 
polgármester

Nyílt levél 
dr. Rózsás Attilának 

Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a karácsonyi 
szám után húsvétkor a Szilfalevélnek egy újabb 
mocskolódó száma jelent meg.

Nem vagyok egy sárdobáló típus – aki ismer, 
az tudhatja –, de emellett nem tudok elmenni szó 
nélkül.

A két legnagyobb vallási ünnepünk a szeretet-
ről és az összetartozásról kellene, hogy szóljon, 
nem pedig egymás ócsárolásáról. Arról nem is 
beszélve, hogy a XXI. század történelmének első 
veszélyhelyzetét éljük a koronavírus miatt, ami 
szintén csak összefogással és egymás segítésével 
lenne átvészelhető.

Éppen ezért megkérem dr. Rózsás Attilát, hogy 
amennyiben személyes problémája van Rozs Pé-
ter alpolármester úrral vagy a képviselő-testület 
bármely tagjával, azt személyesen intézze. Az 
alaptalan rágalmazások nem tartoznak a falura, 
sőt engem személy szerint nagyon zavarnak az 
olyan sértő cikkek, amilyenek mindkét lapszám-
ban megjelentek.

Köszönöm szépen.
Dr. Détár Bianka
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Már megint válasz a Szilfalevélre

Nem kellett sokat várni… Újabb szösszenet 
Rózsás Attilától, ismét egy fontos keresztény ün-
nep elé időzítve. Sokat gondolkodtam van-e ér-
telme válaszolni a sületlenségekre, de a kesztyűt 
felveszem, én már csak ilyen vagyok.

Már megint...  Nem túl rózsás a helyzeted At-
tila. Ha a korábbi munkakapcsolatra tekintet-
tel megengedsz egy tanácsot: ne engedd, hogy a 
gyűlölködők Téged használjanak faltörő kosként, 
mert a „tanácsadóid” átvernek, Téged használnak 
kicsinyes politikai bosszújukhoz és sajnos tájéko-
zatlanul, a teljes düh- és gyűlöletmámorban csi-
nálsz magadból bohócot.

Polgármester akartál lenni, nem sikerült. Lehet 
méltósággal is veszíteni!

A Téged felhasználó társaságnak nem Te 
vagy az első áldozata, Ők szeretnek palimada-
rat találni, akit fel lehet tüzelni és már mehet is 
a gyűlölködés hatalmas egyetértésben! Totális 
az információhiány, hamis híreket terjesztesz, 
eredménytelenül feljelentgetsz. Nem csodálom, 
hogy ideges vagy. Az általad idézettnél jóval egy-
szerűbb gondolat kívánkozik ide, miszerint: ha 
csendben maradtál volna, bölcs maradtál volna. 
Mellékesen jegyzem meg, nem írok névtelen cik-
keket, ha van véleményem, azért kiállok, nem fu-
tok el a támadások elől. Nem, a https://akarattya-
ma.wordpress.com/ oldalon a cikket nem én ír-
tam, de az biztos, hogy a cikk rátapint a lényegre!

Jó lenne azt is tisztáznod magadban, hogy a lo-
kálpatriotizmus mit jelent. Nem azt, amit a röpla-
pod terjeszt.

Szűk 41 éves voltam, amikor az önállóvá vált 
településünk alpolgármestere lettem. Te is ott 
voltál a legnagyobb kampányunkon, aztán üzle-
ti okokból megsértődtél és lemondtál. A mostani 
választásnál a zavarosban halásztál és nem jött 
össze, pedig nagy jobboldali voltál szóban, de 
csak szólok, most a baloldalon állsz!

A tájékozatlanságon és rosszindulaton alapuló 
vádakra engedj meg egy személyes megjegyzést. 

Te olyan gőggel, indokolatlan felsőbbrendűséggel 
fogalmaztad meg az engem minősítő és rágal-
mazó cikket, amellyel jogot formálsz arra, hogy 
bárkit öntelten leszólj és hamisan megdicsőülve, 
olcsó népszerűséghez juss.

Az „újságodból” kiderült, hogy egyedül marad-
tál: a Szilfalevél csak az egyszemélyes magánszá-
mod lett. Itt tetted közzé a másokat lekezelő gon-
dolataidat, de más már nem ír cikket, úgy fest, 
már a korábbi cikkírók sem akarnak közösséget 
vállalni Veled.

Fura, amikor a jövedelmi helyzetemben tur-
kálsz, de azt azért elfelejted, hogy 17 évig Biz-
tonságtechnikával foglalkoztam, távfelügyeleti 
rendszer formájában. A mai napig működik a 
kertépítő-zöldterület fenntartó vállalkozásom, 
amivel több mint 20 éve foglalkozom. Tudod At-
tila, én megtehetem, hogy Akarattyáért önzetle-
nül dolgozzak, mert megvan a szükséges anyagi 
hátterem a vállalkozásomból. Sőt az egész leválási 
folyamatnak egyik kezdeményezője voltam, mert 
én már akkor is lokálpatrióta voltam, és ez ma 
sem változott.

Elhiszem, hogy szerettél volna beülni a készbe, 
de fogadd el végre, hogy a választók ezt a csapatot 
bízták meg azzal, hogy Akarattyáért dolgozza-
nak. És tesszük is a dolgunkat, csak körül kellene 
nézni, de ehhez per-
sze le kellene venned 
a gyűlölet szemüvegét.

Próbálom tisztelni 
a köztünk levő korkü-
lönbséget, ezért újból 
kérlek, hogy fejezd be 
ezt az olcsó népszerű-
ség keresést és fejezed 
be a rágalmazást, a 
mocskolódást, és a ha-
mis hírek terjesztését!

Rozs Péter 
alpolgármester
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Útépítés
Balatonakarattya Község Önkormányzata 

(mint Építtető), és a Colas Út és Építőipati Zrt. 
(mint Kivitelező) vállalkozási szerződést kötött 
Balatonakarattyán az „Állomás utca és kapcso-
lódó útépítések” tárgyú közbeszerzés keretében 
megvalósuló utak útépítési munkáira.

A beruházás főbb adatai:
Balatonakarattyán az „Állomás utca és kapcso-

lódó útépítések” tárgyú közbeszerzés keretében 
megvalósuló útépítések:
•	Állomás utca 192,37 m
•	Szép utca 201,95 m
•	Veres Péter utca 183,51 m

•	Fácános utca 125,70 m
•	Pusztaszeri utca 123,39 m

Útépítés 
Balatonakarattya, Ságvár-telep

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019-
-ben pályázatot nyert el a Ságvár-telep úthálóza-
tának aszfaltozására, a csapadékvíz elvezetésére. 
A tervezési és a kivitelezési munkákat Rozs Péter 
alpolgármester irányította, köszönet érte!

A munkálatok az Állomás utcában kezdődtek, 
némi késéssel, de a tél beálltával fel kellett füg-
geszteni, avval az ígérettel, hogy időjárástól füg-
gően folytatni fogják.

És így is lett, a jo(bb) időt kihasználva ismét 
megjelentek az emberek és a gépek!

Mi a Pusztaszeri utcában nagyon vártuk, hogy 
megszűnjön a por szórása.

Csodák csodájára láthattuk, hogy ilyen is lehet 
egy település közutcája, árok nélkül (amit nem mi 
kértünk), normálisan működtetve!

Most már a fényképen látható a 
helyzet, és ilyen a környező utcákban 
is, szerencsére!

Most az a kérés, hogy mindenki, aki 
errefele közlekedik, vegye figyelembe, 
hogy egyenrangú útkereszteződések 
jöttek létre, a jobbkézszabályt tartsák 
be, ne hajtsanak megszokásból!

És mindenki annak a tudatában közlekedjen: 
csak akkor van elsőbbsége, ha azt meg is 
adják neki!

Most jöhet a próbaüzem, reméljük tökéletes 
lesz! Köszönjük!

Az új úthoz új utcaseprő gép is jár!
Kornis György
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Magyar Falu Program
A Magyar Falu Program keretében megújult a 

járda a Rákóczi út mentén – a Bakony és az Ár-
pád út szakaszán.
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Nőnap 2020. március 8.
A koronavírus miatt elmaradt ünnepség 

helyett fogadják szeretettel

Miért csodálatos a nő? 
– A nő olyan erők birtokában van, melyekkel 

ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a 
gondokat és nehéz terheket hordozni. 

– Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét 
és véleményét. 

– Mosolyog, mikor sikoltani szeretne. 
– Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor 

boldog és nevet, mikor fél. 
– Harcol azért, amiben hisz. 

