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... meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta, Elég volt!”

Tisztelt Koszorúzók! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

- A jövő csupa múltból áll! – szól a jól ismert 
idézet!

Hatvannégy évvel ezelőtt vér folyt Magyaror- 
szágon. Diákok, pedagógusok, mérnökök, család-
apák, katonák, egyszerű emberek vére, akik Ma-
gyarország jövőjéért harcoltak, 1956. október 
23-a történései ugyanis a jövőnek is szólnak.
1956 hősei azonban nem azt várják tőlünk, hogy 
kívülről fújjuk az események lefolyását. Nem is 
azt, hogy név szerint ismerjük őket. Egy valamit 
azonban joggal várnak: azt, hogy hűek legyünk 
elveikhez, az általuk képviselt értékekhez, és to-

vább vigyük azt a hitet, és egységet, amellyel a 
magyar nép jövőjéért áldozták életüket.

1956 októberében nagyon sok embernek kellett 
egész életére kiható döntést hoznia. Volt, akinek 
ez a döntés később az életébe került, másoknak 
hosszú börtönéveket vagy több évtizednyi em-
igrációt jelentett. A fegyveres erők és testüle-
tek tagjainak talán még nehezebb volt a döntés, 
sokan közülük olyan helyzetbe kényszerültek, 
hogy választaniuk kellett az ország alkotmányára 
letett esküjük, elöljáróik parancsa és saját szemé-
lyes meggyőződésük között. Ma elsősorban azok 
emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel 
karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy 
megteremtsenek egy szabad, független, demok-
ratikus országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 
1956-ban ez nem sikerülhetett. Mégis részük van 
abban, hogy ma, 2020-ban egy szabad, függet-
len, Magyarországon élhetünk.
Jómagam azon „köztes generációk” egyikéhez 
tartozom, melyek tagjai nem éltek még 1956-
ban, így csak elbeszélésekből hallottunk erről az 
eseményről.
 Az 1956 volt az első „forradalom”, amit az ame-
rikaiak a tévében láttak.
„1956. október 23-a örökre be van jegyezve a 
szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A 
bátorság, az öntudat, a diadal napja volt” – mél-
tatta a magyar forradalmat 1960. október 23-án 
J.F. Kennedy, Amerika elnöke.

Az 1956-os forradalomnak köszönhetjük, hogy 
Magyarországra pozitívan tekint a világ. A hatal-
mas szovjet túlerő ellen küzdő szabadságharco-
sok hősiessége mindenütt, máig tartó megbecsü-
lést szerzett a magyar népnek.

Ezt a kedvező képet a magyarokról, az 56-os for-
radalomról szóló tudósítások alakították ki, kü-
lönösen azok a fotók és filmfelvételek, amelyek 

1956. október 23-ai megemlékezés
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bejárták a világsajtót. Ezeknek a képnek a fenn-
tartásában nagy szerepe volt a világon szétszóró-
dott 56-os emigránsoknak.

„Elsősorban a mártírokra, az áldozatokra kell 
emlékezni” Az 1956-os forradalom megtorlása-
ként sok embert végeztek ki. Elmondás szerint 
229 halálos ítélet született, soha ennyi nőt és 
gyermeket, fiatalt nem végeztek ki Magyaror-
szágon, mint ekkor. Ugyanakkor 1961-ig folya-
matosan voltak akasztások, ekkor végezték ki az 
utolsó ’56-os elítéltet.

Bízom benne, hogy itt, szűkebb környezetünkben 
is egyszer mindenki meghallja ezeket a szavakat. 
A halottak tisztelete a jelen és a jövő alapja.

Rádöbben, hogy Balatonakarattya attól erős, 
és attól áll stabil lábakon, hogy a jövő építésé-
ért nap, mint nap közösen dolgoznak az itt élő 
emberek, egységben. Mindig lesznek olyanok, 
akik megpróbálnak árnyékot vetíteni sok em-
ber munkájára, mindennapos áldozatvállalására. 
Szavaikat azonban mindaddig elfújja a szél, amíg 
a balatonakarattyai emberek 56 hőseihez méltó-
an egységben, szeretetben, közös jövőt építenek! 

Halljuk hát meg a hősök szavait! Tiszteljük meg 
őket azzal, hogy minden évben megemlékezünk 
róluk, és megköszönjük bátorságukat és áldozat-
vállalásukat.

Matolcsy GyönGyi

Balatonakarattyán a Rákóczi parkban az emlék-
műnél koszorút helyeztek el: 

Balatonakarattya Község Önkormányzata, Ba-
latonakarattyai Fürdőtelep Egyesület, a NABE 
vezetője, Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub, a 
helyi FIDESZ szervezetének vezetője. 

Helyreigazítás: a Magyar Honvédség Rekreáci-
ós, Kiképzési és Konferencia Központ Balatona-
karattya képviseletében Piros Ottó ezredes úr és 
kollégái.
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2020. augusztus 26.

1./ Balatonakarattyai szilfa Óvoda Óvodai 
gyermekétkeztetés térítési díjának felül-
vizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Balatonakarattyai Szilfa 
Óvoda óvodai gyermekétkeztetés térítési díját a 
2020/2021. nevelési év I. félévére vonatkozóan 
370 Ft-ról 500 Ft-ra módosítja. 
A képviselő-testület a nevelési év II. félévére 
vonatkozóan a gyermekétkeztetés térítési díjának 
felülvizsgálatát az idei év utolsó testületi ülésén 
tárgyalja.
2./ döntés a magyar falu program keretéBen 
BenyújtandÓ pályázatokrÓl.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Magyar Falu Program keretében 
az alábbi pályázatokon kíván indulni:

3./ IntellIgens gyalogos átkelőhely kIalakí-
tásárÓl döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Balatonakarattya, Rákóczi út 
– Koppány sor találkozásánál lévő intelligens 
gyalogos átkelőhely kialakításához vállalja az 
1250 ezer forint összegű önerő kifizetését, to- 
vábbá a működtetéshez és üzemeltetéshez szük-
séges – a kivitelezés befejezésétől számított 5 
évre - évente 10 ezer forint összegű költséget.

2020. szeptemBer 02.

1./ Balatonakarattya község település-
szerkezeti tervének elfogadásárÓl.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az épített környezet ala- 
kításáról és védelméről szóló többször mó- 
dosított 1997. évi LXXVIII. törvény, az or- 
szágos településrendezési és építési köve-
telményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) és a településfejlesztési kon- 
cepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jog- 
intézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet alapján a 12/2016. (II.18.) képvise- 
lő-testületi határozattal jóváhagyott telepü-
lésszerkezeti tervet a következőképpen mó-
dosítja:
1.1. A 2963/1 hrsz-ú ingatlan jelenlegi hét-

végi házas üdülőterületi besorolásából köz- 

Beszámoló a képvIselő-testület üléseIről

Kód Jogcím

Benyúj-
tási-

határ-
idő

Elnyer-
hető 

támo-
gatás

Fejlesztés 
leírása

Fejlesz-
téssel 

érintett 
helyrajzi 

szám

MFP-
SZL/
2020

„Szol-
gálati 
lakás”

2020.
09. 04

30 000 
000 Ft

Szolgálati 
lakások 

és orvosi 
rendelők 
felújítása, 
korszerű-

sítése

2359/3

MFP-
FHF/
2020

„Falu- 
házak 
felújí- 
tása”

2020. 
09. 04

30 000 
000 Ft

Faluház 
fejlesztés 
Balatona-
karattyán

2359/4

MFP-
FVT/
2020

„Temető 
fejlesz-
tése”

2020.
09. 10

30 000 
000 Ft

Temető 
kialakítása 

és ravatalozó 
építése 

Balatona-
karattyán

1984/24
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úti közlekedési területbe kerül (TSZT/1/ 
2020mód ábra, 1. pont). 

1.2.  A 2935 és a 2934/2 hrsz-ú ingatlanoknál a 
kerékpárút átvezetése érdekében a jelenle-
gi közpark egy részéből közúti közlekedé-
si terület lesz (TSZT/1/2020mód ábra, 2. 
pont), amely zöldterület veszteség a két 
ingatlan területén belül visszapótlásra ke-
rül (TSZT/1/2020mód ábra, 3. pont).

2. Jelen határozat a mellékletét képező TSZT/ 
1/2020mód jelű módosító tervlappal együtt 
érvényes, azzal együtt alkalmazandó.

3. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 12/2016. 
(II.18.) képviselő-testületi határozattal elfo- 
gadott Településszerkezeti tervlap a módo-
sítással érintett területeken hatályát veszti, 
helyébe a jelen határozattal elfogadott, 
TSZT/1/2020mód jelű módosító tervlap lép.

2020. szeptemBer 16.

1./ Balatoni Bringakör, Balatonakaraty-
tya – siÓfok közötti szakasz megvalÓsítása 
ügyéBen ingatlan nyilvántartás szerint Bala-
tonkenese, természetBen Balatonakarattya 
Belterület 2934/2 hrsz. és 2935 hrsz. alattI 
Ingatlanokat érIntő területrészek államI 
tulajdonBa adásárÓl.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Balatoni Bringakör, Balatona-
karattya – Siófok közötti szakasz megvalósítás 
(projektkód: B.004.10) ügyében az ingatlan nyil-
vántartás szerint Balatonkenese, természetben 
Balatonakarattya belterület 2934/2 hrsz. és 2935 
hrsz. alatti ingatlanokat a táblázat szerint térítés-
mentesen állami tulajdonba adja.

A képviselő-testület felhatalmazza Matolcsy 
Gyöngyi polgármester asszonyt, hogy nyilat-
kozzon a NIF részére, a táblázatban szereplő hely- 
rajzi számú területek vagyonkataszteri nyil-
vántartása tekintetében.

2./ döntés a „Budapest-Balaton kerékpáros 
útvonal székesfehérvár-Balatonakarattya 
szakasz fejlesztési ügye” – Balatonkenese, 
természetBen Balatonakarattya külterület 
0201/2 hrsz. és 0202 hrsz. alattI Ingatlano-
kat érIntő területrészek államI tulajdonBa 
adásárÓl.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a „Budapest – Balaton kerékpá-
ros útvonal Székesfehérvár – Balatonakarattya 
szakasz fejlesztés” megvalósítása érdekében, az 
ingatlan nyilvántartás szerint Balatonkenese, ter-
mészetben Balatonakarattya külterületi 0201/2 
hrsz. és 0202 hrsz. alatti ingatlanokat a táblázat-
ban leírtak szerint térítés ellenében adja át a Ma-
gyar Állam tulajdonába.

3./ a Balatoni Bringakörre vonatkozÓan Be- 
nyújtott három terv tervezetének megtár-
gyalása.
A képviselő-testület - közlekedésbiztonsági 
szempontból - továbbra is a Botond utcát java- 
solja a bicikli út helyszínéül, amennyiben a- 
zonban a javasolt nyomvonal bármely oknál fog-
va nem megvalósítható, úgy Balatonakarattya 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 71-
es számú főút Balatoni Bringakör megépítésének 
ügyében a tervező által benyújtott három darab 
vázlatterv alapján az alábbi feltételekkel hozta 
meg döntését:
Szervizút kerül kialakításra 4,00 m szélességgel. 
A kapubejárók a szervizútra csatlakoznak és a 

Sorszám: Érintett ingat-
lan hrsz.

Átadásra szánt 
ingatlan (hrsz.)

Átadásra szánt ingat-
lan terület (m2)

1. 2934/2 2934/10 210

2. 2935 2935/1 43

sor-
szám

Érintett in-
gatlan hrsz.

Átadásra szánt 
ingatlan hrsz.

