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Függetlenség Napja
Megünnepeltük az idén is! Rohan az idő! Matolcsy Gyöngyi polgármesterasszony megnyitotta az 
ünnepséget. A Balkán Fanatik már harmadik alkalommal zenélt nekünk a Függetlenség Napján, pedig 
a tavalyiból ki is maradt. Nagy sikere volt Hevesi Tamásnak, aki szintén fergeteges koncertet adott. A 
kicsiket a Hókirálynő Meseszínpad zenés, díszletes mesejátékkal szórakoztatta, és megérkezett Frici 
bohóc, akit nagy ujjongás fogadott. Idén is elmondhatjuk, hogy nagy volt az érdeklődés, sokan voltak 
és egy fergeteges estét töltöttünk együtt. 

Dr. Bánkuty Józsefné
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Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önö-
ket az önkormányzat és a képviselő-testület ne-
vében abból az alkalomból, hogy eljöttek együtt 
ünnepelni településünk függetlenségi napját.

A mai nap az emlékezés napja, 6 éve volt a nép-
szavazás - ahogy telik az idő, lassan történelem 
lesz -, amikor elindultunk a saját önálló utunkon. 
Akarattya 2012. augusztus 5-én tartott népszava-
zással nyilvánította ki függetlenségét, és ezt min-
den évben megünnepeljük. Még nem érkeztünk 
el a teljes függetlenséghez, a vagyontárgyaink 
felett még mindig csak korlátozottan rendelkez-
hetünk, ami sok problémát jelent, és megfoszt 
bennünket a potenciális pályázati lehetőségeink-
től. Jelenleg peres eljárás van folyamatban a két 

település között. Az álláspontjaink nagyon távol 
állnak egymástól, messze még a megállapodás. 
Ma azonban álljunk meg, ünnepeljünk és le-
gyünk büszkék az eddig elért eredményeinkre! 
Higgyünk abban, hogy ezelőtt 6 évvel Akaraty-
tyán egy új, reményteli és cselekvő korszak nyílt 
meg, amely egy igazságos, emberi és békés Aka-
rattya alapjait teremti meg, azét az Akarattyáét, 
ahol az összefogás hazára talált.

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt 
látta, hogy honnan indultunk el„

Azt gondolom, az itt jelenlévők tudják, honnan 
indultunk el. Azt is tudják, meddig mentünk. de 
még messzire kell jutnunk együtt, karöltve, egy-
mást segítve, hogy megvalósíthassuk, amit célul 
tűztünk ki magunk elé. Egy független, állandóan 
fejlődő Akarattyát.

Terveink szerint szeretnénk tovább folytatni az 
elmúlt 4 évben elkezdett felújításokat, beruhá-
zásokat, tovább fejleszteni a települést. Tavaly- 
előtt ezen a napon adtuk át a műfüves focipályát, 
tavaly megvalósult az intelligens közvilágítás, 
amit pályázati pénzből és a költségvetésünk ter-
hére végeztünk el. Idén szezon előtt felújítottuk 
a strandjainkat, amit folytatni szeretnénk. Az 
idei év legnagyobb munkája lesz a TOP pályázat 
keretében elnyert kerékpárforgalmi hálózati út 
fejlesztése, ami közel 4 km új burkolatot jelent 
majd. Jelenleg 3 kerékpárforgalmi hálózati útfej-
lesztés érinti településünket, a saját jogon nyert - 
munkába járást segítő úthálózat fejlesztése, a Bala-
toni kerékpár-körút, és a Budapest-Balaton bicikli 
út, amelyek kiemelt beruházásként épülnek.

Leljük meg honunkat, otthonunkat e hazában, 
ebben a községben. Ez az ünnepnap pedig, ame-
lyet most megnyitok, legyen ennek a közös ott-
honnak, az ünnepi asztala, amelyet mindannyian 
körül vehetünk.

Függetlenség napi beszéd
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Az év minden napján megvan a lehetőségünk, 
hogy találkozzunk ismerőseinkkel, szomszéda-
inkkal, ha máskor nem is, a Függetlenség napján 
biztosan tudunk egy jót beszélgetni és ünnepelni.

Az elmúlt 6 évben közösen éltünk át szép és ne-
héz pillanatokat. Olykor vitázunk egy kicsit, de ez 
az élet sója, mely kell ahhoz, hogy észrevegyük 
azokat a pillanatokat, amikor segítünk egymás-
nak, ha baj van. Különbözőek vagyunk, de van 
bennünk egy közös pont, hogy mind akarattyai-
ak vagyunk, és akarattyaiként gondolkodunk, mi 
mindannyian kivesszük a szerepünket a közössé-
gi életből. Dolgozunk, építjük és szépítjük ottho-
nunkat, vagy éppen közösségi munkát végzünk. 
Itt szeretném megköszönni a civil szervezetek-
nek, a segítőknek a munkáját: a Balatonakaraty-
tyai Nyugdíjas Klub Egyesületnek, a Balaton- 
akarattyai Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület-
nek, a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület-
nek és a NABÉ-nak.

Vágyaink teljesüléséhez kívánok mindannyiunk-
nak sok erőt, derűt, jó egészséget, békességet! 
Találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor egy év múl-
va! Bízom benne, hogy a színes programokon jól 
érzik majd magukat, találkoznak barátaikkal, és 
kellemes órákat eltöltve, kicsit megpihenve, újult 
erővel folytatjuk munkánkat.

Szóljon ez a nap a függetlenségről, békességről, 
vidámságról, emlékezzünk majd vissza rá úgy, 
hogy tényleg ez volt a Függetlenség Napja, jól 
érezte magát Akarattya apraja és nagyja!

Jó szórakozást kívánok az előttünk álló szép  
estéhez! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hajrá Akarattya! Éljen Akarattya függetlensége!

Matolcsy GyönGyi 
polgármester
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- Mit gondol, még hány évig tart a vagyon-
megosztás és a határvita Kenese és Akarattya 
között?
Tekintettel arra, hogy mindkét település érdeke 
azt kívánta volna, hogy a megegyezés mielőbb 
létrejöjjön, ezért abban bíztunk, hogy kölcsö- 
nös kompromisszumok árán a peres eljárás elke- 
rülhető. A megegyezés létrejötte érdekében 
2015. év első felében tárgyalások kezdődtek a  
két önkormányzat között, amelyek végül is  
eredményre nem vezettek. Úgy gondolom, hogy  
az eredménytelenség nem róható fel Bala-
tonakarattyának, ugyanis mindent elkövettünk 
annak érdekében, hogy a két település között 
megállapodás jöhessen létre. 2015 óta is történt 
több egyeztetés a vita peren kívüli lezárása 
érdekében, azonban megállapodás aláírására 
egyik esetben sem nem került sor. 

- Mit jelent Balatonakarattya számára a 
megállapodás elmaradása?

Bár az elmúlt időszakban kidolgoztuk azokat a 
jogi konstrukciókat, amelyek lehetővé teszik 
Balatonakarattya működését, azonban tény, hogy 
Balatonakarattya Községnek jelen pillanatban 
lényegében nincsen ingatlan-nyilvántartási va-
gyona, az utcák, terek, parkok is Balatonkenese 
ingatlan-nyilvántartási tulajdonában állnak, a- 
mely a pályázati lehetőségeinket számos esetben  
korlátozottá és nehézkessé teszi. Ez a helyzet Ba-
latonakarattyának kifejezetten hátrányos, azon- 
ban ameddig a törzsvagyonunkat Balatonkenese 
nem adja át, addig ezzel a helyzettel és az ebből  
fakadó megoldandó jogi nehézségekkel kell 
szembenéznünk. 

- Jelenleg hol tart a peres eljárás?
Továbbra is fenntartjuk azt az álláspontunkat, 
miszerint az eljáró bíróságnak a határ megál-
lapítása körében nem áll fenn illetékessége, 
azonban jelenleg úgy tűnik, hogy az ügyben 
eljáró bíró a határkérdést is vizsgálni kívánja. 
Jelenleg ott tartunk, hogy a bíróság a határ kérdése 
tekintetében a második szakértőt rendeli ki annak 
ellenére, hogy Balatonkenese mindezidáig nem 
tette világossá a bíróság előtt, hogy a Leválási 
Bizottság által kijelölt határ a balatonkenesei állás- 
pont szerint miért nem felel meg a jogsza-
bályoknak. Balatonakarattyának továbbra is az 
az álláspontja, hogy a jelenlegi határ mind jogi, 
mind egyéb szempontokból teljes mértékben 
megfelelő. Ha az előbb említett második szakértői 
vélemény is elkészül, úgy várható, hogy a bíróság 
a jelenlegi határ tekintetében megfogalmazza 
álláspontját, és bízunk abban, hogy jóváhagyja 
a jelenlegi közigazgatási határokat. Az eddigi 
bírósági tárgyalásokból azt a következtetést lehet 
levonni, hogy vélhetően a peres eljárás még éve- 
kig eltarthat. Mint említettem, ez a helyzet Bala-
tonakarattya számára nem kedvező, azonban 

Beszélgetés dr. Imrédy Szabolcs 
alpolgármesterrel



Ö 2018. július – augusztus

6

sikerült kialakítani azokat a megoldási formákat, 
amely által a település még vagyon hiányában is 
képes működni, és képes látványosan fejlődni. 

-  A peres eljárást tekintve milyen eredménnyel 
lenne elégedett?
Igazán akkor lennék elégedett, amennyiben béké-
sen, peren kívüli megállapodással zárhatnánk le  
az ügyet, amely mindkét önkormányzat érdek-
einek megfelelő. Ha a peres eljárást nézzük, úgy a 
határ tekintetében a jelenlegi közigazgatási határ 
megerősítése az elérendő cél, illetve az, hogy a 
vagyonmegosztás során a vagyon felértékelésére 
szakértő közreműködésével korrekt módon ke-
rüljön sor, és a vagyonmegosztás a tényleges és 
reális vagyoni értékek alapján történjen. 

- Milyen a két település közötti együtt-
működés?
Tekintettel arra, hogy a törzsvagyon átadására 
nem került sor, ezért jogi értelemben számos 
esetben vagyunk kénytelenek Kenese hozzá-
járulását kérni különböző pályázatokhoz, illetve 
fejlesztésekhez. Jelenleg Balatonkenese részé- 
ről rosszindulatot nem tapasztalok, és bár az 
együttműködés esetenként kissé döcögős, de  
Balatonkenese a szükséges hozzájárulásokat 
kiadja, azonban a törzsvagyon átadására szá-
munkra érthetetlen okból nem hajlandó. 

- Korábban sok szó esett az ombudsmani 
jelentésről, ez az ügy, hogy áll?
Az ombudsman által kiadott jelentést néhány, az 
önkormányzatot rutinszerűen támadó személy  
igyekezett úgy beállítani, miszerint az ombuds-
mani jelentés az önkormányzat munkájával kap- 
csolatban fogalmaz meg kifogásokat. Az ombuds-
mani jelentésre írott önkormányzati válaszból 
egyértelműen kiderült, hogy az ombudsmani 
jelentés - vélhetően az előbb említett személyek 
által adott  - téves információk alapján készült, így 
az ombudsman az önkormányzat észrevételeinek 
ismeretében megküldött levelében csupán egyet-

len  -  jelentéktelennek minősíthető  -  kifogást tar- 
tott fenn, vagyis bizonyosságot nyert, hogy az 
önkormányzattal szemben megfogalmazott jogi 
kritikák teljes mértékben alaptalanok voltak. 

Köszönöm a beszélgetést!
Dr. Bánkuty Józsefné
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2018. május 30.

1./ Beszámoló Balatonakarattya község 
közbiztonsági helyzetéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Rendőrkapitányság 2017. évi 
beszámolóját - Balatonakarattya település köz- 
biztonsági helyzetéről - elfogadja. 

2./ a helyi civil szervezetek, egyházak pénz-
ügyi támogatásáról döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Nők a Balatonért Egyesülete 
részére Balatonakarattya Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének 9/2015. (V.20) a he-
lyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támo-
gatásáról szóló rendelete alapján 300 000,- Ft 
összegű támogatást biztosít, a Balatonakaraty-
tya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesülete részére  
1 500 000,- Ft összegű támogatást biztosít, a Pat-
rónus 2006 Balatonkenesei-Balatonakarattyai Ál-
latvédő Egyesület részére 100 000,- Ft összegű 
támogatást biztosít, a Balatonakarattyai Fürdő-
telep Egyesülete részére 1 180 000,- Ft összegű 
támogatást biztosít, a Római Katolikus Plébánia 
Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz ré-
szére 130 000,- Ft összegű támogatást biztosít, és 
a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesülete 
részére 860 000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

3./ az önkormányzat 2017. évi költségve-
tésének módosítása. Balatonakarattya Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete módosította 
rendeletét.