– Kiáll az igazságtalansággal szemben. 
– Nem fogadja el a nemet válaszul, ha tud egy 

jobb megoldást. Átadja magát, hogy családja 
gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz, ha fél. 

– Szeretete feltétel nélküli. 
– Sír, ha gyermekei győzedelmeskednek. Boldog, 

ha barátai jól vannak. 
– Örül, ha születésről vagy esküvőről hall. 

– Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja 
meghal. 

– De megtalálja az erőt, hogy elboldoguljon az 
élettel. 

– Tudja, hogy egy csók és egy ölelés 
meggyógyíthat egy összetört szívet. 

 
A nő csak egyetlen hibával rendelkezik. 

–Vajon mi az? – Elfelejti, hogy milyen értékes... 
(forrás: rozsakert.bloglap.hu)

A Magyar Költészet Napja 
2020. április 11.

A mai járványhelyzetben nem tudunk úgy ün-
nepelni, ahogy azt évek óta megszoktuk.

József Attila 
NEM ÉN KIÁLTOK

Nem én kiáltok, a föld dübörög, 
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán, 
Lapulj a források tiszta fenekére, 
Símulj az üveglapba, 
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé, 
Kövek alatt a bogarak közé, 
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, 
Te szegény, szegény. 
Friss záporokkal szivárogj a földbe – 
Hiába fürösztöd önmagadban, 
Csak másban moshatod meg arcodat. 
Légy egy fűszálon a pici él 
S nagyobb leszel a világ tengelyénél. 
Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok! 
Meddő anyánk gyerekért könyörög. 
Barátom, drága, szerelmes barátom, 
Akár borzalmas, akár nagyszerű, 
Nem én kiáltok, a föld dübörög.

1924 első fele

http://rozsakert.bloglap.hu/oldalak/a-noi-lelek-39377/
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Homo Deus – A holnap rövid 
története

Yuval Noah Harari
Legyőztük a pusztító éhínséget. 
Megfékeztük a gyilkos járványokat. 
Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. 
De mihez kezdjünk ezek után? 
Kíséreljük meg legyőzni az öregedést? 
Próbáljuk meg kicselezni a halált? 
Tegyük az embert istenné?

A világhírű jeruzsá-
lemi egyetemi tanár, 
Yuval Noah Harari el-
gondolkodtatóan és 
világosan vázolja fel az 
emberiség lehetséges 
jövőit, és hogy miként 
válhat a Homo sapiens 
Homo deusszá.

Március hava – Böjtmás hava
Az elnevezés arra utal, hogy március a böjt má-

sodik hónapja. A nagyböjt java többnyire valóban 
márciusra esik. Hónapunkat nevezték Kos havá-
nak is a március 21-ével kezdődő új csillagászati év 
első hónapjáról.

Márai Sándor: Négy évszak / Március 
(részlet)

Nagyon boldog vagyok, hogy még egyszer 
megéltem érkezésed, Március! Az influenzán át 
gázoltunk feléd, a tél dögvészén, a sötétség alvilá-
gi birodalmán át. Mint aki tárnából, bányalégből 
érkezik, sáros lábakkal és elfulladt tüdővel meg-
állok a napvilágon, kifújom magam és énekelni 
kezdek.

Ezt énekelem: üdvözöllek, Március. Időbe telik, 
amíg ember megtanulja, hogy lehet örülni egy 
naptári adatnak is. Március külön évszak semmi 
köze télhez, tavaszhoz. Külön világítása van. Még 
nincs növénye, csak a hóvirág, ez a minta érték 
nélkül.

Bertha Bulcsu: Táj és évszakok
Márciusban benépesültek a hegyoldalak. Meg-

kezdődött a szőlők nyitása, aztán a metszés, ka-
róigazítás. A diófák alsó ágairól a nyitnikék erő-
sen biztatták a gazdákat, hogy „nyit-ni-kék… 
nyit-ni-kék”. De a gazdák ezt a madarak nélkül is 

tudják. A napsütötte lejtőkön javában csattogott a 
kapa, s fokozatosan kézbe kerültek a metszőollók 
is. A metszést, aki csak teheti, maga végzi el. A 
metszés a legkényesebb munka a szőlőben. Mert 
nem mindegy az, hogy rövid vagy hosszú csapra 
vágják vissza a vesszőket. Van olyan fajta, ahol az 
alsó szem terméketlen, s van olyan, ahol még a 
sárszemekből is fürtök fakadnak. A juhfark rö-
vidcsapra metszve is bőtermő, a leánykát viszont 
ajánlatos hosszú csapra, vagy szálvesszőre met-
szeni. A szőlőjét mindenki maga ismeri. Csak a 
gazda tudja, hogy melyik vágóban milyen szőlője 
van, hol mivel pótolta a hiányokat. Az öregebb 
birtokosok mégis kiadják a metszést, mert egye-
dül már nem győzik.

https://www.libri.hu/szerzok/yuval_noah_harari.html
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Április – Szent György hava – Szelek hava

Tavaszhó –  
Szelek hava –  

Báránytor (Rügyezés) hava

Áprilisban »hét tél és hét nyár van« – tartja a 
mondás, utalva a szeszélyes időjárásra. Április 
hava esős legyen, hogy a gyökér igyon-egyen, jó 
bor legyen a szőlőhegyen. De ha túlságosan ned-
ves, a csigáknak kedvez. Áprilisi hőség után ritka 
a bőség. Az áprilisi fagy kevés gyümölcsöt hagy. 
Ha áprilisban dörög, musttal telik majd a csöbör. 
Minél korábban virágzik a kökény, annál hama-
rabb lesz aratás. Ha bőven terem a mezei saláta, 
bő évre számíthatunk. Ha táncra perdül a lepke, 
ültethetünk virágot a kertbe, mert a lepke a sze-
dervirágot kedveli és: ha kivirágzik a szederfa, a 
hideg fagy nem tér vissza.

A régi magyar kalendáriumok Virághozó, vi-
gasztaló Szent György havának is nevezték az áp-
rilist, amikor már a gazdák figyelmét a sürgető, 
kinti tennivalókra terelte a gyümölcsfák virágait 
kipattantó vegetáció. „Nyesd a barackfát. Irtsd a 
kerti férget. Most ültesd, akkor lesz szép sűrű sö-
vényed. Szőlőt is bujthatsz még, most a legjobb 
karózni. A palántát is lehet ki szabadba hozni” – 
ezt ajánlotta dédanyáink korában Szent György, 
azaz április havára a Bácskai naptár.

Húsvét a legfontosabb mozgó dátumú ün-
nep. A húsvét időpontja minden évben más 
dátumra esik, a legkorábbi időpontja március 
22-e, a legkésőbbi pedig április 25-e lehet.

Időpontja a Holdtól függ: húsvétvasárnap a ta-
vaszi napéjegyenlőséget – azaz március 21-ét vagy 
22-ét – követő első holdtölte utáni első vasárnap.

Így a nagypéntek időpontja is minden évben 
változik, mivel húsvétvasárnap előtti péntek. Ma-
gyarországon munkaszüneti nap 2017 óta. Ilyen-
kor minden üzlet zárva tart.

Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete.
Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának 

ünnepe. Ekkor ér véget a böjt. Vasárnap reggel 

kerülhetnek az asztalra a hagyományos húsvéti 
ételeket, a sonka, a kalács és a tojás.

Húsvéthétfő: a locsolkodás napja, az egészsé-
get és a termékenységet jelképezi. Régen gyak-
ran a kúthoz, vályúhoz vitték a lányokat, és egész 
vödör vízzel öntötték le őket. A két világháború 
között vált szokássá, az ún. „szagos” vízzel, rózsa-
vízzel való locsolkodás.

https://www.alon.hu/aktualis/2020/01/telihold-2020-2020-ban-ekkor-vannak-a-telihold-idopontok-itt-a-teljes-lista-a-tavaszi-oszi-napejegyenloseg-nyari-teli-napfordulo
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Lakhelyen történő járványügyi megfigyelés idejére 
vonatkozó szabályok

A rendőrség az érintett hatóságokkal közösen 
felhívja a figyelmet, hogy lakhelyen történő jár-
ványügyi megfigyelés idején az alábbi szabályok 
betartása saját és mások egészségének megóvása 
érdekében mindenkire nézve kötelező. Kérünk 
mindenkit, hogy mutasson jogkövető magatar-
tást családja és környezete érdekében! Vigyázza-
nak magukra, vigyázzunk egymásra!

A koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon 
gyorsan   terjed, ezért a tömeges járvány meg-
előzéséhez az a legfontosabb, hogy ne fertőzzük 
meg egymást. Ezért azokat a magyar állampol-
gárokat, akik potenciálisan fertőzöttek, hatósá-
gi házi karanténra kötelezhetik. Ez egy rendkí-
vüli járványügyi intézkedés. A hatóság ilyen-
kor elrendeli, hogy a potenciálisan fertőzött, 
de tünetmentes személy 2 hétig az otthonában 
köteles tartózkodni és vendéget nem fogadhat. 
A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósá-
gi feliratot („piros lapot”) kiragasztani, amely 
arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember 
tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt 
van. Ha megszegi a karantén szabályait, akkor 
bűncselekményt követ el.

A járványügyi megfigyelés alá helyezett sze-
mély a megfigyelés időtartama alatt a kijelölt 
területet nem hagyhatja el, másokkal csak a fer-
tőzés megakadályozását biztosító rendszabályok 

betartásával érintkezhet. Köteles betartani mind-
azokat az előírásokat és együttműködni azoknak 
az intézkedéseknek a végrehajtásában, melyeket 
az egészségügyi hatóság a járvány megakadályo-
zása érdekében ír elő és tesz meg, továbbá köteles 
a következő szabályokat betartani:
1. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt ott-

honában köteles tartózkodni, azt nem hagy-
hatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat.

2. Köteles saját használati tárgyait, háztartási esz-
közöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíli-
át (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharu-
ha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani 
és tárolni.

3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles 
a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal előzetesen 
egyeztetni.

4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megje-
lenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy 
ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott uta-
sításoknak megfelelően eljárni.

5. Az átadott figyelmeztető feliratot köteles a tar-
tózkodási helyének bejárati ajtaján elhelyezni.
Az országos tisztifőorvos ajánlása alapján a ha-

tósági házi karanténra kijelölt személynek a ház-
tartási szemetet dupla zsákba helyezve kell a sze-
métkukába tenni. Postát, áruszállítót fogadhat, az 
ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek az esetek 
nem számítanak szoros kontaktusnak.  Ugyanígy 
átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az ételt 
is, amit hoztak neki. Az, aki ilyen karanténban 
van, és az ellátását nem tudja megoldani, az ön-
kormányzattól kérhet segítséget.

Kérjük, tartsák be a hatósági intézkedéseket! 
Aki járvány idején az elrendelt járványügyi el-
különítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés 
szabályait megszegi, bűncselekményt követ el.

Forrás: police.hu (http://www.police.hu/hu/hi-
rek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/korona-
virus/lakhelyen-torteno-jarvanyugyi-megfigyeles)

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/koronavirus/lakhelyen-torteno-jarvanyugyi-megfigyeles
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/koronavirus/lakhelyen-torteno-jarvanyugyi-megfigyeles
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/koronavirus/lakhelyen-torteno-jarvanyugyi-megfigyeles
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Vigyázat, unokázós csalók! 

Fogadják meg a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság megelőzési tanácsait.

Veszprém megyében 2018-ban és 2019 első 
felében nem követtek el úgynevezett unokázós 
módszerrel csalás bűncselekményt idős szemé-
lyek sérelmére. Azonban a Veszprémi és az Aj-
kai Rendőrkapitányság illetékességi területén 
tavaly év végén, míg a Pápai Rendőrkapitányság 
illetékességi területén ez év elején történtek ilyen 
bűncselekmények, továbbá az elmúlt napokban 
több bejelentés is érkezett a rendőrségre az uno-
kázós csalókkal kapcsolatban.

Ezen bűncselekmények esetében a megelőzés-
nek kiemelt jelentősége van. Cél, hogy a hívott fél 
felismerje, hogy vélhetően csalás áldozatává vál-
hat.

Az elkövetők szinte minden esetben vezetékes 
telefonon, telefonkönyv alapján és véletlenszerű-
en hívják fel a kiszemelt áldozatokat. Jellemzően 
az idős – hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes 
éveikben járó – egyedül élő emberek a célpont-
jaik. Előfordul, hogy a lakókörnyezetében kérde-
zősködnek lehetséges áldozatuk életkoráról vagy 
arról, hogy egyedül élnek-e, ám vannak esetek, 
amikor a közösségi oldalakon megadott informá-
ciókat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket. 
Legtöbbször a megtévesztő ok az, hogy az unoka 
vagy valamely hozzátartozó balesetet szenvedett, 
és az okozott károk rendezése miatt pedig pénzre 
van szüksége. A közvetlen találkozás alkalmával 
azonban könnyen kiderülne, hogy nem ő az, így 
rendszerint valamelyik ismerősét küldi a pén-
zért. 

A rendőrség arra kéri az idősek családját, köz-
vetlen ismerőseit, hogy figyelmeztessék rokonu-
kat a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelköve-
tési módszerekre és a megelőzési lehetőségekre.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság az 
alábbiakat tanácsolja, hogy ne váljanak áldozattá 
az idősek:

•	Gondolják végig, hogy mennyire életszerű a 
hívó által telefonon elmondott történet! Elle-
nőrizzék annak valóságtartalmát!

•	Ha tehetik visszakérdezéssel, konkrét kérdé-
sekkel próbálják meg azonosítani, ellenőrizni 
a telefonálót!

•	Hívják fel azt a személyt (az Önök által is-
mert telefonszámon), akire hivatkozva tele-
fonáltak! Ha nem érik el vagy nem veszi fel a 
telefont, úgy ne gondoljanak a legrosszabbra. 
Hívják fel valamelyik közeli hozzátartozóját, 
ismerősét (például: édesanyja, házastársa, ba-
rátnője, testvére), és rajta keresztül tisztázzák 
a történteket!

•	Fontos, hogy az időseknél mindig kéznél le-
gyenek a családtagok telefonszámai, amelye-
ket azonnal hívni tudnak a fentihez hasonló 
helyzetben.

•	Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal érte-
sítsék a rendőrséget!

•	Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános he-
lyen magánügyeikről, hiszen ezeket az infor-
mációkat a bűnelkövetők felhasználhatják!

•	Ne nyissanak ajtót ismeretlen személyeknek, 
és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne ad-
janak nekik pénz, értéket!

•	Gyanús idegenek látogatása esetén igyekez-
zenek megjegyezni személyleírását, gépko-
csijuk rendszámát!

•	Ha mégis bűncselekmény áldozatává válnak, 
azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es se-
gélyhívó számon!

•	
Ezeknek a tanácsoknak a betartásával, illetve 

az idősekkel való folyamatos kapcsolattartással, 
beszélgetéssel, az egymásra való odafigyeléssel 
többnyire megelőzhető, hogy a bűnözők visszaél-
jenek a gondoskodó szeretettel.

Stanka Mária r. őrnagy



2020. március-ápriliscivil életKözélet

14

Kinyílt a világ

A mobiltelefonok általánossá válásával mára 
már mindennapi életünk részévé vált az internet 
használata. A szinte minden háztartásban találha-
tó számítógép, laptop, tablet mellett az okos tele-
fon vált a legfontosabb digitális eszközzé, amely 
már valamennyi korosztály kezében megtalálható.

Mint minden eszköz használatának, a mobil 
telefonnak is vannak előnyei és árnyoldalai is!

Az elérhetőség, az információtárolási és azon-
nali megszerzési lehetőség megkönnyíti a tájéko-
zódást, az ismeretek gyors megszerzését, tudá-
sunk bővítést. A gyakorlatilag kis számítógépként 
működő készülékek a világháló használatának 
széles palettáját biztosítják. A fiatalok előszeretet-
tel használják a virtuális életük színtereként, ze-
nék hallgatására, videók le- és feltöltésére, meg-
nézésére. Ezek a tevékenységek a jelentős időtöltés 
mellett erősen elvonják a figyelmet a környezetről, 
a környezetben történtekről.

A mobil eszközök alkalmasak a világháló eléré-
sére, az ott népszerű tevékenységek folytatására. 
Egyre több olyan esettel találkozunk mi rendőrök, 
amikor a virtuális világhoz kapcsolódó bűncse-
lekmény áldozat maga is hozzájárult a sértetté, 
áldozattá válásához. Természetesen nem szándé-
kosan! Egyszerűen csak nem volt tisztában azzal, 
hogy hogyan kezelje, védje magát, adatait.

Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom 
van ehhez! Ez sérti az én személyiségi jogaimat! 
A személyes adataimat nem adom meg! Az én 
érdekeimet ez sérti! Emögött azonban mégis 
sokszor ott van egy felelőtlen magatartás, amely 
kiszolgáltatottá tesz bennünket a rossz szándékú 
emberekkel szemben.

Milyen veszélyforrások lehetnek?
•	E-mailben bekért banki adatok, pinkód, jel-

szavak helytelen kezelése.
•	Az internetes oldalakon történő regisztráci-

óhoz az e-mail cím mellett több személyes 
adatot, lakcímet, elérhetőséget kérnek, és az-
zal visszaélnek.

•	Kedvelésre, megosztásra bírnak rá kissé erő-
szakos módon a közösségi oldalakon, amikor 
valójában „csak” az adataink egyéb célú fel-
használásához járulunk hozzá. 

•	Amikor saját magunk tesszük közzé, publi-
kussá az adatainkat (személyes adatok, el-
érhetőségek, fotók, videók, hozzászólások) a 
közösségi oldalakon.

•	Gyakorlatilag bűncselekményt követünk el, 
amikor másokról teszünk közzé adatokat, in-
formációt hozzájárulásuk nélkül.

•	Amikor szabályos kilépés, kijelentkezés he-
lyett csupán „kiixelve” fejezzük be egy azo-
nosítóval és jelszóval működő alkalmazás 
használatát vagy szüneteltetjük a használatát.

•	Jelszó mentése bármilyen idegen, mások által 
is használt eszközön.

•	A vásárláskor történő visszaélési lehetőségek 
variációiról nem is beszélve: jelentős össze-
gek előre utalása, ismeretlen, megbízhatatlan 
oldalon történő vásárlás.

A gyerekekkel, fiatalokkal az iskolákban első-
sorban az ő éltükben nagy szerepet játszó közös-
ségi oldalakon való megjelenést, adatközzétételt, 
saját és más adatainak védelmét beszéljük meg. 
Szó esik a foglalkozásokon a virtuális világ sze-
mélytelenségéről, az elkövetett hibák korrigálá-
sának lehetőségeiről, azok következményei ellen 
való fellépési lehetőségekről.

Manapság az okos telefonok világában adódik 
egy érdekes, izgalmas, humoros helyzet. Kattan a 
gép, és már „nyomjuk” is a netre minden mérle-
gelés, válogatás nélkül a képet, videót, ami hoz-
zátartozóink, barátaink, ismeretlenek személyes 
adata lehet. De átgondolva a dolgot, valószínű 
nem a „netre való információnak” minősítenénk 
az elhamarkodott megosztást.

Ne feledjük, ami egyszer felkerült a 
világhálóra, amit közzétettünk, 
az örökre ott is marad valahol!
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Nemcsak példamutatásra gondolok a szülők, 
felnőttek részéről, hanem a gyermekeikre való 
odafigyelésre, velük való törődésre. Arra, hogy 
vegyék észre a magatartásváltozásukat, amelyek 
az internetes zaklatások és függőségük árulkodó 
jelei lehetnek. Igaz, a gondoskodásunk alatt álló 
kiskorúakról írtam, de a felelőtlen internetezés, 
az ott történő adatkezelés a felnőttek körében is 
ugyanolyan gyakran fordul elő.

A mobilt eszközök, az internet jó, hasznos, 
de mértéktelen és óvatlan használata, a figye-
lem elterelő hatása miatt kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt valódi veszélyhelyzeteket hordoz 
magában!

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Nyugdíjasok egymásért, a fiatalokért, mindenkiért!
Sajnos a mostani körülmények között csak a 

„távkapcsolat” működik, de a nyugdíjasok össze-
tartanak!

A varrógépet hozzáértő átnézte, már rend-
ben van, az önkormányzat felkérésére meg-
kezdjük a védőmaszkok varrását! Megkaptuk az 
alapanyagokat, dolgozunk, mi is, az ovisok is! 
Ez ugyan bennünket kevésbé véd, de így tudunk 
egymásra vigyázni!

A fontos az, hogy mindenki lehetőleg marad-
jon otthon, vegye igénybe a házhoz szállításos 
vásárlást, és ha mégis ki kell mozdulni, netán 

közösségbe menni, egymás érdekében is hasz-
náljuk a védőmaszkot!

Van olyan információm, hogy súlyos krónikus 
betegek mennek az orvosi rendelőbe (sokszor in-
dokolatlanul, csak gyógyszert felíratni, amit most 
telefonon is meg lehet oldani!) és maszk nélkül 
üldögélnek a váró helyiségben!

kérek mindenkit, vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra!

Elkészült a prototípus, indulhat a gyártás!

Kornis György
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A református templomról
Bő fél éve örömmel és Isten iránti hálával ad-

tunk hírt arról, hogy az Akarattyai Református 
Templom építésének első üteme lezárult, és át-
adásra került az épület „emelt szerkezetkész” ál-
lapotban (refkenese.hu/balatonakarattyai-refor-
matus-templom). Akkori írásunkat azzal zártuk, 
hogy bár az építkezésre kapott keretünk ezzel ki 
is merült, mégis reménykedünk további támoga-
tásban.

Sajnos egyelőre azt kell kimondanunk, hogy a 
remélt segítséget mindez idáig nem kaptuk meg, 
és nincs konkrét ígéret sem rá. Mindazonáltal, eb-
ben a nehéz, járványsújtotta helyzetben sem ve-
szítjük el reménységünket, és templomunk ügyét 
Isten előtt tudjuk, és imádságban hordozzuk.

A templom „hangjaira”, tehát orgonájára és ha-
rangjára meghirdetett gyűjtés mindeközben – Is-
tennek és a jókedvű adakozóknak hála – szépen 
gyümölcsözött, és a 2019. évben 2,2 millió forint 
gyűlt össze, amit egy kis templomi orgona meg-
vásárlására fordítottunk. A 9 regiszteres, 2 manu-
álos hangszer a svájci Kuhn Orgonaépítő műhe-
lyében készült, és jelenleg szétszedett állapotban 
a kenesei templom falainak őrzésében várja, hogy 
végleges otthona Akarattyán elkészüljön.

A korábban meghirdetett gyűjtést a továbbiak-
ban a harang javára folytatjuk, eddig több mint 
400 ezer forint érkezett be. Erre a célra adakoz-

ni jelenleg elsősorban banki átutalással lehet az 
alábbi módon:

Kedvezményezett: 
Balatonkenesei Református Egyházközség 
Bankszámlaszám: 72900013-10001741 
Közlemény: Akarattyai Templom Hangjai
Kérjük, a közleményben tüntessék fel az adomá-
nyozó nevét és címét is!
Isten iránti hálával köszönjük adományaikat!

A mi Mindenható Urunk kegyelmes kezébe 
ajánljuk az Akarattyai Református Templom sor-
sát, és közösségeink, családjaink, mindannyiunk 
életét. „Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem” – 
így szól az Úr. (Zsoltárok 50,15)

Református Lelkészi Hivatal 
(2020. április 21.)

http://www.refkenese.hu/balatonakarattyai-reformatus-templom
http://www.refkenese.hu/balatonakarattyai-reformatus-templom
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Olvasd az írásodat! 
Írd ki magadból a koronavírus alatt!

Két hete felhívást tettünk közzé. A felhívásra 
érkezett írások közül az egyik:

Korona, mely újra tanítja élni a világot
Korona – erről a szóról alapesetben a királyok, 

uralkodók, a hatalom jutott eszünkbe.
Március közepe óta azonban egyenlővé vált 

egy olyan hatalommal, ami az egész világot térdre 
kényszerítette: a koronavírus okozta megbetege-
désekkel, halálesetekkel.

Rettegve figyeltük a híreket, hogy terjed a ko-
ronavírus, hogy szaporodik már egész Európában 
is a fertőzöttek száma és félelemmel telve vártuk, 
hogy nekünk, magyar embereknek, milyen jövőt 
szán a kormány a szükséges óvintézkedések kö-
vetkezményeként. Azt hiszem mindannyian tud-
tuk, hogy minden át fog rendeződni az életünk-
ben, de ennek a hatásait az egyénre elég nehéz lett 
volna pontosan megjósolni.

Káosz volt bennünk.
Aztán teltek a napok, hetek és azt hiszem már 

nyugodtabbak a mindennapjaink.
Nincs olyan nap, hogy ne adnék hálát azért, 

hogy jól van a családom.
Nincs ennél fontosabb nekem.
Végiggondolom, hogy mi mindenért lehetek 

még hálás és rájövök, hogy bőven van mit meg-
köszönnöm.