Átadásra 
szánt 

ingatlan 
terület (m2)

Kárta-
lanításként 
felajánlott 

összeg

1. 0201/2 0201/8 1300 262 600 Ft

2. 0202 0202/1 43 59 598 Ft
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Botond utcai és Koppány sori csomópontban 
csatlakoznak ki a 71. sz. főúthoz. A szervizút 
széle és a 71. sz. főút széle között 1,25 m széles 
sáv létesül, melynek szervizút felöli oldalán 0,50 
m széles járható folyóka létesül a csapadékvíz 
elvezetés megoldására. A szervizút egyirányú a 
Botond utca irányából a Koppány sor irányába. 
A képviselő-testület a fenti tervet javasolja úgy 
továbbtervezni, hogy a 2618/2 hrsz-ú ingatlannal 
és a 2604 hrsz-ú ingatlannal szemben kihajtási 
lehetőség kerüljön kialakításra, valamint a Kop-
pány lejtő és Rákóczi út kereszteződésénél köz-
lekedés biztonsági szempontból három lámpás 
jelzőlámpa kerüljön megtervezésre, mind az au-
tós, mind a biciklis forgalom részére.

4./ döntés a Balatonkenese, természetBen Ba- 
latonakarattya 2359/4 hrsz-ú Ingatlan mű-
velési ág mÓdosításárÓl.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonkenese, természetben Ba-
latonakarattya 2359/4 helyrajzi számú ingatlant 

áruház megnevezésű művelési ágból Hivatali 
épület művelési ágra módosítja. 

5./ döntés a 2021. évI Bursa hungarIca fel- 
sőoktatásI önkormányzatI ösztöndíjpályá-
zathoz való csatlakozásról.
Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalás után az alábbi ha-
tározatot hozta:
Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a hátrányos szociális helyzetű fel- 
sőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanul- 
mányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati forduló-
jához csatlakozni kíván, és a pályázatokat („A” 
és „B” típus együttesen) kiírja.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. 
október 01.

2020. szeptemBer 30.

1./ tájékoztatÓ az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének I. félévI végrehajtásáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájé-
koztatót. 

2./ döntés díszpolgárI cím és érdemérem 
alapításárÓl, adományozásárÓl.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete úgy határoz, hogy a jelenlegi jár- 
ványügyi helyzetre való tekintettel, az idei évben 
nem kerül sor díszpolgári cím adományozására.

3./ a kötelező felvételt BIztosító általános 
Iskola körzethatárának véleményezése
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja, hogy Balatonakarattya 
Község iskola felvételi körzethatára a Bala-
tonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (8174 Balatonkenese, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.).
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Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonakarattyai Kirendeltség jegyzője nyilván-
tartásában szereplő a Balatonkenesei Pilinszky 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolába járó lakóhellyel rendelkező halmozottan 
hátrányos gyermekek létszáma 2 fő.

4./ Beszámoló a strandok működéséről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a strandok működéséről szóló be-
számolót elfogadja.

5./ Beszámoló a BalatonakarattyaI önkor-
mányzatI szolgáltató korlátolt felelős-
ségű társaság 2019. évI tevékenységéről.
A Balatonakarattya Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete (PIR azonosító: 827014, szék- 
hely: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., kép-
viseli: Matolcsy Gyöngyi polgármester), mint 
a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8172 
Balatonakarattya, Iskola u. 7., cégjegyzékszám: 
19-09-518506) Alapítója az alábbiakat rögzíti:

1. A Társaság ügyvezetése az Alapítónak be-
számolt a 2019. év gazdasági eseményeiről, 
ezzel kapcsolatban az Alapító részletesen 
megismerte a Társaság vagyoni helyzetét, 
könyveit, melynek alapján az ügyvezetés kér-
te a számviteli törvény szerinti beszámoló 
elfogadását, az Alapító a társaság 2019. évi 
üzleti évre vonatkozó beszámolóját jóvá-
hagyja.

2. A Társaság ügyvezetése javasolja a 2019. 
évi mérleg szerinti eredmény, azaz -106 eft 
eredménytartalékba történő helyezését. A tár- 
saság mérlegfőösszege 2.523 eft. Alapító a 
vezető tisztségviselő előző üzleti évben vég- 
zett munkáját a törvényi és a társasági szer- 
ződésben foglalt előírások figyelembevéte- 
lével megfelelőnek értékeli, az ügyvezetés 
a munkáját a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

6./ helyI esélyegyenlőségI program felül-
vizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján 
az 53/2016. (III.31.) önkormányzati határozattal 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
áttekintette, az abban foglalt intézkedési tervet 
felülvizsgálta, és az abban foglaltakat változat-
lanul hagyta.

7./ Balatonakarattyai szilfa Óvoda 2020/ 
2021. nevelési évre vonatkozÓ munkatervé-
nek jóváhagyása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvo- 
da (8172 Balatonakarattya, Bakony u. 7.) 2020/ 
2021-es nevelési évének munkatervét áttekintet-
te és az abban foglaltakat – az aktuális szabályok 
és a maximális biztonság betartása mellett - jó-
váhagyja. 
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Egy év telt el a Szépkilátó Bisztróban megtartott 
lakossági tájékoztatás óta. Ezért tartjuk fontos-
nak egy rövid helyzetkép rögzítését és kértük 
meg az Optimum-Gamma Kft. képviselőjét, Réfy 
Imrét, hogy válaszoljon kérdéseinkre. A jelen ví-
rushelyzetben nehéz lakossági fórumot tartani, 
ezért természetes, hogy ily módon is tájékoztassa 
az akarattyai lakosságot a beruházó. Különösen 
igaz ez a tervezett kikötő létesítésére.

- Hol tart most az oktatási és konferencia-köz-
pont építésének kivitelezése?
Az építkezés megfelelő ütemben halad a meg-
lévő építési organizációs ütemterv szerint. Jelen 
pillanatban úgy látom, a jövő év őszi beüzemelés, 

ill. a működés megkezdése nincs veszélyben. A 
most következő időszakban megfelelő téliesítés 
mellett folynak majd a belső munkák, a külső 
munkák az időjárás függvényében végezhetők.
Aki arra jár, az építési munkaterületet határoló 
falon, transzparensen láthatja a végleges állapo-
tot, így szinte lépésről lépésre követheti az építés 
folyamatát. Az eddig eltelt időszakban a kivitele-
zéssel kapcsolatban jelentős panasz nem érkezett 
hozzánk, még a nyári zsúfolt időszakban sem.
A közúti forgalom átvezetése folyamatosan biz-
tosított volt és biztosítva lesz a központ megnyi-
tása után is, hiszen ezt vállaltuk, ill. az építési 
engedély is erre kötelez.

Helyzetjelentés 
Az Akarattyán épülő Oktatási és Konferencia Központ kivitelezésének pillanatnyi 

 állásáról és a tervezett kikötőhöz kapcsolódó kérdésekről.
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- Sokan kérdezik, hogy a központba látogatók 
hol tudnak majd parkolni?
A létesítményen belül megfelelő számú parkolót 
létesítettünk, így az érkezők a környékbeliek és a 
nyári szezonban strandra érkezők jelenlegi parko-
lási viszonyait, lehetőségeit nem változtatják meg.
- A terület előtt húzódó közpark látogatható 
lesz?
Sok hiedelemmel ellentétben – a terület soha 
nem volt és nem is lesz elzárva senki elől, hiszen 
az közpark. Önkormányzati terület volt és marad. 
A Lido strand felől eddig is elérhető volt. Tudo-
másom szerint az önkormányzat a Lido strand fe-
lől nézve, még a konferencia központ területének 
elérése előtt, önkormányzati területen – gyalogos 
lejárót tervez és kíván megvalósítani a Koppány 
sorról.  
A beruházás keretében a konferencia központ 
Bezerédj strand felé eső kerítésének oldalán ala-
kítunk ki gyalogutat a partra.
- Térjünk át most a többeket foglalkoztató ki-
kötő kérdésére, mikorra valósulna meg? 
Mi, mint beruházók minden feladatot végrehaj-
tunk, amivel a tulajdonos megbíz, nyilvánvalóan 
és természetesen – a megfelelő tervek, engedé-
lyek birtokában. Igyekszünk a helyi a lakosság, és 
különböző civil szervezetek véleményét, javaslatát 
figyelembe venni. Ezért itt is megerősítem, hogy a 
kikötővel kapcsolatos további kérdések tisztázásá-
ra - megfelelő szervezés mellett - bármikor szemé-
lyesen is állunk rendelkezésre. Már most javaso-
lom egy tavaszi helyszíni fórum megtartását. 
Mint ismert, az engedélyezési eljárás előkészíté-
se folyamatban van. A tervezők összeállították a 
megfelelő tervdokumentációt. Részletezés nél-
kül: pl. előzetes vizsgálati dokumentációt, Natu-
ra 2000 hatásbecslést. Tervezőink kellő tapasz-
talattal és tudással rendelkeznek. A kikötővel 
felmerült kérdésekkel kapcsolatban az előkészí-
tés során az illetékes önkormányzatokat is meg-
kerestük. Nem ellenzik a kikötő megvalósítását. 
Balatonakarattya Község Önkormányzata a hon-
lapján már korábban közvetlenül elérhetővé tet-

te a dokumentációt és annak mellékleteit.
A létesítmény balatoni értelemben is kis kikö-
tőnek számít, hogy példát mondjak, a környező 
kikötők férőhelyei: a kenesei Marina 270, Aliga 
195, de a kisebb Balatonfői Yach Club és vízügyi 
kikötő is cca. 100. Ebből is látható, hogy a 40 
férőhely méretekben mit jelent. 
Amennyiben időben engedélyt kapunk a meg-
valósításra, úgy a kikötő átadását a konferencia 
központ átadásával együttesen tervezzük.
- Véleménye szerint, miért jó Akarattyának a 
konferencia-központ és a kikötő?
Nyilvánvalóan komoly bevételt jelent és generál 
majd az önkormányzat részére. Hozzáteszem, 
mert itt-ott elhangzott ennek ellenkezője – mi, 
mint beruházók jelen pillanatban is befizetjük 
a jogszabályban előírt adót az önkormányzat 
számlájára. 
Másfelől: Akarattyán egy korszerű, vonzó léte-
sítményegyüttes jön létre. Különösen hasznos 
ez az akarattyai lakóhellyel rendelkező munka-
vállalóknak, hiszen a konferencia-központban 
120-130, és amennyiben megvalósul a kikötő, 
ott további 8-10 új munkahely elérhetősége nyí-
lik meg. 
Másfajta munkalehetőségként villantanám fel a fa-
lusi turizmus fejlődésének lehetőségét, hiszen egy 
nagy esemény, konferencia rendezése esetén az 50 
vendégszoba nem elegendő az érkezők elszálláso-
lására. Ezért hamarosan megkezdjük az Akaraty-
tyán található szálláslehetőségek felmérését.
A kikötő tekintetében megemlítem még, hogy a 
mólószárak mellett a Bezerédj strand és a köz-
park területe felhomokolással növelhető. Ez 
különösen előnyös lehet a nyári szezonban a 
kisgyerekes családoknak, a divatos vízi sportesz-
közökkel vízreszállóknak (sup, szörf, kis vitor-
lás). A kikötő remek helyszíne lehetne a gyerme-
kek vitorlás-oktatásnak.  
- Hogyan fognak működni ezek a létesítmé-
nyek?
Bár az üzemeltetés jelen pozícióban nem az én asz-
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talom, de tudom, hogy annak előkészítése folya-
matban van. Az MNB mint tulajdonos, biztosítani 
fogja a lehetőséget mind a központ, mind a kikötő 
arra alkalmas szolgáltatásainak igénybevételére. 
Természetesen - előre sorolva az akarattyaiakat. 
Külön ki kell hangsúlyozni, hogy a konferen-
cia-központ egész évben működni fog. Szerintem 
ez a szezon megnyújtását jelenti, növelve Aka-
rattya csendes-időszaki pulzusszámát. Ugyanak-
kor - elhelyezkedéséből adódóan - nem zavarja a 
település életét, lakóinak nyugalmát. 

