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Strandfelújítás
Örömmel számolunk be kedves olvasóinknak, hogy javában zajlanak a strandfejlesztések Akarattyán.
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A Bercsényi strand felújításának első ütemében a főépület teraszának újraszigetelésével, térkövezésével, a
betonkorlátok üvegre cserélésével új életre kel az eddig
kihasználatlan és leromlott állapotú több mint 1000
négyzetméteres terasz. A felújított területen terveink szerint strandkönyvtár, vendéglátóegység (kávézó), napo-

zóágyak, napernyők, ingyenes wifi elérhetőség és maszszázs áll majd a vendégek rendelkezésére. Bízunk benne,
hogy az itt kialakuló színvonalas területet hamar birtokba veszik és megszeretik a strandolók. Idén nyáron is
segíteni fogja a tavaly megkedvelt elektromos kisbusz a
strand megközelítését.
A Lidó strand vizesblokkjai megújulnak, kialakítunk egy
akadálymentes mosdót és egy egészségügyi szobát is.
Kerékpártárolót építünk, és 12 db kandelábert is elhelyezünk a Kisfaludy Programban elnyert támogatásból.
Ugyanerre a strandra a vis maior alapból igényeltünk és

kaptunk támogatást a partvédműben a tavalyi extrém
időjárás idején a jég által okozott károk kijavítására. Így
most lehetőségünk van a helyreállításra.
A Gumirádli strandon a gyermekpancsoló kialakításával
kapcsolatban tavaly kaptunk több kérést és hasznos javaslatot az akarattyaiaktól. Ezeket és a tapasztalatokat
is figyelembe véve kérte a képviselő-testület a tervezőt,
hogy módosítsa a pancsoló tervét. Az új megoldásban
nem lesz cölöpsor és lépcső, hanem közvetlen kihullámzós, fövenyes part készül. A változtatás miatt ősszel félbemaradt a kivitelezés, a tervben szereplő homoktámasz
már nem került be a mederbe. A módosított terv nem
növeli a költségeinket, a kivitelező saját költségén elvégzi
a változtatásokat.
A település-fenntartás munkatársai újabb sikeres évet
tudhatnak maguk mögött. A település napi tisztántartása
mellett a zöldterületeket is ők kezelték (a fűnyírás mellett
a tápanyagpótlást és a növényvédelmet is elvégezték).
Ezeken túlmenően a szociális tűzifa kiszállításától, rendezvények lebonyolításáig sok területen nélkülözhetetlen
részesei Akarattya életének. Nagyon köszönjük munkájukat, kiváló csapattá kovácsolódtak össze, akik tisztelik
és segítik egymás munkáját. A Horváth Gábor vezette
kollektíva Sárosdi Józseffel, Sárosdi Dániellel, Rozs Bélával, Szőke Tamással, Spergli Tiborral, Kovács Istvánnal,
Szűcs Lászlóval, Szűcs Lacával, Juhász Lajossal, Farkas
Gáborral és Kovács Attilával látja el feladatait, ha kell éjjel, ha kell viharban, ha kell hóban, jégben. Rájuk mindig
lehet számítani remek emberek! Ki kell emelni Ladányi
Imre bácsit, aki a műfüves pálya gondnoki feladatai mellett a közkutakkal és minden váratlan problémával is
foglalkozik, és tapasztalatával, szaktudásával segíti a fiatalokat.
A fentieken túl, más fejlesztéseken is dolgozunk – ezekről
is adunk majd újabb tájékoztatást. Bízom benne, hogy
2018-ban nagyszerű évünk lesz!
RozS PéTER
alpolgármester
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Újévi köszöntő
Kedves Akarattyaiak!
A következő napok arról szólnak majd, hogy elkezdjük
a jövőt tovább építeni közösen, Önökkel együtt.
Minden esélyünk megvan arra, hogy Balatonakarattyán
mindannyian úgy élhessük meg az előttünk álló évet,
hogy büszkék lehessünk a munkánkra és az eredményeinkre. Mind a közösségi, mind pedig a személyes
életünkre nézve hiszem, hogy sikereket fogunk elérni.
Egy kihívásokban gazdag évet zártunk, egy időszakot,
melynek folytatása az újesztendő, tervek, elgondolások
és feladatok formájában már körvonalazódnak. Hiszem,
hogy Balatonakarattya fejlődése az elmúlt években töretlen, amit többek között a fejlesztések és beruházások
is visszaigazolnak. A 2017-es év a fény éve lett Balatonakarattyán – az intelligens közvilágításé!
Úgy gondolom, hogy visszatekintve Balatonakarattya
elmúlt egy esztendejére, rengeteg dolog fűz egybe bennünket. Mára valóban egy erős közösséggé váltunk,
ami az összefogás eredménye, azé az összefogásé, amely
munkánkat más területeken is jellemzi. Kérem, erre
legyenek büszkék Önök is! Az idei év legfontosabb feladata az, hogy stabilitásunkat megtartsuk, és a pályázatokon nyert támogatásokat megfelelően használjuk fel.
Ehhez kívánok sok erőt és egészséget, sok szeretetet és nyugalmat az idei esztendőre, hogy mindannyian
találják meg azokat a célokat, amelyek elérése örömöt jelent önmaguk, és környezetük számára.
Ezek magvalósításához, álmaink, terveink életre hívásához kívánok községünk minden lakójának sok erőt, kitartást. Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánva magam és a Képviselő-testület nevében!
Matolcsy Gyöngyi

Ünnepélyes alapkőletétel
A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt. az M7 autópálya és 710. sz.
főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel elnevezésű projekt alapkőletétele megtörtént 2018. február 13-án 11.30-kor. Ünnepi beszédet mondott
Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, Belügyminisztérium parlamenti
államtitkára, Dr. Kovács zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár, Veszprém
megye fejlesztési biztosa, Takács Szabolcs, Veszprém megye kormánymegbízottja és
Pántya József, a NIF zrt. útfejlesztési igazgatója. Az alpkőletételen jelen volt Matolcsy
Gyöngyi polgármester.
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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2017. NOVEMBER 22.
1./ HElyi adóRENdElEt fElülVizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
módosította rendeletét.
2./ A BursA HunGAricA feLsőoKtAtási önKormányzAti ösztöndíj
meGáLLApításárA vonAtKozó szABáLyzAt módosításA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj
megállapítására vonatkozó szabályzatot az alábbiak szerint
módosította:
- a támogatás összege 10 000,- Ft-ra emelkedik.
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege négyszeresről ötszörösre nő.
3./ ÖNkORMáNyzati VagyON MEgOsztása táRgyú BíRósági táRgyalásRa MEgHatalMazás.
Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony kérésére és bejelentésére a képviselő-testület a Veszprémi Törvényszék előtt folyamatban lévő 1.K.27.315/2016. számú peres ügyben az alperes törvényes képviseletével Dr. Imrédy Szabolcs alpolgármestert bízza meg a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 32§(2) e. pontja és a vonatkozó jogszabályok alapján.
2017. NOVEMBER 29.
1./ A pénzBeLi és természetBen nyújtott szociáLis eLLátásoKróL
szóLó önKormányzAti rendeLet feLüLvizsGáLAtA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
módosította rendeletét.
2./ 2018. évi BeLső eLLenőrzési terv eLfoGAdásA.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyző által előterjesztett, a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 32.§ (4) bekezdés alapján az elkészített 2018. évi
éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
3./ a szOciális tűzifa HElyi szaBályaiRól szóló RENdElEt MEgalkOtása. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta rendeletét.
2017. dEcEMBER 29.
1./ teLepüLésKépi ArcuLAti KéziKönyv eLfoGAdásáróL döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-

tézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés alapján a határozat mellékletét képező Balatonakarattya Község Településképi Arculati Kézikönyvét.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy kezdeményezi 2018. január 1-jétől
Balatonakarattya Község Településképi Arculati Kézikönyvének módosítását, pontosítását, és figyelembe veszi a határidőig beérkezett lakossági véleményeket.
2./ BALAtonKenese város vízpArt-reHABiLitációs szABáLyozási
KöveteLményeKKeL érintett terüLeténeK LeHAtároLásáróL és
vízpArt-reHABiLitációs tAnuLmánytervéneK eLfoGAdásáróL szóLó
14/2005 (IV.21) TNM rendeLet módosításA.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete változatlanul fenntartja a 95/2017.(VIII.16.) határozatait.
2. Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a folyamatban lévő 14/2005.
(IV. 21.) TNM. rendelet módosítását és azt elfogadja, függetlenül Balatonakarattya- Balatonkenese települések közötti
végleges közigazgatási határ ingatlan-nyilvántartási bejegyzésétől, amennyiben a két település közötti végleges közigazgatási határ úgy alakulna ki, hogy bármely módosítási
helyszín a korábban feltételezetthez képest átkerülne a másik
település területére, úgy Balatonakarattya Község Önkormányzata vállalja, hogy a saját településrendezési eszközeiben
a módosított 14/2005. (IV. 14.) TNM rendelet szerinti előírásokat szerepelteti, és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja a jövőre nézve.
3. Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete változatlanul kezdeményezi a 14/2005. (IV. 21.)

TNM. rendelet módosítását és felkéri Rozs Péter alpolgármestert, hogy a 14/2005. (IV. 21.) TNM. rendelet módosítási
kérelemének felfüggesztését megszüntetni kérje Balatonkenese Város Polgármestere útján és a módosításához szükséges
kérelmet az illetékes minisztériumnál ismételten erősítse
meg Balatonkenese Város Polgármestere útján, az eljárás
folytatásának kérésével és kérje a 14/2005. (IV. 14.) TNM
rendelet módosításának elfogadását miniszteri rendelettel.
4. Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2005. (IV. 14.) TNM rendelet módosítási szándékát
viszont jelzi Balatonkenese Város Önkormányzata irányában
és Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete is kifejezi abbéli szándékát, hogy a folyamatban lévő
14/2005. (IV. 21.) TNM. rendelet módosítását elfogadja.
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2018. JaNUáR 17.
1./ A teLepüLéseK, vAGy teLepüLésKözpont és LAKott terüLeten
KívüL eLérHető LAKott teLepüLésrész Közötti KeréKpárforGALmi
útvonAL KiALAKításA című, top-3.1.1-15-ve1-2016-00023 Azonosító számú projeKt KApcsán feLmerüLő eLőKészítésseL KApcsoLAtos tevéKenyséG eLvéGzésére BeérKezett AjánLAtoK eLBíráLásA.

1./ Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a TANDEM Mérnökiroda Kft. (1033 Budapest, Polgár
u. 12.) részéről érkezett 14.540.000 Ft + Áfa összegű ajánlatát
fogadja el.
2./ BALAtonAKArAttyA Bercsényi

strAndon Lévő

tenGó Büfé

üzemeLtetésére vonAtKozó páLyázAt KiírásA.

1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakarattya, 3534/6 hrsz-ú
ingatlanon lévő büfé üzemeltetésére. A felépítmény az önkormányzat tulajdonában van és a pályázati felhívás mellékletét képező helyszínrajzon TENGo Büfé néven van feltüntetve. A felépítmény 50 m2.
2.) Az üzemeltetés 2018. június 15-étől 2023. június hó 15iég tart, mely üzemeltetési tartam Balatonakarattya Község
Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntésével meghosszabbítható legfeljebb két évre. A bérleti díjon felül a pályázót terheli az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség,
beleértve a rezsi költségeket is. A felújítások önkormányzat
által elismert költsége a használati díj részét képezhetik, de
tulajdonjogot nem keletkeztethet.
3.) A pályázó csak természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja szerinti
átlátható szervezet lehet.
A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási,
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak és a
tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott
hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a pályázó vállalja, hogy az üzemeltetés kezdő időpontjáig
5.000.000,- forintot (számlákkal igazolva) a TENGo Büfé felújítására fordít.
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett
módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik fél - a szerződés megkötését

követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
4.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon
a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek
minősítheti
5.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat
személyesen lehet benyújtani a 8172 Balatonakarattya, Iskola
utca 7. szám alatti hivatali helységbe ügyfélfogadási időben
2018. február 20-ig zárt borítékban. A borítékra a „Pályázat
TENGo Büfé üzemeltetésre” szöveget kell rávezetni.
6.) Borítékbontás helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.,
ideje 2018. február 21. 10 óra.
Eredményhirdetés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.,
ideje: 2018. február 28.
7.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb ajánlatot
tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.
8.) Szerződéskötés határideje: 2018. március 5.
9.) További információk elérésének lehetősége: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető
2018. JaNUáR 25.
1./ ALApvető joGoK BiztosA áLtAL KüLdött jeLentés.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette az Alapvető Jogok Biztosa által 2017. november 22-én iktatott levelére adott válaszhoz készült szakmai anyagot, de úgy ítéli meg, hogy az nem teljes körű, ezért
kiegészítésként visszaadja, azzal, hogy a készítők haladéktalanul egészítsék ki az előterjesztést, és az előterjesztésről a
kézhezvételt követően, haladéktalanul határozzon a képviselő-testület.
2./ BevándorLás szervező irodA LétesítésérőL döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti azt a tényt, hogy a 2016. év október 2. napján
tartott népszavazáson a balatonakarattyai szavazók több,
mint 58 százaléka részt vett, és az érvényes szavazatot, több,
mint 98 százalék arányában a feltett kérdés tekintetében
„nem” szavazatot adtak.
Figyelemmel arra, hogy a 2016. évi népszavazás során a Balatonakarattyai lakosok jóval az országos átlag felett nyilvánították ki akaratukat, ezért Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazásban megnyilvánuló népakarat figyelembe vételével úgy határoz, hogy
a képviselő-testület ellenzi, hogy Balatonakarattya Község
területén bevándorlást szervező iroda jöjjön létre, és elutasítja
a menekültek kötelező betelepítésére vonatkozó kvótarendszert.
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Légúti betegségek
felső légúti betegségek szezonja
(nátha, vírusfertőzés, bakteriális fertőzések)
fertőz-e?
Igen, cseppfertőzéssel terjed, köhögéskor, tüsszentéskor a kórokozók a környezetbe jutnak, tehát a környezetünkben lévők bármikor megkaphatják!
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tanácsok a megelőzésre
• Ne a kezünkbe köhögjünk, tüsszentsünk, hanem
zsebkendőbe!
• Minden orrfújáshoz használjunk külön papírzsebkendőt, melyet használat után azonnal dobjunk
fedett szemetesbe!
• Minden orrfújás és tüsszentés után mossunk kezet!
• Mossunk gyakran kezet, különösen hazaérkezés és
munkahelyre való megérkezés után. A kilincs, bevásárlókocsi és a pénz is fertőzőforrás, használatuk
után mossunk kezet! Kézmosást követően részesít
sük előnyben a papírkéztörlőt vagy a kézszárítót.
Kerüljük a közös törölköző használatát!
• Kerüljük a közös tányér, pohár és evőeszközök
használatát!
• Ne dörzsöljük a szemünket!
• Szellőztessünk minél gyakrabban!
• Öltözzünk melegen, rétegesen!
• Kerüljük a zsúfolt zárt tereket és a tömeget!
Tartsunk távolságot!
• Immunrendszerünk erősítése érdekében mozogjunk
rendszeresen, tartózkodjunk sokat a szabadban,
fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, igyunk
sok folyadékot és aludjunk eleget!
• Legújabb kutatások szerint az immunrendszert
erősíti a boldogság és a pozitív gondolkodás!
• Szokjunk le a dohányzásról!
Ha már elkaptuk a betegséget:
Betegen maradjunk otthon!
Kerüljük az erőfeszítéssel járó tevékenységeket!
Betegségünk idején kerüljük a szoros személyes
kapcsolatokat! Igyunk sok folyadékot!
Pihenjünk sokat! Szedjünk vitaminokat!