Nem nézem a híreket, nem foglalkozom a ví-
russal, hiszen már minden óvintézkedést meg-
tettünk családilag. Varrtunk maszkot, van gumi-
kesztyünk, nem járunk szinte sehova. Többnyire 

a kutyáinkkal, a kertünkkel, a családunk dolgai-
val foglalatoskodunk.

Igyekszünk minden nap szeretni, nevetni, 
megtölteni számunkra értelmes, hasznos vagy 
kreatív tevékenységekkel a napokat.

Nagy hang-
súlyt fektetünk 
a természet cso-
dáira. A virágzó 
fákra, a színes 
lepkékre, egy 
szép felhőre, a 
kertem virágaira. 
Megéljük a pilla-
natokat....most nem kell elrohanni mellette. Az 
idő kicsit megállt... Lelassult a világ.

Azt gondolom, ez a világméretű járvány segít 
nekünk bizonyos dolgokban, segít, hogy a valós 
értékekre felhívja a figyelmünket!

Korábban én is mennyit szomorkodtam, hogy 
az egészségügyi dolgozók, vagy az óvodák, isko-
lák dolgozói nincsenek megbecsülve. Azt hiszem, 
most mindenki érzi ott legbelül, hogy mennyire 
fontosak. És mi, dolgozók is pontosan érezzük, 
hogy mennyire hiányoznak az óvodában játsza-
dozó gyerekek, hát nagyon!

Talán, ha elmegy ez a vírus, majd többet be-
szélgetünk egymással, talán érzékenyebbek le-
szünk egymás gondjára-bajára, talán a tisztelet, 
az alázat is visszatér a mindennapokba? Talán a 
szeretetnek nagyobb teret adunk?

Ezt az újságcikket is tudatosan töltöm meg re-
ménnyel és hittel, mert úgy érzem ez az, ami segít 
minket nap-nap után.

Szívből kívánom mindenkinek, hogy a jelenleg 
szükséges óvintézkedések betartása mellett en-
gedjen meg magának mindenki minél több szív-
derítő pillanatot! Mert itt vannak körülöttünk!

Vigyázzunk egymásra!
Pergéné Rozs Veronika
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Életvezetés – amikor a félelem ütközik a felelősséggel
Mottó:
„Pökhendien azt gondoljuk, hogy jogosultak va-
gyunk a tökéletes, problémák nélküli életre!” 
 Al Ghaoui Hesna

Az élet szép! Sőt, elvárjuk tőle, hogy szép és 
egyre szebb legyen. Ugyanakkor az életünk bár 
valóban szép, de hullámvölgyek és csúcsok válta-
koznak benne. Sokszor élvezettel éljük a nyugodt 
napokat és azt hisszük, hogy mi vagyunk az ab-
szolút urai az életünknek. De a valóság más.

Nagyon sok olyan dolog van, amire igazából 
nem vagyunk hatással. Nem tudom, mit hoz a 
holnap. Nem tudom befolyásolni az időjárást. És 
akkor még nem említettem a körülöttem élő em-
berek hatását a saját életem alakulására, egy autó 
útját a mellettem lévő sávban vagy egy veszélyes 
vírus keringését az életem körül, amit manapság 
megtapasztalunk a mindennapokban.

Veszélyes megszokásból élni, rutinból hozni 
döntéseket. Persze lehet sodródni az életben, de 
lehet tudatosan úszni az árral vagy az árral szem-
ben. Én döntöm el. Pont így egy belső döntés az 
is, hogy ha egy nehéz helyzettel szembesülök, ak-
kor annyira leblokkolok és belevonódok a negatív 
eseménybe, hogy a trauma határozza meg később 
a napjaimat, döntéseimet, sőt akár a napi vásár-
lásaimat is. Trauma lehet egy baleset, egy beteg-
ség, egy kellemetlen állapot vagy egy bizonytalan 
helyzetben való élet is.

De még veszélyesebb félelemből élni. A félelem 
még ijesztőbb képet fest a jövőről, mint amilyen 
lehet. A félelem bezár és nem veszem észre, hogy 
mellett is élnek emberek. A félelem elveszi a kis 
örömöket, melyek erőt tudnak adni. A félelem 
elzárja a reményt a lelki szemem elől. A félelem 
kiiktatna minden problémát az életünkből, ami 
azonban nem lehetséges és ez csak fokozza a fé-
lelmet. Ez egy ördögi kör.

Hesna ezt így fogalmazza meg: „hogy a trau-
mát erőforrássá alakítsuk, az az egyik legfon-

tosabb előfeltétele, hogy… értelmet találjunk a 
veszteségünknek; hogy ha már változtatni nem 
lehetséges, elfogadjuk, és más perspektívából 
szemléljük a történteket, megnézzük, mit tudunk 
ebből tanulni, építeni. Ez nem egyenlő azzal, 
hogy elnyomjuk, vagy ignoráljuk a rossz vagy ne-
héz érzéseket, hanem – amellett, hogy elfogadjuk, 
hogy ezek életünk végéig jelen lesznek – van bá-
torságunk megnézni, hogy hogyan tudunk ebből 
építkezni.” Más írók ezt így fogalmazták meg: túl-
élő vagyok és leszek, nem pedig áldozat!

Ehhez pedig az első lépés, hogy merjek távo-
labb nézni önmagamnál. Lehet, hogy egy hely-
zetet nem tudok megváltoztatni, de a szemé-
lyes hozzáállásomat már igen. Ha félelemből és 
rutinból élek, akkor érezhetem úgy, hogy csak 
a magam élete a fontos és nem vagyok felelős a 
körülöttem élőkért és ez sajnos elvezethet önző 
döntésekhez. Pedig ez nem jó így. Mi van, ha én is 
rászorulok majd másra? Mi van, ha miattam lesz 
valaki rosszabb helyzetben? Felelősek vagyunk 
önmagunkért és felelősek vagyunk egymásért is. 
A felelősség emberségem meghatározó része.

Lehet, hogy mostanában nem mehetünk oda, 
ahova szeretnénk és lehet, hogy le kell monda-
nunk a megszokott napi ritmusunkról, de majd 
újat fogunk kialakítani, mert a belső szabadsá-
gunkat nem veheti el tőlünk senki. Az auschwitzi 
koncentrációs tábort megjárt Edith Eva Eger 
nevű pszichológus „A döntés” című könyvé-
ben írja: „Dönthetünk úgy, hogy arra figyelünk, 
amit elveszítettünk, vagy pedig arra, amink még 
megvan.” Tehát, második lépésünk, hogy odafi-
gyelünk arra, hogy mi mindent tehetünk, milyen 
lehetőségek nyílnak meg előttünk. Persze tudom, 
hogy ez nem egyszerű. Igényli a kritikus gondol-
kodást, az önmagamért és a körülöttem élőkért 
való tudatos felelősségvállalást, a körülmények 
reális felmérését. Ezek most nagy kihívást jelent-
hetnek számunkra, de mégis! Ez emberségünk 
próbája!
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Az egyik szemem sír, a másik?
Az egyik szemem sír, a másik nem nevet, ha-

nem reménykedik.
Sír, mert embertársaim százai halnak meg na-

ponta.
Sír, mert háború van és láthatatlan, kiszámítha-

tatlan ellenség ellen küzdünk.
Sír, mert tágabb hazánk Európa szenved szinte 

a legjobban.
Sír, mert emberi butaság okozta a járvány meg-

állíthatatlan terjedését.
Az emberiség a XXI. században azt hitte szent 

és sérthetetlen. Sajnos nem így van. Jött egy fi-
gyelmeztetés!

Reménykedem, hogy minden téren megáll a 
mérhetetlen pazarlás. Reménykedem, hogy az 
„utazz és szabad leszel” szlogen értelme módosul 
és a turizmust nem mások irigységének kiváltásá-
ra használjuk.

Reménykedem, hogy megtanuljuk tisztel-
ni egymás foglalkozását! A milliárdokat kereső 
sztárok szintén karanténban, elvonulva a világtól 
töltik ezt az időt, míg például egy fűtés szerelő a 
járvány idején is megjavítja a kazánodat, hogy le-
gyen meleg vized, és éjszaka ne fagyjál meg.