- Milyen szolgáltatásokra gondol? 
Például az akarattyai, önkormányzati és más 
szervezetek rendezvény helyszínének biztosí-
tására, a konferencia-központban működő étte-
rem és kávézó igénybevételére. Gondolok még a 
sportolási és szabadidő eltöltési lehetőségekre, és 
új terület nyílhat a helyi horgászoknak is.
Ma is van Akarattyán olyan, gyermekek vízi 
oktatásával foglalkozó vállalkozás, amely hely 
hiányában más Balaton-parti településen végzi 
tevékenységét. Szívesen jönnének ide a kikötő-
be. A közpark használatot az önkormányzattal 
kell egyeztetni.
A konferencia-központ egyedi adottsága a lagú-
na, ahova a kikötőn keresztül tudnak csónakok, 
elektromos hajók befutni. De ez a védett vízte-

rület az egyre népszerűbb modellhajó versenyek 
megtartására is alkalmas.
- Kérdésként merült fel a kikötő jel. Mit kell 
erről tudnunk?
A kikötő jel az egykori jelfára, az akarattyai Rá-
kóczi-szilfára utal. Jó tájékozódási pont lesz a víz 
felől, mint néhai elődje. Egy megcsavart szilfale-
velet jelképez a filigrán fémszerkezet. A fény-
szennyezés elkerülésére rejtett, derengő LED-vi-
lágítást készítettek a tervezők, nem pedig külső 
reflektorokat.
- Zárszóként mit tenne hozzá az eddig elmon-
dottakhoz?
Mint a beruházó képviselője és úgy is, mint 
ős-akarattyás, szívből kívánom, hogy az épülő 
konferencia-központ - és ha lehetőség lesz rá, a 
kikötő - hosszú-hosszú éveken, generációkon át 
örömet szerezzen az akarattyaiaknak az említett 
gazdasági lehetőségeken túl. 
Remélem, hogy itt találkozunk 2021-ben az aka-
rattyai Függetlenség Napján és az azt követő ren-
dezvényeken.
Végezetül: mindenkinek jó egészséget, áldott ka-
rácsonyt és boldog újesztendőt kívánok!
Köszönöm a beszélgetést!

Dr. Bánkuty Józsefné

Konrát Károly
Október 7.

Jó hírt mondok az akarattyaiaknak! Javaslatomra 
Magyarország Kormánya 2020 végéig biztosítja a 
balatonakarattyai református templom építésének 
teljes befejezéséhez szükséges forrást. Erre kaptam 
ígéretet Gulyás Gergely miniszter úrtól.

Köszönjük Magyarország Kormányának!
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Kati néni 1925 júliusában Mezőszentgyörgyön 
egy hétgyermekes család harmadik gyermeke-
ként látta meg a napvilágot Szarjas Katalin néven.
Itt kezdte, és végezte is el az általános iskolát. 
Tanulmánya után a családban tevékenykedett. 
Ebben a kis falucskában ismerkedett meg férjé-
vel, Horváth Jánossal, akivel 1948-ban házassá-
got kötöttek. 
Két gyermekük született: 1949-ben megszületett 
fiúk János, és 1952-ben leányuk Aranka.
A család 1951-ben elhagyta Mezőszentgyörgyöt 
és Aranka születése előtt Balatonakarattyára köl-
tözött.
Első otthonuk egy albérlet volt, majd 1963-ban 
az Iskola utcában építkeztek, és gyermekeiket itt 
nevelték tovább. A család tagjai innen jártak is-
kolába és dolgozni is.
Kati néni Balatonfűzfőn a Nitrokémiánál dolgo-
zott, majd 1980-ban innen ment nyugdíjba.

Négy unokája született. Első unokája Renáta 
1973 márciusában, második unokája Nikoletta 
szintén 1973-ban, de ő augusztus hónapban. 
1976-ban Noémi követte őket. A negyedik és 
egyben fiú unokája Zoltán 1978-ban született.
Nyugdíjba vonulása után Aranka lányának sokat 
tudott segíteni Balatonakarattyán a gyerekek ne-
velésében.
Az évek múlásával hat dédunokával is gyarapo-
dott a család:
1994-ben született meg első dédunokája Diana, 
őt követte 1996-ban Gabriella, 2004-ben Cas-
sandra. Ők Kanadában élnek, így csak képről és 
az új kommunikációs eszközökön keresztül lát-
hatja a dédi az unokáit. 2005-ben megszületetett 
negyedik dédunokája, Bálint. 2008-ban megér-
kezett Bíborka nevű dédunokája, akire már vi-
gyázni is tudott. Utolsó dédunokaként 2009-ben 
Hunor is a család tagja lett. 

Kati néni a mindennapjait kertészkedéssel, rejt-
vényfejtéssel tölti, kézimunkával foglalja le ma-
gát és szívesen van dédunokái körében.
Jó egészséget, tartalmas éveket és sok boldogsá-
got kívánunk Kati néninek és családjának!

Községünk legidősebb lakója, 
a 95 éves Horváth Jánosné Kati néni
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
NEMZETI GYÁSZNAP október 6.

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”

Aulich Lajos

EMLÉKEZZÜNK!
Ady Endre: Október 6.

Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott – hősi áron – 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. 

Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete 
alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Mártírhalálukkal egy napon végezték 
ki Magyarország első miniszterelnökét, Batthyány Lajost is Budapesten. Bár az Aradon kivégzett honvéd-
tisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban  az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisz-
tet tartja számon. Ők: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác,  
Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich 
János, Vécsey Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes. Haláluk napja a forradalom és szabadságharc 
vérbe fojtásának szimbóluma lett.
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Ki ne álmodott volna arról, 
hogy nekiindul és bejárja a vi- 
lágot? Hogy eljut mindenhova, 
minden egyes országba? Föld- 
vári András is erről álmodott. 

De ő meg is csinálta. És ebben 
a könyvben megírta saját törté-
netét.
 
Hiszen a szerzővel tényleg min-
den megtörtént már.

Vizet fakasztott egy mexikói 
dzsungelben, iskolát épített Kon- 
góban. Páholyból nézte a wa- 
gah-i határzáró üvöltőversenyt, 
és strandolt Grönlandon. Bele-
nézett az Ördög torkába Türk-
menisztánban, őrizetesként meg- 
nevettette a dél-szudáni főren- 
dőrt, nemkívánatos személy lett 
Vanuatun.
 
Átszelte az Egyesült Államo-
kat a 66-os úton és a helyszí-
nen élte át a 2004-es thaiföldi 
cunamit. Egyszer tíz reptéren 

járt egyetlen nap alatt - és két-
szer lépett át a 2020-as évbe. 
795 reptéren utazott át, 2650 já-
raton ült, a megtett távolságok 
alapján eddig 113-szor kerülte 
meg a Földet, és több mint 11-
szer juthatott volna el a Holdra. 
 
Van, akinek az utazás csak 
egy hobbi, van, akinek életfor- 
ma, de Földvárinak létfeltétel. 
A legnehezebb helyzetekben, a 
világ legképtelenebb helyszíne- 
in is feltalálja magát, és ami 
még fontosabb: sosem hagyja el 
humorérzéke.
 
Nyolcvan történet, melyekben 
a szerző, akárcsak Verne Gyu-
la hőse, a lehetetlent is meg-
próbálja, hogy teljesítse foga- 
dását...

Elmentem világgá! - 80 sztorival a Föld körül

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság fel-
hívása szerint szeptember 30. – Benedek Elek 
születésnapja – legyen a népmese napja.

Benedek Elek: A dicsekedők (népmese)

Volt egyszer egy ember, s annak három fia. Ez 
az ember két idősebb fiát mesterségre adta, az 
egyikből borbély, a másikból kovács lett. Kiseb-
bik fiának nem kellett semmiféle mesterség, az 
felcsapott katonának. Esztendő múlt esztendő 
után, a fiúk nem jártak haza, egyszer azonban le-
velet kaptak mind a hárman, hogy jöjjenek, ha 
még életben akarják látni az apjukat. Hazajönnek 

a fiúk, s hát csakugyan az apjuk halálán van. - No, 
édes fiaim - mondotta az öregember -, csakhogy 
még egyszer láthatlak! Mondjátok el nekem, 
melyik mire ment, jól kitanultátok-e a mester-
ségeteket, hogy legalább nyugodtan szállhassak 
az én koporsómba. Azt mondja a legidősebb: - 
Ne búsuljon, édesapám, mert én jól kitanultam 
a mesterségemet. Én úgy tudok beretválni, hogy 
a nyulat futtában megberetválom. - Na, ez igazán 
szép - örvendezett az öregember -, te, fiam, a jég 
hátán is megélsz. - Ne féljen, édesapám - mon-
dotta a másik legény, a kovács -, mert én meg úgy 
kitanultam a mesterségemet, hogy a lóra futtában 
felverem a patkót, meg le is veszem róla. - Ó, de 

A Magyar Népmese Napja 
2020. szeptember 30.
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jó, Istenem, ó de jó! - mondotta az öregember. 
- Hát te, fiam - szólt a legfiatalabbhoz -, milyen 
katona vagy, jól tudsz-e a karddal bánni? - Én-
e, édesapám? - kérdezte a legény. - Tudok biz’ 
én. Egyszer kimentem sétálni a legfényesebb ru-
hámban, s hát amint mennék az utcán, szakadni 
kezd az eső. Hej, uramteremtőm, mit csináljak, 
gondoltam magamban, most ez a cudar eső po-
csékká veri az én szép atillámat. De nem sokáig 
gondolkoztam, hirtelen kirántottam a kardomat, s 
olyan gyorsan hadonásztam magam körül, hogy 
egy csepp nem sok, annyi sem esett reám. Hej, 
bezzeg bámulták is a többi katonák, amikor visz-
szamentem a kaszárnyába, hogy nem vert meg az 
eső. Odajött a generális, megkérdezte, hogy mit 
csináltam. Mondtam, én nem csináltam egyebet, 

csak kirántottam a kardomat, s azzal visszaver-
tem az esőt. Derék vitéz vagy, fiam, mondta a 
generális, s egy zacskó aranyat adott ajándékba. 
- Ó, Istenem, Istenem - mondotta az öregember -, 
most már nyugodtan halok meg, megéltek mind 
a hárman a magatok emberségéből, nincs szüksé-
getek arra a pénzecskére, amit összekuporgattam. 
Éppen abban a szempillantásban jött a pap, hogy 
feladja az utolsó kenetet, s a haldokló ember, ami 
pénze volt, mind odaadta a papnak, hogy ossza 
ki a szegények közt. De bezzeg lekonyult az orra 
mind a három fiúnak, elment a kedvük a dicse-
kedéstől egész életükre. Az apjukat eltemették, 
aztán nyakukba vették a világot, mentek hárman 
háromfelé. Holnap legyenek a ti vendégeitek! 

Az ökörnyállal kezdődik, a mustszagú erjedés-
sel, a dáhliákkal, a színházi bemutatókkal és a 
japán-kínai háborúval; évszakok, egy idő óta ál-
talában háborúkkal kezdődnek. Az égre nézünk a 

sűrű szirupszínű égre, hallgatjuk a berúgott dara-
zsak dongását, a távoli bombák robbanását.
A délután meleg még. A természet szőlőcukorral 
táplálja gyengülő érlökését. A szökőkút tava pis-

Szeptember – Szent Mihály hava 
– Őszelő – Földanya hava

Márai Sándor: Négy évszak
Szeptember (részlet)

 „A természet az enyészet felé tart; de az ember sem tétlen.”

Szeptember az év kilencedik hónapja a Ger-
gely-naptárban, és 30 napos. A hónap elnevezése 
a latin septem szóból ered melynek jelentése hét, 
mivel a márciussal kezdődő régi római naptár 
szerint az év hetedik hónapja volt. A 18. századi 
nyelvújítók szerint a szeptember: gyümölcsö-
nös. A népi kalendárium Szent Mihály havának 
nevezi, az Arvisurák szerint Földanya hava. 
Szeptember 13. napja szerencsétlen napnak szá- 
mított a régi Rómában, ami ellen úgy védekez- 
tek, hogy szöget vertek a falba. A magyar embe- 
rek a hónap utolsó napjától tartottak, ezen a na- 
pon nem vetettek, féltek attól, hogy a vetés zöld 
marad és nem érik be.

A szeptember átmenet a nyár és az ősz között, a 
mezőgazdaságban ekkor történik a teljes beta-
karítás, a szüret, majd elkezdődik az őszi szán-
tás-vetés is. Ilyenkor nagyon fontos a megfelelő 
időjárás.