A szövődmények többsége a legyengült védekezőképességű embereket, csecsemőket, terheseket, időseket és a
krónikus betegségben szenvedőket fenyegetik. Vigyázzunk rájuk, betegen lehetőleg ne menjünk a közelükbe!
Vírusfertőzés ellen az antibiotikumok hatástalanok,
ezekre csak szövődmények fellépésekor, orvos utasítása
alapján van szükség!
tájéKoztAtás
A balatonakarattyai rendelő és a patika is sikeresen csatlakozott az EESzT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér)–hez. A kormányzat által kiadott tájékoztató
anyagok február második felében lesznek elérhetők a
rendelőben.
DR. DéTÁR BIANKA
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Akarattyai hírek
megszépülnek az észak-balatoni vasútállomások
nyolc megálló korszerűsítésére írtak ki tervpályázatot
a szintén megújuló 29-es vasútvonal mentén.
Nemrég adtunk hírt arról, hogy hamarosan megkezdődhet a Balaton északi partján futó 29-es vasútvonal Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszának villamosítása és felújítása. Most a projektben érintett 8 vasútállomás korszerűsítésére és átépítésére írt ki tervpályázatot a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
zrt. (NIF) – derül ki az uniós közbeszerzési adatokból.
A fejlesztéssorozat keretében a győztes ajánlattevő többek
között elvégzi a szükséges állapotfelméréseket, megszerzi
az építési engedélyeket és összeállítja a kivitelezési tervdokumentációt is. A projektet az Integrált Közlekedésfejlesztési operatív Program támogatásával finanszírozzák.

több ezer négyzetméternyi épületet újítanak fel
A beruházásban várhatóan megújul és arculati átalakítást kap 8 állomás utasfelvételi épülete:
• Balatonakarattyán egy 80 négyzetméteres,
• Csittényhegyen egy 110 négyzetméteres,
• Balatonkenesén egy 298 négyzetméteres,
• Balatonfűzfőn egy 574 négyzetméteres,
• Balatonalmádiban egy 643 négyzetméteres,
• Káptalanfüreden egy 319 négyzetméteres,
• Alsóörsön egy 1070 négyzetméteres,
• Aszófőn pedig egy 540 négyzetméteres épületet
modernizálnak.
Emellett összesen több mint 100 férőhelynyi P+R parkoló
korszerűsítési munkálatait is előkészítik.
Forrás: magyarepitok.hu
2018. 01. 22. 14:25

több mint száz férőhelyes diáküdülő épül
Balatonakarattyán
dunakeszi tanulói, tanárai és hivatali dolgozói számára készül üdülőház, amelyben a hat apartmanban
összesen 60, a kisebb szobákban pedig 50 fő nyaralhat.
Balatonakarattyán olyan üdülőépületet szeretnének kialakítani, amelyet Dunakeszi tanulói iskolai tábor keretében, valamint a hivatali dolgozók családjukkal tudnak
használni időszakosan. A pihenésre alkalmas vegyes, 773

négyzetméteres üdülőház a megrendelő Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. tulajdonát képező 2580 négyzetméteres telekre épül az Aligai utcában.
A üdülőépület kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázaton a budapesti székhelyű TREND építő zrt. nyert nettó
340 millió forintos ajánlatával. Feladata: diákszállás és
hat apartman kialakítása.
A diákszálláson 6 darab 7 férőhelyes szoba épül, szobánként egy fürdőszobával, valamint egy akadálymentesített szoba hozzá közvetlenül kapcsolódó akadálymentesített vizesblokkal. Kialakítanak még egy betegszobát,
két tanári szobát és egy közösségi helyiséget is, ami esős
idő esetén a tanulók számára alkalmas benti foglalkozásokra.
Az apartmanok közül négy kétszintes lesz, belső lépcsővel, konyhasarokkal, erkéllyel, fürdővel és a tetőtérben
négy szobával. épül még két kisebb, egyszintes apartman
is.
Forrás: kozbeszerzes.hu
2016. 12. 01. 09:58

A körszínpad „táncparkettet” kap
A fürdőtelep egyesület tagságának adományából térkövezés készül a körszínpad előtti területen az un. táncparkett részen. A kövezet Ács Gábor felajánlása, a térkövezési munkát Nyitrai Jenő szintén felajánlásból végzi,
az alaphoz az anyagokat az önkormányzat biztosítja.
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Bicikliútjaink
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Amint azt korábbi számunkban írtuk,
pályázatot (ToP-3.1.1-15 FENNTARTHATÓ TELEPÜLéSI KÖzLEKEDéSFEJLESzTéS) nyertünk Balatonakarattya
település kerékpárút hálózatának a
kialakítására. A támogatás célja, hogy
olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közle-

kedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az
éghajlatváltozás mérsékléséhez, a
szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az
EU2020 és a Nemzeti Közlekedési

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia
fenntartható fejlődésre és közlekedésre
vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A kerékpárútjaink megvalósításához
elnyert teljes összeg 302 millió Ft. A
nyertes pályázó cég megkezdte a tervezést. A nyomvonal a mellékelt tervrajzon található. A tervező megjelölte
a rajzon a korábban már elképzelt panoráma viadukt lehetséges nyomvonalát is. Sajnos ennek költségeit a pályázati forrás nem fedezi. Lobbizunk
más forrásból történő megvalósítás
érdekében. A tervezési munkálatok és
a pályázat lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően folyik.
A térképen a tervező feltüntette az
országos/EU-s forrásból megvalósuló balatoni bringakörút nyomvonalát is. A kialakított nyomvonalak
összehangolása érdekében egyeztetéseket is tartottunk.
RÁNKy PéTER
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Jelentős változások lesznek
a közigazgatási ügyintézésben
A 2018. január 1-vel életbe lépő jogszabályok rendelkezései alapján a közigazgatásban bevezetik az e-ügyintézést, vagyis elektronikus ügyintézést.
Hogyan érinti ez a rendőrségi ügyintézést? Aki már
rendelkezik ügyfélkapuval, és használta azt, tudja, miről
beszélek.
2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek csak ilyen
módon, tehát ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül
nyújthatnak be iratot a rendőrségre. Ez a mindennapi
életben érinti a kormány és járási hivatal egységeit, az
önkormányzatokat és intézményeiket: szociális szolgálatok, oktatási intézmények, kultúrházak rendezvény-bejelentéseit, vállalkozásokat, stb. A police.hu főoldala
alján kattinthatnak az e-ügyintézéssel kapcsolatos minden információt, a benyújtandó iratokat is tartalmazó
linkre: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikusugyintezes.
A magánszemélyeknek nem kötelező az e- ügyintézés,
az e-irat benyújtás, de természetesen élhetnek ezzel a lehetőséggel saját ügyfélkapujukon keresztül. Egyébként
a következő két, hagyományos lehetőség közül választhatnak:
1. személyesen keresik fel a rendőrkapitányságot,
ahol hivatalos jegyzőkönyvbe mondják el problémájukat.
2. írásban, postán feladott levélben írják meg panaszukat, kérelmüket, beadványaikat. A géppel írt levélben
is szerepelni kell a kézzel írt aláírásnak és a bejelentő
személyének azonosítására alkalmas adatoknak.
Korábban lehetőség volt e-mail üzenet küldésére. Az új
szabályok szerint az e-mail nem tekinthető hiteles bejelentésnek, mivel az e-mail küldője, vagyis az e-mailfiók
tulajdonosa nem azonosítható. Az ilyen levelekre egy
automatikus választ fog küldeni a rendszer, amely a hiteles és azonosítható bejelentési lehetőségekről tájékoztatja az üzenet küldőjét.
Már ebben az évben gyakorlattá vált a PostaSzeüsz rendszer alkalmazása, a Központi érkeztető Rendszer (KéR)
kialakításával. Ez azt takarja, hogy a rendőrség által postai úton küldendő iratok hiteles elektronikus formáját
a KéR központban nyomtatják ki, és úgy kézbesítik. Ez
történik fordított irányban is, amikor a papír alapon feladott levélnek mi, vagyis a rendőrség a hiteles elektroni-

kus példányát kapjuk meg, és az abban szereplő információk alapján történik az ügyintézés, eljárás.
Ha már elektronikus „ügyezésről” írtam, szeretném
megnyugtatni a bankkártya használókat, hogy az érintős
kártyákról mobil terminálokkal nagyon vékony fedőrétegen keresztül, például farzsebben elhelyezett kártyáról
lehet közeli érintéssel pénzt levenni. Aki a kártyáját pénztárcában, táskában, kabát belső zsebében tartja, azt ilyen
veszély nem fenyegeti. és a zsebtolvajok ténykedése ellen
is jobban védve van… Ezen a linken látható ezzel kapcsolatban egy tájékoztató kisfilm:
http://index.hu/video/2017/11/29/paypass_bankkartya_erin
teses_ﬁzetes_penz_lopas_teszt/
Az elektronikus világban zajló bűnözés mellett a valóságban is mindig születnek új ötletek, hiszen az emberek
fantáziája kimeríthetetlen.
Az ünnepek előtti meséken túl, hogy rászorulóknak gyűjtenek, ajándéknak való terméket árulnak, új mesék jelentek meg, hogy az idősek otthonába bejussanak a trükkös tolvajok, és figyelem elterelés közben, ellopják értékeiket, spórolt pénzüket.
1. orbán viktor miniszterelnök nevében tesznek fel
kérdéseket, gyűjtenek adatot, kérnek véleményt.
2. A segélykérésre alkalmas biztonsági gomb, riasztó
beszereléséhez járják végig a lakást, hogy hol lenne a
legjobb helyen.
A trükk a régi! Megnyerik az idősek bizalmát azzal, hogy
nekik fontos dologról beszélnek, nekik fontos dolgot ígérnek. Ez azonban csak terepszemle, vagy egyszerű figyelem
elterelés a lopáshoz.
Munkatársaim nevében kívánom, hogy az újévben ne legyen szükségük rendőrségi bejelentésre, segítségkérésre
azért, mert bűncselekmény áldozatává váltak!

STANKA MÁRIA R. őRNAGy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Szólásszabadság
szólásszabadság?????? pletyka??????
A Rendőrségen vizsgált szabálysértések és bűnügyek
között vannak olyan esetek, amikor a sértett fél azért
tesz feljelentést, mert róla „pletykáltak”.
Nem is gondolják gyerekek, ifjú és meglett felnőttek,
hogy milyen könnyen lehet jogszabálysértésbe keveredni
csupán azzal, hogy egy ismerősről elmondunk, tovább
adunk olyan információt, aminek nem jártunk utána,
ami lehet, hogy nem is valós, nem magalapozott! Mindenki szeret jól informált lenni, a beszélgető partnerére
hatni, őt meglepni. Ennek azonban komoly következményei lehetnek! A rosszindulatú megjegyzések, másokról
valótlan tények állításával az emberi méltóság és egyes
alapvető jogok elleni bűncselekményt követünk el.
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rágalmazás: Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre
közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Két év lehet
a büntetés, ha mindezt aljas indokból (rossz indulattal),
nagy nyilvánosság előtt (több ember hallja egy gyűlésen
vagy rendezvényen, interneten, újságban) vagy jelentős
érdeksérelmet okozva követik el (személy életét, vagy
egy intézmény működését zavarja, lehetetlenné teszi).

meg, amíg másokról nem állítunk megalapozatlan dolgokat!
Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül,
ha az érintett személyről valótlant állítunk, a személyét
sértő kifejezéseket használunk, rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt „pletykának” nevezzük!
Fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvánosság” kifejezésre. A nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV,rádió), az internetes fórumok, közösségi oldalak annak
számítanak. Talán nem is gondolják, hogy például egy
’facebookos’, ’instagarmos’ bejegyzésben milyen könnyen
követhet el valaki valójában bűncselekménynek minősülő
dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmondatokban állított valótlan, vagy elfogadhatatlan
hangnemben megfogalmazott tényekért, véleményért az
írójának vállalni kell a felelősséget.

A becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése és annak nyilvánosságra hozatala, hozzáférés megengedése is bűncselekmény. Három év lehet a
büntetés, ha mindezt nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős
jogsérelmet okozva teszi.

Sajnos gyakran találkozunk a Rendőrségen olyan esetekkel, amikor az emberek, családtagok, rokonok közötti
kommunikáció hiánya okozza, hogy a hatóság segítségét
kérik problémáik megoldására. A ki nem mondott szavak,
kérések, kérdések, vágyak, vélemények indulatok formájában raktározódnak az emberekben, és robbanásszerűen törnek elő. Ebből adódnak a konfliktusok, hangos
viták, veszekedések, nem ritkán fizikai atrocitások. és
persze a feljelentések a bántalmazásról. A kommunikáció,
a másik emberrel való párbeszéd tanulható, de gyakorlás
nélkül nem válik a mindennapunk részévé. Legfontosabb
módja a beszélgetés! Beszélgetés a gyerekekkel, a társunkkal, a barátainkkal, munkatársainkkal, szomszédokkal. De akkor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk
arra, amit a másik mond, és visszakérdezünk, ha nem
érthető számunkra. Így elkerülhetők a félreértések, és
az abból adódó megsértődések, megbántódások.
Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell! A
másik véleményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együttélésnek. Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetőségünk arra, hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan kapcsolatokat.

A szólásszabadság alapvető emberi jog! De csak addig
tart, amíg ezzel másokat nem bántunk, sértünk, alázunk

STANKA MÁRIA R. őRNAGy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Becsületsértés: Aki más munkakörének ellátásával,
közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, vagy nagy nyilvánosság
előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A becsületsértés lehet tettleges is, pl. leköpés,
itallal leöntés, ruházat letépése. Tipikus példa erre az
önkormányzati, oktatási intézmények munkatársainak
elfogadhatatlan stílusú és tartalmú bírálata.
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”
tŰzIFÁt
CSAk
okoSAN!
10 pontja
”
Hogy ne váljon csalás áldozatává favásárláskor!
1. Újsághirdetésben megadott mobil számon ne rendeljen tűzifát!
2. Ha van rá lehetősége, már előző nyáron vegye meg
tüzelőjét!
3. A kínált, de az Ön számára ismeretlen fafajú tüzelőnek nézzen utána, kérje szakember segítségét, ne vegye meg ellenőrzés nélkül!
4. Ha teheti, inkább köbméterben mérve, térfogatra
vegye a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a menynyisége, a fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget!
5. Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak
hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított
számla birtokában fizessen.

6. Csak olyan legálisan működő értékesítőtől vásároljon, aki/amely a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is
biztosít.
7. Győződjön meg az adott tűzifa egységcsomag tényleges faanyagtartalmáról, és annak egységárát hasonlítsa össze más kereskedők által kínált hasonló termékek árával.
8. Takarással védje a tüzelőjét a csapadéktól, de oldalról hagyja szellőzni!
9. Ha száraz fával fűt, akár 30%-ot is spórolhat!
10. Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre, őrizze meg az eladótól kapott bizonylatokat,
és írja meg panaszát a néBiH-nek, vagy jelezze a
rendőrségnek.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

In memoriam Szalay Lajosné
életének 84. évében visszaadta a lelkét, hitben megerősítve hazatért teremtőjéhez.
Inmemorian: Szalay Lajosné sz. Kokay Sarolta
ősakarattyai volt. Szülei a magaspart parcellázásakor az első között voltak.A nagycsaládosok igazi
letéteményese. Öt gyermeket nevelt fel a legnagyobb szeretetben és békességben. 20 unokája, számos
dédunokája, ötvenfős családtagjai valamint barátai, tisztelői kisérték utolsó útjára.
Férje Szalay Lajos okleveles mérnök korán elhunyt, de maradandót alkotott Akarattyán.
A törpevízmű műszaki tervezésében aktívan részt vett.
A példamutató családi összefogás és neveltetés eredménye, hogy számos gyermeke és unokája orvosdinasztiát teremtett. A Szalay családnak a magyar nagycsaládosok
méltó példaképei és követői lehetnek.
nyuGodjéK BéKéBen!
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keresztények a világban
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Bennünk, keresztényekben kétféle érzésvilág váltogatja egymást. Lelkiismeretünk mélyén és katolikus
környezetben igen jól és felszabadultnak érezzük
magunkat, de amint kilépünk e körből, védtelennek,
idegennek, olykor pedig megvetetten elmarasztalva
találjuk magunkat, szinte mindenkitől, minden helyen és minden fórumon. Ennek legszembetűnőbb
oka, hogy nagyon másképp élünk, gondolkozunk és
hiszünk, mint a bennünket körülvevő világ, amely
gyorsan, radikálisan és néha sértő módon szembeszegül ezért velünk. Persze mi is tudjuk magunkról,
hogy bennünk is vannak hibák, mindazonáltal eltúlzottnak és igazságtalannak érezzük a világ velünk
szembeni reakcióit; s hogy ezt elkerüljük, sokszor sajnos - anonimitásba burkolódzunk előle.
Keresztény életérzésünk és öntudatunk megerősítésére olvassunk el egy részletet az úgynevezett Diognétoszhoz írt levélből!
Íme, a részlet: "A keresztényeket nem különbözteti
meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, de az
életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban nem
beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi
különcködő életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágaságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások.
ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben
táplálkozásban a lakósság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki
számára hihetetlenek látszó életmódot folytatnak.
Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények;
mindenben részt vesznek, mint polgárok; mindent
eltűrnek, mint idegenek; minden idegen táj a hazájuk,
és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások; gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk
nem.
Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek, őket azonban mindenki üldözi. Nem is ismerik, és mégis elítélik őket, megölik őket, de életre támadnak. Koldusszegények, és mégis sokakat gazdagítanak; minden-

ben hiányt szenvednek, mégis mindenben bővelkednek. Megszégyenítik őket, és a szégyenben éri őket a
dicsőség; rágalmaik visszahullnak amazokra. Megrágalmazzák őket, és épp a rágalmak közt éri őket a
dicsőség. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizonyul igaz életük. Szidalmazzák őket, de ők áldással felelnek erre. Megvetik őket, de ők tiszteletet
adnak mindenkinek. Jót tesznek, és mégis mint gonoszokkal bánnak velük. Ha kínozzák őket, örülnek,
és mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának; a pogányok is üldözik őket, de maguk a támadóik sem
tudják, hogy miért bántják őket.
Egyszóval: ami a testben a lélek, azok a keresztények
a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában,
a keresztények is ott vannak a világ városaiban. A
lélek ott lakozik a testben, de mégsem a testből való;
a keresztények is itt vannak a világban, de ők sem e
világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben
van: a világban élő keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal támad a lélek
ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi
jogtalanság nem esett rajta; a világ is gyűlöli a keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott
a világot nem sértették meg.
A lélek szereti az őt gyűlölő testet és tagjait; a keresztények is szeretik üldözőiket. A lélek be van zárva
a testbe, de ő tartja össze az egész testet; a keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönben
volnának, de mégis ők tartják össze a világot. A halhatatlan lélek mulandó hajlékban lakozik; a keresztények is e mulandó világban zarándokolnak a menynyei örökkévalóságra várva. A lélek jobbá lesz, ha
étellel és itallal nem kényeztetik el; a keresztények is
folyton gyarapodnak, noha nap nap után üldözik
őket. Isten olyan fontos őrhelyre állította őket, ahonnan nem szabad elmenekülniük."
A levél stílusa olyan, mintha a közelmúltban vetették volna papírra; tartalma és mondanivalója világos,
őszinte és egyszerűen tiszta érvelést mutat. Pedig
térben és időben tőlünk nagyon távol és régen keletkezett, a görög nyelvű pogány, zsidó és már keresztény miliőben, a II. század vége felé, úgy a 180-as,
190-es évek táján. A lakósság nagy része még pogány,
akik között a zsidó diaszpóra népe mellett már ke-
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resztények is élnek. A levélből kiemelkedik a keresztények
békés, tiszta életre törekvő becsületes életének leírása,
mely minden jóakaratuk ellenére többnyire rosszalló feszültséget vált ki pogány környezetükből, amely olykor
vértanúságot kiváltó áldozatot követel tőlük. - Mindazonáltal a keresztények saját állapotukat az üdvösség
reményében nagy lelkierővel és bensőséges derűvel vállalják, és nagylelkűen felajánlják rosszakaróik megtérésére is.
A levél címzettje Diognétosz, egy jószándékú és érdeklődő görög pogány ember, aki már eddig is megsejtett
valamit a keresztényekben lakozó „kegyelmi erőből". Az
ismeretlen keresztény szerző egyszerű szavakkal feltárja
előtte a keresztény életforma belső titkát, és világosan
felsorolja mindazokat a különbségeket, amelyekben

életük különbözik a pogányokétól. Nem sínföli a pogányok életét és világszemléletet, és nem dicsőíti a keresztényekét, mégis írása nyomán felragyog a nagyszerű különbség a keresztények javára.
Nekünk, mai keresztényeknek, azért érdemes magán a
témán és a levél tartalmán elgondolkodnunk, mert a
hosszú évszázadok eltelte után - a járulékos elemeket leszámítva - mit sem változott a valóban keresztények és
a kívülállók viszonya. A régi keresztény nemzedékek tanúságtétele hatalmas erkölcsi erőt sugároz felénk, amely
így együtt maga a normális élet (még a világ javára is!).

DR. BALÁzS PÁL

gondolatok egy névváltoztatás
kapcsán – Az újról
Megtalálható többek között a zsolozsma húsvéti idő V. hetének szerdai napján. A Diognétoszhoz írt levél ismertetése pedig Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma I. 236-37. lapján, Szent István Társulat, Budapest, 1980.

Amikor a világra megszületünk, mindannyian kapunk
egy nevet, ami attól kezdve a miénk. Minket jelöl. Azon
szólítanak meg, és azzal azonosítanak bennünket. Még
ha nagy hangzavarban mondják is ki a nevünket, azt
meghalljuk. A legtöbb ember soha nem is változtat rajta,
születéstől egészen a sírig elkísér. Vannak azonban olyan
különleges helyzetek, amikor névváltoztatás történik.
Ilyen volt az Ószövetségben Ábrahám esete
(1Mózes 17,3-5):
„ekkor Abrám arcra borult, isten pedig így szólt hozzá:
ez lesz az én szövetségem veled:
sok nép atyja leszel!
nem neveznek többé Abrámnak,
hanem ábrahám lesz a neved.”
és nemcsak Ábrahám kapott új nevet Istentől, hanem
ugyanezen ígérethez kapcsolódva a felesége is: Szárajt
ettől kezdte Sárának nevezték. Ábrahám unokája, Jákób
is új nevet kapott: a nagy küzdelem végén Izráel lett a
neve. Az Újszövetségben az egyik tanítvány, Simon kapott
új nevet Jézustól, és attól fogva Péterként tanult Jézus
mellett „kősziklának” lenni.
Az ókorban szokás volt, hogy a királyi trónra lépő új
nevet választott magának. Az új név a nagy változást