4./ javaslat a 2017. évi költségvetési zárszá-
madási rendelet és Beszámoló jóváhagyására.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megalkotta rendeletét.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép- 

viselő-testülete megtárgyalta a Közös Önkor- 
mányzati Hivatal vezetője által a belső kontroll-
rendszer működéséről szóló nyilatkozatot, mely-
nek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

5./ Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési 
tevékenység végrehajtásáról szóló Beszámoló 
jóváhagyására.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési 
tevékenység végrehajtásáról szóló beszámolót 
egyhangúan elfogadja. 

6./ Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szol-
gáltató Intézmény 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját és az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. 
évi ellátásáról készített átfogó értékelést elfogadja.

7./ Beszámoló a Balatonakarattyai szilfa 
Óvoda működéséről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 
2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóját 
elfogadja.

8./ beszámolÓ a gyermek, és felnőtt háziorvos 
tevékenységéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete a 2017. évi gyermek és felnőtt 
háziorvos tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.

9./ beszámolÓ a védőnő munkáJárÓl.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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Iskolakezdési támogatás
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idén is megalkotta az iskolakezdési 
támogatásáról szóló 5/2018. (VIII.1.) rendeletét.

A rendelet szerint iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

a) köznevelési intézményben, vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkás-
képző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rend-
szerű képzésben felsőfokú szakképzésben és képzésben részesül, és

b) 2018. január 1-jén és minimum fél éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonakarattya 
Község Önkormányzat közigazgatási területén, és

c) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továb-
biakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitel-
szerűen a településen él.

A támogatás legfeljebb 2018. szeptember 30. napjáig vehető igénybe.

Az iskolakezdési támogatás igénybe vételét megelőzően a kérelmet benyújtó szülőnek vagy hallgató-
nak írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról, a rendelet 1. melléklete szerint. A 
tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell.

Az iskolakezdési támogatás felhasználását utólag, 2018. október 31-ig számlákkal igazolni kell.

Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegé-
nek visszafizetésére kell kötelezni.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.balatonakarattya.hu/rendeletek oldalról, vagy átvehető Ba-
latonakarattya Község Önkormányzatánál (8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.). 

selő-testülete a védőnő munkájáról szóló 2017. 
évi beszámolót elfogadja.

10./ beszámolÓ a balatonfűzfői hivatásos 
tűzoltÓparancsnokság tevékenységéről. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

11./ Beszámoló a Balatonakarattya önkor-
mányzati élelmiszeripari és kereskedelmi 
kft. 2017. évi tevékenységéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a társaság 2017. évi üzleti évre 
vonatkozó beszámolóját jóváhagyja.
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Fogadják szeretettel óvodai beszámolómat  
a 2017/2018-as nevelési évről

Statisztika, helyzetelemzés:

A 2017/2018-as nevelési évben 27 fő gyerme-
künk volt. Ebből egy fő sajátos nevelési igényű, 
két fő beilleszkedési, tanulási, magatartási zava-
rokkal küzdő gyermek. 

A csoportunk megoszlása: 

Nagycsoportos óvodásaink közül 2018 szeptem-
berében 9 gyermek kezdi meg általános iskolai 
tanulmányait: 2 gyermek Balatonalmádi, György 
Dénes Isk., 4 gyermek a balatonkenesei általános 
iskolában, 2 gyermek Balatonfőkajáron, illetve 1 
gyermek a székesfehérvári iskolába nyert felvé-
telt.

A nevelési év kiemelt feladatai:

Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy gyermeke-
ink rendezett, nyugodt környezetben, családias 
légkörben élhessék gondtalan óvodás éveiket, a 
szülők pedig érzelmi és fizikális biztonságban 
tudhassák őket. Kiemelt feladatunk a gyerme-
kek jogainak és mindenekfelett álló érdekeinek 
képviselete. Olyan óvodát szeretnénk továbbra is 
megvalósítani, ahol az igényesség, egymás elfo-
gadása és tiszteletben tartása, a kiszámíthatóság 
alapvető emberi magatartás, és ez megnyilvánul 
a gyermekek szeretetteljes nevelésében és az em-
beri kapcsolatokban egyaránt. Fő célunk, hogy a 
gyermekeknek érzelmi biztonságot, a társas kap-
csolatok sokszínűségét jelentő óvodai környeze-
tet biztosítsunk, ezzel segítve közösségi életüket. 

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk az egészsé-
ges életmód feltételeinek biztosítását, egészség-
ügyi szokásaik kialakítását, erősítését.

Ezért fontos az átgondolt, megfelelő napirend, 
és heti rend kialakítása, amely a nevelésünk ke-
retét biztosítja. A folyamatosság, a tevékenysé-
gek egymás után való következése a nap minden 
szakában biztonságérzetet nyújt a gyermekek 
számára. A derűs, barátságos, otthonos kör-
nyezet, a mindig kedves, türelmes, mosolygós 
felnőttek jelenléte szintén elengedhetetlen ah-
hoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az 
óvodában. Arra törekszünk, hogy gyermekeink 
egészségesek, edzettek, gondozottak legyenek. 
Rendelkezzenek megfelelő egészségügyi szo-
kásokkal, ismerjék meg, sajátítsák el az óvodai 
élet legalapvetőbb szokásait. Kiemelten fontos 
a testi fejlődésük biztosítása, a mozgáslehe-
tőség, mozgásos játékok. Óvodai nevelésünk 
fókuszában a gyermekek állnak.  Egyik leg-
fontosabb feladatunk egymás elfogadása, a 
mások tiszteletére való nevelés volt. Az óvoda 
ez első szociális közösség, ahol meg kell tanulni, 
hogy rajtuk kívül más kis gyermekek is vannak, 
türelmesnek, empatikusnak, megértőnek lenni 
társainkkal. Közösségi életükben tanulják meg a 
társas érintkezés, alkalmazkodás magatartásfor-
máit. Sajnos évről évre egyre több kisgyermek-
nél tapasztalható valamilyen magatartási zavar, 
probléma. A prevenciót segítve az otthoni helyes 
napirend kialakításának szükségességére hívjuk 
fel a szülők figyelmét. Ezen felül még arra, hogy 
a gyermek legfontosabb szükséglete a biztonság-
szükséglet. Akkor érzi magát biztonságban, ha őt 
vezeti valaki (felnőtt) és tudja, hogy mi vár rá, 
meddig mehet el, hol a határ. Persze ő próbálko-
zik kitolni ezeket a határokat, de ha következe-
tesek vagyunk, megtanulja, hogy hol a határ. A 

Fiú (fő) Lány (fő) Összesen (fő)
Kiscsoportos 9 5 14
Középső csoportos 1 1 2
Nagycsoportos 6 5 11
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bizonytalan felnőtt, bizonytalanság érzetét kelti a 
gyermekben a biztonságérzet helyett. A nevelési 
év során hagyományainkat megtartva, sok színes 
programmal színesítettük a gyerekek minden-
napjait. Csak párat szeretnék kiemelni. Az első 
ilyen alkalom a Mihály napi vásár volt, majd a 
Tök jó hét, gyűjtöttük az ősz kincseit, amiből 
kiállítást szerveztünk, a Márton napi libázás, az 
adventi készülődés az óvodában, Mikulásvárás a 
Rákóczi parkban, majd az óvodában, sőt a mo-
toros Mikulások is eljöttek hozzánk a gyerekek 
nagy örömére. Az Idősek Világnapja alkalmából 
a Honvéd üdülőben köszöntöttük fel dalokkal, 
mondókákkal az ünnepelteket, Betlehemi mű-
sort adtunk a Rákóczi parkban, március 15-én a 
Szépkilátás vendéglőben ünnepeltünk, Gyerek-
nap alkalmából szintén a Rákóczi parkban kö-
szöntöttük a kisbabákat a Babák rózsakertjében. 
A mindennapok mellett a Pindur Pandúr, Áprily 
Géza, és Néró Kata zenés, interaktív műsorokkal 
csaltak mosolyt a gyermekek arcára. Kicsik, és 
nagyok egyaránt élvezték ezeket a műsorokat. 

Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg 
mindazok munkáját, akik segítették óvodai éle-
tünk működését! Külön szeretném megköszönni 
az óvodánk részére gyűjtött adományokat! 

A végén pedig egy gyerekszájat szeretnék önök-
kel megosztani:

„Én csak akkor voltam kórházban, amikor meg-
szültem (igen, nem elírás.), meg amikor vil-
lámlott a hasam. „   

Tisztelettel: 
zsoBrák Mária óvodavezető
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TOMBOL A NYÁR
2018 nyara igazán fáradságosan indult. Május végén és június elején mindenki gőzerővel dolgo-
zott, hogy nyitásra készen tudjuk fogadni a kíváncsian érkező vendégeket a Bercsényi strandon. 
A visszajelzések döntő többsége pozitívan vélekedik a megújult strandépületről és az itt  
kialakított napozóteraszról.Szerencsére a gyenge júniust erős július és augusztus követte, amihez a 
strand vérkeringését üdítő folyamatos sportprogramok is hozzájárultak.

VáGi Gyula strandvezető

Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony megnyitotta az ünnepséget. Dr. Valastyán Pál előadást 
tartott a 40 éve hazatért Szent Koronáról, Dudás Réka énekelt, Németh Péter református lelkész úr 
megáldotta az új kenyeret.

2018. augusztus 20.
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HÁRSFAFESZTIVÁL
Ha június vége közeledik, virágba borulnak a 
hársfák, melyek Balatonakarattya emblematikus 
fái. Ha virágoznak a hársfák, a Balatonakarattyai 
Nyugdíjas Klub Egyesület (melynek címerében 
is szerepel) megrendezi az immár hagyományos 
Hársfafesztivált. Ez év június 23-án a Rákóczi 
parkban található körszínpad volt a helyszíne. 
Nem kevés előkészítő munkával - az elhangzott 
vélemények szerint - színvonalas műsort sikerült 
összeállítani.
Lukács Tamásné Bea, az önkormányzat hivatal-
vezetője, nyugdíjas klubunk lelkes támogatója 
köszöntötte a szép számban megjelent érdeklő-
dőket és bemutatta a résztvevőket. Elsőként a 
Csajági Hagyományőrző Népdalkör tagjai álltak 
a színpadra, akik már 24 éve dalolnak együtt a 
maguk és mások örömére. Egy szatmári, majd 
egy balatoni dalcsokrot adtak elő. 
Őket az Örökifjú Bohémek követték, a tánc-
csoport 26 éve alakult, átlag életkoruk 75 év! 
Budapestről érkeztek, már a tavalyi rendezvé-
nyünkön is nagy sikert arattak. Egy korábbi Ki 
Mit Tud-on I. helyezést értek el, országos arany-
fokozattal. Különféle szalontáncokból tartottak 
kosztümös bemutatót.
Őket a fiatalság váltotta. Az Ars Nova Művészeti 
Iskola, amely Ősiben is működik, az idejáró gye-
rekek fő tevékenysége a tánc és az akrobatika 
alapjainak elsajátítása. Egyéni táncosuk, Cirák 
Lili a Happy produkcióját adta elő. A Peremarto-
ni Okos Tornások (4-9 éves kicsik) az idei évben 
tanult táncukat mutatták be, amelyet a tánc - és 
ritmusérzék foglalkozás keretében sajátítottak 
el. A Pearl Dance egyik tehetséges szólótáncosa 
Csóka Roberta, aki a Kitörés, és a Láda kincse 
koreográfiákat mutatta be, ő több országos ver-
seny első és második helyezettje.
A fiatalok ismét az Örökifjú Bohémek vették 
birtokba a színpadot, csak időközben átöltöztek. 
Fergeteges cigánytánc bemutatójukat a közönség 
folyamatos tapssal segítette, nagyon látványos 

volt a ruhájuk is és az előadásuk is!
Legnépesebb „vendégfellépőink”, a Bónusz 
Évek Nyugdíjas Klub tagjai Veszprémből ér-
keztek. Egy társastánc tanfolyamként kezdték, 
több mint százan, majd klubbá alakultak. Szám-
talan fellépés és verseny áll mögöttük, legutóbb 
50 fővel Cserkeszőlőre utaztak, az Országos és 
Nemzetközi Nyugdíjas Találkozóra, ahol szép 
eredményt értek el. A jelen lévőket Bodnár Ist-
vánné Zsóka, a klub vezetője és motorja köszön-
tötte. Elsőként csoportosan társastáncokat adtak 
elő. Ez után Tímár Lajos irányításával és narráto-
ri szövegével a Népek tánca bemutatója követte, 
sok nép táncának és dallamának megjelenítésé-
vel. Lajos folyamatosan vezet táncházat a megye 
több településén is, de rendszeresek a fellépése-
ik, bemutatóik is. Itt is, a közönséget bevonva 
táncházzá alakult a színpad, sokan beálltak és 
próbálkoztak a megfelelő lépésekkel. Élvezték a 
részvételt szemmel láthatóan.
A rendezvény zárásául Kornis György elnökhe-
lyettes köszönte meg valamennyi résztvevőnek 
és a kilátogató érdeklődőknek a jelenlétet és az 
aktív részvételt.