Személyemet is nehezen érinti a járvány. Alig 
vártam, hogy megszülessenek az unokáim. Ez 
nemrég meg is történt! Most vannak unokáim, de 
mégsincsenek. Hála a technikának képeken, vi-
deókon, közösségi oldalakon láthatom őket nap, 
mint nap, sőt a húsvéti vacsorát okos telefonunk 
segítségével együtt költöttük el. Mi még nem pa-
naszkodhatunk, azt szoktam mondani, nekünk” 
luxus karanténunk” van, mert van egy nagy ker-
tünk és most még több időt tudunk kint tölteni 
a szabadban. Sok honfitársamnak, viszont akik 

lakótelepen élnek, nagyon nehéz lehet elviselni 
a bezártságot.Kívánok mindenkinek jó egészsé-
get és vigyázzon magára! Remélem a következő 
számban már múlt időben írhatunk erről a ször-
nyűségről.Addig is szeretettel küldöm Önöknek 
Dsida Jenő: Én hívlak élni című versét, amelyik 
nekem is sokat segített mikor nehézségeim adód-
tak:

Hallgasd meg mit suttog az élet, 
élni hív újra meg újra téged. 
Ne nézz vissza a sáros útra, 
legyen előtted minden tiszta. 
 
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet 
szemed kékjében égjen a fényed.. 
Lásd meg végre, hogy szeretnek 
még akkor is, ha nevetnek, 
hisz mosolyt te csalsz arcukra, 
ismerj bennük magadra! 
 
Soha ne bánd, ha fáj, 
hisz erőre így találsz. 
S mi most bánatot okoz 
később nem lesz rá gondod. 
 
Hidd el jól tudom, hogy fáj, 
de hinnünk mindig muszáj. 
Fogd a kezem, ha úgy érzed, 
hogy szívedből kihull az élet. 
 
Ne keresd már, hogy hol tévedtél, 
ne sírj azon, mit meg nem tettél. 
Gyere velem, én hívlak élni 
vérző szívvel is remélni...

Ventics Ágnes

Jó látni, hogy milyen sokan vannak, akik képe-
sek kilépni saját világukból és meglátni a másik 
ember szükségét és segíteni. Jó látni, hogy van-
nak, akik másokért szolgálnak még a nehéz idők-

ben is. Jó látni, hogy a szeretet nemcsak önszere-
tet, hanem belefér a másik iránt való figyelmes-
ség, gondoskodás is. Csatlakozzunk hozzájuk!

M. Teréz nővér
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Vírus idején szalonnasütés
Ma meghívtam ma-

gam egy szalonnasü-
tés-partira! A szomszé-
dok „szaglásilag” vehet-
tek csak részt, az ismert 
körülmények miatt! 
Tiszteletben tartva az 
előírásokat, egyedül vet-
tem részt, a nejemnek a 
kóstolót is csak utólag 
tudtam tálalni! Ez volt 
a szezonnyitó, remélem, 
még sok fogja követni!
 Kornis György

Aranylakodalom
Ritka évfordulót ünnepelt tavaly nyáron a ba-

latonakarattyai sportélet fellendítésében nagy 
szerepet játszó Szeles Dezső. Ő indította el és 
az ő szervezésében vált a lábtenisz Akarattya 
sport-védjegyévé. Neki is köszönhető, hogy Aka-
rattya nagyon sok fiatal tehetséget adott a sportág 
válogatottjának.

Hagyományossá szeretnénk tenni a júliusi és 
augusztusi futó, illetve úszóversenyeket, mely 
eseményeknek jelenleg is ő a motorja.

Szűk baráti és családi körben ünnepelték meg 
feleségével 50. házassági évfordulójukat. Az 
ünnepség stílusosan a Balaton partján zajlott. A 
szertartást a balatonakarattyai önkormányzat ré-
széről Zsapka Beáta végezte. 

Az ünnepség nagyon megható volt, hiszen nem 
sok ember mondhatja el, hogy 50 évig élt házas-
ságban, hűségben, szeretetben, jóban és rosszban 
kitartva egymás mellett. Ugyanakkor kedélyes is 
volt a hangulat a sok-sok régi emlék felidézésével.

Marika és Dezső! Kívánunk nektek sok boldog-
ságot, jó egészséget és még sok-sok évet együtt in-
kább jóban, mint rosszban!

Balatonakarattya Község Önkormányzata ne-
vében:

Ventics Ágnes 
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Disznóvágás Balatonakarattyán
Az idén is disznóvágásra került sor, ami nem 

először történt meg itt Balatonakarattyán. A helyi 
polgárőrség közösen a Balatonakarattyai Nyugdí-
jas Klubbal disznót vágott az akarattyai lakosok 
részére. A disznóvágás természetesen a disznó 
leölésével kezdődött (az idevonatkozó EU-s elő-
írásoknak megfelelően), majd a perzselés és a 
tisztítás volt a folyamat második része. Ezután 
következett a disznó szétbontása, amire felkér-
tünk két böllért, akik szakszerűen szétbontották 
a sertést. Ezután következett a sertés feldolgozása. 
Készült itt reggelire nagyon finom pecsenye, egy 
üstház orjaleves, toroskáposzta majd a hurka és a 
kolbász betöltése után természetesen elkészült a 
finom sült hurka (májas, véres) és a sült kolbász 
is. A nap végén Thury Pál még a töpörtyűt is ki-
sütötte. Egész nap reggeltől estig a nyugdíjas klub 
tagjai és a polgárőrség tagjai is végezték a rájuk 
szabott feladatokat. Ki kolbászt, hurkát töltött, a 
hölgyek sütöttek, főztek, mosogattak. A férfiak 
pedig a nehezebb fizikai munkát végezték. Az 
odalátogatók közül is voltak, akik beszálltak a 
munkába, de természetesen jó étvággyal falatoz-
tak a sok finomságból, mert leülhettek és kiszol-
gálták őket. Mindenkinek nagyon tetszett ez az 
esemény, jól érezte magát, ahogy a képeken is lát-

szik. Természetesen volt egy kis hangulatjavító is: 
forralt bor, pálinka, sör, ami egy disznóvágásnál 
„szükséges”. Vacsora után megköszöntük min-
denkinek a munkáját, a részvételt, mert növelték 
a disznóvágás hangulatát.

Köszönet a két böllérnek, akik társadalmi 
munkában segítettek, a nyugdíjas klubnak, a pol-
gárőrségnek, a polgármester asszonynak, az al-
polgármester úrnak, vagyis mindenkinek, akik a 
lehetőséget, a helyet biztosították egy nemes ösz-
szejövetelhez.

Külön köszönet a Fiorács Kft-nek, aki a sertést 
adományozta, és Nagy Tibornak a közbenjárásá-
ért. Ladányi Imre
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Nyugdíjasok farsangja
A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyó-

keddig (hamvazószerda előtt, húsvétvasárnap 
előtti 47. nap), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak 
elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, 
bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A 
farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos 
magyar nevén „a farsang farka”. Ez a nagy mulat-
ságok közepette, valójában télbúcsúztató is.

Mivel „öreg csontjaink” már nagyon vágynak 
a tavaszra, Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub tag-
jai is farsangi mulatságot szerveztek. A helyszín 
a Kodolányi ház volt, melyet az önkormányzat 
biztosított számunkra a nagyobb létszám miatt, 
köszönjük a lehetőséget.

Mint a meghívóból is látszik, az eseményre 
meghívtuk a civil szervezeteket, a Nők a Balato-
nért Egyesület balatonakarattyai-balatonkenesei 
szervezetét és a Balaton Kapuja Polgárőr Egye-
sület tagjait, valamint településünk minden ér-
deklődő lakosát. Ha nem is a remélt „tömeges” 
létszámban, de mindenki képviseltette magát.

Az asztalokra kikerültek az „eszem-iszom” 
szükséges kellékei, mivel batyusbál alapon hir-
dettük meg az eseményt, remekeltek, mint a ké-
peken is látható!

Mindenki részt vett a tombolában, hoztak ki-
sebb tárgyakat becsomagolva és persze mindenki 
kapott is, itt mindenki nyert!

A jelmezek is nagy sikert arattak, volt itt taka-
rító néni hajcsavarókkal, doktor néni foneindosz-
kóppal és vöröskereszttel, cigányasszony és macs-
kanő, perui indián pánsíppal, igazi íjjal (dob és 
nádihegedű nem volt)!

A közös játékok után megszólalt a zene, követ-
kezett a tánc.