jelzi, új korszakot az életében.
Gyakran előfordul, hogy színészek, nagy sztárok, énekesek új nevet választanak maguknak. Talán mert a régi
olyan semmitmondó, szürke, vagy éppen nehezen megjegyezhető volt. Pl. Allen Sewart Konigsberg neve nem
sokat mond, de Woody Allen néven már ismerősen cseng
sokaknak. Koós János Kupsa Jánosként látta meg a napvilágot, de első komolyabb fellépésekor azt mondták neki:
Ilyen névvel nem lehet befutni. Kanczler Katalint is ezen
a néven nem sokan ismerik, de Karády Katalinként már
annál inkább. Sokáig lehetne folytatni a sort. Ezek az új
nevek minden esetben az ismertté válásnak, a hírességnek
az új korszakát jelölik.
„Nem neveznek többé Abrámnak – mondja Isten –, hanem Ábrahám lesz a neved.” Az új név az ő esetében is
az életének egy új korszakát jelzi.
A névváltoztatás egy különleges eseményen történik:
Isten megerősíti az Ábrahámmal kötött szövetséget. Egyrészt megújítja azt az ígéretét, hogy vele lesz, vezeti, erősíti őt. Másfelől viszont Ábrahám is magára veszi Isten
jelét. Ekkor rendelik el a körülmetélkedést, mint Isten
szövetségének jelét: ettől fogva Ábrahám és utódai a testükön hordozzák azt.
Új név – új korszak.
Vajon bennünket miképpen érint ez?
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Új korszak: Talán gondolhatunk a nemrég kezdődött
új esztendőnkre. Vajon hozott-e valamiben megújulást,
vagy máris megszürkült, „ó” lett? Mindenkinek a maga
életét érdemes végiggondolni: mi is lehet az új korszak,
talán valami megváltozott, másként éljük az életünket,
valami máshogyan történik, mint azelőtt. De az is lehet,
hogy még nem is látjuk ezt az új korszakot, mert még
előttünk áll: Van-e bennünk nyitottság, készen állunk-e,
hogy elfogadjuk azt Istentől? Legyen meg az ő akarata
a mennyben, a földön – és az én életemben is.
„Nem Abrám, hanem Ábrahám.”
Mi akkor kaptunk a „rendes” nevünk mellé új nevet,
amikor megkereszteltek minket. Krisztus nevét hordozzuk új nevünkben, Róla neveznek keresztyénnek.
A cél természetesen az, hogy ne csak hordozzuk, hanem
egyre inkább Hozzá is formálódjunk. Ha engedjük, Isten
meg tud újítani minket ebben a szövetségben.
„Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz
a neved.” Nézzük meg közelebbről, hogy tartalmilag mit
is rejt ez a névváltoztatás.
Mindkét név ugyanúgy kezdődik. Az „Áb” héberül apát,
családapát, atyát jelent, és nyilván a név viselőjére utal.
A név második fele pedig jellemzi őt. Abrám nevében a
„rám” annyit jelent, hogy dicsőséges, magasztos, tiszteletre méltó. Ábrahám nevében a „ráhám” jelentése pedig
sokaság, népek, sok-sok ember.
Tisztán látszik, hogy ez a névváltoztatás egy nagyon
komoly minőségi, tartalmi változásra utal. Míg „Abrám”
csak egymagában volt nagyszerű, magasztos és tiszteletre
méltó családapa, addig „Ábrahám” már utódokat hordoz
a nevében, és népet, népeket képvisel.
és hogy mi minden van Ábrahám új nevében, a „sok
népben”? Elsőrenden nyilván a vér szerinti utódaira, arra
a sok-sok emberre kell gondolnunk, akik ténylegesen
örökölni fogják azt a földet. Isten itt megerősíti Ábrahámnak, amit elhívásakor mondott: „Nagy néppé teszlek,
és megáldalak. Általad nyer áldást a föld minden népe.”
Itt most azt is hozzáteszi ígéretében: „királyok származnak tőled”. – Bizony, és nem is akármilyen királyok!
Mert test szerint tőle származott pl. Dávid király, és test
szerint tőle származott „Dávid fia”, Jézus is, a Szabadító,
a Messiás. és Jézus Krisztussal kezdődően tágra nyílik
az új szövetség, és megszámlálhatatlanul sok ember tartozik bele.
Ábrahám, amikor Isten ígéretét hallgatta, nem is tudhatta, hogy micsoda gazdagságot hordoz új nevében!
Nem tudhatott például rólunk, mai keresztyénekről sem,
akik ugyancsak benne vagyunk a nevében, a „sok nép”-
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ben. Mégpedig Krisztus jogán, aki új népet oltott a régi
törzsbe.
Ahogy innen visszanézünk, szinte szédítő ez a hosszúhosszú lánc, ahogy Ábrahámtól kezdve a szemek szépen
egymáshoz kapcsolódnak, és egyre terebélyesedik az
egész.
Igen, amit Ábrahám új nevében látunk, az Isten szövetségének a titka. Az új névben ott látjuk Isten felfoghatatlanul gazdag kegyelmét, szeretetét, ami bennünket
is magában hordoz. Ebből a kegyelemből van új életünk.
A Jelenések könyve elején olvashatjuk a pergamoni gyülekezetnek szóló üzenetet a Feltámadott Jézustól: „Aki
győz, annak adok fehér kövecskét, és a kövecskére írva
új nevet, amit senki sem tud, csak az, aki kapja.”
Van egy nevünk, amit személyi okmányainkkal igazolni
tudunk. Szeretjük vagy nem, jó a hangzása vagy nem,
ez minket azonosít. A miénk.
Segítsen minket Isten ezen a néven úgy élni és küzdeni,
hogy győztesként olvassuk majd új nevünket! Azt az új
nevet, ami már itt a földön is, egykor majd odaát pedig
véglegesen is Jézushoz köt bennünket.
NéMETH PéTER
református lelkész
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Nyugdíjas Egyesület közgyűlése 2017
A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület megtartotta a jogszabályban előírt közgyűlését. Előtte azonban
sor került két kedves, a közösségért sokat tévő tagunk, a
Molnár házaspár (csak éva volt jelen, Józsi nem tudott
eljönni) köszöntésére, akik nemrég ünnepelték házasságuk 50. évfordulóját! Sok boldog évet kívánva adtuk át
ajándékainkat, amit évi az ünnepi torta jellemző részével
(fényképük) és sok más süteménnyel köszönt meg.
Ezután sor került a pénzügyi helyzetünkről szóló beszámolóra és értékeltük az ez évi tevékenységünket. Felidéztük a közös rendezvényeinket, a főzésektől a Hársfafesztiválon át a virágok ápolásáig. Sor került több új tag

felvételére is, kis közösségünk gyarapodik, bár többen is
jelentkezhetnének, van még sok otthonülő nyugdíjas! A
vezetőség beszámolóját a tagság egyhangúan elfogadta,
értékelték a közösség érdekében végzett tevékenységüket,
sok támogató hozzászólás hangzott el. Megbeszéltük,
hogy idén még előttünk van az adventi első hétvége az
önkormányzattal közösen, a gyerekek Mikulás ünnepsége. és kellemes tevékenységként a közös évbúcsúztató,
december 18-án tagjaink együtt ebédelnek a Degesz étteremben, elköszöntve az óévet, és felkészülve az új év
feladataira, hogy jövőre se tegyünk kevesebbet szeretett
Akarattyánkért!
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megkérdeztük a tagságot
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnöksége szeretne
a tagsággal a közgyűlések között is kapcsolatban lenni. A megszokott formák (honlap, Facebook-oldal és egyesületi körlevelek)
mellett, ezért 2017 végén kérdőívvel is felkerestük tagtársainkat.
Köszönjük mindenkinek, aki rászánta az időt és energiát a válaszadásra!
Hasznosítani fogjuk a programokkal kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat az idei év megtervezésekor. A válaszolók többsége
azt javasolta, hogy minden 2017-es program legyen 2018-ban
is. Ezt örömmel vesszük, és mindent megteszünk, hogy meg
tudjuk mindet valósítani az idei évben. Ehhez, a pénzen kívül
sok munka is kell a szervezésben és a lebonyolításban. Ebben
továbbra is kérjük tagtársaink segítségét! Egyben köszönjük
azoknak, akik a válaszukban már jelentkeztek valamilyen munkára, őket be fogjuk vonni, ahol csak lehet.
Kaptunk javaslatot, elképzelést más eseményekre is; ezekkel foglalkozunk és igyekszünk a lehetőségek függvényében hasznosítani az ötleteket.
Az elnökség január 26-ai ülésén első olvasatban tárgyalta a

2018-as programokat. Úgy tervezzük, hogy idén is megtartjuk
a tavaly sikeres eseményeket, rendezvényeket (úszóverseny és
magasparti futás, reggeli torna szombatonként, híres emberek
meghívása). Az augusztusi közgyűlésen beszéltünk az idei nagy
tervünkről, ii. rákóczi ferenc fejedelem bronz mellszobrának
felállításáról a 90. éves évfordulónk alkalmából. Ennek megvalósításán aktívan dolgozunk, tárgyalunk a szobrászokkal. Szándékunk szerint közadakozásból készül majd el a szobor, ehhez
kérni fogjuk tagtársaink és az Akarattyához kapcsolódó vállalkozások adományait.
Kértünk javaslatokat szeretett településünk jobbá, kellemesebbé
tételére, és örömmel vettük a sok kérést és ötletet. Ezek nagy
része az önkormányzat felelősségi körébe tartozik, ezért összefoglalva továbbítjuk a képviselő-testületnek, hogy megismerjék
tagságunk véleményét és javaslatait, illetve megtegyék a szükséges intézkedéseket.
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Az év első nyugdíjas kirándulása
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Új év, új energiák, de a lelkesedés, a szépre vágyás
a régi! A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület ismét kézbe vette a lábait, és 23-án, kedden
kirándulni indult. Az úti cél Vörs és Keszthely. Az
időjárás megtréfált bennünket, reggel 7-kor a buszt
hóesésben vártuk. De ez senkinek nem vette el jó
kedvét, bár jobban örültünk volna az előző napi
verőfényes napsütésnek. De hát ezt dobta a gép!
Néhányan megijedtek, és lemondták a részvételt,
de így is 33-an indultunk útnak. Mire az M7-es
autópályáról lekanyarodtunk, fekete volt minden,
arrafelé havat nem is láttak. Időnként szemerkélt
az eső, de sokszor még a nap is kisütött, így nem
panaszkodhattunk az időjárásra - nagyon, csak kicsit!
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetünket Deák
Tamás úrnak, Vörs polgármesterének, aki egyetlen
telefonos kérésünkre intézkedett, így az ilyenkor
zárva tartó kiállító helyek is megnyíltak számunkra!
Vörsön elsőként megnéztük a Tűzoltó Múzeumot,
amely egészen rendkívüli összeállításban mutatja
be az 1890-1910 közötti időszak történetét.
1983-ban a Somogy megyei Vörs község felújított
tűzoltószertárában nyílt meg az első vidéki tűzoltó
múzeum. A kiállítás a Balatonszentgyörgyi Községi
Közös Tanács, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Somogy megyei Tűzoltó parancsnokság
és a budapesti Tűzoltó Múzeum összefogásával készült.
A 70 m2 alapterületű helyiségben „A tűzvédelem
a századfordulón" című állandó kiállítás került fel-

állításra. A bemutatott anyag nagy része a Budapesti Múzeum gyűjteményéből származik. A bemutatott dokumentumok, korabeli ruhák és felszerelések különleges élményt adtak, mindezt kiegészítette a külön helyiségben található korabeli szerek,
tűzoltó felszerelések gyűjteménye.
Innen a Talpas Tájházba vezetett az utunk, ahol a
Kis-Balaton hagyományos használati eszközeit, elsősorban a népi halászati módszerekhez kapcsolódó
szerszámokat, a táj népi építészetét, a lápból élő
pákászok életmódját ismerhettük meg egy korabeli
lakóház és annak felszerelési eszközein keresztül.
Láthattunk füstös konyhát kemencével, a „tisztaszobát” az ágyon összegyűjtött kelengyével, ünnepi
ruházatukat, de a lápjárást elősegítő faklumpát, a
mindennapi életük használati tárgyait, munkaeszközeiket is.
Innen a vörsi Szent Márton templomba mentünk,
ahol megnézhettük Európa legnagyobb betlehemét,
nem beszélve a csodaszép templomról!
Átsétáltunk a közeli önkormányzati kiállító teremhez, itt kiváló kiállítást nézhettünk meg Menyhért Andrásné alkotó jóvoltából. Többen vásároltak
is a kiállított tárgyakból.
Kisebb keresgélés után megtaláltuk a Csillagvárat!
A „gazda” már várt bennünket, együtt a barátságos
kutyussal, nyitották számunkra a kaput. Lehetőséget kaptunk a végvári életet bemutató, huszárbabákból álló gyűjtemény megtekintésére, a plüssmackó és babagyűjtemény megnézésre. A csárdamúzeum bemutatta a korabeli berendezéseket, egy
igazi, valódi csárda hangulatát! Kívül és belül láthatóak a régi mesterségek eszközei, ekkora gyűjteményt én még nem láttam! Gratulálok!
Rövid buszozás után Keszthelyre értünk, de szerencsétlenségünkre éppen esett az eső, így a séta
elmaradt, egyből az ebédelő helyre mentünk. A Park
étterem 6+3 menüajánlatot tett, kiváló áron, amivel
mindenki élt is. és jól is tette, mivel kiváló minőségű, nagy adagot kaptunk, aki nem tudta helyben
megenni, annak be is csomagolták a maradékot!
Utunk a Helikon Kastélymúzeumban folytatódott.
A kastélyban főúri életforma kiállítás tekinthető
meg. Az enteriőr-kiállítás eredeti, vagy korhűen
restaurált belső terei a 18-19. századi főúri életformát mutatják be. A kastély legnagyobb értéke
Magyarország egyetlen épen maradt főúri magán-
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könyvtára, több mint 80 ezer kötettel. Ez annak
köszönhető, hogy a város felszabadulása után a
szovjet városparancsnok, egy akadémikus, befalaztatta a könyvtár bejáratait, evvel megakadályozta
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a ritkaságok széthordását! Köszönet humanista tettéért!
Ez után a hintókiállítást néztük meg, melynek fő
anyaga több mint 50 darab, a főúri életformához
kapcsolódó, 18-19. századi kocsi, hintó és lovas
szán, valamint a lovaglással összefüggő, egyéb tárgyi emlékek, illetve képzőművészeti alkotások gyűjteménye.
Felejthetetlen élmény volt, csodálatos szépségeket
láthattunk.
Az egész napi gyönyörűségek után a társaság kissé
elpilledten, de jókedvűen érkezett haza, ahol a következő, hasonlóan jó kirándulás reményében köszöntük el egymástól!
Viszontlátásra a következő kiránduláson!
KoRNIS GyÖRGy
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Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
felhívás
tisztelt Akarattyaiak, tisztelt Adományozók!
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület idén ünnepli alapításának 90. évfordulóját. Ebből az alkalomból
egyesületünk elhatározta, hogy egy ii. rákóczi ferencet ábrázoló bronz mellszobrot helyez el Balatonakarattyán,
a II. Rákóczi Ferenc nevét viselő parkban. Alapos és átgondolt keresés után Berek Lajos szobrászművész ajánlatát
találtuk legalkalmasabbnak arra, hogy művét ünnepélyesen elhelyezzük parkunk ékesítésére az évfordulón
tartandó jubileumi közgyűlésünk (2018.08.11.) alkalmával. A bronz mellszobor várható bekerülési ára
2 millió forint, amelyet egyesületünk közadakozásból kíván finanszírozni.
Kérjük, járuljon hozzá ön is a szobor megvalósításához!
A közeljövőben szeretnénk személyesen megkeresni az Akarattyáért áldozatra kész adományozókat, azonban
adományaikat várjuk a 11712004-20074360 sz. számlánkra is, „Szobor” megjegyzéssel. Ezennel informáljuk azon
adományozókat, akik cégen keresztül támogatnák a szobor felállítására irányuló erőfeszítéseinket, hogy egyesületünk adóalap-csökkentő igazolás kiállítására jogosult. Amennyiben legkésőbb ez év márciusában a művet megrendeljük, a kívánt augusztusi határidő betartása biztosított. Akkor szabad felelős megrendelést tennünk, ha a kívánt
összeg legalább kétharmada összegyűlik.
Kérjük tehát mindazokat, akik fontosnak tartják Balatonakarattya fejlődését, szépülését, támogassák a szobor
tervünk megvalósítását! Az adományozók nevét a szobor posztamensén fel szeretnénk tüntetni.
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BALAToNAKARATTyAI FÜRDőTELEP EGyESÜLET
Elnökség