Mivel a résztvevők önkéntesen és ingyenesen 
vállalták a Hársfafesztiválon való fellépést, ter-
mészetesen teljes ellátást kaptak. A nyugdíjas 
klub tagjai bográcsban pörköltet főztek, melyet 
főtt krumplival és savanyúsággal kínáltak, olyan 
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sikere volt, hogy az utolsó cseppig elfogyott! A 
lányok rengeteg süteményt sütöttek, ezeket kínál-
ták utána.  A legvégén a nem kevés „maradékért” 
a közönség soraiból a kisebb- és nagyobb gyere-
kek is kaptak.

A műsor folytatásaként, az önkormányzat szer-
vezésében a Budapest Ragtime Band adott nagy 
sikerű koncertet! 

kornis GyörGy
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A focipályánál futottunk össze, nem először, és 
beszélgetésbe elegyedtünk, nem először, de ez 
most egy kicsit hosszabb lett, és írás is készült 
belőle.

Azt sokan tudják, hogy Ladányi Imre a pálya 
gondnoka. Azt talán kevesebben, hogy sok más 
dologgal is foglalkozik a falu érdekében. Minden 
kiderül ebből a beszélgetésből! 

- Tudom, hogy itt születtél Akarattyán, és így 
sokkal többet tudsz a régi dolgokról, mint én. 
Mesélj valamit ezekről a régi időkről!
Valódi bennszülött vagyok, és rajtam kívül már 
elég kevesen vannak, akik itt születtek. 1953 
márciusa óta folyamatosan itt élek. Jól érzem itt 
magam, nem vágyom innen el. Itt jártam általá-
nos iskolába, a postával szemben alsó tagozatba, 
majd az Iskola utcában (ahol most a polgármesteri 
hivatal van) felsőbe. Utána 67-70-ig voltam nap-
pali tagozatos ipari tanuló Balatonfűzfőn, és gép-
lakatos szakmunkás-bizonyítványt szereztem.  
A munka mellett elég sok iskolába jártam le-
velezőre és estire. Volt közöttük bentlakásos is, 
például a minősítő hegesztői bizonyítványt Esz-
tergomban így szereztem. Felkészültem rendesen 
több szakmából, nem kontárkodtam.

- Mind a gépek világából van? Elmondanád, 
mik ezek? 

Igen, mind vasipari szakma. Géplakatos, csőhá-
lózat- és berendezés szerelő, ebben a szakmában 
dolgoztam közel húsz évig főállásban nyugdíj 
előtt. Van lánghegesztő és ívhegesztő vizsgám, 
a targoncavezetői jogosítványom elektromos és 
dízel targoncákra is jó, van aggregátorkezelői, 
kazánfűtői szakmunkás-bizonyítványom. Vagyo-
nőr is vagyok mindezek mellett. 
Nem volt problémám sose az elhelyezkedés-
sel! Mindig aktívan dolgoztam, nem lazsáltam. 
Közel húsz évig voltam főállású vállalkozó itt 
Akarattyán. Nem adtam fel, mint sokan mások, 
csináltam végig. Az akarattyaiak szívesen hívtak, 
megbíztak a munkámban, így valamilyen szinten 
meg is éltem belőle. 
Sok embernek dolgoztam, köztük híres emberek-
nek is, például Kóbor Janinak és Matolcsy Gyu-
rinak. Az utóbbitól kaptam több dedikált könyvet 
is („Régi barátságom jeléül Ladányi Imrének” 
szöveggel). 
Most már hat éve nyugdíjban vagyok, mellette 
dolgozom az önkormányzatnál, mint pályagond-
nok. Előtte voltam ebédkihordó is, és most is sok 
más dologban segítek az önkormányzatnál. Ha 
valami vizes probléma van a strandon, nekem 
szólnak, megyek és megoldom. Itt van a park-
ban ez a vécé, korábban volt egy hölgy, aki négy 
órában itt dolgozott, de én szívesen elvállaltam 
társadalmi munkában. 
Minden rendezvényen aktívan részt vettem, és 
remélem a továbbiakban is így lesz. 

- Tudod, hogy most szombaton lesz a futás a 
magasparton? Nyitva lesz a vécé, ugye?
Nyitva lesz, természetesen. 
Bármi van, amiben tudok segíteni, szívesen me-
gyek, ha szólnak. Legyen az, például, szemétsze-
dés vagy bármilyen polgárőrséggel kapcsolatos 
feladat. 
Tavaly volt Kenesén a megyei polgárőrök főző-

Beszélgetés Ladányi Imrével
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versenye, elhoztam a harmadik helyet, az okle-
velet és a bronz kupát. Büszke is vagyok rá, mert 
ott a zsűrizés névtelenül történt, számozott éte-
lekkel, így nagyon korrekt volt, nem lehetett is-
meretség alapján eredményt elérni. 
Akkor is megyek segíteni, ha nem hívnak (bár 
ennek nem mindenki örül), mert szeretek hasz-
nos dolgokat csinálni. Tavalyelőtt az egyesületi 
padok egy részét is én betonoztam le a Kisfaludy 
sétányon. Idén a Rákóczi-fa körüli új kerítés ka-
puját készítettem el. 
Tavaly kaptam a díszpolgári címet az önkor-
mányzattól. A fiamtól tudom, hogy sokan írják a 
Facebookon, hogy milyen szépen rendben tartom 
a pályát. Akik ismernek, azt mondják, hogy meg-
érdemeltem az elismerést. Én azt mondom, hogy 
mások is rászolgáltak. Látom, hogy itt a rendez-
vényeken mindig részt vesznek a nyugdíjasok, 
például az Erdélyi Marika, aki ott van állandó-
an a kemence előtt. Másokkal együtt részt vesz 
a körforgalomnál, az Akarattya Klub előtt és a 
buszmegállóban a virágok ápolásában öntözésé-
ben, akárcsak Ica, Rozs Péter anyukája, Horváth- 
né Zsuzsa (aki osztálytársam volt) és a Szabó 
Szilvi. Ők is megérdemelnék ezt a díszpolgári 
címet. 

- Mi a feladatod a polgárőrségben?
Alelnök vagyok, és elég sok időt töltök szolgá-
latban, éves szinten 170-180 órát teljesítek a te-
rületen, ami egyáltalán nem kevés. Ez vegyesen 
nappali és éjszakai szolgálatot jelent. 
Már gyerekkoromban is részt vettem sok társa-
dalmi munkában (ahogy ezt akkor nevezték). 
Fiatal koromban volt itt Akarattyán önkéntes 
tűzoltó egyesület, aminek szintén tagja voltam. 
Jártunk versenyekre is, ha jól emlékszem, még 
nyertünk is. Akkor még csak kézzel pumpálós 
fecskendőnk volt. A vizet is lovas kocsin szállí-
tottuk a helyszínre. Először elmentünk a legkö-
zelebbi tűzcsaphoz, ott töltöttük fel vízzel. Az 
volt a fontos a falu számára, hogy mi voltunk az 
első elérhető emberek. 

Most is benne vagyok a katasztrófavédelmi csa-
patban. Ha valami történik, menni kell. 

- Milyen volt a szórakozási lehetőség régeb-
ben?
A hetvenes években alapítottunk egy zenekart, és 
az akarattyai rendezvényeken, például a szüreti 
bálon a Szépkilátásban, mi szolgáltattuk a zenét. 
Öttagú volt a zenekar, szólógitáros, basszusgitá-
ros, akkordgitáros, énekes, és én doboltam. Ren-
desen vizsgázott zenészek voltunk. 
Voltak hagyományos események, például a majá-
lis a Rákóczi téren. Fociztunk, öregfiúk a fiatalok 
ellen. Volt lepényevés, felmászás a májusfára, 
ringlispíl, virslievő verseny, sörivó verseny és ha-
sonló dolgok. Volt élet akkor is. Nem úgy, mint 
most, nem olyan programok voltak, mint mosta-
nában, de az is nagyon jó volt. 
Nekem az igazi szórakozásom, ami le is köt, a hor-
gászat, már 57 éve. Főleg akkor, ha fogok is halat. 
Hiába mondja valaki, hogy nem azért megy le, ak-
kor is csak szeret halat fogni. Ez ugyanolyan, mint 
a foci, ott is mindenki szeretne gólt rúgni. 

- Hány ember élt akkoriban Akarattyán?
Sokkal kevesebben, mint most. Amikor az Iskola 
utcában elkezdődött a szülői ház építése, rajtunk 
kívül három ház volt az utcában, Spergli Pista 
bácsié, André Laci bácsié és Horváth Jani bácsié. 
Az a környék, ahol most lakom (a Ságvári lakó-
telep), akkor még a balatonfőkajári tsz területe 
volt, cserjés-bokros dzsumbuj. Odajártunk nyi-
lazni, alsó utca a felső utca ellen. Akkor ilyen já-
tékok voltak, nem távirányítású autók. 

- Említetted a társadalmi munkát. Miket csi-
náltatok, volt valami szervezése ezeknek?
A Rákóczi Ferenc Horgászegyesület, aminek 57 
éve tagja vagyok, sokat szervezett. A horgászta-
nyán kívül a strandok rendben tartásában is aktí-
van részt vettünk. Végeztünk sokféle társadalmi 
munkát, amire éppen szüksége volt a közösségnek, 
például a kerítés elbontását a Bercsényi strandon. 
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Akkor összetartóbb volt a közösség. Amikor én 
építkeztem, az osztálytársaim jöttek, és kaláká-
ban segítettek a házat felépíteni. Ez bevett szokás 
volt, elmentünk egymáshoz segíteni az építke-
zésben. Jó hangulatban dolgoztunk, vittünk enni- 
és innivalót is, így készültek a házak. Mindenki 
viszonozta a segítséget, így működött a falu kö-
zössége. 
Amikor vállalkozó voltam, akkor is megvolt ben-
nem ez a segítőkészség. Nyugdíjasoknak megol-
dottam a vizes vagy más problémájukat, vagy fát 
hasogattam, de pénzt nem fogadtam el. Amiben 
tudtam, segítettem, és nem ártottam senkinek. 

Ezután sem akarok.
Akkoriban az építkezéshez a vizet Spergli Pista 
bácsi hordta lovas kocsival. Feltettek egy nagy 
tartályt a kocsira, behajtott a Balatonba, vödrök-
kel telemerték, és felhozta a vizet. Ott maradt az 
építkezésen a szekér, majd amikor elfogyott a víz, 
szóltak neki, és lement az újabb fuvarért. 
Lehet, hogy akkor könnyebb volt építkezni az ala-
csony és változatlan kamatok mellett, de ebben 
nem vagyok biztos. Úgy gondolom, hogy ha vala-
ki arra költi a pénzt, amire kell, és nem szórja el, 
akkor ma is tud építkezni, talán hosszabb idő alatt. 
Régen olyan szempontból könnyebb volt a hely-
zet, hogy nem lehetett ennyi mindenre elkölteni 
a pénzt, például nem volt ennyi híradástechnikai 
eszköz. Autó se volt ennyi. 
Ma másképp élnek az emberek. Akkoriban bár-
kihez bemehettünk szilveszterkor szétszórni a 

konfettit és koccintani egyet. Húsvétkor körbe-
jártunk meglocsolni a hölgyeket. Most húsvétkor 
mindenki bezárja a kapuját, nem engednek be 
senkit sem. Szilveszterkor elmennek otthonról, 
de ha otthon maradnak, akkor is bezárják a kaput, 
nehogy bemenjen valaki. Változott a szemlélet, 
nem úgy működik a falu, mint abban az időben. 

- Mondj valamit a családodról is!
1977-ben megnősültem, két gyereket felnevel-
tünk, van egy lányom és egy fiam és két uno-
kám, 18 és 4 évesek. A nagy unokám Siófokon a 
Perczel Mór Gimnáziumba jár. Ez egy két tanítá-
si nyelvű iskola. Nagyon büszke vagyok rá, mert 
az országos német versenyen a hetedik helyet 
érte el. Országos rajzversenyen pedig második 
lett. Németből perfekt, és angolt is tanul mellette.
 