Népi megfigyelések:
-  ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok 

virágot hoznak még
-  ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosz- 

szú, meleg őszre lehet számítani
-  ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák és a 

fecskék korán útra kelnek, akkor hamarosan 
megérkezik a hideg idő
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log mint egy öreg ember enyves szeme, ravaszul 
és alamuszian.
Az ősz a Hűvösvölgyben kezdődik, valamivel a 

Vámház mögött, s a Nagykovácsi rétet megke-
rülve elhalad a Szép Juhászné mellett; így tart a 
város felé. Mire az Olasz-fasorba beér, már egé-
szen városias, lódenkabátos.

Délután négy és öt között kezdődik, mikor a „Ve-
roniká”-nál még cigányzene szól, s a hűvösvöl-
gyi cukrászdában szegény, nyugdíjas, beteg és 
rosszkedvű milliomosok szacharint tesznek ká-
véjukba. Valahol zene játszik, egészen régi és 
fellengős operarészleteket, például az „Udine” 
nyitányát. A kerti utak mentén a kőangyalok haj-
fürtjeit vérpiros szőlőlevél ékesíti. Mindez kissé 
édeskés, csiricsáré és túltömött, olyan mint egy 
olasz opera búcsújelenete. Elmegyek a „Veroni-
ka” előtt, s biztosan tudom, még tartogat az élet 
számomra valamit, ami egyszerre lesz orvosság 
és édesség, mámor és szőlőcukor. Megállok, kö-
rülnézek, várakozom.

A római naptárban csak sorszámneve volt, mi-
vel a nyolcadik volt a sorban. Elnevezése a la- 
tin octo szóból származik, melynek jelentése 
nyolc. 
Róma októberi ünnepei a márciusi jeles na-
pok tükörképei. A földműves, a halász, a hajós 
és a katona a márciustól októberig tartó nyárias 
időszakban volt aktív. Márciusban tolta vízre a 
hajóját, vette elő a szerszámait, fényesítette ki 
a fegyvereit, és októberben vontatta partra, rak-
ta el őket, illetve olajozta meg az utóbbiakat, 
hogy a téli nedvességtől be ne rozsdásodjanak. 
A népi kalendárium Mindszent havának nevezi, 
igaz, hogy Mindenszentek ünnepe már a követ-
kező hónap első napjára esik. Máskor is előfor-
dul, hogy az adott hónapban kezdődő csillagjegy 
időszakának jeles napja kapcsolódik a hónaphoz, 
bár maga az ünnepnap kiesik a naptári időszakból. 
Az Arvisurák szerint Magvető hava, hiszen az 
őszi vetés ideje ez a földeken. A 18. századi 

nyelvújítók szerint az október: mustonos. Hiszen 
az október a szüret hónapja a vele járó ünnep-
ségekkel-mulatságokkal együtt. A korai fajták 
szedését ugyan már szeptemberben elkezdik, de 
az „igazi” szüretet Teréz indítja 15-én. A tokaji 
aszúszőlőt pedig hagyományosan csak október 
végén, 28-án kezdik szedni: „Akár haszon, akár 
kár, Simon-Júda a határ” – szól a hegyaljaiak régi 
törvénye...
Népi megfigyelések:
•  ha októberben a hónap elején sok csillag esik, 

úgy szép idő lesz
• az októberi zivatar szeszélyes telet jelent
•  sok októberi eső, termékeny eső, vagy sok ok-

tóberi eső, sok decemberi szél
•  ha meleg október hónapja, hideg lesz a február
•  ha októberben fagy és szél van, úgy január hó-

napja enyhe lesz

Október – Mindszent hava 
– Őszhó – Magvető hava
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Az erdőnek olyan szaga volt, mint egy régi, nemes fából faragott ruhásszekrénynek. A tisztásra néha 
kilépett egy őz vagy egy öregedő moziszínésznő. Volt valami századon kívüli ez októberben. Soha 
nem éltem ilyen választékosan: az október sugártörésének oldatában lebegtünk, s csaknem jambusok-
ban szóltunk a pincérhez. A világ elegáns volt és illatos.

Márai Sándor: Négy évszak
Október (részlet)

Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.

Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.

Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.

Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.

Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.

Nagy László: Dióverés
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Az egyik internetes hírportál egyik cikkében fel-
sorol 10 magyar települést, ahová érdemes „mene-
külni” járvány idején. A rangos kilencedik helyén 
Akarattyát találjuk. „Varázslatos, rejtélyes, csön-
des, intim és sokkal inkább a mienk, mint nyáron”, 
ezek szerepelnek az okok között. Ezeket az oko-
kat az őslakosok és később mi, itt letelepedők is 
elmondhatjuk, hogy ezért választottuk Akarattyát 
állandó lakóhelyül. Megemlítik még, hogy „nem 
a legfelkapottabb, megfizethető és kényelmesen, 
gyorsan elérhető a főváros”.
Az idei nyáron azonban megszakadt ez a csön-
des intimitás. Sokan idemenekültek a fővárosból 
a vírus elől. Megélénkült az ingatlanvásárlási 
kedv, egyre kevesebb portálon találjuk az eladó 
táblát, sok az építkezés. A Gáspár telepen nyílt 
egy kisbolt, ami szintén tömegeket vonzott, és 
amire sajnos nem voltunk felkészülve.
Nagyon hiányoznak a rendezvények, ami egy 
közösség összetartó erejét növelik. Elmaradtak 
a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület ál- 
tal szervezett úszó és futó versenyek, elmaradtak 
a különböző főzőversenyek, kulturális rendez- 
vények és ünnepségek.
De az élet nem állhat le! Voltak azonban olyan 
események, amelyeket szigorú szabályok ke- 
retében megrendeztek. Az önkormányzat által 
a nyugdíjasok részére hagyományosan szerve-
zett hajókirándulás ugyan elmaradt, helyette 

ajándékkal, újsággal kedveskedtek a szép ko-
rúaknak. A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye- 
sület felavatta a Trianoni Emlékkövet, színvona-
las beszélgetős estet szervezett az operaház fő-
igazgatója, Ó-Kovács Szilveszter részvételével, 
valamint Raffay Ernő történész professzor 
tartott előadást Trianonról. A Balatonakarattyai 
Nyugdíjas Klubunk kirándulást szervezett kor- 
látozott számban. Lábteniszeseink idén is meg-
nyerték az országos bajnokságot, ezzel kivív- 
ták a jogot a BL sorozat részvételére. Kis atlé-
tánknak, Varga Grétának csodálatos szezon van a 
háta mögött, országos csúcsokat halomra döntött. 

Augusztus vége óta Balatonakarattyán az élet 
lassan kezd visszatérni a régi kerékvágásba. Me-
teorológiai szakkifejezéssel élve sajnos a járvány 
előrejelzései nem túlbíztatóak. Sajnos a neheze 
még hátra van. Ezért vigyázzunk magunkra és 
másokra is!
Bár Görgey Gábor író nem a járványra vonatkozó-
an írta az alábbi sorokat, de az idézet most nagyon 
aktuális: „… mit ér megannyi hír, betű, fénykép – 
az élmény érzékletessége mellett, amikor szem-
től szembe találkozunk az eleven szörnyűséggel. 
…mert minden kommunikációözön ellenére ter- 
mészetünk legmélyén Tamás lapul, a hitetlen: 
csak akkor hiszünk igazán, ha kezünket a vérző 
sebekbe mártjuk.”

Ventics áGnes

Ma délután csengetnek! Kimegyek megnézni, 
ki lehet az, postás már volt, Aranka szomszéd- 
asszony délelőtt átszaladt, nem vártunk senkit.

Örömteli meglepetésemre Zsapka Beáta asz-
szony csengetett, a nemrég egy éves Bendegúz 
kíséretében. Bejus a Balatonakarattyai Nyugdí-
jas Klubunk tiszteletbeli tagja, megalakulásunk 

óta mindenben segíti tevékenységünket, nem 
mellesleg az önkormányzat hivatalvezetője, a 
kisfia Bendegúz azonnal mosolygott és a kekszét 
is megosztotta volna, az összes fogát kivillantó 
mosolygással!

Az érkezés célja az volt, hogy bár az Idősek Napi 
megemlékezést a koronavírus megakadályozta, 

Balatonakarattya koronavírus idején

Idősek Napja
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tönkre tette, mint oly sok más rendezvényt is, a 
falu vezetése gondolt a 70 év feletti polgárokra és 
a nyugdíjas klubunk valamennyi tagjára idén is! 
Ha el is maradt a „megszokott” hajókirándulás és 
műsor, de nem feledkeztek meg Rólunk!
A címeres díszzacskó a település emblémás borát 
és az Akarattyai Napló Idősek napi különszámát 
tartalmazta, a lányok egy gyönyörű virágot is kap-

tak mellé.

Ebben az időszakban, amikor a vírus veszé- 
lyeztetettség miatt többen kimozdulni se mernek 
otthonról, jól esik, hogy ha valamennyiünk védelme 
érdekében közös rendezvényeink maradnak is el 
sorban, még se vagyunk elfeledve, gondolnak ránk! 

Akarattya! Mi szeretünk itt élni, mégha nem is 
akkora a nyüzsgés, mint Pesten, ahol az állandó 
lakásunk van, de csak akkor megyek fel, ha mu-
száj dolgom van! Aki tenni szeretne a faluért, az 
ne a FB-on fanyalogjon, jöjjön ide, van tennivaló 
mindenkinek, folytatódjon a beindult pozitív vál-
tozások sora!

kornis GyörGy

Gondolatok az öregségről
„Az öregség jele, amikor az embernek közérzete 
van.” A viccet félretéve, megosztok néhány gon-
dolatot az öregség előnyeiről és hátrányairól. 

Nemrég olvastam egy női magazinban, a ripor-
ter arról faggatta az egykor híres, profi modellt, 
hogy miért változtatta meg hajszínét természetes 

őszre, nem zavarja-e, ha idősebbnek nézik. Vála-
sza: „Ezzel én teljesen tisztában vagyok, de hol 
van az előírva, hogy az embernek fiatalítani kell 
magát? Nem szeretnék öregebbnek tűnni, de fia-
talabbnak sem feltétlenül. A célom, hogy érdekes 
és stílusos legyek.” 
(Pataki Ági)
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Magyarul, felvállalta a korát. Nem könnyű ezt 
megtenni egy olyan világban, ahol csak a szép-
ség és a fiatalság számít. Ezt sugallja az összes 
média. Nem volt ez mindig így. „Az ősi, érett 
kultúrákban az öregség olyan értéket jelenített 
meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kí-
vánatos volt. Az öregember akkoriban nem teher 
volt, hanem felbecsülhetetlen érték, nem azt néz-
ték, milyen múlandó a teste, hanem hogy ki lakik 
benne!” (Müller Péter)

Akkor nézzük csak, hogyan sütöget a természet 
lassú tűzön minket. Ugye a legszembetűnőbb a 
külső változása. Ha a tükörbe nézel minden nap, 
nem feltűnő a változás. De ha nem rutinszerűen 
nézel tükörbe, hanem egy kicsit elidőzöl, akkor 
megdöbbensz. Úristen! Ez én vagyok?

Vállalni kell a ráncainkat, amiért megdolgoz-
tunk! Híres emberek nagyobb veszélyben van-
nak, mint mi földi halandók. A reflektorfényben 
nehezebb megöregedni és ezért virágzik a szép-
ségipar plasztikai sebészeti ága. Elszörnyedve lá-
tom néhányukat a képernyőn. Nem is tudtam arra 
figyelni, hogy mit mondanak.  Állandóan a plasz-
tik rémképükön szörnyülködtem és azon gondol-
kodtam, hogy ők vajon szépnek látják magukat? 
Vagy megmondja-e nekik valaki, meg meri-e 
mondani nekik, hogy mennyire elcsúfították ma-
gukat. Csábító a fiatalság, de nem ilyen áron.

Nemcsak a külső, de a belső is megváltozik. 
Felerősödnek az érzelmek, érzékenyebben rea-
gálunk a külső változásokra. Hamarabb sírunk, 
Nyilas Misi, Nemecsek Ernő és a Baradlay fivé-
rek történeteit rendszeresen felváltva megköny-
nyezzük férjemmel.  Meg kell küzdeni önma-
gunkkal, az öregség és az elmúlás gondolatával. 
Meg kell küzdenünk a betegségekkel, amik szin-
tén a hangulatunkat befolyásolják. 