SzéKHELy: 8174 BALAToNKENESE, RÁKÓCzI ÚT 6. LEVELEzéSI CÍM. 8172 BALAToNAKARATTyA, BATSÁNyI JÁNoS UTCA 43
akarattyafurdo@gmail.com https://akarattyafurdo.wordpress.com

Az SzJA 1%-ának felajánlása
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elismerten közhasznú tevékenységet végez,
ezért kedvezményezettje lehet a személyi jövedelemadó 1%-ának.
Ezzel a forrással lehetőséget szeretnénk teremteni programjaink kibővítésére,
új rendezvények szervezésére.
A 2018-ban befizetett adó 1%-át első alkalommal 2019-ben kaphatjuk meg. Az adó felhasználását
a megfelelő szabályok szerint kell megtenni és szigorú elszámolási renddel jár.
Kérünk mindenkit, aki szívesen támogatja akarattyai tevékenységünket, programjainkat,
a települést szépítő munkánkat, gondoljon ránk, juttassa nekünk ezt az 1 százalékot.
Hogyan teheti meg?
• Ha adóbevallását a NAV készíti el,
akkor az e-szja rendszeren keresztül (https://eszja.nav.gov.hu).
• Ha saját maga készíti el a bevallását, akkor a bevallás részét képező lapon
(akár elektronikusan, akár papíron).
• A NAV honlapjáról letölthető 17EGySzA nevű nyomtatványon.
mit írjon a rendelkezésébe?
• A saját adatait (adóazonosító, név, cím).
• A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület adószámát: 18917499-1-19
Segítségét köszönjük, a felajánlott összegeket kizárólag közhasznú célra használjuk fel.
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Beszámoló az elnökségi ülésről
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület Elnöksége
2018. január 26-án ülést tartott, amin megtárgyaltunk
több aktuális kérdést.
Tavaly novemberben megkérdeztük az egyesület tagságát sok fontos témáról. A kérdőívekre érkezett válaszokat és javaslatokat részletesen elemeztük és megbeszéltük a tanulságokat. Ezekről ugyanebben a számban egy másik cikkben számolunk be, valamint közzétesszük honlapunkon is. Sok olyan javaslatot kaptunk, amelyek az önkormányzat felelősségi körébe tartoznak – ezeket továbbítottuk polgármester asszonynak.
A tagoktól beérkezett javaslatokat is figyelembe vettük az idei programok megbeszélése során. 2018-ban
is megrendezzük sikeres sporteseményeinket (magasparti futás, függetlenség napi úszás, szombat reggeli
torna). A filmvetítésekre és irodalmi, zenei témájú beszélgetésekre is várjuk az érdeklődőket. Az első rendezvényeinket már meg is tartottuk, Kovács László
(Kovi) tagtársunk négy részletben vetítette januárban
és februárban az Európát átszelő hajós utazásáról készített igen érdekes filmjét.
Az első irodalmi estünk március 2-án lesz, erről is
külön cikkben olvashatnak.
Az augusztusi rendes közgyűlésünk - a 90 éves jubileumunkra tekintettel - ünnepi lesz. A részletekről
kellő időben tájékoztatunk minden érdeklődőt.
A jubileum alkalmából II. Rákóczi Ferenc fejedelem
bronz mellszobrának felállítására közadakozást indí-

tunk. Az ezzel kapcsolatos felhívást az Akarattyai Naplóban olvashatják. őszintén reméljük, hogy sok akarattyai tartja jónak ötletünket és tud hozzájárulni tervünk megvalósításához!
Sajnos néhány tagtársunkkal megszakadt a kapcsolatunk, még a minimális éves tagdíjat sem fizették
meg. Az ő tagsági viszonyukat ez elnökség megszüntette. Az érintetteket névre szólóan értesítjük.
Az elnökség tárgyalt a 2017-ben adományozott padokkal kapcsolatos kommunikációról, az adományozók
elismeréséről. Erről később születik határozat.
Az egyesület közhasznú működését a Veszprémi Törvényszék tavaly elismerte, bekerültünk a közhasznú
szervezetek nyilvántartásába, így jogot szereztünk,
hogy részesüljünk az SzJA 1%-ának felajánlásából.
Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint ezzel is járuljon hozzá Akarattya érdekében végzett munkánkhoz, sokszor kapott hasznos ötleteik megvalósításához!
Adószámunk: 18917499-1-19.
Közhasznú státuszunk azt is lehetővé teszi, hogy a
vállalkozások (bizonyos korlátok mellett) csökkentsék
az adóalapjukat a nekünk juttatott adomány összegével.
Mindenkinek köszönjük az eddigi részvételét tevékenységünkben, és várjuk Önöket idei programjainkon
is, amikről az Akarattyai Napló mellett honlapunkon
(https://akarattyafurdo.wordpress.com), Facebook-oldalunkon és plakátjainkon értesülhetnek.
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Csapatépítő kirándulás, fergeteges „libázás”,
meghitt adventi vasárnapok…..

20

- avagy színes őszi és téli programokkal büszkélkedhet
a nABe helyi csoportja.
A nők a Balatonért egyesület (nABe) helyi csoportja
több tartalmas és mozgalmas programmal – egy egész
napos kirándulással, a hagyományos márton-napi kenesei libás sokadalommal, adventi gyertyagyújtással
– színesítette a lelkes és elhivatott csapat 2017-es rendezvény-palettáját.
A kirándulás...
október harmadik szombatján már reggel 7 órakor felkerekedtünk, ugyanis első állomásunkon, a zselickisfalud határában lévő zselici csillagparkban kora délelőttre
várták a csapatunkat. A helyszínen mindjárt az elején
megtudtuk, hogy a zselici Tájvédelmi Körzet, amelynek
szívében létesült a Csillagpark, 2009-ben nyerte el a
Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet. Ezen a helyen
ugyanis a mesterséges fények hiánya, az alacsony szintű
fényszennyezés miatt a csillagos égbolt olyan részleteit

is láthatjuk szabad szemmel, amelyeket máshonnan lehetetlen megfigyelni.
A közel másfél órás csillagvizsgálói programunkat a
távcsőkupolában kezdtük. Szerencsére az égiek felettébb
kegyesek voltak hozzánk, és a reggeli fátyolfelhős, ittott borongós ég érkezésünkkor derültre váltott, így a
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távcsöves bemutató során, a 100 milliméter átmérőjű,
speciális eszköz segítségével megtekinthettük a Napot.
Ezt követően a csillagászati kiállításon megismerkedhettünk a meteoritok főbb fajtáival, méghozzá egy egyedülálló gyűjtemény féltve őrzött darabjaival. Az utolsó
állomásunkon, a planetáriumban először a csillagos égboltban gyönyörködhettünk, majd pedig Az élet eredete
című látványos filmet néztük meg a földi élet kialakulásáról.
Az égi élmények után a Kaposvártól mindössze nyolc
kilométerre található Szennára vitt az utunk, azon belül
is a zselici Tájvédelmi Körzet területén fekvő, az 1982ben a rangos Europa Nostra-díjjal jutalmazott szennai
skanzenbe.
A település immár külföldön is ismert nevezetessége,
az 1978-ban megnyílt szabadtéri néprajzi múzeum egyedülálló módon egy élő falu közepén, a közösség aktív
részvételével jött létre. Azzal az elsődleges céllal, hogy
megőrizze és bemutassa zselic és Belső-Somogy sokszínű
népi kultúráját, gazdag tárgyi és szellemi örökségét. A
hangulatos falumúzeumban öt lakóház és gazdasági
épületei, három szőlőhegyi pince, két szakrális kisemlék,
valamint a mezőgazdasági gépeknek helyet adó gépszín
látható. A múzeum területén található Somogy egyik
legszebb műemléke, az 1785-ben népi barokk stílusban
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épült festett, kazettás mennyezetű református templom,
mely igazi ékköve a megyének. A templom máig aktív
szerepet tölt be a falu életében.
A szívet melengető időutazás befejeztével Szennáról Kaposvár felé vettük az irányt, ahol nyakunkba vettük a
várost, merthogy Somogy megye székhelye lévén megyei
jogú város, egyetemi város és püspöki székhely is, megannyi látnivalóval szolgál. Az időnk szűkössége miatt
ezekből nyilván csak ízelítőt kaphattunk, de hála a kedves, barátságos és nem utolsósorban nagyon felkészült
idegenvezetőnknek, túl azon, hogy sok érdekességet
megtudtunk a város legfőbb nevezetességeiről, a városházára is bejutottunk, ahol két esküvő között villámgyorsan megcsodáltuk a díszes épület belső tereit is. Mi
több, a hangulatos belvárosi séta során Európa legszebb
főterén is jártunk: a somogyi megyeszékhely központi
tere az idei Európai virágos városok és falvak versenyén
nyerte el ezt a díjat.
Kirándulásunk utolsó állomásán, a 17. századtól búcsújáróhelyként jegyzett Somogy-megyei községben, Andocson nem mindennapi látványban volt részünk. A település fő nevezetessége, a barokk kegytemplom, amely
a 16. századi átépítése során kapta a terület egyik legszebb hálóboltozatos szentélyét.
A templom Szűz Mária szobrát 1747 óta öltöztetik. A
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kisded Jézust tartó Máriának Széchenyi Katalin grófnő
ajándékozta az első palástot, és azóta évről-évre gyarapszik az ajándékruhák száma.
A plébánia egyik szárnyában rendezték be a Szűzanya
ruháiból berendezett Mária Múzeumot. Akik ide zarándokolnak, nem márványtáblával fejezik ki a ragaszkodásukat, köszönetüket, hanem egy-egy Mária ruhával.
A legtöbb köntös Magyarországról érkezett, illetve a határon túli magyaroktól. Továbbá vannak Írországból,
Kanadából, Dél-Amerikából, és Kínából valók is. A világ
minden tájáról származó öltözékek közül a legrégebbi
épségben megmaradt ruha 1852-ből való; Talliánné Boronkay Cili adománya.
A ruhatárat 2004 nyarán rendezték át, a csodás „költemények” jelenleg három teremben függenek vállfákon.
Számát tekintve, Európában egyedülálló a gyűjtemény,
több mint 360 öltözék van kollekcióban.
élményből és különleges hangulatból tehát bőven jutott azon a napfényes októberi szombaton, és mi, a helyi
NABE-csoport tagjai ezúton is szeretnénk megköszönni
Thuryné zsuzsának, hogy megszervezte ezt a tartalmas
és sok látnivalóval szolgáló kirándulást.
és a fergeteges „libázás”...
A somogyi kiruccanás után három héttel, november 11én délután pedig már Kenesén serénykedtünk, merthogy
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Kultúra Háza
adott otthont az immár hagyományos Márton Napi Libaságok elnevezésű NABE-rendezvénynek.
Délután 3 órától sorra érkeztek a vendégek a közös városi libázásra, a Kultúra Házát benépesítő kicsik és nagyok létszáma, na meg a jelenlévők mosolygós tekintete
sokadszorra is bebizonyította, hogy a Márton-napi kenesei sokadalom változatlanul egy népszerű, várva várt
és sok érdeklődőt vonzó esemény.
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A rendezvény nyitányaként NABE tagunk, Vargáné
Dobó Katalin óvodapedagógus ismertette a Márton nap
történetét, majd a Kippkopp óvoda óvodásainak szavalós-éneklős-táncos műsora következett. A délután folyamán a lenti nagyteremben játszóház várta a játékos
kedvű apróságokat, az emeleti kézműves foglalkozásokon pedig libabábot, valamint igazán különleges, LEDdel megvilágított lampiont is készíthettek az ügyes kezű
gyerkőcök. De volt libás puzzle kirakás, kukoricamorzsolás, többféle játékos vetélkedő, sőt, jó hangulatú táncház is, ez utóbbi Vargáné Dobó Katalin vezetésével.
Mindeközben az „Aki Márton- napon libát nem eszik,
egész évben éhözik…” jelmondatot szem előtt tartva a kenesei-akarattyai NABE-tagtársak jóvoltából isteni libazsíros kenyeret, ludaskását és ínycsiklandó házi süteményeket kóstolhattak a vendégek, akik a Kelet-Balatoni
Borrend tagjai által felajánlott zamatos újborral öblíthették le a finom falatokat.
A rendezvény utolsó felvonásaként a Kultúra Háza előtti
téren igazán hangulatos szabadtéri lampionos felvonulással zártuk a sokéves hagyománnyal bíró libás forgatagot.
október 12-15. A „nagy NABE” tanulmányi kirándulást
szervezett Kárpátaljára a csoportvezetők és egy-egy tag
részére. Csoportunkat Szanyi Ildi és Thuryné zsuzsa
képviselte. A kirándulás során csodálatos élményekkel
tértek haza.
Csoportunk a tartalmas és mozgalmas őszi programok
után, decemberben, egy az adventi időszakban szervezett
programsorozattal színesítette 2017-es rendezvény-palettáját.
Első faladatunk a szép, óriás adventi koszorú feldíszítése volt. Megszerveztük a fellépőket, felkértük az egyházak képviselőit. Az adventi gyertyagyújtásokra vasárnap délutánonként a Rákóczi parkban a körszínpadnál
került sor. Az első gyertyagyújtáson, december 3-án a
Balatonakarattyai Önkormányzat és a Nyugdíjas klub
látta vendégül az egybegyűlteket. Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonyunk kedves szavai után, vendégünk
Dr. Balázs Pál címzetes apát úr volt, akinek megszívlelendő szavai után a Szilfa Óvoda óvodásai készültek karácsonyi műsorral.
Második alkalommal, december 10-én közösen, a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület és a NABE-csoport
gondoskodott a vendéglátásról. Azon a vasárnapon Ács
Gábor a Fürdőtelep Egyesület elnöke köszöntötte az egy-
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begyűlteket. Egy fiatal Ferences atya gondolatai, valamint az akarattyai kisiskolások színvonalas műsora
emelték a délután fényét.
Úgy alakult, hogy a harmadik vasárnapon én is részt
tudtam venni a hangulatos összejövetelen. December
17-én ismét a NABE és a Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület voltak a rendezvény házigazdái, ill. asszonyai.
Thuryné zsuzsa köszöntő szavai után Németh Péter református lelkész, majd Némethné Sz. Tóth Ildikó református lelkész osztották meg a közelgő ünneppel kapcsolatos gondolataikat az egybegyűltekkel. Ezt követően
a lelkész úr felkérésére zsuzsa ünnepélyesen meggyújtotta a színpad előtt díszelgő koszorú soron következő
gyertyáját. A műsor további részében először a Szivárvány népdalkör adott ízelítőt karácsonyi dalcsokrukból,
majd Kerti Teréz gyönyörű előadásában halhattuk József
Attila: Betlehemi királyok című költeményét, végül pedig
Dudás Réka, valamint Halász Rebeka énekelt néhány
ünnepi dalt. A program zárásaként az akarattyai és kenesei tagtársak annak rendje és módja szerint vendégül
látták a jelenlévőket, és az elmaradhatatlan zsíroskenyér
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mellett házi készítésű süteményekkel, valamint forró
teával és forralt borral kedveskedtek az ünnepi gyertyagyújtáson résztvevő kicsiknek és nagyoknak.
Immár hagyomány, hogy az óvodát a NABE csoportunk
megajándékozza az óvodai karácsonyi ünnepségen. Az
idén a gyerekek bababoltot, karácsonyi nyomdát kaptak,
amit örömmel vettek birtokba.
Az év utolsó NABE rendezvényén az akarattyai Szépkilátás Bisztróban gyűlt össze a kenesei és akarattyai
hölgykoszorú, hogy egy hangulatos ünnepi ebéd keretében búcsúztassuk az óévet. Az évzáró „bulinkon” a finom falatok mellett egyrészt felidéztük a 2017-es év
legfontosabb eseményeit, és jót nosztalgiáztunk a megannyi színes fotó láttán, másrészt nagy vonalakban
megterveztük az idei esztendő fő programjait, és áttekintettük az előttünk álló feladatokat.
Búcsúzáskor pedig jókedvűen megállapítottuk, hogy a
lelkes és elhivatott NABE-csapat idén sem fog unatkozni!
Szűcs Anikó NABE tag
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A magyar kultúra Napja
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Szeretem az ünnepeket, mert kiemelnek minket a
mindennapokból és időt adnak nekünk arra, hogy
az élet lényegével foglalkozzunk.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg
mi magyarok, bár az is igaz, hogy nem mindenkinek ünnep ez az alkalom, egyszerűen sokan nem
is értik, miért is kellene évente akár csak egyszer
is megünnepelnünk ezt a mi saját magyar kultúránkat? Például, hogy többet tudjunk, tartsunk és
higgyünk magunkról..
Elmondhatjuk tehát, hogy a Magyar Kultúra Napja
egyben a magyar identitás, hovatartozás napja is.
„Kölcsey Ferenc ezen a napon 1823-ban tisztázta le
nemzeti imánk, a Himnusz szövegét, erre emlékezünk” – szól a hivatalos indoklás. Az indok tehát
ez. A lényeg pedig az, hogy amikor a magyar kul-