- Mit gondolsz Akarattyáról! Milyen legyen 
Akarattya?
Valamikor mindenkit ismertem Akarattyán, de ez 
mostanában megváltozott, ahogy sokan leköltöz-
tek a városból ide. 
Én ragaszkodom Akarattyához születésem óta, 
bár nem annyira felkapott hely, nincs annyi szol-
gáltatás, mint például Füreden vagy Siófokon. Ez 
egy csendes kis község, én nagyon jól érzem itt 
magamat. Itt építettük a házunkat a Kodolányi 
utcában. Nincs szándékomban elköltözni. Amíg 
az egészségi állapotom engedi, igyekszem Aka-
rattyáért tevékenykedni. 
Nincs igazán szórakozási lehetőségük a fiatalok-
nak, mert nincs egy kultúrház. A mi időnkben 
sem volt, mi a fiatalságunkat a Szépkilátás ven-
déglőben töltöttük. Ott fociztunk minden este. Az 
az egy hely volt, ahol össze tudtunk jönni fiata-
lok. Jó lenne, ha a maiaknak lenne kultúrházuk!

Köszönöm az érdekes beszélgetést, és jó egész-
séget kívánok még sok szép akarattyai évhez!

kerékfy Pál
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Közösségi összefogásból készült el az a II. Rá-
kóczi Ferencet ábrázoló bronz mellszobor, mely 
szombat óta a Rákóczi parkban emlékeztet a hős 
fejedelemre. Az önkormányzat és az egyesületi 
tagok közös munkájával újult meg továbbá a hí-
res Rákóczi-fa körüli kerítés, valamint az ismer-
tető tábla is, hogy a szobor valóban méltó helyre 
kerülhessen.
– Őseink tisztelete a jövőnk reménysége. Ha 
nem küzdöttek volna hőseink a szabadsághar-
cok során oly önfeláldozóan, talán már nem is 
létezne Magyarország, s nem beszélnénk magya-
rul. Rákóczi visszaadta a nemzet önbecsülését, 

önmagába vetett hitét, kiegyenesítette gerincét, 
megmutatta az elnyomóknak, hogy nem tehetnek 
meg bármit. Nem tűrjük az igát, él még a magyar 
virtus – mondta el az ünnepélyes szoboravatáson 
Ács Gábor, a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület elnöke, utalva a Rákóczi-szabadságharc 
történelmünkben elfoglalt szerepére.
– Jelenünk a múltban gyökerezik, az elődök cse-
lekedeteit ismerve és tisztelve, rájuk emlékezve 
lehet erőt meríteni napi problémáink megoldá-
sához is. Ezzel a szoborral nyomatékot adtunk a 
múltnak és reménységet a jövőnek - fejtette ki az 
egyesület elnöke.
– Egy fiatal település életében különösen 
fontosak a hagyományok és a hagyomány-
teremtés. Balatonakarattyán nagyon aktí-
vak a civil szervezetek, sok sikeres sport- és 
kulturális rendezvényt köszönhetünk nekik 
– hangsúlyozta az ünnepségen Matolcsy Gyön-
gyi, a település polgármestere, megköszönve a 
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesületnek a 
szobor megvalósítása érdekében végzett munkát. 
A polgármester kiemelte, az önkormányzat min-
denben igyekszik támogatni a civil szervezetek, 
köztük a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
működését.

Veszprémi Napló 2018. augusztus

Közösségi összefogással állítottak emléket 
Rákóczinak Balatonakarattyán
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SZOBORAVATÁS

ELŐZMÉNYEK

Magyarországon igen sok településen vannak a 
fejedelemről elnevezett terek, utcák, utak. A sta-
tisztikai adatok szerint Rákóczi fejedelem nevét 
viselik a leggyakrabban hazánkban a közterületek.

E felsorolásból kedvenc településünk, Balaton- 
akarattya sem marad ki, hiszen a Rákóczi park 
egyike a - különösen tavasztól őszig - leggyak-
rabban látogatott helyszíneknek. Itt állt évszáza-
dokon keresztül a Rákócziról elnevezett szilfa, 
és itt találhatók e fának már sajnos életet nem 
hordozó maradványai is, méltón védett elhelye-
zésben. 

Amikor felmerült a gondolat, hogy a Balatona-
karattyai Fürdőtelep Egyesület fennállásának 
90 éves ünnepén szoboravatás is legyen, akkor 
a kezdetektől fogva nagy lelkesedést mutattunk 
az ügy iránt a vezetőségi ülésen, és megkezdtük 
a közadakozásból megvalósítani kívánt bronz 
mellszobor készíttetésének és felállításának 
költségeire - itteni lakos és nyaraló körökből - a 

szponzori felajánlások gyűjtését. A példaértékű 
összefogás eredményeként a terv megvalósítá-
sához szükséges összeg igen hamar összejött. A 
szoboravatást követően, napokon belül felállítás-
ra kerülő posztamensen szereplő adományozói 
listánál némileg bővebb az adakozók száma, de 
többen nem kívántak név szerint szerepelni a fel-
sorolásban.

A NAGY NAP

Szép és változatos műsort állítottunk össze a szo-
boravatás méltó módon ünnepélyessé tételére, 
amihez a Jóisten is hozzájárult az aznapi ragyogó 
napsütéssel.

Az alkalomhoz méltó, ünnepélyes megemléke-
zésen Stipitz Árpád atya megáldotta Rákóczi 
mellszobrát, és voltak meghívott fellépőink is:

- Matus Mihály úr, tárogatóművész
- Ács Gábor úr, egyesületi elnök
- Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony 

Matolcsy Gyöngyi, Ács Gábor és Piros Ottó ezredes
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- dr. Négyesi Lajos úr, hadtörténész, a hadtu- 
 domány doktora
- dr. Berek Lajos úr, szobrászművész
- Martényi Árpád úr, a Rákóczi Szövetség   
 alelnöke
- Mráz Mira kisasszony, akarattyai kötődésű  
 kisdiák
- dr. Meskó Bánk úr, előadóművész
A Himnusz közös eléneklése mellett, ami engem 
mindig erős érzelmi hálóba von, nekem Mráz Mira 
fellépése a legemlékezetesebb, aki Rákóczi imáját 
mondta el. Ezt szeretném idézni is Önöknek.

Ima a hazáért

Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, 
hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorsá-
got, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid 
útján haladjanak. 

Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd kö-
rül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellen-
ségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók 
szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te 
angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, 
aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt 
szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennün-
ket is sértetlenül ellenségeink tömegén. 

Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy 
felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le 
ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, 
utunk nyugalomban és békességben vezessen Te-
hozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akar-
tad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és meg-
váltassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a 
Szentháromságban veled él és uralkodik, mind-
örökkön-örökké. Ámen.  

Mi, akik ott voltunk, igen jól éreztük magunkat 
és - mint a szervezők egyike - nagy örömmel osz-
tom meg a gondos szervezésért kapott dicsérete-
ket azokkal, akik ezen együtt dolgoztunk.

E jeles eseményt még emlékezetesebbé tette a 
Szépkilátás Bisztró és egyesületünk állófogadás-
ra szóló meghívása.

Rákóczi fejedelem szellemi hagyatéka frissen él 
környezetünkben. Az ehhez kapcsolódó követ-
kező esemény a Rákóczi emlékfával rendelkező 
települések V. országos találkozója lesz 2018. 
október 13-án, amit Balatonakarattya Község 
Önkormányzata szervez. Ez az ünnep méltó mó-
don élteti tovább a Rákóczi legendát.

Pálinkás ferenc
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BALATONAKARATTYAI FÜRDŐTELEP EGYESÜLET
KÖZHASZNÚ SZERVEZET

Ünnepi közgyűlést tartottunk Idén, a Bala- 
tonakarattyai Fürdőtelep Egyesület megala-
kulásának 90. évfordulója alkalmából. Közgyű-
lésünk napirendi pontjait is ennek megfelelően 
állítottuk össze. 
Az első napirendi pont azon tisztségviselőink 
újraválasztása volt, akiknek lejárt a 3 éves meg-
bízatásuk. Így további három évig szolgálják 
az egyesületi tagokat: Ránky Emőke ügyvezető 
alelnök, Thury Attila alelnök, Kardos Gáborné 
és Pálinkás Ferenc elnökségi tagok, Bánki Attila, 
Baumann Irén és dr. Ming András felügyelő bi-
zottsági tagok.
Ezt követően Ránky Emőke tartott rövid be-
számolót a 2017-ben és 2018-ban eddig elvég- 
zett munkáról, programjainkról és eredménye-
inkről. A részleteket tartalmazó jegyzőkönyvet 
megtekinthetik honlapunkon: akarattyafurdo.
wordpress.com. 
Majd harmadik napirendi pontként Ránky 
Péternek az egyesület történetéről szóló érdekes 
előadását hallgatta meg a tagság. Az előadás 
illusztrációjaként régi fényképekből két tablót 

állítottunk össze, ezeket a Szépkilátás Bisztróban 
megtekinthetik.  
Külön kiadványt is készítettünk erre az alka- 
lomra Kerékfy Pál és Ránky Péter szerkesztésé-
ben „Az első 90 év” címmel, amelyet szere-
tettel adtunk át a résztvevőknek. Azok az 
érdeklődő tagjaink, akik nem tudtak részt 
venni közgyűlésünkön, így nem kaptak ebből a 
kiadványból, jelezzék az akarattyafurdo@gmail.
com címünkön, és előzetes megbeszélés után 
telephelyünkön átvehetik, illetve a polgármesteri 
hivatalban is leteszünk néhány példányt.  
Ezt követően a résztvevők átsétáltak II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem bronz mellszobrához. 
A szobrot 90 éves jubileumunk alkalmából, 
közadakozásból állítottuk fel.
A szobor avatását és az ünnepi műsort elnökünk, 
Ács Gábor beszéde nyitotta meg. 
Ismételten kérjük tagjainkat, rendezzék tagdíj-
hátralékukat - lehetőség szerint átutalással - az 
egyesület OTP-nél vezetett 11712004-20074360 
sz. bankszámlájára.
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Egész évben közlekedünk
A közlekedés veszélyes üzem! Szinte már a csap-
ból is ez folyik. Egyre több a közlekedő jármű - a 
kerékpár is az - az utakon, és mégis azt tapasztal-
juk mi rendőrök, hogy ez valahogy nem tudato-
sul a közlekedőkben.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén 2018. első 7 hónapjában 36 sérülés-
sel járó baleset történt. Ebből 1 halállal végző-
dött, amikor is kerékpáros az esés következtében 
szerzett sérüléseibe a kórházban meghalt. 9 eset-
ben súlyos sérülés, míg 26 esetben könnyű sérü-
lés keletkezett a balesetek következtében.
Érdemes vizsgálni a balesetek bekövetkezésének 
okait is!

- Kiemelkedik a „haladás az úton” szabályainak  
 12 esetben történt megszegése, 
- az elsőbbségi szabályok be nem tartása  
 7 esetben,
- a kanyarodási szabályok megszegése  
 6 esetben,
- 3-szor az előzés volt szabálytalan, 4 esetben  
 nem tartották be a követési távolságot,
 és volt 2 elalvás a volánnál is.

A balesetek zöme 12 és 18 óra között történt, 
okozója elsősorban személygépkocsi volt (27 
esetben), csupán 2 tehergépkocsi, de 3 kerékpá-
ros és 1 gyalogos is volt. AQ közúti ellenőrzések 
kiemelt célja az ittas vezetők, mint potenciális 
balesetokozók, kiszűrése mellett a veszélyes ma-
gatartások megelőzése.
Ezek mellett meg kell említeni még a sérüléssel 

nem, csupán anyagi kárral járó eseményeket, 
amin 54 volt, úgynevezett koccanás, vagyis rá-
futásos baleset, és ide tartozik a gépkocsik „meg-
húzása” is.
Hogy miért is a balesetekről írok, így a nyár vége 
előtt? Mert hamarosan kezdődik a tanítás. Meg-
nő a gyalogosan közlekedő gyereke száma a la-
kott területeken, és főleg megnő az őket szállító 
szülők által vezetett gépkocsik száma az utakon 
és az intézmények környékén.
Az oktatási intézményekben nem csak a tan-
anyag része lehet a közlekedésbiztonság, hanem 
az iskola rendőrök is tudnak ebben a témakörben 
foglalkozásokat tartani igény esetén.
De a legfontosabb gyermekeink életében a kör-
nyezetükben élő felnőttek magatartás mintája. 
Mert amikor a gyerekek elmondják, hogy a szü-
lők csak a rendőr láttán kapcsolják be a bizton-
sági övet, bizony rossz példa, még akkor is, ha 
gyermekeiket gyermekbiztonsági rendszerrel vé-
dik. 
A fegyelmezettség, a szabályok betartása nem 
azért szükséges, hogy a rendőröknek ne legyen 
munkája! Egy közösség, a közlekedők közössége 
tagjának lenni felelősség! Felelősség a saját csa-
ládtagjaink iránt, a barátaink iránt, a szomszédok 
iránt, embertársaink iránt!
Egymásnak okozott baleset, még ha nem is mi 
vagyunk jog szerint a felelősek, egy életre nyo-
mot hagy lelkünkben!

stanka Mária r.őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

●Amíg fiatalok vagyunk, sokáig azt mondogatjuk magunkban, 
az élet igazából majd csak később kezdődik. 