Az Idősek napja hajókiránduláson a Honvéd 
lakótelep néhány tagja kritizálta, hogy ők semmi-
ről nem értesülnek. Ami, így nem teljesen igaz, 
hiszen, mint korábban is, mindkét lépcsőházuk-
ban, a buszmegállókban, hirdetőtáblákon is sze-
mélyesen tettem ki plakátokat! Úgyhogy innentől 
ez csak a lustaság, nemtörődömség, hogy onnan 
senki nem volt ott, de a faluból is csak a Ventics 
házaspár! Sajnálhatják, amit kihagytak!

Tájékoztatásul: A Balatonakarattyai Nyug-
díjas Klub minden hónap 1. és 3. hétfőjén tartja 
gyűlését a Szépkilátás melletti klubhelyiségben, 
mindenkit szeretettel várunk!

Az első 25 mp-et érdemes megfontolni!
https://youtu.be/f-oYxHcBSRQ
Várunk mindenkit szeretettel!

Kornis György

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l
https://youtu.be/f-oYxHcBSRQ
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Kicsi, családias, de a miénk!
Az idei farsangi ünnepségről írok, amelyet az 

Akarattyai  Nyugdíjas Klub és a NABE közösen 
szervezett és tartott meg 2020. február 17-én a 
Kodolányi Házban. Utoljára a gyerekeim farsangi 
ünnepségén vettem részt, de elmondhatom, hogy 
a felnőttek is tudnak igazi farsangi hangulatot te-
remteni. Voltak ötletes jelmezek: cigánylány, nő-
vérke, takarítónő, indián, cicamica, Szörnyella, 
kertészlegény, Jancsi és Juliska. Végül az indiánra 
szavaztunk a legtöbben, ő nyerte el a fődíjat. 

Lakodalmas nótákra és régi slágerekre roptuk 
a táncot. De hol voltak a férfiak? Egy kicsit hiá-
nyoltuk őket, de nélkülük is jól mulattunk, kör-
be-körbe táncoltunk, vonatozunk. Mikor már 
úgy nézett ki, hogy elfáradtunk, jöttek a játékok. 
Büszkén mondhatom, kettőt meg is nyertem és 

nagyon élveztem, hogy gyereknek érezhettem 
egy kicsit magam újra. Hát miről nem beszéltem 
még? Bizony a sok finomságról. Volt ott minden 
mi szem, szájnak ingere: zserbó, mézes-krémes, 
sokfajta fánk és pogácsa, szendvicsek. Nekem leg-
jobban a kreatív kígyó szendvics tetszett a legjob-
ban, tojás egérkékkel díszítve. Na és persze sör, 
bor, pálinka gondoskodott még a jó hangulatról.

„Nővérkénk” még viccekkel – néha meglehe-
tősen pikáns viccekkel – szórakozatta a „betegeket”.

Mindenki bánhatja, aki nem jött el! Jövőre is 
szeretnénk megtartani a farsangi ünnepséget és 
várjuk, hogy minél többen (férfiak!) jöjjenek el!

Az Akarattyai Nyugdíjas Klub és a NABE ne-
vében:

Ventics Ágnes



2020. március-ápriliscivil élet

24

Húsvét 2020
Kellemes húsvéti ünnepeket, ha az idén csak 

így is megy! Eddig mindig meg tudtuk locsolni a 
lányokat, aminek közösen örültünk!

Ennek ellenére nem veszett ki a vendégvárás, 
ha csak jövőre is tudnak jönni!

Szomszédaink, a Kalcsó család így készült, 
gyerektől a Nagymamáig!

Kornis György

Polgárőr hírek 1.

Tavaly is, mint minden évben valakinek meg-
köszöni a munkáját Dézsi János a VEMPSZ elnö-
ke a polgárőrségnél végzett munkáját.

2019. december 12-én a Balatonakarattyai Bala-
ton Kapuja Polgárőr Egyesület alelnöke Ladányi 
Imre vehette át a megtisztelő oklevelet.

Ezúton gratulálunk!

Balatonakarattya Község Önkormányzata ne-
vében:

Matolcsy Gyöngyi 
polgármester
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Polgárőr hírek 2.
Balatonakarattya Község Önkormányzata és a 

Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egye-
sület kettő önkéntessel teljesít szolgálatot a koro-
navírus miatt kialakult helyzetben.

– A felmérés elkészült alig 3 nap alatt, hogy a 
70 év felettieknél ki kér ellátást, gyógyszert, ezt a 
hivatalnak leadják. A gyógyszert pedig az önkén-
tesek: Cserép Bernadett, Németh Patrik kiviszik.

A postai ügyekben Kerekes Rezső polgárőr és 
felesége, Akarattyapuszta teljes ellátásában Ko-
vács János nyújt segítséget motorral. A koordiná-
lásban Cserép Péter polgárőr parancsnok segít.

– A gyógyszereket általában pénteki napon 
visszük ki az időseknek. A gyógyszertárral napi 
kapcsolatban van a polgárőrség is.

A gyógyszereket a Tátorján Gyógyszertár cso-
magolva kosárban adja oda nekünk.

A maszkok kiosztásában is aktívan segít a pol-
gárőrség és az önkéntesek

Külön kis átadó hely alakult ki, így csökkentve 
a találkozások számát.

Reméljük, ez a helyzet hamar megoldódik, de 
addig is vigyázzunk egymásra és tartsuk be a sza-
bályokat!

Köszönjük mindenkinek a munkáját a korona-
vírus-járvány alatt.

Szép napot, jó munkát!

Cserép Bernadett
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Így alakult ki a Bercsényi strand a légifelvételek szerint

A Bercsényi strand 
1959-ben

1964-ben 
a strand látképe

1966-ban 
így nézett ki a strand
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
hírei a koronavírus idején

Nagy lelkesedéssel készültünk az idei évre, 
terveztük a második Szent Iván éji szalonnasü-
tés megrendezését, a Megye 7 csodája tábla fel-
avatását, a szokásos úszó- és futóversenyek meg-
tartását és még sok minden egyebet. Ezek azok 
a programok, amelyeket most nem tarthatunk 
meg. Azonban lássuk, melyik terveinket vihetjük 
véghez remélhetőleg.

Mivel 1,8 millió forint gyűlt össze a Tria-
non-emlékkő felállításra, ezért úgy gondoljuk, 
hogy ezt mindenképpen megvalósítjuk az eredeti 
terveknek megfelelően. Az emlékkő végleges he-
lyének kijelölése április hónapban megtörténik, a 
felállítás pedig májusban. A napokban tájékozód-
tunk a kivitelező Bojáskőnél: dolgoznak, és ők is a 
szerződésnek megfelelő teljesítésben érdekeltek.

Magát az avatást elhalasztjuk. Augusztus 15-én, 
szombaton tartanánk az éves közgyűlést – amely 
ebben az évben tisztújító közgyűlés is –, ezt köve-
tően pedig az avatási ünnepséget.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy elkészült a 
2019. évi beszámoló, amelyet alapszabályunk sze-
rint májusban közgyűlési elfogadás után lehet be-
adni a bíróságnak. Idén sajnos ezt a közgyűlést 
nem tudjuk összehívni, ezért a beszámolót és a 
hozzátartozó felügyelő bizottsági jelentést hon-
lapunkon (akarattyafurdo.wordpress.com) mu-

tatjuk be, majd a veszélyhelyzet idejére érvényes 
rendelkezések szerint nyújtjuk be.

Tervezzük még a szeptemberi programok meg-
tartását Ókovács Szilveszterrel és Raffay tanár úrral.

Sajnos, a rendezvények többsége elmarad, ezért 
nincs mód a tagdíjak személyes befizetésére sem. 
Kérjük tagjainkat, hogy idén különös gondot for-
dítsanak a tagdíjak befizetésére, valamint arra is, 
hogy adóbevallásukban rendelkezzenek adójuk 
1%-ának javunkra történő felajánlásáról. Szám-
laszámunk: 11712004-20074360, adószámunk: 
18917499-1-19.

Kérjük, ezt azért is, mert a kialakult helyzetre 
való tekintettel – Akarattya iránti elkötelezettsé-
günk szellemében – idén csökkentett támogatási 
kérelemmel fordulunk az önkormányzathoz. Az 
eredetileg nekünk szánt összegből pedig, az ön-
kormányzattal egyeztetve, felajánlást kívánunk 
tenni az arra rászorulóknak. 

Márciusban felajánlottuk segítségünket azok 
számára, akik igénylik ezt; az erről szóló fel-
hívás honlapunkon elérhető. 7 fő önkéntessel 
gondoskodunk a segítségkérőkről. Amennyiben 
segítségre szorulnak, kérjük, jelentkezzenek az 
 akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségen.