túrára emlékezünk – magunkat, saját valónkat, lényegünket ünnepeljük!
Koncertekkel, könyvbemutatókkal és irodalmi estekkel is ünneplik országszerte, valamint a határokon túl és szerte a világban a Magyar Kultúra Napját.
A Magyar Kultúra Napján Akarattyán is ingyenes
programmal vártuk az érdeklődőket január 22-én
17.30-kor.A prózai megemlékezés címe egy Himnusz idézet volt „… hozz rá víg esztendőt”, majd a
Swing című magyar filmet néztük meg.

DR .
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Vetítés a Szépkilátásban
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Három részes filmvetítést tartott Kovi a Szépkilátásban
az európai csatornahajózásáról. A vetítést, kötetlen
beszélgetéssel egybekötve Kovi hajózással kapcsolatos
történetei egészítették ki. Utólagos ízelítőül a kb. 2000
km-es csatornahajózás útvonala:
Indulás Hollandia: Roermond, Maastricht,
Belgium: Liege, Namur,
Franciaország: Givet, Fumay, Sedan, Stanay, Verdun,
Toul, Nancy, Saverne, Strasbourg > Rajna
Németország: oppenheim, Mainz > Majna, Frankfurt,
Wertheim, Würzburg,
Bamberg > Rajna-Majna-Duna Csatorna
Nürnberg, Kelheim > Duna
Regensburg, Deggendorf, Passau,
Ausztria: Linz, Mauthausen, Grein, Tuln, Bécs, Dévény,
Pozsony, Komárom, Esztergom, Dunabogdány,
Szentendre, Budapest. érkezés.
Köszönjük az érdekes előadásokat, reméljük másnak
is kedve támad előadást tartani a jövőben.
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A Rákóczi park (színe) változása
A Rákóczi fa ún. határfa volt a halászoknak, akik a
vízről látták a fát és a Tihanyi apátságot, és aki e vonaltól délre volt az Somogyi part felöli oldalon, aki
északra az az ún. zalai területen halászott. Ma már a
fa sem áll, igaz nem is lehetne látni a vízről sem a beépítések miatt.
Találtam néhány régi légi felvételt, amelyen tanulmányozhatjuk kedvenc helyünk a Rákóczi park átalakulását az elmúlt évtizedekben.
Az első felvétel 1959-ben készült. Látható, hogy semmilyen építmény nincs a Rákóczi út – Brassó utca –
Kisfaludy sétány - Esze Tamás utca által határolt területen. és még a fa is állt.
Az 1964-es képen már látható néhány építkezési kezdemény a mai Hét vezér utcai oldalon és Brassó utca
és a Kisfaludy sétány sarkán is. Az 1966-os képen itt

már két ház látható, bár még megvan a focipálya és
áll a fa is. 1975-ben már jócskán beépített a terület
magaspart felőli része, a fa csonkán áll még…
A Google mai térképén a zöldterület már csak a Thököly
útig tart, ami nem korrekt ábrázolás. A magaspart felé
új utcák – Hét vezér, Örs vezér utca, Örs vezér tér vannak – ennek a névadásnak talán sokan tudják történetét.
Az Esze Tamás utca és a Hét vezér utca között teljesen
beépült. Maradt az Örs Vezér tér. A két „utca” közötti
terület azonban még mai is közpark. A Google műhold
felvételén jól látható a mai beépítettség. Ma már csak
egy keskeny sáv maradt meg kijutni a magaspartra. A
fa kihalt, nincs szükség határfára sem, az élet és az
emberek tovább alakítják a természetet… (Ez az ún.
épített környezet)
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1959 Rákóczy Park

1964 Rákóczy Park

1966 Rákóczy Park

1975 Rákóczy Park

Rákóczy Park Google térkép

Rákóczy Park Google Earth
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Eötvös károly utánzás a Balaton partjáról:

kállai Szilárd – Az akarattyai vaníliafagylalt

Már az Akarattyai Szilfáról olvasva ki akartam térni erre,
de akkor épp más dolgom volt, így most mondom el ezt a
fontos, ám nemkülönben érdekes epizódot, ami mondhatni szerves részévé vált számomra mindannak, amit a
Balaton jelent.
Ahhoz, hogy mindaz, amit elmondok, érthetővé váljon,
Akarattya kapcsán a Szilfán túl feltétlen meg kell említeni
Bezerédy generálist, aki múlhatatlanul nagy, és tán legravaszabb hadvezére volt a nagyságos Rákóczi Fejedelemnek. ő ugyanis jelentős szolgálatokat tett a hazának,
mikor a labancokat Akarattya puszta alatt egy tőrvetéssel
igencsak szétverte, ezzel megmentve sok igaz magyar
embert a Balaton partján és Veszprémben, kiknek orvul

kirablására különben a labanc martalóc csapat készült.
Ezért Bezerédy generálisnak minimum legalábbis egy
szobrot vagy díszes emlékművet kellett volna már rég
emelni. Az akarattyai-kenesei elöljáróság, ilyetén súlyos
mulasztását bízhatólag hamarosan pótolja, s egy méltó
Bezerédy-emlék egyszer még el fog készülni.
Ha másért nem, hát az én írásom hatására.
Bezerédy generális tetteit ismerve már látható, nem hiába, hogy róla van ma már elnevezve a dicső csata helye
közelében a legjobb akarattyai strand. Az egyszerű nép
által amúgy simán középső strandnak nevezett strandot
hivatalosan Bezerédy-strandnak hívja a hivatali nyelv.
Erről a strandról tudni kell egyébként, hogy jórészt a
Balaton elhódításával, feltöltés útján keletkezett. Anyósom
- aki egy régi akarattyai - mesélte, hogy a gyerekkorában
még a magaspart-tövi kocsiútig ért ki a Balaton. Anyósomnak egyébként még az öregapja vett anno Akarattyán
parcellát, amire csinos kis házat emeltetett. A házhoz tartozik egy különös történet. A lábazata még a tervek szerint
csopaki vörös kőből kellett volna épüljön, de a mesteremberek már akkor is huncutok voltak. Mire a nagyságos
Kiss József postaigazgató úr lejött Pestről megnézni, hogyan halad az építkezés, no hát addigra meg volt rakva
betonból a lábazat, s az arra hordott habarcsból alakított
ki a mester afféle kő-mintázatot, mondván hogy az lesz
majd vörösre festve, s így sokkal jobb is lesz. Látható,
hogy volt kitől örökölni mai kőműves-mestereinknek a
gazdát semmibe vevő trehányságot. Most már minden
esetre ez az utánzat-lábazat nincs is meg, buta szürke érdezett beton lábazat próbálja díszessé tenni az azóta ősivé
lett házat.
Arról a parcelláról még fontos tudni, hogy valaha nagy
egyházi legelő volt itt. Ám az 1920-as évek végén úgy
döntött Budapest székesfőváros elöljárósága, hogy ezt a
legelőt közhivatalnokok részére létesítendő balatoni villatelep céljára megvásárolja, s aztán felparcellázza. Lett
is aztán ezért az Akarattya puszta melletti legelő helyén
nagy székesfővárosi hivatalnoki üdülőtelep, s egy csinos
székesfővárosi üdülő-épület is létesült lent, a part mentén.
Az üdülő-épületet és parkját aztán a későbbi kommunista
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korban a honvédség kapta meg, s azóta is Honvéd-üdülő
néven ismert. Amúgy egyszer én magam is nyaraltam
ott a családommal, mikor még édesapám civil alkalmazottként építésztechnikus volt a Honvédségnél. Nagyon
próbálta beszervezni őt a párt, de ő ellenállt. Így nehezen
jutott üdülési lehetőséghez, de mivel a munkája amúgy
kiváló volt, csak mégis elmehetett a családjával egyszer
üdülni. Akkor még ott az üdülőben elég nagy volt a pazarlás. Bár nekem a rántott párizsi a legkedvesebb emlékem onnan. Ma nem tudom, mi lehet arra. Minden esetre
a rántott párizsit már nem szeretem.
Emlékszem arra az építéstörténeti érdekességre, hogy a
Honvéd üdülőhöz épített új modern épületet csak azért
építették öt szintesre, mert így már kötelező volt liftet
tenni bele, az építésügyi előírások szerint. Ebből is látszik,
hogy a mégoly bölcs előírásokat is hogyan tudja a visszájára fordítani a fondor emberi gondolkodás.
Ha amúgy valamely olvasóm kételkedne a parcellázásról
mondottakban, annak bizonyságul állítom, hogy saját
szememmel láttam az eredeti parcellázási tervet, sőt abból
egy saját másolati példányom ma is megvan, bárki eljöhet,
és saját szemével megbámulhatja. Ezen a rajzon jól kivehetők a mostani utcák, és az a két telek is, amit az anyósom öregapja annak idején megvásárolt. Szóval az ő unokája az anyósom, és ő mondta, hogy az ő gyerekkorában
még a part menti kocsiút mellé ért ki a víz, jó nádasan, s
az embereknek az útról szinte belelógott a lábuk a Balatonba. De ott, mint említettem, elég nádas volt a víz, s ők
a nádasok között megbújó stégeken át tudtak a Balatonba
bemenni fürdeni. De ennek már sok évtizede, hisz az
anyósom sem mai gyerek már.
Most a part menti kocsiút modern aszfalttal burkolt, és
onnan a leghosszabb gólyalábú vásári ügyeskedő se tudná
belelógatni a lábát a Balatonba. Ezt a távolságot egy kissé
már kopott, hosszú büfésor hidalja át, egész a strandbejáratig, ahol szorgos vállalkozó-bérlők szedik mindenkor
nagy szorgalommal a belépődíjat. Bent aztán a tóból feltöltött szép strandon lehet merítkezni a Balaton hűs habjaiban. No, ide szoktunk mi lejárni.
E helyről amúgy egészen különösen csodálatos látása
nyílik a Balatonnak. Előttünk hullámzik a hatalmas Tó,
mint egy tenger, balra Siófok veszik a ködbe, jobbra
Almádi hegyei tarkállanak, mögötte Füred kéklik, s legvégül keresztül szemben, mit egy sziget, nagy feneségesen
Tihany zárja a látást, csodálatos apátsági sziluettjével.
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Minő csodája ez az emberiségnek! én mondom, hogy ha
a Bezerédy-strandnak csak fele olyan reklámja lenne, mint
a brazil Copacabanánának, hát bizony messze földről sereglenének ide a szépre érzékeny, művelt emberek, hogy
ezekbe a csodálatos tüneményekkel körülvett habokba
fürösszék megfáradt testüket-lelküket. Kapaszkodhatna
csak utána a sok csiribiri spanyol meg olasz strand. Mert
mi van amazokon? Csak só, víz meg homok. Az elbűvölő
természetnek, és vele a költészetnek és ábrándos hagyománynak oly gazdagsága csak itt van, a Balatonnál, s annak is egyik legszebb része, én mondom ez az akarattyai
strand.
Tehát a Bezerédy-strandra vezető büfésorról akartam
eredetileg elmondani egy-s-mást. Annak is egy kiemelkedő
pontjáról. Hisz büfés ma már bárki lehet, aki van elég
bolond ahhoz, hogy kibéreljen valamit a Tó partján a rövidke szezonra, de vérbeli büfés már kevés van. Ezen a
soron dolgozik tehát a Horinka-büfés. Szláv nevű az istenadta, de már születése szerint is jó magyar ember. Anyósom szerint a Horinka az egyik legrégebbi büfés itt. Való
igaz, hogy Horinkának nagy a szakálla, vastag a szemüvegje, nagy a hasa, és egészében véve teljesen ősz a haja
is, szakálla is. Meg lett mondva, hogy neki nagyon jó a
fagyija, nála kell venni. Mert hogy a Horinka jó MDF-es
(Ez a párt azóta már nem ugyanaz, s bizonyosan a Horinka sem MDF-es már. Ugye pártocskák jönnek-mennek
- erről valahol már olvastam valami bölcset - de az emberek állhatatossága nem állja, hogy a pártokkal együtt
hajladozzanak ide-oda). Lényeg, hogy a Horinka rendes
magyar, ezért tudva tudtuk, hogy az ilyen ember üzlete
fennmaradásához okvetlenül hozzá kell járulni minden
arra járó magyar strandolónak. Ez nálunk hagyomány.
Így, amikor a strandra mentünk, már jó előre elhatároztuk, hogy a Horinkánál vesszük majd a vaníliafagylaltot.
Mert a gyerekek nálunk tudvalevőleg csak a vanília fagyit
szeretik. Nem kutatom miért, nem is akarnám ezzel
túlzott terjengőssé tenni ez elbeszélést. Nem is tartozik
szorosan a Balatonhoz és a strandhoz. Annál inkább fontos viszont ide tartozóan elmondani, hogy mi nem vagyunk amúgy olyan nagy strandra járók. Egyrészt azért,
mert az az erdős-árnyas lejáró, ahol tőlünk a vízhez a
magasparton le lehet menni, valami Matacsalja, vagy
Macskatorok, (ki tudja, honnan kapta a nevét, egyszer
még egy szorgos olvasómnak érdemes volna ennek is
utána járnia) egy elég szúnyogos hely, ahol a nyári hőségben szívesen időznek ezek a vérszívók az akácok és