Egy nap aztán azon vesszük észre magunkat, hogy az a "később" már el is múlt.
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Széleskörű egyeztetés kábítószerügyben
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság adott helyet 
a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társu-
lása (KBTÖT) keretében tevékenykedő Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2018. június 
14-én megtartott ülésének. A Térségi társulás 
túlmutat a Balatonalmádi Járás, illetve a rendőr-
kapitányság illetékességi területén, így a szom-
szédos Balatonfüredi Járás hivatalos szervei is 
meghívást kaptak. 
A Fórum elsődleges célja a Társulás szervezeti 
átalakítását követendő a KEF megújítása volt. A 
célnak megfelelően az Önkormányzati Társulás 
elnöke mellett részt vett a KEF elnöke, dr. Dávid 
Gyula, az érintett Járási Hivatalok, a Balatonfüre-
di Népegészségügyi Osztály, a Szociális Szolgá-
latok, középiskolák képviselői, polgármesterek, 
önkormányzatok gyámügyi munkatársai, a régió 
gyermekjogi képviselője és nem utolsó sorban a 
kettő érintett Rendőrkapitányság vezetője. 
A Fórum civil jellegére való tekintettel a résztve- 
vők tájékoztatást kaptak a Veszprém megyei Ren-
dőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya mun- 
katársaitól a megyei droghelyzetről, a KEF 

koordináló szerepéről, majd a Balatonfüredi és 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság képviselőitől 
a drogprevenciós tevékenységükről, kábítószer-
rel kapcsolatos bűnügyi helyzetükről.  
A szervezeti átalakulás személyi változásokkal is 
járt. A korábbi elnök lemondása után a KBTÖT 
elnökét, Hebling Zsolt alsóörsi polgármestert 
választotta meg a Fórum a jövőbeli munka ko-
ordinátorának, a Fórum elnökének. Az új elnök 
örömmel fogadta a megjelentek hozzászólása-
iban megfogalmazott, a más-más szemszögből 
született ötleteket, javaslatokat, és mindenkép-
pen követendőnek tartotta a leköszönő elnök ál-
tal hangsúlyozott tényt, hogy a KEF civil jellege 
maradjon meghatározó. Egyúttal felajánlotta, 
hogy a már most meglévő átfedések miatt is fűz-
zék szorosabbra és hangolják össze a kettő járás-
ban működő KEF-k tevékenységét.

stanka Mária r.őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégára em-
lékeztek a balatonalmádi rendőrök.
Gamauf János rendőr főtörzsőrmester, a Balaton- 

almádi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője, 
megbízott motoros járőrvezetője 2010. augusztus 
4-én, Alsóörsön szolgálatteljesítés közben vesz-
tette életét. 
A balatonalmádi rendőrök ebben az évben is 
néma fejhatással és gyertyagyújtással emlékeztek 
a tragikus eseményre elhunyt kollégájukra a Ka-
pitányság emléktáblájánál és sírjánál Balatonal-
mádiban.
A megemlékezésen részt vett és koszorút helye-
zett el Hebling Zsolt polgármester Alsóörs kép-
viseletében.

stanka Mária r.őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Gamauf János emlékére
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Ezt a cikket azért írjuk, mert itt Akarattyán (és 
Kenesén is) az állatmérgezéses esetek olyan 
mértékűek lettek, amely már nem tűr hallgatást. 
Amióta itt vagyok Akarattyán, már több mint 14 
éve állandó lakosként, ismerem az  embereket, 
és nincs olyan család vagy alig van, akinél ne 
esett volna áldozatul valamilyen kedvenc a mér-
gezéseknek. A németjuhász kutyától a dalmatán 
át a berni pásztorkutya, tacskó és sorolhatnám: 
a sziámi macskától, az angóra macska, a kartha-
uzi macska és az egyszerű házi macska - mind 
áldozat. A mérgezett csaliktól napokig szenved, 
kínlódik az állat, amire elpusztul. Nem minden-
ki tudja kifizetni a veszprémi állatorvosokat, de 
sokszor nincs is értelme kihívni őket, mert nem 
tudják megmenteni a mérgezett állatot, ha mégis 
sikerül biztos, hogy tönkremegy az állat.
A mérgezések hihetetlen aljasság és gonoszság 
bizonyítékai, azoknak kellene végignézni az ál-
lat szenvedését, kínlódását, akik azt teszik vagy 
megrendelik.
A mérgezés gyanúját az állat viselkedésének 
megváltozása jelzi: lelassul, nem tud fel-leug-
rani, gyenge, étvágytalan, hason fekszik kinyúj-
tott farokkal, meg kell próbálni tejet adni neki, 
és minél előbb állatorvoshoz vinni, talán még 
menthető.
Sokan a nyestek elleni védekezéssel indokol-
ják a mérgezéseket, azonban a nyest okos állat, 
megérzi az ember és a méreg szagát a kihelyezett 
mérgezett csalikon, és nem eszi meg! Helyette 
mindig valamelyik szomszéd macskája, kutyája 
vagy a sünök pusztulnak el szörnyű kínok és kín-
lódások között. Mekkora gonoszság kell annak, 
aki ilyet tesz, meg kell venni a húst, vagy csa-
li anyagot, a mérgeket, elő kell készíteni, mér-
gekkel összekeverni, oda kell vinni a kiszemelt 
helyre, hogy az állatnak, vagy másoknak ártson. 
Mekkora alantas gonoszság kell hozzá?
A nyestet (egyébként védett állat) befogó csap-

dával lehet megfogni és elvinni messze valahova 
az erdőbe és elengedni - az állatkertek tudnak se-
gíteni ebben.
A telektől és a járművektől az ultrahangos állatri-
asztóval lehet távol tartani a nem kívánatos álla-
tokat, széles választékban lehet kapni.
De vannak szándékos gonoszságból elkövetett 
mérgezések, valamelyik kutya vagy macska el-
len. A mérgezések két büntetőjogi tényállást 
merítenek ki, egyik az állatkínzás, a másik a 
károkozás, az ehhez kapcsolódó börtönbünteté-
sekkel. Ha pedig valakinek tudomása van ilye-
nekről és elhallgatja, eltussolja, az bűnpártolást 
követ el. A kedvenceink biztonsága érdekében 
éjjelre ne hagyjuk kinn őket, zárjuk be lakásba, 
házba vagy ahova lehet, éjszakára ne maradja-
nak kint. Ugyanis vannak profi mérgezők, akik 
ultrahangos állatcsalogatóval csalják az állatot a 
kerítéshez és mérgezik meg. Figyeljünk és segít-
sük a rendőrség munkáját, éjszakai gyanús jármű 
vagy emberek ólálkodása a kerítések mellett gya-
nús lehet, ha tehetjük, figyeljünk kamerákkal is, 
minden információ számít.
Gondoljunk bele, hogyha ezek a bedobált és mér-
gezett csalik gyermekek kezébe kerülnének, mi 
lenne?

enzsöl GáBor

Balatonkenesei-Balatonakarattyai 
Állatvédő Egyesület

A megmérgezett kedvencek emlékére
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Kellemes és hasznos szombat délutáni prog-
ramunk volt a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület szervezésében július 7-én, meghívott 
vendégünk, Szamosközi Alice logopédus társa-
ságában. 
Szamosközi Alice az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen diplomázott logopédia szakos 
tanár, a Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr- 
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika logo- 
pédusa. Rendszeres előadója a hazai egyete-
meknek; a Magyar Fonetikai, Foniátriai és  
Logopédiai Társaság vezetőségi tagja. Munkás-
sága elismeréséül 2007-ben Kempelen Farkas 
Emlékéremmel tüntették ki. 
Korábban az általános logopédiai feladatok 
mellett elsősorban a diszlexia, diszgráfia terá-
piája volt a szakterülete. Jelenleg a megkésett 
beszédfejlődésű és hallássérült gyermekek gyó-
gyításával és (re)habilitációjával foglalkozik.
A súlyos fokú hallássérültek, siketek számára 
a tökéletes beszéd elsajátítása a hallási kontroll 
hiányában a kilencvenes évek közepéig szinte 
lehetetlen volt: ezek a gyerekek siketnémává 
váltak. Az utóbbi években a technika fejlődése 
olyan eszközt adott a kezünkbe - a cochlearis 
implantátumot -, amellyel szinte minden siketen 
született gyermek képes elsajátítani a beszédet. 
Mivel a nyelv, illetve a beszéd elsajátítása 

életkorhoz kötött, ezért a siket gyermekeket, 
elsősorban objektív hallásvizsgálatokra alapozott 
biztos diagnózis birtokában, célszerű minél 
korábban implantálni. Felnőttek esetében is 
lehetséges és eredményes a műtéti segítség.
Nagyon érdekesen, vetítéssel szemléltetve beszélt 
vendégünk a különböző fokú hallási problémák 
gyógyítási lehetőségeiről. Több évtizedes szak- 
mai tapasztalata, rengeteg gyerekkel és felnőt-
tel végzett munkája alapján ismertette a be-
szédértés és a beszédkészség javításának mód- 
szereit. Magas műszaki színvonalú halló-készü- 
lékek és operációs lehetőségek állnak rendel-
kezésre már manapság e területen is. 
A hallgatóság között akadtak lelkesen jegyzetelő 
anyukák és nagymamák, hozzászóló és kérdező 
zenepedagógus és gyógytornász is. Az előadást 
követő párbeszédnek alig akart vége lenni. A 
kérdések egy részére az előadó férje, dr. Jóri 
József, a Szegedi Tudományegyetem emeritus 
professzora, az implantációs műtétek szaktekin-
télye válaszolt.
Köszönjük vendégünknek a sok érdekes infor-
mációt és a kérdéseinkre adott alapos válaszokat, 
Szabadyné dr. Békési Magdolna tagtársunknak 
pedig a szervezést és a beszélgetés levezetését!

Pálinkás ferenc, kerékfy Pál

Beszélgetés a beszédről és a hallási problémák  
gyógyításáról
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Köszönet
Hálásan köszönjük Vági Gyulának, a balatonaka-
rattyai Bercsényi strand vezetőjének a mai napi 
segítségét, támogatását. Példaértékű emberségről 
tett tanúbizonyságot. A strandra lejutni nem egy-
szerű feladat, főleg kerekesszékekkel. A dombról 
lefelé buckás utakon próbáljuk visszafogni a ke-
rekesszékeket, a visszafelé út pedig egy jófajta 
kardióedzéssel ér fel. De már megszoktuk. Ko-
csival nem sok esélyünk van, marad a gyaloglás. 
Ma is így indultunk útnak. Kifizettük a belépőt, 
és lehuppantunk az első fa alá. Átlagos szom-
batnak indult. De mégsem az volt. Egyszercsak 
megjelent egy fiatalember, aki sűrű bocsánatkéré-
sek közepette mutatkozott be nekünk. Sajnálatát 
fejezte ki, amiért ilyen utat kellett megtennünk, 
hogy lejussunk a strandra. Ugyanis látott minket 
útközben. A mozgássérült parkolóhely táblája 
nem volt a helyén, ezért is nem győzött elnézést 
kérni. Meglepődtünk. Évek óta így tesszük meg 
az utat, elfogadtuk. Ő nem. Szerinte az a nor-
mális, ha számunkra is biztosítottak ugyanolyan 
feltételek, mint azok számára, akik mozgásukban 
nem korlátozottak. Felajánlotta, hogy egy mikro-
busszal felvisz minket a házhoz, csak szóljunk, 
mikor szeretnénk indulni. Majd hozzátette, hogy 
természetesen (!) a jegy árát is visszakapjuk... 
Csak ültünk, és öröm töltötte el szívünket a ked-
ves, emberi gesztust tapasztalván. Majd néhány 
perc múlva visszatért a pénzzel, és a viharjelzést 
látva megadta telefonszámát, hogy keressük bár-
mikor, ha leszakad az ég. És leszakadt. Felhívtuk, 
ő pedig egyből ott is termett. Bár a mikrobusz 
foglalt volt, de megoldotta a helyzetet: egy pla-
tós polgárőr terepjáróval érkezett meg. Bár már 
mindenünk csurom vizes volt, mindez cseppet 
sem zavarta. Ő is éppúgy elázott, miközben ne-
künk segített. Csak az számított, hogy épségben 
hazafuvarozzon minket. Két körrel meg is jártuk 
kilencen a négy kerekesszékkel. Szinte fel sem 
tudtuk dolgozni mindezt, de ezzel még nem ért 
véget ez a páratlan találkozás. Biztosított min-