Véleményem szerint az öregségünket meghatá-
rozza az, hogy milyen viszonyban vagyunk a fia-
talokkal, a gyerekekkel, az unokákkal. Mondjuk 
el a véleményünket, de ne zsörtölődjünk és kriti-

záljuk őket állandóan. Mindig mondom a férjem-
nek (az idézet nem tőlem származik) „Ne kiabálj 
a gyerekeiddel, ők választanak majd nekünk szo-
ciális otthont.” Ez így egy kicsit durván hangzik, 
de van benne valami. Ne legyünk olyan öregek, 
mint Kodolányi János „Szép Zsuzska” című kis-
regényében az öregasszonyok:

„Őtőznek, viháncónak, a templom is vásár nekik. 
El kell má veszni a velágnak. Mink öregök, kén-
lóggyunk, űk bajikat sem érzik… Hej, biza, biza. 
Ahogy így kicsordult belőlük a baj, a vénség, 
ahogy ott dideregtek, fájlalták minden tagjukat, s 
egymást iparkodtak túlnyögni, túlsóhajtozni, Szép 
Zsuzska is érezte minden ízében, hogy beteg.”

De nézzük a pozitívumokat is. Az öregségben, 
vagy a nyugdíjas korban a legjobb a szabadság!  
Sokszor van olyan hétvége, amikor itt vannak a 
gyerekek és az unokák,  fejetetejére áll a ház és 
én is. Ilyenkor  elgondolkodom azon, de jó hogy 
nem kell hétfőn reggel felkelni és dolgozni men-
ni.  Megválaszthatjuk, mit csinálunk, hová me-
gyünk, mit olvasunk, kivel találkozunk.

A fiatalság megőrzésére tippek: legyünk nyitot-
tak az új dolgokra, fogjunk bele valami új tevé-
kenységbe, ami kikapcsolódást is jelent és mo-
zogjunk sokat, ha lehet a szabad levegőn.

A lényeg az, hogy öregnek lenni nem jó, de az 
öregség egy olyan állapot, ami sokszor rajtunk 
múlik, hogy jól vagy rosszul élünk meg. 

 Ventics áGnes
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Ez az év nem a Barátkozás Éve néven marad  
meg az emlékezetünkben! Március 6-án a vesz- 
prémi Bónusz Nyugdíjas Klub nőnapi rendezvé-
nyén vehettünk részt meghívásukra, március 7-én 
még jó hangulatban, vidáman töltöttük a Hon- 
védban a hurkát és a kolbászt, majd néhány nap 
múlva lecsapott a koronavírus a világra. Magyar-
országon is megváltozott az életünk egyik napról 
a másikra! Családok életének rendje borult fel, 
szülők, gyerekek, unokák korlátozták a szemé-
lyes találkozást, interneten tartották egymással 
a kapcsolatot. Fiam és menyasszonya ekkoriban 
jöttek haza Ausztriából (ott dolgoznak szállodá-
ban), a határon azonnal megkapták a kötelező 
hatósági karanténról a „piros cédulát”! Pesten 
töltötték el, de önkéntes döntésük alapján, a mi 
féltésünk okán (alulról-felülről a 70-et kerülget-
jük) önkéntesen ott maradtak. Májusi visszatéré-
sükig háromszor láttuk egymást, 5 m-ről puszit 
dobáltunk egymásnak! Most is összeszorul a tor-
kom, ahogy visszaemlékszem! 
És ez volt a helyzet minden nyugdíjas társunknál 
is, a kerítésnél tovább nem mentünk, és mi még 
szerencsések vagyunk, hogy nem egy lakótelepi 
ház 9. emeletén élünk, a kertbe ki tudtunk menni 
egy kis levegőzésre! A szomszédokkal is csak a 
„kerítéshíradó” működött, igyekeztünk figyelni 
egymásra, de ez volt a kapcsolattartás egyetlen 
módja a telefonon és az interneten kívül. Szemé-
lyes találkozás szóba sem jöhetett, féltettük ma-
gunkat és féltettük egymást!
Ez a helyzet rányomta a bélyegét a teljes klub- 

életre, elmaradt minden előzetesen tervezett 
programunk: a kirándulások, a rendszeres kéthe-
ti találkozók. A falu vezetése is lemondta vala-
mennyi programját, amelyekben mi mindig aktív 
részt vállaltunk.
Mi nyugdíjasok, maszkok varrásával tettük most 
hasznossá magunkat, amihez az önkormányzat 
szerezte be és biztosította az anyagot. Hatalmas 
segítséget jelentett Hanák Attila, a boltunk tulaj-
donosának felajánlása, aki hét közben, telefonos 
rendelés alapján, a napi szükségleteket saját ko-
csijával ingyenesen házhoz szállította, így ki sem 
kellett mozdulni otthonról, hatalmas KÖSZÖ-
NET érte, hálásak vagyunk neki ezért!
A tudatos védekezésnek, a felelős, egymásra is 
figyelő magatartásnak ismereteim szerint meg 
lett az eredménye, falunkból kórházba senki 
nem került, de klubunk tagjai közül senki nem 
is betegedett meg! Folyamatosan kapcsolatot 
tartunk Dr. Détár Biankával, orvosunkkal (egy-
ben önkormányzati képviselő is), aki kiemelt 
figyelmet fordít közösségünkre. Mivel már na-
gyon hiányzott egymás „láthatása”, szerettük 
volna a nyár elmúltával a maradék jó időt ki-
használni és egy szabadtéri, távolságtartós ren-
dezvénnyel megünnepelni az újrakezdést! Ennek 
jegyében egy kötetlen találkozót, beszélgetést 
szerveztük a körszínpad mellett, ahol sörben 
pácolt csülköt, grillkolbászt, virslit sütöttünk! A 
csülköt a Honvéd csülökfesztiválján szerettük 
volna megsütni, ahol egy éve I. helyezést értünk 
el a nyugiburgerünkkel. Az idén nyugicsülök lett 
volna sörben úsztatva, mézes-mustáros pácban, 
és bár leadtuk jelentkezésünket, de a fentebb em-
lített orvosi tanácsra figyelemmel visszalépett a 
csapatunk. Szerintünk - egybehangzó vélemény 
és kóstolgatás után - idén is lett volna előkelő he-
lyezésünk, de fő az egészség, a csülök meg sül-
jön! Kiváló hangulatban telt el a néhány óra, nem 
bántuk meg, hogy találkoztunk!

kornis GyörGy 

Újrakezdés 
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Amikor egyre több év van már mögöttünk, sokan 
keresik az új lehetőségeket, az új feladatokat. Pe-
dig egy nagyon fontos lehetőség ott hever minden-
ki lába előtt. Közösségben élünk, ahol az idősebb 
nemzedék nemcsak elénk élte az éveket, hanem 
előttünk élte le az éveket. A szemünk előtt mutatta 
meg, milyen élni, nevetni, küzdeni, egészen egysze-
rűen jelen lenni az életben.
Mindenki, a fiatalok és az idősebbek is, érdeklőd-
ve nézik a környezetüket, és amikor egy különleges 
ember kerül a látómezejükbe, és szinte minden sza-
vát, mozdulatát ellesik, megfigyelik, sőt erejükhöz 
mérten, utánozzák is. Azokat a személyeket, akiket 
így megfigyelünk és mintának tartunk, példaké-
peknek nevezzük. Példát adnak a viselkedésre, a 
kommunikációra, a probléma megoldásra, és akár a 
családi kapcsolatokra is. A példaképek inspirálnak, 
motiválnak, fejlődésre serkentenek. Ezt jól jelzi, 
amikor egy olimpikon meglátogat egy iskolát vagy 
egy nagyobb közösséget, akkor egyrészt megnő a 
helyi szurkolók száma, másrészt hirtelen egyre több 
gyerek szeretné ugyanazt a sportágat művelni. 
Gyerekkorban először a szülőkből, nagyszülőkből, 
később a tanárokból vagy a kortársakból válnak 
példaképek. Kamaszkorban ez gyökeresen meg-
változik. A 19–20. század fordulóján élt kamaszok 
többnyire a történelem és az irodalom nagyjai kö-
zül választották ki eszményeiket, addig napjaink-
ban a kamaszok számára a követni kívánt hősök 
elsősorban a sport, a popzene és a mozi világából 
kerültek ki. Egy 2000-es tanulmány szerint a ka-
maszoknak közel 60 százaléka igyekszik azonosul-
ni példaképével. Sokan még utánozzák az általuk 
sztárolt személy öltözködési szokásait, frizuráját, 
sőt a szavajárását is. 
Ugyanakkor nemrég egy örömtelien meglepő tanul-
mány került a kezembe, amelynek adatai szerint a 
fiatalok, fiatal felnőttek számára sokkal több inspi-
rációt jelentenek a sikeres, hétköznapi emberek: a 
családtagok, az ismerősök, a nagynénik, a nagybá-
csik, a nagymamák és a nagypapák, mint gondol-
nánk. Mivel a fiatalabbak számára a vágyott boldog-

ság elengedhetetlen része a munka és a magánélet 
egyensúlya, azok a körülöttük élő tapasztaltabb em-
berek jelentenek számukra követendő példát, akik 
mind hivatásukban, mind családi kapcsolataikban 
kiegyensúlyozottságot mutatnak.
Így mindenki előtt ott áll a lehetőség, hogy példakép 
legyen! Követendő életpélda! Minden idősebb 
ember – főleg azok, akik kapcsolatban vannak a 
fiatalabb nemzedékekkel – felteheti magának a kö-
vetkező kérdéseket:
•  én milyen példakép vagyok a fiatalabbak számára?
•  külsőmben milyen példát adok az öltözködésre, 

ápoltságra?
•  belső emberi értékeimből mit láthat meg a környe-

zetem?
• viselkedésem kiegyensúlyozottságot sugall?
• mennyire mutatok örömet?
•  mennyire látják rajtam, hogy meg tudok (tudtam) 

küzdeni a nehézségekkel?
•  mennyire mutatom meg a mostani élethelyzetem-

ből adódó lehetőségeket?
• mennyire vagyok kedves, mosolygós?
•  …. egyszóval, mennyire vagyok követendő pél- 

dakép?
Sokszor hallom, hogy „jaj, a mai fiatalok … ”, és 
gyakran odatenném mellé a következő felkiáltást, 
„jaj, a mai felnőttek … ”, „jaj, a mai példaképek … ”! 
Mindannyian példaképek lehetünk: vagy elrettentő 
példaképek vagy követendő példaképek. Ez már 
személyes döntés. 
Keresztény emberként nem tudok nem megemlíte-
ni egy számomra fontos példaképet, akire a katoli-
kusok egész október hónapban különleges módon 
emlékeznek: Máriát, Jézus édesanyját. Mária nem 
volt sztár, nem voltak különleges képességei. Egész 
egyszerűen hitvalló módon, tisztán, emberi érté-
keket felmutatva élte életét, teljesítette hétközna-
pi feladatait, örömteli helyzetekben tudott örülni 
és nehézségek idején tudott küzdeni. Ember volt. 
Példakép. Mi is legyünk azok!

M. Teréz nővér

Mindig van még egy lehetőség előttünk
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Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja, 
amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt sze-
retteinket. Sírjaikat a kegyelet virágaival díszít-
jük, meggyújtjuk az emlékezés lángját. Sajnos 
október végén, november elején a temetőket nem 
mindenki azért látogatja, hogy szerettei sírjá-
ra koszorút tegyen, s emlékezzen. Szomorú ta-
pasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetők 
közvetlen környezetében előfordulhat gépko-
csi-feltörés, táskalopás, kerékpárlopás, valamint 
a sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, 
továbbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó 
betörés, illetve besurranás. 

• Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződjenek 
meg arról, hogy a gépjárművet, kerékpárjukat 
biztosan lezárták! 
• Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják szemé-
lyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat az 
autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagy-

janak az utastérben! Az elkövetőkre jellemző, 
hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betör-
ni az ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó nem 
biztonságos tárolóeszköz! 