2018. január–február
szedrek árnyékában. Másrészt ugyane helyen felkaptatva
már nem csak a szúnyogok, hanem a meredély is gyötri
az embert. Szép kis mulatság a hűs habok után az izzadság habjaiban fürdeni, lehet utána beállni a kerti zuhany
alá. De akkor minek az egész hercehurca, mikor az ember
fürödhetik a kerti zuhanyban, s tíz perc múlva már az
árnyas teraszon hűsöl, valami jó kis fröccs mellett, magában mulatva a strandon gyötrődőkön. Innen a teraszról
valaha nagyon szép kilátás nyílt. Nagyanyósom 98 éves,
ő mesélte, hogy fiatal korában még innen nézte a vitorlás
regattát. Amúgy egy friss gondolkodású, élénk, máig nagy
munkakedvű idős asszony, aki még most is, ha teheti
tesz- vesz a kertben. Még meg sem születtem, már akkor
nyugdíjas volt. A Nemzeti Bankban dolgozott, előtte meg
más bankokban. Gödöllőn kezdett egy takarékpénztárban.
Meséli, hogy anno a 30-as években a Grassalkovich-kastély
kertjében valami ünnepségen, ahol a Horty Miklós is ott
volt, hogyan csodálták a „kecskekeken birkózók” bemutatóját. Ez a szabad fogású birkózás angol nevéből eredő
kifejezés. Azt jelenti „fogd ahol éred”. Szerintem helyesen
tették magyar nyelvtudósaink, hogy e helyett a szörnyű
anglogermán kifejezés helyett megalkották a szép magyar
„szabad fogású” kifejezést.
Volt aztán nagyanyósom egy hónapos ifjúsági-csereprogramon a visszacsatolt észak-Erdélyben is. De a Balaton persze szebb. Ez élteti. Meg a kert, meg a szép nagy
fák. Azóta a fák megnőttek, így kilátás már nincs a teraszról, viszont tíz fokkal van hűvösebb, mint a strandon.
Azt mondják, korábban is részben takarta a látást a Csittény-hegy. Vagy inkább dombocska. Akkor még szőlőkkel
volt benőve, mára már ez is villákkal telehintett. Állítólag
a Meggyesi nevű, levitézlett politikusé az a nagy ház a
Csittény tetején, amit a strand vizéből is jól látni, ahogy a
fák között-felett magasodik. De én ezt nem tudom személyesen igazolni, mert sosem láttam ott se Meggyesit,
se senkit sem mozogni. Ilyen ingatlanok is vannak kérem
a Balaton mentén. Mai korunk diszkréten veszi tudomásul
a ki tudja milyen pénzekből, ki tudja minek épített, üresen
álló építményeket. De ez nem tartozik olyan szorosan a
tárgyhoz, hogy bővebb szót fecséreljek rá.
A Macskatorok vereckét szégyenítő hágóján felül, a másik ok, hogy ugye balatoni emberek vagyunk, a balatoni
ember meg tudvalevőleg nem sieti el, hogy a Balatonban
fürödjön. A pestieknek való az, meg azon más bámész
népeknek, akik messze földről jönnek ide a vízhez. Azt
mondom, helyesen teszik. Nagy ínségükben, melyet a Ba-
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laton-nélküli élet támaszt számukra, érthető, hogy erős
vonzódás alakul ki bennük, s így, ha a vízhez érnek, attól
elmozdulni aztán alig tudnak. Pedig a Bezerédy-strandon
a lubickoláson túl más nincs is számukra. A sok más
strandot elárasztó vízi-focikapuk, kosárpalánkok, csúszdák,
s sok egyéb vízi vacak itt nincsen. Csak az árnyas fák és a
víz. Az anyatermészet ölelése. Ez kell igazán a megfáradt
turistának
Mi meg csak leginkább estefelé megyünk le, körbe az
úton, autóval. olyankor már van hely a parkolóban is. A
pirosra sült turisták hazamentek bekenni magukat kívül-belül valami hűsítővel.
Így estefelé aztán a kocsiból kiszállva jött tehát a döntés,
hogy fagylaltozás lesz, és a Horinkánál vesszük majd a
vaníliafagyit. Persze ilyenkor már legtöbbször vacsora
után van az ember. A gyerekek is ehetnek édességet. Fontos nevelési elv, amit azt hiszem országosan terjeszteni
kellene, hogy a gyerekek ne fagylaltozzanak vacsora előtt.
A teraszon a vacsorát gutaütés nélkül tudja az ember
strand előtt kényelmesen elkölteni, jó hűst adnak az öreg
fák. Ezeket a fákat, mint mondtam, a feleségem dédapja
ültette, még a 30-as évek elején, mikor a ház épült. Van is
egy kép abból az időből a családi fotó-archívumban. Nagy
kopár síkon áll egy ház, a ház előtti lejtőn néhány csenevész facsemete. A ház előtt korabeli öltözetű társaság pózol. A kép jól tükrözi, hogy az akkori építkezések valóban
egy feltört egyházi legelőn történtek.
A birkalegelő fontos ismérve, hogy birkák legelnek rajta.
Régi magyar szokás ez is. A birkák körül sok a kullancs,
jól megélnek a jámbor jószágokon. Ezek a kullancsok lehettek az ősapjai azoknak a mai kullancsoknak, akik benépesítik a ház alatti ősfás „arborétumot”. Legalább nyolcvan éves fák, azt hiszem ez már mondható ősfásnak.
Azért persze mi félelem nélkül járkálunk köztük, és este
legfeljebb szedegetjük magunkból a kullancsot, de a vendégek mindig megkapóan megrettennek e ténytől, és szaporán járják be a kis ösvényeket a fák között. Nekünk
ezek a fák inkább az árnyékot jelentik. Meg az árnyas teraszt, ahol kiválóan lehet borozgatni is, akár kettesben
az asszonyommal, akár vidám vendégek társaságában.

KÁLLAI SzILÁRD
Folytatás a következő számban
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Eötvös károly Balatonja
Irodalmi est

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
irodalmi estünkre
2018. március 3-án 18:00-ra
a szépkilátás Bisztróba,
melynek vendégei

30

dr. praznovszky mihály
irodalomtörténész,
Kállai szilárd és Kállai szilárdné éva
könyvkiadók.

Az Utazás a Balaton körül nem egyszerűen csak egy regény. Nem
is az. Anekdotagyűjtemény, történelemkönyv, útikönyv is egyben.
olvasása olyan, mintha egy kedves, bőbeszédű, sokat látott öreg
barátunkat hallgatnánk hajnalba nyúló borozgatás közben a lugas
vagy borospince asztalánál. Az öt XIX. századi utazó balatoni élményei köré font történetekben egyaránt megelevenednek történelmi alakok – Széchenyi István, Ranolder János püspök, Kisfaludy
Sándor, Sobri Jóska – és egyszerű parasztemberek, borosgazdák,
halászok.
A Balatont kedvelő ember kötelező, de legalábbis ajánlott olvasmánya kellene, hogy legyen. Az általa nyújtott élménnyel az ismert
helyek múltja olyan, melegséget sugárzó emlékekkel egészül ki,
melyek mindannyiunk életét teljesebbé teszik.
A kiadó könyvei a helyszínen megvásárolhatók.
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Jőrös Bence tamás
Balatonakarattya a katonai felmérések idején
Bevezetés
Balatonakarattyát, a völgyekkel tagolt, csodálatos szépségű települést már régtől fogva lakják. Az őskori,
ókori és középkori emberek nagy megelégedéssel telepedtek meg ezen a területen és ezt a tényt mi sem bizonyítja jobban a Balatonkenesei Tájházban és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban elhelyezett régészeti
leleteknél. Szerencsés helyzetben volt a falu, ugyanis
a török időkben - bár hatalmas pusztítást okoztak a
háborúk ezen a területen is - nem semmisült meg teljesen a település emléke, az emberek vissza-visszaköltöztek, tovább éltek a területen. Erről pedig pontos
forrásaink vannak, többek között a Habsburg-dinasztia
által készíttetett katonai felmérések. Jelen írás röviden
összefoglalja Balatonakarattya történetét a 3 db katonai térkép alapján, 1763 és 1887 között.
Mielőtt a részletes elemzés következik, fel kell hívni a
figyelmet egy igen fontos dologra: a korabeli katonai
térképek megközelítőleg sem voltak olyan pontos felmérések, mint akár egy mai általános iskolás földrajzi
atlasz. A továbbiakban szó lesz különböző utcák nyomvonaláról - ezt kellő kritikával kell kezelni minden
esetben. A nyomvonal így a továbbiakban nem csak
magát az utcát fogja jelölni, hanem a környező egyéb,
megközelítőleg ugyanakkora, egy tájolással rendelkező
utakat, utcákat is, amelyek szintén szóba jöhetnek az
utcaszerkezet és településkép vizsgálatakor.
Az első katonai felmérés

Az első katonai felmérés idején (1763-1787) Balatonakarattya – Balatonkenesével együtt – 1431 fős lakosságával (1785-ös adat: 237 katolikus, 1194 református
vallású) kicsiny szórványtelepülésnek számított. (A
református anyakönyvi kivonatokat 1773-tól kezdve
vezetik). A török kivonulásával a falu lélekszáma fo-