ket arról, hogy ezentúl bármikor számíthatunk 
rá, csak telefonáljunk. Ha kell, eljön értünk, de 
parkolóhelyünk biztosan lesz. És ha ez még nem 
lenne elég, még vízi biciklit is kapunk (Fecó örö-
mére). Sőt, a balazonfűzfői strand is szóba került, 
ami teljesen akadálymentes. Felajánlotta, hogy 
beszél a tulajdonossal, ingyen el is visz minket, 
és a belépőjegy miatt sem kell aggódnunk. Na, 
ennél a pontnál szinte már tényleg nem tudtunk 
megszólalni. Csak hajtogattuk, hogy köszönjük, 
és mennyire hálásak vagyunk, de ez korántsem 
fejezi ki azt, amit éreztünk, érzünk. Igazán sze-
rencsések vagyunk, hogy találkozhattunk Vági 
Gyulával, egy igaz emberrel. Boldogság tölti el 
szívünket, hogy vannak ilyen önzetlen emberek. 
Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt: Fecó, 
Imi, Zolika, Balázs, Roli, Rékus, Vera, Szasza 

cziPPerer Dia

Ui: reméljük, eljut őrangyalunkhoz ez az üzenet 
valamilyen formában.
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●  Mester! Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? 
 – Mert megtanulták, hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget. 
 – De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? 
 – Mert amit nem látsz magadban, azt rajtad kívül sem láthatod.

Viccek, bölcsességek

Állítólag, ezen a környéken sokan megfordulnakFogyóban a tintapatron?
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2018. szeptember 8-án 17 órakor a Szépkilátás 
Bisztróban vendégünk Oberfrank Pál, Jászai 

Mari-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Szín-
ház igazgatója.

Mottó: „Szívesen beszélek a színházról, a Veszp-
rémi Petőfi Színházról, a színészetről, versekről, 
de mindenről, amire kíváncsi lehet a hallgatóság. 
Tabuk nincsenek.” 

Háziasszony:  Kardos Éva.

Legyen részese egy izgalmas, tartalmas beszél-
getésnek! Jöjjön el Ön is! Ismerje meg a titkokat, 
amelyeket a színházi függöny eltakar! A belépés 
díjtalan.

kerékfy Pál

Beszélgetés Oberfrank Pál színiigazgatóval

Szepes Mária: A minden-
napi élet mágiája

Mindenkinek ajánlom ezt 
a könyvet, amely több ki-
adást megért és sok em-
bernek nyújtott kapasz-
kodót a mindennapjaiban.

Miért  szerencsés egyik 
ember, s miért sújtja bal-

szerencse a másikat? Mi a siker titka? Élhet-e 
valóban eredményes életet az, aki csupán önös 
érdekeit szolgálja? Hogyan szül a bizalmatlan 
ember mások iránti gyanakvása bizalmatlansá-
got maga ellen? Mi az önbizalom titka? Hogyan 
küzdhetünk meg foszladozó idegeinkkel? Mert 
a panaszkodás, az elkeseredés, az elhatalmaso-
dó pesszimizmus önveszélyes, nemcsak betegít, 
de megnehezíti, ha nem teszi lehetetlenné élet-

célunk elérését. Milyen a sikeres szerelem, ba-
rátság, általában a jó emberi kapcsolatok „má-
giája”? Hogyan építhetünk kölcsönösen előnyös 
kapcsolatot környezetünkkel, kerülhetjük el a 
„munkahelyi ártalmakat”? Segíthetünk-e ma-
gunkon, ha nem vagyunk készek a rászorulókon 
minden pillanatban segíteni? Mit jelent az „Én 
Te vagyok” törvénye? Melyek azok a tévedések, 
hibák, bűnök, amik egy időre, akár véglegesen 
kudarcok sorozatává tehetik mindennapjainkat? 
Kinek keressük társaságát s kiét kerüljük? Egy-
általán, mit tehetünk magunkért és embertársain-
kért? Nagy élettapasztalatból, segíteni akarásból 
fogant válaszokat kapunk ezekre a kicsi és nagy, 
de mindenképpen sorsdöntő kérdésekre; a fele-
letben nemcsak az író véleménye, tanácsa, de a 
keleti filozófia több évezredes bölcsessége is ki-
fejeződik.  

Dr. Bánkuty Józsefné

Könyvajánló
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1901-ben a csődbe jutott Diósy Ödönnek és vele 
feleségének, Brüll Adélnak viharos gyorsasággal 
kellett elhagynia Szófiát. A hitelezők követelései 
elől egészen Párizsig menekültek, ahol a koráb-
ban jó módban élő párnak három évig koszos, 
bútorozott szobák és a kétes egzisztenciát nyújtó 
képeslapüzlet jutott. Diósy üzleti csillaga 1904-
ben kezd újra fényesedni, amikor is szőrme- és 
pezsgőképviseletet nyit. Mindez már lehetővé 
teszi, hogy Párizs egy jobb részén béreljenek 
lakást. Közben Brüll Adél a párizsi szegénység-
ből - némi családi anyagi segítség reményében - 
1903-ban hazalátogat Nagyváradra. Itt az EMKE 
kávéházában megismerkedik a nálánál öt évvel 
fiatalabb, 26 éves hírlapíróval, Ady Endrével. 
Egy hónapnyi tomboló és lángoló szerelem után 
Léda visszautazik Párizsba, Ady pedig éjt-nap-
pallá téve dolgozik, hogy összespórolja első pá-
rizsi útjának költségeit.
Diósyék 1903 végén költöznek a rue de Lévis 
92. szám alá, egy ötemeletes, 1896-ban épült ház 
harmadik emeletére. Brüll Berta (Léda nővére) 
visszaemlékezése szerint: „Végre sikerült saját 
lakást bérelnie. Erre vágyott három éve. Négy-
szobás lakás volt ez, abból Dodó (Diósy Ödön) 
egy szobát irodának használt, és hármat adott 
Adél rendelkezésére. A hálószobán kívül a többi 
szoba berendezése még távol volt attól, amit Adél  
szeretett volna maga körül látni, de már annak 
is örült, hogy megszabadult a piszkos bútorozott 
lakásoktól. Konyhája kitűnő volt, asztala kifo-
gástalan és mindenütt rend és tisztaság honolt, 
pedig majdnem mindent egyedül végzett akkor 
még, mert személyzetet tartani nem tudott.” 
Amikor Ady 1904 januárjában először megér-
kezik Párizsba, akkor neki a negyedik emeleten 
bérelnek szobát, de leginkább Diósyék lakásában 
élnek együtt, majd egy évig. A mostanság viru-
lens bulvár irodalomtörténet Diósy homoszexua-
litásával magyarázza ezt a „furcsa hármast”, míg 

a mértékadóbb irodalomtörténészek inkább pszi-
chológiai-pszichopatológiai okokkal. 
Az anekdotikus visszaemlékezések szerint Ady 
magával vitte Párizsba Czigány Dezső róla fes-
tett képét, amit rögtön megérkezése után ki is 
akasztott Diósyék lakásában. Amikor Lédával 
igen gyakran összevesztek - leginkább azon, 
hogy a pénzét elköltötte (amit aztán ő oszt be 
neki), vagy éjszaka lumpolt - mindig leakasztotta 
a képet, és magával vitte az Európa Hotelbe, de 
amikor véget ért a Léda-szerelem, akkor végleg 
otthagyta nála!
 
A Léda-szerelem kilenc évéből - egyre gyérülőbb 
és rövidebb időszakokban - Ady közel három 

Ady és Léda Párizsban

 Czigány Dezső: Ady Endre
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évet töltött Párizsban. Ami érdekes, hogy a közel 
8 évig tartó viszonyról kevesen tudtak. Párizsban 
Brüll Adél kedvelt időtöltése volt a sétakocsiká-

zás, de nem, mint társasági esemény, hanem a 
magány órái. 
Brüll Berta szerint: „Párizsban, ha Adyval vala-
hol végigsétált, még a széphez és különöshöz szo-
kott párizsi közönség is felfigyelt, oly szembetűnő 
volt, de nemkülönben Ady is, az Ő érdekes, nem 
mindennapi külsejével, sokatmondó szemével.” 
De azért nem kell csalatkoznunk, mert a szálló 
előterében megtaláljuk az Ady-emléktáblát és a 
reggeliző egyik faláról pedig Ő kísér szemmel 
bennünket! Révész Béla visszaemlékezése sze-
rint: „Jófajta polgári szálloda, a Monceaux fi-
nom tájékához közel, szomszédságában a lüktető 
Gare St-Lazare-nak. Keverék nép élt a szállodá-
ban, mindenfajta nemzetségbeli, köztük önálló 
életű diákkisasszonyok, követségi hivatalnokok, 
bolygó orosz forradalmárok. Ady a harmadik 
emeleten lakott, egyszerű, de jól felszerelt szobá-
ban, benne a széles francia ággyal. Illik egy ke-
véssé képet adni erről a szobáról, több nevezetes 
versét írta meg itt Ady, elkomorult kedvével pedig 
azt is többször megtette, hogy francia ágyából 
két-három napig ki nem mozdult.”

(Forrás: Bartal Anna Mária)
Dr. Bánkuty Józsefné

Áldott csodáknak
Tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,

Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb.

Mert engem szeretsz
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A nyár jelentősebb része elmúlt. Zsibongó, 
mindent átjáró rezgése már lomhább, de egy-egy 
tikkadt délutánon még érezteti perzselő erejét. A 
hatalmas, egyész tóra kiterjedő, több napos, igazi 
balatoni tükörszélcsendek talán még hátra van-
nak. Az augusztusi mozdulatlanságokra gondo-
lok, mikor megáll az idő. Csak úgy. Fogja magát. 
És megáll. És a megálló idő értékes. Talán a leg-
értékesebb. Ki tudhatja az ilyesmit, ezért aztán 
nyugodtan le is lehet írni, hiszen lehetséges. 

Lehetséges. Hiszen augusztusi, végtelen és 
kibírhatatlanul édes emléke, élménye, felidézni 
valója mindenkinek vannak. Ilyentájt nem is kell 
keresgélni őket tárgyilagosan, erőltetve. Előtör-
nek ezek maguktól is. Le sem lehet őket küzdeni. 
Impulzusok, melyek a régmúlt augusztusokból 
érnek utol bennünket. Ténylegesen lendületek, 
hiszen igaz, hogy akkor ott megállít az impul-
zus (nem, ne keresse senki az állítás paradoxon 
mivoltát, csak gondoljon bele), lemerevíthet is 
akár, de aztán tovább lendít és segít abban, hogy 
a következő 50-100 augusztusunkat is megéljük, 
a néha megálló idejével együtt. A megálló pilla-
natok sokfélék lehetnek, végtelen félék…

… barna lábszárak himbálása a selymes víz-
be. Csobbanás a vizibicikliről. Háromszoros 
triplaszaltót bemutató tejfölöslángos és annak 
a földet érési hangja. Ügyes kutya önelégült te-
kintete gyerekkézből elkapott fagyistölcsérrel. 
Vízen másnak pattanó labdájának igazgyöngy 
vízcseppeket szóró csillogása. Hajnali gyűrött 
tökvirág sárgállása. Méhecske zümmögése a 
szobában. Hullámzó palacsintaillat. Kockás sik-
ló hangtalan, lusta tekergése a forró kövek kö-
zött. Vitorlalobogás. Kék eget hasító tollaslabda. 
Ciripelés. Papucs-csattogás. Gurgulázó nevetés. 
Aranysárga tarló illatfoszlányai. Evezőlapát me-
rülés. Meztelen talp simulása a forró homokba. 
Libabőrös ringató hullámzás. Szitakötő násztánc. 
Harsogva repedő dinnye. Táncoló kapásjelző. 
Hulló muskátli szirmok. Kávé illatú harmatos 

pókháló. Levél alól mosolygó paradicsom. Bá-
rányfelhő bégetés. Úszó zenepamacsok. Végte-
len forró délutánok. 