•  Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, miköz-
ben a sírt rendezik, még ha csak épp vízért vagy 
csupán a szemetes konténerhez mennek is. 

•  Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy 
kabátjuk belső zsebeiben tartsák! 

•  Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben 
tartózkodnak! 

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet 
fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá 
válás megelőzése érdekében kérjük, hogy Önök 
is fokozottan figyeljenek magukra, értékeikre!

BalaTonalMádi rendőrkapiTányság

Forrás: VMRFK, Bűnmegelőzési Osztály

Legyen óvatos 
a temetőlátogatáskor!

Gratulálunk Simon Kata Rebekának
Szeretettel tájékoztatom Önöket, hogy a nyár ele-
jén Simon Kata Rebeka 4. éves művészeti hall- 
gató, felkérést kapott a balatonfőkajári katoli-
kus hívektől. A felkérés témája, hogy Árpádházi 
Szent Erzsébetet fesse meg egy 100 x 150 centi-
méteres olajképben. A kép 2020. 09. 04. napján 
elkészült és a balatonfőkajári katolikus templom-
ban még aznap felszentelésre került.
Azért osztom meg ezt a jó hírt, mert talán mindany-
nyian büszkék lehetünk településünk kis tehetségére.
További szép őszt kívánok mindenkinek! 

lőkös kaTalin
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November van. Egyre rövidebbek a nappalok, egyre 
hosszabbak az árnyékok és egyre színesebbek a fák. 
Az időjárás lassan beszorítja az embereket a házak 
falai közé, ahol a hétköznapi események zajlanak. 
Főzés, mosogatás, egy kávé délután, talán egy kis 
beszélgetés, estére közös kérésre sült alma készíté-
se, közös társasjáték este, vagy csendes olvasás egy 
meleg tea mellett. Hétköznapinak mondott esemé-
nyek, de valóban csak azok?
Thorton Wilder, amerikai dráma- és regényíró egyik 
műve jutott eszembe erről, A mi kis városunk, amely 
1938-ban Pulitzer-díjat nyert és meghozta a hírnevet 
is az író számára. A regény 1904-től 13-ig játszódik 
le, a new-york-hampshire-i Grower's Corner-ben, a 
Gibbs és a Webb család áll a középpontban, akik 
rendkívüli eseményektől mentes életet élnek a vi-
déki kisvárosban. A gyerekek reggeli után szüleik 
jótanácsait meghallgatva megkeresik könyveiket 
és elindulnak az iskolába, Mrs. Gibbs kötényéből 
megeteti a csirkéket, aztán beszélget szomszédasz-
szonyával, aki háza küszöbén ül és zöldbabot tisztít 
amit majd el is tesz télire, Mrs. Webb arról mesél, 
hogy a lányok zongorázni tanulnak az iskolában és 
némelyik már Händel „Largo”-ját is el tudja játsza-
ni. S közben szerelem szövődik a két szomszédház 
gyermeke: Emily Webb és George Gibbs között. 
Ugrunk egyet az időben és már eljegyzés van a két 
fiatal között, lakodalom, zene és tánc; megint ug-
runk egyet az időben, és már a temetőben vagyunk. 
Bár a temető környéke az évek alatt alig változott, 
a dombok éppúgy zöldellnek, a régi sírok mellett 
azonban új sírokat látunk, ismerősök sírjait, és egy 
friss sírhantot is. Most helyezi végső nyugalomra a 
gyermekágyban elhunyt Emily-t. Az írói szabadság 
és fantázia itt bemutatja a halott Emily gondolatait 
is, aki nagyon szeretne visszamenni az életbe, mert 
nagyon hiányzik neki … Mik is? Ezek a hétköznapi 

dolgok. Most eszmélt csak rá. hogy rövid életében 
mi mindent mulasztott el. Vakon és értetlenül járt 
szerettei között, nem ismerte fel Isten nagy ajándé-
kának, a földi létnek igazi értelmét. Emily könnyes 
szemmel vallja be, hogy sose vette észre, hogy mi-
lyen értékesek a hétköznapi jótettek, milyen fonto-
sak a szerető családtagok. De az életet nem lehet 
kétszer élni. S a kedves, fiatal halott azzal a kései, 
megrendítő vallomással vesz búcsút, hogy mind-
nyájunk életének csupán a szeretet adhat elfogadha-
tó értelmet. Szeretettel elkészített reggeli, szeretettel 
átadott csésze kávé, szeretettel eltett zöldbab télire. 
Sok-sok apró esemény, amelyek mégis nagyon fon-
tossá válnak, mikor elveszítjük azt, akitől szeretettel 
kaptuk.
November van. A hónap elején mi is gyakran meg-
fordulunk a temetőkben, meglátogatjuk szeretteink 
sírjait, virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, és el-
mondunk egy imát. Talán nekünk is azok a pillana-
tok hiányoznak a legjobban, amikor tudtuk és érez-
tük, hogy jó együtt lenni. Hiányzik apu, ahogy ült 
reggel az asztal mellett és kérte az újságját. Akkor 
talán mérges voltam, hogy már megint nekem kell 
kimenni a postaládához, de most bármikor megten-
ném, csak még egyszer megtehetném!
November van. Talán még nem késő. Talán még 
tudok úgy odafordulni szeretteimhez, hogy sok-
szor, nagyon sokszor érezzem, hogy jó együtt lenni, 
jó szeretve lenni és szeretetet adni. Nem kellenek 
rendkívüli események, nem kellenek rendkívüli he-
lyek, nem kellenek rendkívüli dolgok hozzá. Egy 
újság, egy kávé, egy sült alma tányéron. És egy sze-
rető kéz, aki átnyújtja, és egy másik szerető kéz, aki 
elfogadja. Talán ezek a nagyon egyszerű hétköznapi 
dolgok nagyon is fontosak. Vigyázzunk rájuk.

M. Teréz nővér

A hétköznapi szeretet csodája
Mottó: „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

(Juhász Gyula)
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Koloska völgyi kirándulás 

2020.09.15.
Ahogy az LGT énekelte: Nem adom fel!
A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub tagjai se ad-
ták fel, hogy egymásra, barátainkra és magunkra 
vigyázva, a természet lágy ölén ne találkozzanak, 
ne szervezzenek közös programot!
Külön buszt béreltünk, nem kicsit, nagyot a lét-
számhoz (13 fő) képest, hogy elkülönítve tud-
junk ülni még a nem hosszú úton is.
Tíz órakor gyülekeztünk a szokott helyen, a 
kis-körforgalomnál, és bepakolás után elindul-
tunk az Arács melletti Koloska völgybe. Mivel 
a lányok 2-3 éve gyalog látogattak el ide, nagy 
teljesítmény volt, mivel 4 km a távolság, most 
lemértük. Szerencsére most a busz vitt bennün-
ket és a cókmókjainkat is. Ami nem volt kevés, 
mivel bográcsos paprikás krumplit szerettünk 
volna közösen főzni, amihez ugye nem csak a 
hozzávalókat kellett vinni, hanem a bográcsot, 
háromlábat, még a fát is, és persze az eszközöket, 
ivóvizet is, mivel a kút vize vizsgálat alatt állt a 
kiírás alapján!
A parkolóhelytől alig 100 m-re voltak az erdei 
asztalok, padok és a kiépített tűzrakó helyek, ott 
már nem kellett sokat cipekedni.

A ki- és lepakolás, helyfoglalás után előkerültek 
a kiránduláshoz és főzéshez „legfontosabb” hoz-
závalók, többen is kupicát, pálinkát kaptak elő és 
aperitifet kínáltak!  A lányok megkezdték a hoz-
závalók (krumpli, hagyma) pucolását, felvágását, 
eközben a fiúk, Laci és Gyuri felállították a bog-
rácsot, meggyújtották a tüzet alatta. 
A főzés irányítója Walter Zsuzsi volt, ki mert vol-
na neki ellentmondani, nála volt a nagy fakanál! 
De persze szokás szerint közös volt a „munka”, 
mindenki belekóstolt, megtette javaslatát! 
Amíg a krumpli és a kolbász „főtt a maga le-
vében”, néhány lelkes és aktív lány megmász-
ta a dombot, elindultak a kilátó meghódítására! 
Ahogy mondták a visszaérkezés után, szépet lát-
tak, bár kissé lihegős volt a hangjuk! 
Eddigre elkészült a kaja is, Pokornik Marika ki-
tette a csodás vödrös savanyúságát (a maradékot 
el is kunyeráltam tőle), és aki azt szereti, ecetes 
almapaprika is került az asztalra. 
Nem én voltam az egyetlen, aki repetát is szedett 
magának a bográcsból, így tisztára nyaltuk az al-
ját, jól lett feltérképezve a társaság étvágya és a 
belevalók mennyisége is!
Némi pihegés után eloltottuk a maradék parazsat 
(erre azért használható a kút vize), elpakoltuk a 
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főzési eszközöket, beültünk a buszba. Egyhan-
gú döntés volt, hogy hazafele álljunk meg Bala-
tonalmádiban egy finom fagyira, volt rá igény! 
Valóban nagy volt a választék és nem is bántuk 
meg. A fagyizó teraszán nyaltunk és még egy ki-
csit beszélgettünk. Ezek után buszra fel és irány 
haza!
Ismét egy kiváló hangulatú napot tudtunk eltölte-
ni egymással, közös örömünkre!
Talán az idei nyárias ősz ad még lehetőséget a 
szabadtéri találkozáshoz, mielőtt ismét beszorul-
nánk. Reméljük!

kornis GyörGy

Ókovács Szilveszterrel a Szépkilátásban
„Az Operaház Titkai”

A koronavírus-járvány miatt szigorúan maszk- 
ban, szabad téren tartotta meg a Balatonaka-
rattyai Fürdőtelep Egyesület szombat esti prog-
ramját: a beszélgetést Ókovács Szilveszterrel, a 
Magyar Állami Operaház főigazgatójával. 

Erre a Szent Mihály napra hideget ígértek a me-
teorológusok, és bizony be is jött a prófécia: na-
gyon hideg volt. 

Mindezek ellenére a szép számmal gyűltünk össze, 
és a hallgatóság nem csalatkozott elvárásaiban.

Ókovács Szilveszter kiváló előadó. Szepesvölgyi 
Anna, Budafok-Tétény alpolgármester asszonya 
kérdései nyomán nemcsak izgalmas, fordulatos, 
de ugyanakkor vidám és érdekfeszítő történetei-
vel bepillantást engedett ennek a hatalmas intéz-
ménynek, az ország legnagyobb művészeti vál-
lalkozásának mindennapjaiba. 

Amikor a programot szerveztük, még nem tudtuk, 
hogy meglepetésként vetítésben is lesz részünk. 
A hideget észre sem véve – amiben azért Karion 
borocskájának kortyolgatása is szerepet játszott 

– csodálkoztunk el az Eiffel Műhelyház létre-
hozásának folyamatán. A tervek egy grandiózus, 
pazar, multifunkcionális teret mutatnak, és ennek 
jelentős része már el is készült. Az épületben pró-
bák folynak, balettkar, énekkar, zenekar számá-
ra vannak megfelelő termek, ezenkívül diszlet-
tár, varroda, kisebb stúdiók, valamint ezer néző 
befogadására alkalmas beltéri és többszáz fős 
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Trianonról a történész szemével

A járványügyi előírások fokozott betartása 
mellett került megrendezésre Raffay Ernő 
professzor úr előadása 2020. szeptember 12-
én, szombaton a Szépkilátás Bisztróban.

Ismeretes, hogy a Balatonakarattyai Fürdőte-
lep Egyesület néhány hete avatta fel a trianoni 
diktátumra emlékezve a Trianon Emlékkövet, 
amelyet széleskörű közadakozásból hoztunk lét-
re a centenárium alkalmából. A fontos esemény-
hez méltó és emlékezetes műsort rendeztünk dr. 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész és Tolcs-
vay Béla művész úr közreműködésével, azonban 
egy avatási ceremónia sohasem ad lehetőséget 
a történelmi események elmélyedt és részletes 
megismerésére.