Kívánunk mindenkinek egészséget, vigyázza-
nak magukra családjukra és a környezetükre!

Elnökség

Az SZJA 1%-ának felajánlása
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület el-

ismerten közhasznú tevékenységet végez, ezért 
kedvezményezettje lehet a személyi jövedelem-
adó 1%-ának. 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 elektroni-
kusan, 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.

mailto:akarattyafurdo@gmail.com
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Gondolatok a Föld Napjáról!

„A Földet nem nagyapáinktól örököltük, ha-
nem az unokáinktól kaptuk kölcsön!”

Létünk alapja az élővilág változatosságának 
megőrzése. Erre figyelmeztet a 30. magyar és az 
50. világméretű Föld napja, melynek kiemelt té-
mája maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. 
Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja a 
vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, 
ezt jelzi évről évre a WWF Élő bolygó jelentése. 
Az emberiség beavatkozása a természet évezredes 
egyensúlyába veszélyezteti a vadonélők, köztük 
a beporzó rovarok, növények létét. A biológiai 
sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk, 
pontosabban az állatok takarmánya felel. Sebez-
hetőségünkre figyelmeztetett a koronavírussal a 
természet! Tegyünk végre, kezdjük ma!

1970-ben kezdődött
Az első Föld napján, 1970. április 22-én 20 

millió amerikai emelte fel szavát a természetért. 
Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült 
Államokban – és az ország határain túl is – fontos 
változásokat hozott: szigorú törvények születtek, 
a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő 
szervezetek alakultak, és több millió ember tért 
át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. 1990-ben 
világmozgalommá vált. Húsz évvel később De-

nis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – 
a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az 
őserdők irtását, a sivatagosodást, az üvegházha-
tást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, 
a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szeny-
nyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy 
az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös 
felelősségre hívják fel a figyelmet.

Magyarország az elsők között csatlakozott!  
A felhívásra Magyarországon környezetvédők 
1990-ben megalapították a Föld Napja Alapít-
ványt, és hírközpontot is létrehoztak az első ma-
gyar Föld napja eseményeinek koordinálására. 
Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban 
egyaránt sokan jelentkeztek.

Mit tehetünk Mi? Sokat. Építsünk közössé-
get, zöldítsük a  környezetünket, ültessünk fát, 
termeljünk haszonnövényeket, komposztáljunk, 
éheztessük a kukát, szigeteljünk, közlekedjünk 
közösen, ne vásároljunk csomagoltat, éljünk 
műanyagok nélkül, váltsunk környezetbarát sze-
rekre, félkész, kész helyett együnk friss hazait!

 
Forrás: www.fna.hu

Thury Attiláné 
Nők a Balatonért Egyesület

Felhívás
Kérjük a lakosságot, hogy egy látható házszá-

mot helyezzen ki a házára vagy a kerítésére!

Otthon is megoldható, csak egy számot írjanak 
ki, hogy a posta és az egyéb ellátmány miatt ne 
kelljen plusz időt pazarolni a kereséssel.

Köszönöm a hivatal segítségét, nagyon sokat segít 
Zsapka Beáta, Szőllősi Szilvia, egyik nap pl. SOS-
ben dr. Détár Bianka csomagolt.
Úgy gondoljuk Ők is említésre méltóak:
Kornis György és felesége a varrásban segít.
További kitartást, összetartást!

Cserép Bernadett

http://fna.hu/hir/kihalasgyorsul2018
http://fna.hu/hir/fogyovadvilag
http://fna.hu/hir/tulfogynap2018
http://fna.hu/hir/nyersanyagoktulsok19
http://fna.hu/hir/vadonelok2019
http://fna.hu/hir/takarmanyrombol
http://fna.hu/tortenetunk/azalapitvany
http://fna.hu/tortenetunk/azalapitvany
http://fna.hu/hir/egyuttazifjusagert
http://fna.hu/hir/egyuttazifjusagert
http://fna.hu/hir/Foldnapja2016
http://fna.hu/hir/vetemenyeskert
http://husmenteshetfo.hu/index.php/hu/mit-tehetsz/komposztba
http://husmenteshetfo.hu/index.php/hu/mit-tehetsz/etelpazarlas
http://fna.hu/hir/eljmuanyagnelkul1
http://fna.hu/hir/eljmuanyagnelkul1
http://www.fna.hu
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Humorral oldjuk a 
feszültséget

A magyaroknak mindenre van/lesz viccük
Szlogen

Amit ma megtehetsz, azt holnap is.
Locsolóvers

Ma itthon maradok, ez nem vicc,
ezért most elmarad a spricc.
A koronavírus távozását megvárom,
addig tedd félre a tojásom.
Aztán jöhet majd a locsolás,
az sem baj, ha már záptojás.

Viccek
Tüsszentettem a számítógép előtt, erre beindult 

a vírusirtó!
Mindenki nyugodjon meg! A hanglemezbol-

tokban még kapható Liszt!
Koronavírus ellen egyetek naponta 2 cikk fok-

hagymát! Nem segít, de így mindenki elkerül.
A pilóta beszél: ma én is home office-ből dol-

gozom.
Távmunkához szobabiciklit keresek, mindegy 

milyen színű, munkába járáshoz kell!
2020. májusi horoszkóp

Halak, kos, bika, ikrek, rák, oroszlán, szűz, 
mérleg, skorpió, nyilas, bak, vízöntő: Sokat le-
szel otthon!

A virágzó tavaszt semmilyen intézkedés nem 
szoríthatja karanténba. Nem vár Rád, hogy 

csodáld, nem kér engedélyt az élethez…

Gratulálunk!
Dupla arany minősítéssel indította a tavaszi 

szezont a Conestoga Country Linedance verseny-
csapata!

Az elismerést 2020. február 29-én, a Vesz-
prém Arénában nyerték el countrytáncosaink, a 
X. Connector Dance Festen. Csapatként az Art 
Open Profi kategóriában Dreamin’ of Conestoga 
Country Medley prezentációjuk, Duó kategóriá-
ban pedig a tánccsoport alapítói, Thierry és Anita 
saját pártánca, a Country Two Step Crystal Wed-
ding koreográfia érdemelte a díjat. Folytatásként 

a Fejér Kupa táncművészeti fesztiválon vettek 
volna részt március végén, Székesfehérváron, de 
ez a megmérettetés a kialakult helyzetre való te-
kintettel most elmarad. A versenytáncosok, név 
szerint: Kuttler Thierry és Anita, Kreitliné Kál-
mán Éva, Szijgyártó Zsuzsanna, Szőllősi Anna, 
Zsednai Attila és a legifjabb, Bérczes Vivien – a 
tánckar mottója a generációk harmóniája –, több 
mint fél évtizede szívvel-lélekkel képviselik a 
country táncstílust, immáron sokadik nemzetkö-
zi és hazai rendezvényen.
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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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Közérdekű információk

Balatonakarattya Község 
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎︎88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök: 9.00–16.00
Péntek:               9.00–13.00
.......................................................
Polgármester/alpolgármester vagy 
képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján) 
szerdai napon: 14.00–16.00
……………………………………….
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
☎ 88/483-181
……………………………………….
Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
H-K: 9.00–15.00, Sz-Cs: Zárva
Péntek:                  9.00–13.00
……………………………………….
Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943
………………………………………..
Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429
………………………………………...
Balatonakarattyai Szilfa Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88-481-811, 20/484-8824
………………………………………..
Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
☎ 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
………………………………………..
Balatonfűzfői Kormányablak: 
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
☎ 88/550-293

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/774-2000
Hétfő: 8.00–10.00
Kedd: 13.30–15.30
Szerda: 12.00–13.30
Csütörtök: 8.00–10.00
Péntek: 8.30–10.00
……………………………………….
A rendelőben fiókgyógyszertár
működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:       8.30–9.30
Kedd:      14.00–15.00
Szerda:   12.00–13.00
Csütörtök:        –
Péntek:     8.30–10.00
……………………………………….
Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola ☎ 70/315-7965
Hétfő–péntek: 8.00–9.00
Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd:        12.00–13.00
Csütörtök: 12.00–13.00
………………………………………..
Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Gyürüs Ervin ☎ 88/491-683
………………………………………..
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek: 8.00–18.00
………………………………………..
Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
☎ 88/412-104
Hétköznapokon: 16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti 
napokon: 8.00–8.00
………………………………………..
Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente ☎ 70/436-5079
Hétfő:  18.00–19.00
Kedd-Péntek: 17.00-19.00

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

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.Balatonakarattya, Veres Péter utca
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