Igen, nyáron sok a dolog. Ezeket megélni, be-
gyűjteni, szépen becsomagolni, ünnepibe, raktá-
rozni a következő 50-100 évre, hogy legyen, ami 
megállít, de tovább is lendít - pont akkor, amikor 
kell - amit nem tudsz elmesélni soha, senkinek, 
mert nem lehet. 

Tényleg, ki csodálta meg idén a füzéres süllő-
hínár (Myriophyllum spicatum) virágzását? A ki-
kötős strandon van elég, de már egy hónapja le-
virágozott. Már is listára került az első jövő nyári 
„feladat”. Már is elkezdődött a jövő nyárra való 
áhítozás.

Dr. karáDi-koVács kata

Évszakösszegző III.
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Azt mondták az óvónénik, hogy a jövő héten 
nem lesz már ovi. Hát akkor hova fog tűnni? Ak-
kor aztán kiderült, hogy az ovi a helyén marad, 
csak mi nem megyünk oda. Amikor legközelebb 
megint megyünk oviba, akkor én már középső 
csoportos leszek. Lehetek majd napos is. Jó lesz. 
Már ügyes vagyok, nem fog kilötyögni semmi és 
a szalvéta-hajtogatás is jól megy. Biztosan jövőre 
is jön majd a Pindur Pandúr bábszínház, többször 
is, mikor középsős leszek. Remélem lesz megint 
Áprily Géza bácsis tavaszköszöntő, az nagyon 
jó volt. Igaz, azt hiszem előbb ősz lesz, tél, ka-
rácsony és csak utána jön a tavasz. A hónapok, 
ahogy mennek, úgy.  Jó, hogy a szülinapomra 
megtanultam igazából biciklizni, biztosan ősz-
szel is lehet majd. Majd most nem gyalog szedek 
diót, hanem a kosarat a biciklikormányra akasz-
tom, amikor az oviba tekerek. Masnival. De mit 
is fogok csinálni addig, amíg nem lesz ovi, hol 
játszom a többiekkel? Biztosan a strandon. Majd 
eszünk együtt palacsintát vagy inkább majd az 
ovis Mihály-napi vásárra szedünk kagylót, ha 
találunk. Biztosan találunk. Kár, hogy szitakötőt 
nem lehet gyűjteni, mert azt biztos nem akarják 
ők, a szitakötők. Mert repülni jobban szeretnek. 
Igaz is, én majd sok homokvárat építek és azt 
árulom majd a vásáron, és a többiek mind meg 
akarják majd venni az almapénzen, amit aztán 
úgyis megeszünk. Nem is emlékszem mit mond-
tam anyának, minek is öltözöm be a középsős far-
sangon. A nagycsoportoson majd lovacskának. A 
középsősön, hmmm, talán valami olyasminek, 
amihez használhatom az új karúszómat. Búúú-
várnak. Nem tudom, miért kell karúszó még min-
dig, hiszen jártam úszni. Annyira nehéz az ilyes-
mire figyelni, ahogy a szívószálház ragasztáskor 
az oviban, vagy az agyagsüni készítésekor, vagy 
a virágszövéskor, vagy a homokkép szórásakor, 
vagyaaaaa… haza hoztuk a benti cipőmet. Anya 
azt mondta kapok újat, mert már megint majd-
nem kinőttem. Talán a többiek is kinövik, nem 

csak én. Akkor nekik is új lesz, vagy a testvérü-
két megkapják.  Mert a testvérük is növekszik. 
Majd közösen vesszük át a kinti cipőnket és el-
sétálunk Gyuri bácsihoz, akinél kaptunk finom 
szilvát. Majd mondom a többieknek, hogy ren-
desen menjünk a sorban, mert mindjárt tél lesz 
és leselkedik ránk a Mikulás, hogy tényleg jók 
vagyunk-e. Igaz, tavaly is jók voltunk, mert a Jé-
zuska nagyon nagy karácsonyfát hozott az oviba, 
szép volt. Pedig néha lökdösődtünk, de nem én.

Holnap akkor egész nap strandon leszünk. Nem 
csak délután. Ez a nyár? A strandolás? Az unoka-
testvéreméknél nincs Balaton, akkor ők mit csi-
nálnak nyáron? Nekik lehet, hogy nincs is szü-
net. Anya este biztosan megkérdezi, hogy melyik 
strandra menjünk, ezt mindig én választhatom ki. 
Ő mindegyiket szereti. Menjünk most a kisvízi-
be! Vagy a kikötősbe! Nem-nem, inkább a csík-
strandra! Vagy aaaaa: körhintásra!

Dr. karáDi-koVács kata

Kiscsoportos kusza csapongások rendszere
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Balatonakarattya katolikus temploma a köz-
ség közepén magasodik, szemben a Balatonnal. 
Ilyenkor nyáron sok helyi és nyaraló hívő gyűlik 
össze megünnepelni Mária mennybevételének 
ünnepét, Nagyboldogasszonyt, amely a templom 
búcsúja. Az ünnepi alkalom szombaton egész 
napos szentségimádással kezdődött, Dr. Balázs 
Pál atya vezetésével, melyet vasárnap ünnepé-
lyes szentmise követett, amelynek celebránsa 
Stipitz Árpád OFM volt. A ferences testévérek 
közül többen is részt vettek a misén. Jeromos, 
Dániel, Paszkál és Atanáz OFM szolgálata külön 
öröm volt a részvevők számára. A mise alatti 

zenei szolgálatot Szeles Péter orgonaművész, 
magánénekes és egyházkarnagy, illetve Maria 
Kronhuber-Szeles hegedűművésznő játéka biz-
tosította. A jelenlévők lelkét megszólító szentbe-
szédet méltón ölelte körül a művészek csodálatos 
játéka. A szentmisét körmenet zárta, ahol az Oltá-
riszentség által vezetett menet körbe zarándokol-
ta az akarattyai Rákóczi parkot, majd visszatért 
a templomba. A körülöttünk lévő emberek arcai 
azt sugározták vissza, hogy egy szívet-lelket 
megérintő esemény részesei voltunk.  

M. Teréz nővér

Nagyboldogasszony

Eredeti terveinkhez képest 
sajnos több hónapos csúszás-
ban vagyunk elsősorban admi-
nisztratív okok, pl. a számunk-
ra is kötelező közbeszerzés 
szabályainak módosítása miatt.
Az egyház részéről minden 
készen áll az építkezés meg- 
kezdésére: jogerős építési engedéllyel ren-
delkezünk, és a templomtelek előkészítése is  
megtörtént. Augusztus elején azonban a köz-
beszerzési eljárás eredménytelenül zárult, egyet- 

len kivitelező sem adott be 
ajánlatot, így új eljárást kell 
lefolytatni. Az építőipar jelen 
felpörgetett állapotában bi- 
zony nem könnyű a megfe-
lelő, „kivitelezésre kész” ki-
vitelezőt megtalálni, de nem 
adjuk fel.

Templommal kapcsolatos háttéranyagok, további 
információk olvashatók a refkenese.hu honlap 
címen.

néMeth Péter, lelkész

A református templomról



3333

E2018.  július – augusztus

Így hangzott a 2018-as református hittantábor 
jelmondata. Idén négy év után újra az Őrségben, 
Kerkafalván töltöttünk el egy élményekben gaz-
dag hetet. Ahogyan a cím is mutatja az őrség, 
azaz egymás „őrzése” volt a téma. A reggeli á- 
hítatok alkalmával énekeltünk Péter bácsi gitár 
kíséretével, aztán többek között a teremtés, Kain  
és Ábel, valamint József történetét hallgattuk 
meg, majd a csapatverseny keretein belül ac- 
tivity, rajzolós és még sok más feladat se-
gítségével dolgozták fel a gyerekek. Az ebédet 
Őriszentpéteren a Bognár étteremben oldottuk 
meg, ahol közös imával nyitottuk és zártuk az 
étkezést, ahogyan reggelinél és vacsoránál is. 
Általában ebéd előtt vagy után meglátogattuk a 
helyi boltot ahol csupa „egészséges” dolgokat  
vettünk, magunknak és annak, akit az úgy-
nevezett angyalkázás során húztunk. (A tábor 
elején az összes táborozó a nevét beletesszük egy 
„kalapba”, amiből mindenki húz egyet. Ezt a tábor 
ideje alatt titokban kell tartani, úgy, hogy közben 
az adott személyről apróságokkal, odafigyeléssel 
stb. „gondoskodni” kell.) Délutánonként kirán- 
dulni mentünk. Megnéztük a veleméri és őriszent- 
péteri Árpád-kori templomokat, valamint, Szent-
györgyvölgy gyönyörű fakazettás református 
templomát. Ellátogattunk a Pityerszeren talál-
ható falumúzeumba, ahol a régi őrségi emberek 

életvitelén kívül, számos érdekes szóval ismer- 
kedhettünk meg. Láttunk bölényeket, Ma-
gyarszombatfán belekóstoltunk a fazekas mes-
terség rejtelmeibe. Pankaszon pedig az Őrség 
legnagyobb szoknyás haranglábát néztük meg. 
Visszatérvén a táborba kicsit lepihentünk, majd 
az adott napi kirándulással kapcsolatban, a 
csapatverseny keretein belül kvíz kérdésekre 
kellett válaszolni a gyerekeknek. Ezután újra 
jöhetett a játék. A naposok előkészítették az asz-
talokat a vacsorához (ugyanígy reggelinél), majd 
az étkezés végeztével újra kimentünk az udvarra 
játszani. A hosszúra nyúló tollasozások, focizások 
után pedig elkezdődött az este, a zuhanyzás, 
majd a takarodó. Az utolsó nap, reggeli után 
pakolással, utazással és a hétzáró áhítattal telt el. 
Fény derült az őrangyalokra, és a csapatverseny 
győzteseire is.

Egy igazán mozgalmas és élvezetes hétben volt 
részünk, Isten közelségében. Köszönjük szépen 
Ildikó néninek és Péter bácsinak áldozatos 
munkáját. 

„Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk, 
kérünk, édes Atyánk, vigyázz mindig reánk!”

nánássy Kincső

Őrségben vagyunk!
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Tavaly megteremtettük a hagyományt, idén már 
csak folytatnunk kellett. 
Eső után, esőben, nagyon jó volt a csodálatos 
Kisfaludy sétányon futni. Igazi erőpróba volt, de 
se a kicsik, se a nagyok nem hátráltak meg. Csú-
szós volt a fű, sárfoltok is voltak, de vigyáztunk 
magunkra és egymásra, nem tolongtunk, nem 
lökdösődtünk, senkinek se esett baja. 
Akit nem riasztott el az eső, kedves emberekkel 
lehetett együtt, kellemesen kifáradt, felfrissült és 
feltöltődött. 
Szokás szerint, a Kisfaludy sétány teljes hosszán 
futottunk oda-vissza. Ez egy kellemes táv: 2 ki-
lométer, de semmi sem volt kötelező, a lényeg a 
részvétel, a közös mozgás volt.  
A legkisebb versenyző még csak fél éves, ő hor-
dozóban, édesanyjával együtt teljesítette a távot. 
Hetven felettiek is jöttek, hogy ki ne maradjanak 
a jó programból. Akik nehezebben mozognak, 
sétálva csatlakoztak.
Hat sportember hosszabb, 9-10 km-es útra indult 
Aliga felé. Visszaértek, jó vizesen, nem csak az 
esőtől.
A többiek 1-2-3-szor futották le a 2 km-es távot. 
A beérkező futókat a lelkes közönség (főleg a 
többi futó) tapsa fogadta. 
Folyadékpótlásra az eső ellenére is szükségünk 
volt, de nem volt hiány vízben a Hanák ABC jó-
voltából, akiktől szőlőcukor is érkezett. A Hon-

véd Üdülő által biztosított egészségügyi sátorba 
senkinek se kellett bemennie.
Helyes kis mosolygós, meggyes töltetű palacsin-
ták is várták a beérkező versenyzőket, a http://
smilesuti.hu/ jóvoltából. 
Tartós emlékként nyakba akasztható kerámia 
plakettet vihettek haza a versenyzők. 
Jövőre újra találkozunk! 
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület szer-
vezte az eseményt, tapasztalt sportvezető tagtár-
sunk, Szeles Dezső irányította a lebonyolítást. 
Segítségünkre voltak a polgármesteri hivatal dol-
gozói, a polgárőrség tagjai és a Honvéd Üdülő. 
Mindenkinek köszönjük magunk és a résztvevők 
nevében is!

kerékfy Pál

Magasparti futás 2018
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A Balatonakarattyai Lábtenisz Klub megnyerte a 
2018-as országos lábtenisz csapatbajnokságot és 
ezzel kvalifikálta magát a Csehországban meg-
rendezésre kerülő Lábtenisz Bajnokok Ligájára 
(Club World Cup). A márciusban kezdődő csa-
patbajnokság tízfordulós alapszakaszát meglepe-
tésre az első helyen zárta az akarattyai csapat, így 
bejutott a július 8-án, Százhalombattán rendezett 
Final Four döntőbe, ahol az alapszakasz legjobb 
négy csapata mérkőzött meg az ország legjobb 
lábtenisz egyesületének járó trófeáért.