Ezért kértük fel professzor urat, hogy segítsen 
megértenünk a száz éve történt történelmi ese-
ményeket. 

A „Trianon okai, következményei és a megoldá-
sok lehetőségei” című előadás nagyon sok érdek-
lődőt vonzott. A Szépkilátás Bisztró külső tere 
teljesen megtelt, olyannyira, hogy még a belső 
étteremrészből is ki kellett hozni a székeket. 

Professzor úr felvázolta a XIX. századi Európa 
és benne az Osztrák-Magyar Monarchia politikai 
és gazdasági helyzetét, a történelmi Magyaror-
szágon élő nemzetiségek állapotát, a millenniu-
mi időket, majd az első világégés befejeződésé-
vel létrejött állapotokat, azokat a körülményeket, 
amelyek a trianoni diktátum aláírásához vezettek.

Az eredetileg egy órásra tervezett előadás nagy 
sikert aratott, a sok kérdés megválaszolása és a 
dedikálás miatt kétszer annyi ideig tartott. 

Tisztelettel köszönjük Raffay Ernő professzor úr!

ránky eMőke

kültéri nézőtér található. Az Eiffel Műhelyház 
harmincnál több funkciót lát majd el, amikor tel-
jesen elkészül. 
A Magyar Állami Operaházban több mint 
1500 fő dolgozik azért, hogy számunkra, nézők 
számára az élvezet, az illúzió, a feltöltődés élmé-
nye tökéletes legyen. 

Emlékezetes este volt! 

ránky eMőkeForrás: https://www.opera.hu/hu/rolunk/terek-es-termek/
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NABE 25 éves történetének a folytatása

állandÓ programjainkrÓl 

1. Víz Világnapja (márc.22.) alkalmából ren-
dezett családi napunk a víz napI BalcsI partI. 
kezdetektől fogva Balatonkenesén, a Széchenyi 
parkban tartjuk. Ez a családi program 19 hely-
színen a Balaton körül kerül megszervezésre, na-
gyon népszerű az akarattyai és kenesei gyerekek 
körében. 

Célunk: a Balaton óvására, a tiszta ivóvíz fon-
tosságára, az öko-tudatos magatartásra, környe-
zetünk védelmére felhívni a gyerekek – szülők 
figyelmét. A gyerekeket játékos programokkal, 
feladatokkal, vízkóstolással, víz- témájú totóval 
várjuk, így szerezve ismereteket a tavakkal, 
a folyókkal, a vizekkel kapcsolatban.  Nagyon 
népszerű a „Vigyázz Rám” óriás társasjátékunk. 
Papírhajókat hajtogatunk, megkoszorúzzuk a 
Balatont és még lehetne sorolni az érdekesebbnél 
érdekesebb játékokat. Minden évben valami új 
ötlettel próbájuk gazdagítani ezt a programunkat. 

2014-ben „Kincsünk a víz” címmel rajzver-
senyt hirdettünk óvodás- és iskolás kategóriá-
ban. Szakmai zsűri döntött a helyezésekről. Az 
eredményhirdetésre  a parkban került sor. Rajz-
pályázatunkra beérkezett 123 alkotásból, vala-
mint a fotószakkörösök „vizes”fotóiból kiállítást 
rendeztünk, ami nagy sikert aratott. 

2015–ben annyiban változtattunk a programon, 

hogy 5 állomást alakítottunk ki, ahol az óvodá-
soknak, iskolásoknak vízzel kapcsolatos játé-
kos, ismeretterjesztő vetélkedőket kellett telje-
síteniük, a részvételt Balaton szelettel díjaztuk. 
Saját készítésű eszköztárunkat, egy-egy ötlettől 
vezérelve igyekszem bővíteni, így készítettem el 
a „Balatoni halfelismerő” fejlesztő játékomat 
is. Másik újdonságunk a Hova Dobod? hulla-
dékgyűjtő dobozaink, amivel a gyerekek a hulla-
dék szelektív válogatását gyakorolhatták.

2016-ban hagyományos programokon, játéko-
kon kívül érdekes vizes kísérletekkel készültünk 
Újabb eszközt készítettem a „Balaton kirakót”.  
Aki kérte, vízminőséget vizsgáltunk, öko– láb-
nyomot számoltunk, bemutattuk, hogy minek 
mekkora az ún. víz-lábnyoma, vagyis mennyi vi-
zet kell elhasználni az előállítás során. 

2017-ben a Víz Világnapja jelmondata a „Séta a 
vizeinkért” volt. A szlogenhez igazodva családi 
délutánunkat az iskola előtti forrástól indítottuk. 
A kellemes és hangulatos sétát egy-egy állomás-
sal szakítottuk meg, ahol különböző feladatok 
várták a résztvevőket, miközben hasznos is-
mereteket, élményeket szerezhettek. Például 
rögtönzött „patakátugrás”, találós kérdések, 
kispatak élővilága, Nepomuki Szent János-szobor 
története, vizes villámkérdések, vízkóstolás, ahol 
érdekes módon az össznépi kortyolgatás végén 
egyöntetűen a kenesei csapvíz vitte el a pálmát. 
Sétánk a Széchenyi parkban ért véget, ahol a ha-
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gyományos, játékos vetélkedővel folytattuk csa-
ládi napunkat. 

2018-ban, immár második alkalommal a kenesei 
kispatak menti sétával kezdtük a Víz Világnapjá-
nak ünneplését. Újdonságként hatott a Kék, sár- 
ga,…zöld! elnevezésű oktatócsomag, amit nagy 
érdeklődés mellett vettek birtokukba a gyerekek. 
A játékot a Csalán Környezet- és Természet-
védő Egyesülettől kaptuk. Az oktatócsomagot 
előzőleg folyamatosan mutattuk be a kenesei 
Kippkopp Óvoda csoportjaiban és az akarattyai 
Szilfa Óvodában, valamint az iskolában: óvónő 
ill. tanítónő tagjaink jóvoltából. A csomag na-
gyon tartalmas, környezetvédelmi, szelektálási 
ismereteket nyújt a gyerekek számára változa-
tos, játékos formában. A nap végén ismertettük 
az „Adjunk nevet kenesei kispatakunknak” 
elnevezésű pályázatunk eredményét, zárásként 
pedig a tóparton verssel, énekkel köszöntöttük a 
magyar tengert, majd hagyományainkhoz híven 
megkoszorúztuk a Balatont. 

2019–ben a neves világnap szlogenje, a „Vizet 
mindenkinek!”, arra a sajnálatos tényre hívta fel 
a figyelmet, miszerint milliók élnek a világban 
úgy, hogy nincs számukra elegendő és megfelelő 
vízmennyiség. Az immár sokéves hagyománnyal 
bíró világnapi rendezvényre összegyűlt csapat az 
első állomástól az utolsóig a kenesei Bakó-patak 
mentén bandukolva gyűjtötte az élményeket és 
a hasznos ismereteket. Újdonságként rendez-
vényünkön Kerti Teréz a Magyar Origami Kör 
tagjai, origami hétvégéjük egyik programjaként 

vettek részt, ehhez igazodva tartottuk vasárnap 
helyett szombaton, a Víz Napi Balcsi Partinkat. 
Csodálatos kézügyességüket bemutatva, origami 
foglalkozással gazdagították rendezvényünket, 
mi több, meglepetésként egy balatoni akvári-
umot is készítettek számunkra. Újabb rajzpá- 
lyázatot hirdettünk iskolások részvételével, vers-
illusztráció kategóriában, az óvodásoktól pedig 
képeslapot vártunk a nyári élményeikről. A dé-
lután utolsó előtti „felvonásaként” ismertettük 
meghirdetett rajzpályázat eredményét.

2020-ban sajnos a elmaradt ez a rendezvényünk.

2. Föld napja (ápr.22.)

Ebből az alkalomból, folytatva elődeink mun-
káját 2014-ben palántavásárt szerveztünk Bala- 
tonakarattyán. „Helyben – olcsóbban – szebben” 
- vásárunk szlogenje arra buzdított, hogy az 
emberek közvetlen környezetükben tudják meg-
vásárolni virág-, fűszer-, paprika- és paradicsom-
palántáikat. 2015-től az Akarattyai Nyugdíjas 
Klub viszi tovább ezt a kezdeményezésünket.

„A Földet nem nagyapáinktól örököltük, ha- 
nem az unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Elgondolkodtató ez a mondat! Ebből az alkalom- 
ból évről–évre mindig valami környezetszépítési 
akciót szervezünk, pl. szemétszedés, parkok kia-
lakítása, örökbefogadása, virág- és faültetés. 
2016 óta csatlakozunk az országos „Te Szedd!” 
akcióhoz.

3. Környezetvédelmi Világnap: június 5-ét 
1972-ben, az ENSZ első, „Ember és bioszfé-
ra” címet viselő környezetvédelmi világkonfe-
renciáján nyilvánították Környezetvédelmi Vi- 
lágnappá. Célja, hogy felhívja a figyelmet a 
környezetszennyezés tényére és annak következ-
ményeire, valamint előmozdítsa a közös gondol-
kodást és ösztönözze a közös cselekvést. A kör-
nyezeti ügyek 1972 óta jóval összetettebbek és 
bonyolultabbak lettek. Ugyanakkor ma már nem 
kell bizonygatnunk, hogy ezek az ügyek fontosak 
a mi egészségünk miatt is, és unokáink bizton-
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sága miatt is. A Környezetvédelmi Világnapot 
2016 óta a Nők a Balatonért Egyesület igazán 
méltó módon, a „Jövőd a Balaton” Zöld Fesz-
tivál névre keresztelt programjával ünnepli, kö-
szönti. Minden évben más-más település NABE 
csoportja szervezi meg a fent leírtak szellemében 
a fesztivált, ahol lehetőség nyílik településünk, 
csoportunk, tevékenységünk bemutatására. 

2016-ban Balatonalmádiban szabadtéri kiállítást 
rendeztünk a Vizek és mesterségek kiállításunk 
anyagából. Erre az alkalomra készítettük el cso-
portunk tevékenységéről szóló bemutatkozó le-
porellónkat is. 

2017-ben siófoki csoport rendezhette meg ezt a 
nagyszabású közös rendezvényt. Minden csoport-
nak biztosítottak sátort. Mi 13 fővel vettünk részt 
ezen a rendezvényen. Kiállításunk nagy sikert ara-
tott, egyöntetű vélemény volt, hogy ha lett volna a 
kiállított tárgyak között verseny, akkor azt mi nyer-
tük volna. Kiállítási tárgyaink: ÖKO-BABAHÁZ, 
régiből újat (újrahasznosított tárgyak), saját készí-
tésű játékaim (Balaton kirakó, Kulcsos játék, Bala-
toni halfelismerő), Szűcs Anikó Balatonról készült 
fotói. Kézműves foglalkozást is tartottunk, ahol 
papírgyöngyöt lehetett készíteni. Nagy tetszést 
aratott a „Hova dobod?” szelektív hulladékgyűjtő 
kartondobozos játékunk is. 
Folytatása következik …

Újabb sikeres pályázat: 
„Sportolj Velünk Akarattyán 2021!”

Örömmel tesszük közzé, hogy a „Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap keretében civil közös-
ségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” 
pályázaton a „Sportolj velünk Akarattyán 
2021!” pályázatunk megfelelt a pályázati ki-
írásban meghatározott tartalmi értékelési szem-
pontoknak, ezért a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület 595 ezer forint támogatásra jogosult.
Gondolatban akár most is lehet készülni a köz-
kedvelt nyári akarattyai családi megmozdulások-
ra, sporteseményekre! 
Július utolsó szombatján rendezzük a „Fuss 
velünk a Magasparton” futóversenyünket, rá 
egy hétre – augusztus első szombatján – pedig 
a „Függetlenség napi úszóverseny” kerül sor-

ra. Ez a rendezvény persze időjárásfüggő, de re-
ménykedünk a legjobbakban. Júliustól augusztus 
20-ig pedig a „Tornázz velünk a Magasparton” 
torna vár mindenkit szombat reggelenként. 
Ahogy korábban is, a részvétel most is ingye-
nes lesz, sőt a résztvevőknek apró meglepetéssel 
szolgálunk!
Idén – a tornát kivéve – a járvány nem tette lehető-
vé rendezvényeink megtartását, ezért jövőre újult 
erővel készülünk majd! Készüljenek Önök is! 
Mindenkit szeretettel várunk!

Ránky Emőke
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A Wikipédia így ír a Kékszalag versenyről: „A 
balatoni Kékszalag nemzetközi  távolsági vi-
torlásverseny, a tavat megkerülő sportesemény, 
amelyen közel harmincféle hajóosztályban hir-
detnek eredményt az alapvetően túra jellegű 
hajók között. A verseny ma Európa legnagyobb 
presztízsű, leghosszabb távú és a legtöbb regiszt-
ráló tókerülő túraversenye vitorlás hajók számá-
ra. Táv: 155 km légvonalban, 48 óra alatt kell 
teljesíteni.”

Nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ezen a ran-
gos versenyen idén a Bercsényi Kishajós Társa-
ság két tagja is dobogós helyezést ért el a saját 
osztályában.

HAJDÚ GÁBOR a 15-ös túrajolle osztályban a 
Mokány nevű hajóval harmadikként ért célba.

KŐHALMI PÉTER Folkboat osztályban a 
Mormota nevű hajó legénységeként Szamódy 

Zsolt Olaf vezetésével első helyen végzett. Vele 
beszélgetek a vitorlázás szépségéről, a verseny-
zés izgalmairól, a balatoni életérzésről.

- Miért pont a vitorlázást választottad?

Nagyon sok sportot kipróbáltam, állandóan ver-
senyeztem. Az anyasportom a sífutás volt 6 éves 
koromtól 26 éves koromig, a Miskolci Honvéd 
Sportegyesületben kezdtem, majd a BKV Előré-
ben folytattam. 10 évig siklóernyőztem, ami na-
gyon balesetveszélyes sport. Nincs is olyan test-
részem, ami ne törött volna el! Tíz év versenyzés 
után elegem lett, nyugodtabb életre vágytam. A 
Miskolc melletti Mályi tavon kezdtem el vitor-
lázni, először csak mancsaftoltam. A Mályi tavon 
a szélviszonyok kedveznek a vitorlázóknak, jó 
tanuló pálya.

- Első hajó?

Egyik barátom vásárolt egy Kalózt, amit feles-
ben használtunk. A hajót Kandúrkának hívták, 
Szántódon tároltuk, de sajnos nem volt valami 
jó állapotban. A vitorlája olyan volt, mintha a 
zokninkat húztuk volna fel az árbocra. De ez csak  
az egyik hibája volt. Elhatároztuk, hogy feljavít-
juk. Elolvastam az összes magyar szakirodalmat, 
sőt még külföldieket is tanulmányoztam.

- Mikor határoztad el, hogy komolyabban 
fogsz foglalkozni a vitorlázással?

Egyik nagynénémnek van itt Akarattyán telke. 
Sokszor átvitorláztam Szántódról Akarattyára. 
Szeretem ezt a keleti medencét, szerintem ez a 
Balaton legszebb része. Amikor a kislányom 
kezdett felcseperedni, már szűkös volt a Kalóz.

- Mikor került szóba a versenyzés?

2016-ben Kínába utaztam egy fotográfus társaság-

Beszélgetés Kőhalmi Péterrel 
„Kékszalagos” portré



S2020. szeptember–október

31

gal, amelynek tagja volt többek között Szamódy  
Zsolt Olaf fotóművész is. Összebarátkoztunk. Ki-
derült, hogy ő is a víz szerelmese. Elhatároztuk, 
hogy elindulunk az év utolsó túra versenyén, a Dér 
kupán. Sajnos azonban lekéstük a rajtot. Utána 
sokat találkoztunk a vízen és vízen kívül is. Volt, 
hogy családostul a Balaton közepén „összebabáz-
tunk” (így nevezik a vitorlázók, amikor a hajói-
kat összekötik), aztán ment mindenki a dolgára. 
2018-ban kezdtem mancsaftolni versenyeken. So-
kat tudtam segíteni meteorológiai ismereteimmel, 
amit a siklóernyőzés idején tanultam.

- Kékszalag?

A Kékszalag versenyt mindenkinek ajánlom. Ki-
mondhatatlan élmény, varázslatos! A vitorlázás 
minden szépsége és nehézsége előfordul. Gyen-
ge szél, erős szél, váratlan fordulatok, csillaghul-
lás. Fantasztikus!

- Mire vagy a legbüszkébb?

A Kékszalagon elért eredményemre. Nem hiva-
tásos versenyzőként, külön rajtengedéllyel indul-
tam és a Mormota nevű hajó legénységeként első 
lettem a Folkboat osztályban.

- Civilben mi a foglalkozásod?

Fotográfus vagyok. Újságoknak készítek portré-
kat, zsánerképeket. (Péter ugyan nem árulta el, 
de én utánanéztem munkásságának. Ő Magyar 
Sajtófotó díjas fotográfus, társadalomábrázolás, 
dokumentarista sajtófotó kategóriában. Többször 
volt önálló kiállítása, a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének tagja.)

- Mit jelent számodra a vitorlázás?

Nekem a vitorlázás egy rekreációs tevékenység. 
De azért nem szeretek „laffogni” a vízen. Sok-
szor mondták már, hogy nem vagyok egy Litkey 
Farkas, vagy egy Fa Nándor, de én akkor érzem 
jól magam a vízen, ha pengére van húzva a hajó. 
Idén a járvány miatt sok időt voltam kint, 1500 
kilométer vitorláztam. 

- Volt baleseted vitorlázás közben?

Nem, sohasem. Szokták kérdezni, hogy viharban 
mit csinálok. Egyszerű a válasz: ülök a kocsmá-
ban! Vagyis nem megyek vízre. Természetesen 
az más, ha vitorlázás közben tör ki hirtelen a vi-
har. Azt meg kell oldani!

- Mit jelent neked Akarattya?

A kisgyerekek szoktak építeni maguknak egy 
„bungit”, ahol biztonságban és jól érzik magukat. 
Nekem Akarattya egy „bungi”!

Péter, köszönöm az interjút és kívánok neked 
még sok sikeres Kékszalagot!

Ventics áGnes
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Hírek az Akarattyai Vitorlás Egyesületről

A koronavírus és az egyesületben történt veze-
tőségváltás miatt sajnos a szokásos időben nem 
tudtuk megtartani Taslár Henrik vitorlás emlék-
versenyünket, így a verseny szeptember második 
hétvégéjén tolódott.

Újdonságként az egyik szomszédos kikötőben 
szokásos versenykiírást Süsi kapitány ötletgazda 
engedélyével alkalmaztuk: Nyárvégi Kisfröccs 
Kupa – vitorlás ünnepség címszóval. A különle-
gesség ebben a „versenyben” az, hogy a hajó cél-
vonalon történő áthaladása után még a legénység 
egy tagjának az alkalmi büfébe kellett befutni és 
meginni egy kisfröccsöt (gyerekek almafröcs-
csöt), és amikor koppant a pohár a pulton azt is 
mértük.
Az időjárás előrejelzés eleinte kedvezőtlen szél-

mentes időt ígért. Mindennek ellenére 10 hajó 
kormányosa jelentkezett a nevezésnél, akik ne-
vezési díjként befizették az 5KF – öt kisfröccs 
árának megfelelő összeget, persze a katamarán 
(kéttestű) hajóknak - kettő is volt - dupla díjat 
kellet bepengetni. Az egyszemélyes tekintetes 
zsűri gyors eligazítást tartott a kormányosoknak 
és az ott ténfergő legénységnek: A szélviszo-
nyokra való tekintettel egy egyszerű un. up and 
down (fel-le) pálya került kitűzésre – rajtvonal a 
Taslár Henrik Vitorlás Menedék  előtti víz terü-
leten. A rajtvonalat az Akarattya nevű Regina vi-
torlás-zsűrihajó és a kis piros bólya  jelentette. A 
felső pályajelet a Honvéd üdülőn túli vízkivételi 
mű jelentette, melyet megkerülve irány a rajt, ill. 
célvonal volt.
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A kezdeti gyenge szélben rajtoltak el a hajók. 
Hatalmas küzdelem alakult ki a rajt után, Molnár 
Csaba egymagában Rügen dingijével a víz felől 
érkező szélre tett. A 22 lábas hajók igyekeztek 
egymással küzdeni, a két katamarán az elején ne-
hezen találta meg a szelet.  Szerencsére a víz felől 
lengedező szél megélénkült és a hajók hamar el-
érték a forduló bólyát. Visszafelé a hajók enyhén 
hátszelezve próbáltak az élre törni. A katamará-
nok ekkor felgyorsultak és Valérió hajója Júlia 

kormányossal és Marcello mocóval az élre tört. 
A hagyományos balatoni 15-ös túrayolle Zömbik 
családdal komolyan veszélyeztette a katamarán 
elsőségét, de a szintén hagyományos balatoni 
Megyeri András kormányozta kalóz is feljött a 
harmadik helyre. A kedvező szélnek köszönhető-
en minden hajó limitidőn belül befutott a célba és 
a pulton is időben koppantak a fröccsöspoharak.

A eredményhirdető díjkiosztót jó hangulatban 
a kikötő szaletlijében tartottuk. Ahol a győztes 
résztvevők éremdíjat kaptak, a legjobbak pedig 
megosztva átvehették a Taslár Henrik Vitorlás 
Menedék Vándorkupát.

A díjkiosztó után a Tengó büfé jóvoltából remek 
hangulatú ebédben volt részünk a Bercsényi 
strandon. Következő eseményünk az egyesületi 
zászlórúd és lobogónk felavatása lesz. Reméljük 
jövőre, 2021-ben a távolmaradók részvételével 
folytatjuk hagyományos versenyünket!

ránky péTer

1 Nacra katamarán 
(kék)

Júlia, Dalma, 
Marcello,Valerio 12.29.34. 1ó29p34mp 12.36

2 Oszi 15 túrayolle

Zömbik Attila, 
Zömbik 

Zszanna, Német 
Balázs Oszkár

12.33.18. 1ó22p18mp 12.35

3 Kalóz
Megyeri András, 
Megyeri Gábor, 

Groó Dóra
12.54.36. 1ó54p36mp 12.58

4 Sirály  Avarcosta 23
Kőhalmi Péter, 

Győri Magdolna, 
Szamódy Zsolt

12.54.52. 1ó54p52mp 12.59

5 Beatrix Emilia Dékány Zoltán, 
Réfy Imre 13.02.41. 2ó02p41mp 13.16

6 Csáncsa katamarán 
(sárga)

Tóthmátyás Edit, 
Molnár Ferenc 13.05.34. 2ó5p34mp 13 11

7 Rügen yolle Molnár Csaba 13.10.38. 2ó10p38mp 13.22.

8 Cicka Micka Dehler
Oszter József, 
Szabó Balázs, 
Szabó Bertalan

13.17.59. 2ó17p59mp 13.26

9 Lorle Neptun 22 Klér András, 
Dsupin Mónika 13.20.10. 2ó20p10mp 13.25.

10 Vénusz 22 Gelsz György, 
Tóbiás Katalin. DNF  
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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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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:
Siófok�☎ 80/240-240
…………………………………………
Gáz: ügyfélszolgálat 
☎ 061/20/30/70-4749999
Gázszivárgás: ☎ 80/301-301
…………………………………………
Szemétszállítás: 
Vertikál Nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu
…………………………………………
Református Lelkészi Hivatal:
☎ 88/481-348
…………………………………………
Római Katolikus Plébánia Hivatal:
☎ 88/481-146
…………………………………………
Balatonakarattya Fürdőtelep 
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

Ady Endre: Október
(részlet)

Elnézem az őszi rózsát,
Bús halottját dérnek-fagynak...
Ne higgyetek a mosolygó,
Ködöt bontó, őszi napnak!

Október egy szeretkező,
Flastromos, vén, kacér asszony —
Hazug fénnyel azért csábít,
Hogy fagyával elhervasszon.