Az akarattyai csapat az elődöntőben az SZKH-
SE (Szentendre) ellen magabiztos játékkal 3:1-es 
győzelmet aratott és ezzel bejutott a döntőbe. A 
másik elődöntőben Százhalombatta - SZESPO 
SE mérkőzést rendeztek és e két bajnokaspiráns 
csapat közül a szentesiek kerültek ki győztesen, 
így a döntőben Balatonakarattya - Szentes mér-
kőzésre készülhetett a közönség. A döntőben a 
csapatunk a bajnokság egyik legizgalmasabb 

mérkőzésén, a SZESPO SE (Szentes) ellen ma-
gabiztos 2:0-ás vezetést szerzett, amelyre a szen-
tesiek válaszolni tudtak és kiegyenlítettek, így a 
2:2-es állás után következett a mindent eldöntő 
egyéni mérkőzés, amelyet a balatonakarattyai 
csapat nyert, így a döntő végeredménye: Balaton- 
akarattya - SZESPO SE 3:2.

Az ország legjobb lábtenisz egyesülete 2018-ban 
tehát a Balatonakarattyai Lábtenisz Klub!

Királyvölgyi Krisztián a Balatonakarattyai csa-
pat csapatkapitánya a győzelmet követően így 
nyilatkozott: „Nagyon büszkék vagyunk egy-
másra, az egész csapatra, hiszen közös győzel-
met arattunk, amelyből mindenki kivette a részét. 
A bajnokság felé támasztott elvárásainkat ma-
gasan felülmúltuk, hiszen előzetesen a dobogót 
tűztük ki célul. Ahogy haladt előre a bajnokság 
egyre több munkát, edzést fektettünk bele, ami 
még jobban összekovácsolta a csapatot és talán 
ez volt a siker kulcsa. Mi csapatként voltunk je-
len, nem csak papíron, hanem minden értelem-
ben. Ez a csapat egyben egy közösség is, amelyet 
Balatonakarattyának és a Bercsényi strandnak 
köszönhetünk, így külön élményt jelent szá-
munkra, hogy a barátainkkal együtt nyertük meg 
az országos bajnokságot, emelhettünk magasba 
a hatalmas trófeát és kiálthattuk, hogy „akaraty-
tya”. Most igyekszünk megünnepelni a sikert és 
a hatalmas trófeát, amelyet egyébként a Bercsé-
nyi strandon a Tengósok Kikötőjében meg lehet 
tekinteni, de utána készülnünk kell a nemzetközi 
porondra, ahol büszkén fogjuk képviselni Ma-
gyarországot és egyben Balatonakarattyát.”

A bajnokcsapat tagjai: dr. Királyvölgyi Kriszti-
án, Vaszil Dániel, Sipos Árpád, Koltai Kristóf, 
István Gábor, Szabó Bence, Tömböly Dávid, Di-
enes-Oehm Barnabás.

Hajrá Akarattya!
királyVölGyi krisztián

Hatalmas sportsiker Akarattyának!
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Tudom, sokan pihenni 
jönnek le a Balaton-
ra, mégis mozogjunk 
néha. Ha egy kicsit 
körbenézünk a kis fa-
lunkban, meglepődve 
tapasztalhatjuk, hogy 

mennyi mozgásra alkalmas lehetőségünk van. Pl. a 
reggeli tornák a Rákóczi fánál Erzsikével. Pl. a kora 
reggeli jógák a magasparton Beával. Az esti jógák, 
köredzések a foci-pályánál Katinkával. Masszázs 
utáni tartásjavító gyakorlatok Zsuzsival, Andrással.
Mozdulj Akarattya!

Pár napja volt a magasparton a futás, akinek volt 
kedve és ideje saját maga választhatta meg a távot. 
Bevallom készültem, hogy megyek, de a munka 
elfeledtette a napot. Szeretnénk közösen kicsit a 
helyieket és a nyaralókat is megmozgatni. Hisz-
szük, hogy a mozgás mindenre megoldás. Egy ba-
rátomtól azt hallottam, hogy amikor valami leépül 
a testben, és ami felépül, közben kopog, kattog, 
de ez természetes. A mozgás mindenre megol-
dás. Jobb lesz az állóképességünk, a hétköznap-
jaink energikusabbak lesznek, rugalmasabbak 
leszünk, egészségesebbek is, szebb lesz az ala-
kunk, (netán pár kilótól meg is szabadulhatunk), 
még a kedvünk is más, amikor a testünk mozgás-
ban van. Tehát mozogjunk! Mindegy mennyit és 
mit, csak a test érezze, hogy törődünk vele. Ugye 
az előző részben írtam a masszázsról a strandon. 
Azért is érdemes rendszeresen kényeztetni a tes-
tet, mert sokat terheljük magunkat nem teljesen jó 
mozdulatokkal, állandó, egyirányú mozgásokkal. 
A masszázs csodás dolog, felemelő érzés. Van egy 
titok. Nem magunk csináljuk. Hogy kialakítsunk 
egy mozgalmas, rugalmas testet, ahhoz mozog-
ni kell! (TERMÉSZETESEN A MASSZÁZS 
AJÁNLOTT!). Tehát a testnek az egyensúlyát 
kell megőrizni, vagy éppen felépíteni. Vegyük 
fel a cipőt és kezdjünk el sétálni, gyalogolni!  
Hajnalban a magas part még csendes, szívjuk 
be a friss levegőt, gyönyörködjünk a táj szép-
ségében és a természettel kapcsolódjunk ösz-
sze. Töltődjünk fel mind testileg, mind lelkileg. 

Ez a legjobb vitamin. Séta, gyaloglás, kocogás, fu-
tás - szépen mindent sorban. Meg fogjuk látni, hogy 
először a séta is nehézkes, majd a rendszeresség 
meghozza az étvágyat. Megérezzük, hogy a testünk 
többre is képes. Kívánni fogjuk a mozgást. Mind-
egy, hogy ki hány éves, a mozgás kortól független. 
Egy gondolat: Sokan bizonyára hallottak Etka anyó-
ról. 65 évesen elég sok nyavalyája volt. Megelégel-
te. Elkezdett mozogni, majd jógázni. Végül a 65 
éves nyöszörgős Énjéből egy rugalmas, energikus, 
életvidám Etkává változott és 92 éves koráig élt. 
Megalapította az ETKA Jógát, egy új stílust, amit 
ma, halála után is több tucatnyian oktatnak. Ez is 
mutatja, hogy bármikor el lehet kezdeni! Vagy csak 
reggelenként nyújtózkodjunk: mindegy, hogy a 
befőttet szedjük le a polcról, vagy tanuljunk meg 
néhány lazító gyakorlatot és végezzük reggelente 
otthon akár az ágy mellett (én, ha csak kevés időm 
van, ezt akkor is megcsinálom), minden nap csak 
5-10 perc, nagyon nagy változást hoz! Csak figyel-
jük meg a testünket! Válasszunk! Jóga, különböző 
testgyakorlatok (trx, köredzés, reggeli torna, jóga) 
ez mind rendelkezésünkre áll. Több lelkes oktató, 
akik itt élnek, értik, hogy mennyire szükséges a 
helyes tartás, mozgás, rendszeres gyakorlás. Heti 
rendszerességgel tartanak foglalkozásokat. Bárki 
bármikor bekapcsolódhat. Van köztünk idősebb, de 
van többgyerekes anyuka. Mindenki talál számára 
megfelelő programot. Legyünk kezdők vagy akár 
profik, mindenképp saját teherbírásunkhoz alakít-
suk a feladatokat. Az órarendek a közértekben, az 
önkormányzatnál megtalálhatók.
Végezzük rendszeresen!

A test meghálálja a törődést. Először minden nehéz. 
A kisgyerek, amikor elkezd járni tanulni, először 
felállni is alig tud, majd megállni tanul, lassan tesz 
pár lépést. Legyünk mi is gyerekek kicsit! Legyünk 
kicsit kíváncsiak arra, mit hoz a mi életünkbe a 
mozgás.

Találkozzunk a magasparton!
Jelszó! MOZDULJ AKARATTYA!

Botka zsuzsa

MOZDULJ AKARATTYA!
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Soha nem látott számban gyűltek össze a lelkes 
emberek a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület sátra előtt, hogy az idei függetlenség napi 
úszásra jelentkezzenek. Tényleg itt volt Akaraty-
tya apraja-nagyja, a pici gyerekektől a nyolcvan 
feletti sportemberekig, sőt hoztak többen nem 
akarattyai kötődésű barátokat, rokonokat, isme-
rősöket is, akik a közösségi oldalon értesültek a 
nagy érdeklődéssel, sokak által várt rendezvé-
nyünkről. Sajnos a Velencei tavi úszás e napra 
esett az idén is, ami sokakat odacsalt. Sokan az 
idei magasparti futáson tett ígéretük szerint meg-
jelentek az úszásnál is néhány baráttal. Nagyüzem 
volt a regisztrációs asztaloknál még 10 óra után 
is, amikor a „versenyzők” nagy tömege elrajtolt, 
mert érkeztek még sokan, akik vonattal jöttek, és 
csak későbbre futottak be. Mindenkit örömmel 
fogadtak a szervezők, senki se maradt le a kö-
zös úszásról, aki eljött. A nagyüzem csak jóval 
12 után ért véget, mert minden egyes indulónak 
a visszaérkezését is regisztrálni kellett, hogy biz-
tosan meglegyen mindenki. Meg is lett mind a 
187 sporttársunk, akikre a Taslár Henrik Vitorlás 
Menedék hajósai és a vízi rendészet motorosa 
is vigyáztak a bójákkal gondosan kijelölt pálya 

minden pontján. A csónakokban víz és ennivaló 
is rendelkezésre állt. A parton a Honvéd Üdülő 
egészségügyi sátra várta a segítségre szorulókat, 
de darázscsípésnél komolyabb problémára nem 
kellett gyógyírt találni. A visszaérkezés után 
mindenki megkapta a kerámia emlékplakettet, 
és válogathatott a változatos lehetőségek közül 
az elvesztett folyadék és kalória visszapótlására. 
Volt alma és dinnye, ásványvíz, rétes és pogácsa, 
apró meggyes palacsinta, lilahagymás és natúr 
zsíros kenyér. Az egyesület önkéntesei mellett 
még sokan dolgoztak a sikeres rendezvény ér-
dekében: a Taslár Menedék hajósai hajnalban 
kitűzték a pályát, majd végig kint voltak a ví-
zen, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak; 
a lelkes akarattyai hölgyek ipari mennyiségű 
kenyeret, zsírt és hagymát alakítottak át zsíros 
kenyérré; a Hencz Familia Cukrászdában Marika 
csodás pogácsát és rétest sütött nekünk; Hanák 
Attila gondoskodott az ellátmány pontos szállí-
tásáról; az önkormányzat biztosította az asztalo-
kat, a padokat és a távolságot jelölő bójákat; a 
Honvéd Üdülő (MH RKKK) nyújtotta az egész-
ségügyi szolgáltatást. Köszönjük mindenkinek! 
És főleg köszönjük minden résztvevőnek, és 
őszintén örülünk a sok boldog arcnak és az 
elismerő szavaknak!
Hajrá Akarattya! Jövőre újra találkozunk!

kerékfy Pál

Nagy sikerű függetlenség napi úszás
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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 terjesztése
Az Akarattyai Napló kapható  az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint e-mail cím megadása 
esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük. A 
lap letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is. Újságunkat megtalálja a következő helyeken: 
Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, 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

Megrendelés: 
hivatal@balatonakarattya.hu

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.

Mindenkit szeretettel várunk szeptember 15-én 15.30-ra 
az Akarattyai Fórumra a Szépkilátás Bisztróban. 

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
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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
………………………………………..
Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek: 8.30–15.00
Szombat:         8.00–12.00
………………………………………..
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–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, 0620/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol -

vörös, de karcsú még a nyár.
(József Attila: Nyár)Fotó: Rákóczi park