lyamatosan növekedett: 1768-ban még csak 1234 lakosa van összesen a településnek, melyből 115 katolikus és 1119 református. Ez a növekvő tendencia 1890-es év kivételével - folytatódik egészen a rendszerváltásig.
érdekes lehet összevetni a kenesei és az akarattyai falurész térképes megjelenítését. Sajnálatos módon a
térkép csak egy adott időpontban ábrázolja a települések birtokszerkezetét, azonban összevetve a fent említett számadatokkal, fontos információ szűrhető le
belőlük. Először is: Balatonakarattyán ekkor 12 db telket lehet összeszámolni. A telkek elhelyezkedése azonban nem véletlenszerű: 8 db telek volt a mai körforgalomtól délre, a vasútvonal és a Bercsényi lejáró mentén
a Gáspár-telep felé. Kettő telek jól elkülönülve feküdt
a mai Balatonfőkajár határában, a Köves út és a 710es főút között, Akarattyapusztán; megint csak kettő
telek pedig a település éNy-i részén, a Rákóczi út alatt,
valahol a Botond utca és az orgona utca magasságában lehetett, Csikerrét és Alsórét között. Közös vonásai
a térkép alapján azonosítható telkeknek, hogy mindegyik egy-egy szőlőbirtok közelében feküdt, vagy közvetlen kapcsolódtak hozzá. Szinte egész Akarattyapuszta egy ilyen birtokot képzett, egészen a főút és
(valószínűsíthetően) a Köves út között a település központja felé, a vasútvonal és a Berécsnyi lejáró kezdeti
szakasza, illetve a Mogyoró utca között; végül a már
említett Csirkerét és Alsórét közötti szakasz. Így az itt
lakó emberek - természetes módon - a szőlőművelésből
éltek meg (erre később még lesz utalás). A házak nagyjából páros elhelyezkedése arra utal, hogy nem mindegyik telken lakhattak. Néhány ilyen ház szolgálhatott
például présházként vagy pinceként is.
A falu településszerkezetének, utcahálózatának alapjai
ekkoriban már megfigyelhetőek voltak. A falunak két
főutcája lehetett. Az egyik a mai Rákóczi út, illetve a
71-es országút ide eső szakasza volt, a másik pedig a
már említett Mogyoró utca-Bercsényi lejáró magaslaton levő része és a Deák Ferenc utca. Ez a három utca
össze volt kötve ekkoriban. A két főút találkozási pontjában egy határfa állt. Ezen felül a mai vasútvonal -
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Koppány sor vonala is már megvolt, vagyis végig futott
egy út a tó közvetlen szélén, illetve az Állomás utca és
a Köves utca nyomvonala is létezett. A mai Állomás
utca vonala azonban nem fejeződött be ott, ahol ma
becsatlakozik a Köves utcába; tovább futott a mai vasútvonal mentén, egészen Csajág felé, így biztosítva a
két falu között az átjárást és adott esetben a kereskedelmet. érdekes tény, hogy a mai Köves útnak vagy
Telkes útnak (pontosan nem mondható meg, melyik)
volt egy közvetett folytatása, ami befutott a mai Deák
Ferenc utca akkori folytatásába, ezzel egy olyan háromszöget hozva létre, melyen a mai Hársfa utca, Ságvár utca, stb. keresztülfut. Szintén érdekes, hogy a
Rákóczi fa is jelölve van a térképen, egymagában áll.
A Rákóczi út akkori nyomvonala egy mezős területen
futhatott keresztül, amely talán az állatok legeltetésében játszhatott szerepet. Egy, ma már nem létező vonalat is jelöl a térkép. Ez a már említett Köves útnak
a meghosszabbítása, amely csatlakozott a Csaba utcába, a Határ utcába, a Budai Nagy Antal utcába, és
így vissza a Rákóczi út egykori vonalába. A falunak
ez a hosszú, északi-északkeleti útja erdős terület volt,
tehát ekkoriban a mai, Csaba utcától északra levő
erdős terület jóval délebbre is kiterjedt.
A második katonai felmérés

A második katonai felmérés idejére (1806-1869) a falu
képe gyökeresen megváltozott. A kenesei lakosság számával együtt a település lakossága 1300 és 1697 fő
között folyamatosan növekedett a tárgyalt időszakban.
A település teljes területén összesen 9 telek volt megfigyelhető, sokkal szétszórtabb elrendezésben. A Balaton-felé futó völgyben összesen 4 ház (ebből az egyik
a mai körforgalomnál); kettő a mai Akarattyapuszta
bevezető részénél; szintén kettő a hátsó területeken;
végül egy pedig a mai Csittényhegyi utca-Rákóczi út
közötti szakaszon. Utcaszerkezetét tekintve a Botond
utca vagy az orgona utca ekkor jöhetett létre, de ekkor
jóval hosszabb volt, egészen a mai Alteleki útba futott
be. Az innen északra eső Macskaalja utca és Szőlő
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utca vonala is ezen a térképen már jól kivehető. A
falu központjában levő „háromszög” még megvolt, illetve a Csajág felé vezető út is. Ezen a térképen már
pontosabban látszik, hogy a mai Csajágot és Balatonakarattyát határoló erdőhatár, amely tövében húzódik
a Hársfa utca, az egykori „háromszög” egyik oldalát
képző út volt, tehát itt húzódott az az utca, nem pedig
- szemben az első katonai felméréssel - a Köves út
közvetlen és egy vonalban levő meghosszabbítása.
Még egy érdekes adalék a Köves út területéhez: Az itt
levő szőlőbirtokokat felosztották területekre, ennek a
felosztásnak a határait is feltűntették a térképen. Egy
elég nagy objektumról számol be a térkép, aminek
szintén köze lehetett valamilyen jószág tartásához,
legalábbis a terület szélén levő gémeskút-jel erről tanúskodik. A falu egykori központjában levő ház pedig
valamilyen kereskedelmi tevékenységgel hozható kapcsolatba. Ez alapján egyértelműen látszik, hogy az itt
érdekelt birtokosok és lakosok valószínűleg elkezdtek
sokkal többfajta munkát csinálni, tehát a falu - szemben a telkek csökkenésével - fejlődött. Azonban nem
minden területen volt ez meg. A Bercsényi lejáró vasútvonal nyomvonalán futó utca - bár jelölve van már sokkal rosszabb állapotban lehetett, ezt az is mutatja, hogy a Balaton partján futó utca, ami 60 évvel
ezelőtt még megvolt, ezen a térképen nincs jelölve,
így a lejáró nyomvonalán létesített utca is elvesztette
ideiglenesen funkcióját.
A harmadik katonai felmérés

A harmadik katonai felmérés idején (1869-1887) a
falu lélekszáma (Kenesével együtt) 1780 fő körül mozgott. A korszakban azonban egy gyors népességfogyás
is megfigyelhető volt, aminek következtében a lakosság
1890-re már csak 1657 főből állt. Ez a településszerkezetben is nyomott hagyott. Összesen 14 telek volt
itt a térképes adatok szerint. Ezek a telkek egységesen,
egy területen helyezkedtek el: a mai Akarattyapusztán
3 nagyobb, míg a Bercsényi lejáró közelében 11 kisebb
területű telek volt megtalálható. Figyelemre méltó,
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hogy Gáspártelep utcaszerkezete ekkor kezdett el körvonalazódni: a már említett Mogyoró utcán és a Bercsényi lejáró felső szakaszán kívül a Strand utca, a Sirály utca és talán (?) a Pacsirta utca vonala ekkorra
már kialakult. Ezzel szemben Akarattyapusztán az
egykori telekkiosztás már egyáltalán nem látszódott,
illetve a Csajág felé vezető, mai Állomás utca vonala
sincs már egyértelműen feltűntetve, egyes részei tönkremehettek. Szintén hiányzik a Balaton parton futó
utca, így csak a lejáró vonala, illetve az e mentén elhelyezkedő szőlő van jelölve a térképen. Az Árpád utca
mai nyomvonala már végigkövethető a térképen, azonban ez, és a Veszprémvölgyi utca kötötte össze a Deák
Ferenc utca meghosszabbítását a mai Rákóczi út vonalával. A Deák Ferenc utca környékén, illetve Akarattya egész területén jelentős erdőirtások mehettek
végbe ebben az időben, a térképen a Deák Ferenc utca,
illetve a mai Csaba utca vonala gyakorlatilag egy mezőn futhatott végig, szélein egy-egy fával.
történelmi adatok, problémák – a járványok és a filoxéria
A fent leírt folyamatokat és településképi változásokat
össze lehet vetni a történeti forrásokkal és a kutatók
munkásságával. Kis András két alapvető tényezőről ír
könyvében. Az első a járványok, amelyek Kenesét-Akarattyát se kímélték. Pestisjárvány pusztít a területen
1719-ben, 1737-ben és 1745-ben is, közvetlen a tárgyalt időszakok előtt. Egy másik nagy betegség, a kolera is felütötte a fejét egy 1831-es adat szerint. A
rendszeres járványok lehetetlenné tették a település
gyors és lendületes fejlődését. E mellett a hasmenésben, a vérhasban és epebajban szenvedők Kenesén (így
Akarattyán) gyakori látványt nyújthattak. A betegségek itt a megyei átlagot meghaladó pusztítást végeztek,
átlagosan a falvakban minden 15-16. ember meghalt.
A harmadik katonai felmérés idején is erősen megfogyatkozott a népesség: ezt az 1882-1883-as járvány
okozhatta. 1884-85-ben egyetlen fürdőző se léphetett
be Kenesére. 1885-ben újra megjelent a kolera.
Akarattyának (és így Kenesének is) azonban a betegségek mellett egy másik jelentős problémával is szembe
kellett néznie. A keleti part - kedvező földrajzi adottságai révén - alkalmas volt a gyümölcsfa -, és szőlőtermesztésre. E mellett még az 1940-es évekig külterjes
mezőgazdasági termelést is folytatott. A talaj adottságai azonban inkább a szőlőtermesztésnek kedvezett.
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Az 1870-es évekre itt van a legnagyobb szerepe a szőlőnek; feljegyezték, hogy Buda felé mintegy átrakodó
helyként is funkcionált a település. Az 1850-es évektől
már a gazdák tudatosan törekednek arra, hogy az országos kereskedelembe is termeljenek szőlőt. Azonban
1960-as évek végétől a kedvezőtlen időjárás és a nem
megfelelő kezelés miatt pusztulásnak indult (mint ezt
látni lehet Szabó János szőlőbirtoka esetén is). 1878ban pedig eljött a filoxéria szőlőbetegség. Ez három
év alatt jutott el Lúgostól a Balaton-felvidékre. Kipusztította az erdőket, majd a szőlőket. Mámapusztán 17
hold, Kenesén 11 hold szőlő esett áldozatul a betegségnek. 1886 végére már pusztán álltak az egykori
szőlőhegyek, sőt, a következő években 8%-ra esett viszsza a szőlőtermelés. 10 év alatt teljesen elpusztult a
szőlő Balatonkenesén és Balatonakarattyán, ezzel
együtt a településnek egy olyan törést, sebet okozott,
amely miatt jó ideig nem tudott ismét talpra állni.
Csak a század végén kezdenek el ismét foglalkozni a
szőlőtelepítéssel.
összegzés
A fentebb felsorolt adatok alátámasztják a térképes
ábrázolásokat, és vice versa. Nem szabad elfelejteni
azonban, hogy a térképes források - bármennyire is
szépeknek és pontosaknak tűnnek - egy pillanatnyi
helyzetet ábrázolnak, nem egy folyamatot. Azonban
ezeknek a folyamatoknak a térképek ugyanúgy részét
képezik, mint az írott források általában. Így például
választ lelhetünk arra a kérdésre, hogy a második és
a harmadik katonai felmérés között miért olyan nagy
a differencia, illetve miért kellett teljes, nagy kiterjedésű erdőket mezőkké alakítani. A két forrástípus öszszevetéséből és elemzéséből következtethetünk újabb
és újabb adatokra, így tágítva azt a világos foltot,
amelynek közepére Balatonakarattya falu története
került.

Felhasznált irodalom:
Békefi Reming: A Balaton környékének egyházai és várai
a középkorban. Budapest, 1907.
Dömötör Sándor: Balatonkenese benépesedésének története. Veszprém, 1942.
Kis András – Az 1000 éves Kenese. Budapest, 1990.
www.mapire.eu – Utolsó megtekintés: 2018. 01. 27.
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Csizmadia károly: Bujdosó magyarok
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Viszont a kezem közé akadt egy másik, 1904-ben megjelent kötet is, melyet szerintem a Balaton Igazi Költője
írt, Csizmadia Károly (1878-1934). Ezzel a kijelentéssel
semmiképpen nem akarom elvitatni Soós Lajostól ezt
a címet, bár ő tudomásom szerint kajári származású.
Sajnos az ő munkássága is homályba vész, pedig a
kenesei löszfal tetején van egy emlékműve (mellette
megy el a Tátorján tanösvény, de az emlékművet láthatjuk a vitorlázás közben is, a tetején van egy, már
megkopott foncsorozású tükördarab, ezen még megmeg csillan a napsugár). Több nagy költőnk művében
megjelenik a Balaton futó témaként (csak hogy a legismertebb személyeket említsük: Csokonai, Kisfaludy,
Berzsenyi, Vörösmarty). Igazán a Balaton, mint irodalmi téma a XX. századi alkotók tollából került elő,
pl. Kosztolányi Tündér Tihany művében, de fellelhető
József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula költészetében
is. Nem említem most itt meg a Cholnoky, Eötvös és
Lóczy tudományos és prózai műveit, vagy Mátrai Ferenc Béla füredi költő nevét, sem az újabb kori elbeszélés-gyűjteményeket, hiszen ezeket bizonyára a Porthole olvasók is ismerik. Határtalan bőséggel a Balatonról Soós Lajos írt, akit annak idején a „Balaton poétája" címmel tiszteltek meg, de a Kenesén született
Váth János a „Balaton írója"-tól idézve: „Hiába adózott
Garay, Lampérth, Sziklay egész kötetekkel a Balatonnak, csak Soós Lajos bírta ki 106 oldalon keresztül
csupa alanyisággal." Soós Lajos balatoni verseit 1900ban külön kötetben adták ki „Balatoni partok alól"
címmel.
én mégsem az eddig felsorolt becses művek szerzőiről
szeretnék most megemlékezni, hanem egy igazi balatoni „paraszt költőről", Csizmadia Károlyról.
Csizmadia Károlynak egy kötete jelent meg, 1904ben a „Bujdosó magyarok" című történeti regénye
(Mely igazából két mű, a kötet végén jóval rövidebb
az „ősök nyoma" című szerzemény, melynek egyik fő
motívuma az akarattyai Rákóczi szilfa, na és persze a
betyárok és egy leány.), melyeket én inkább balladaként
definiálnék. E kötetben több mint 1700 strófán (egy
versszak négy soros) át ír, a történet középpontjában
ugyan nem a Balaton áll, de néhol dörmögő balatoni

hajóskapitány szívét is megdobogtató módon kerül
elő A Tó. Íme, pár strófa ízelítőként a Bujdosó magyarok című művéből, mely rögtön a mű elején található:
Szép Balaton, hegyes-völgyes
Vidéked van te neked,
Tündérvilág meséinél
Százszor szebb az életed!
Erdő, mező koszorúzza
Ezüst színű ruhádat,
Sok kebelnek szíve-lelke
Szeretve ég utánad.
Holdvilágos csendes éjben
Regényes ábrázatod,
Az ég minden csillagait
Fényesebbre mosdatod.
Felüdíted a szíveket
és a lelkek velejét,
A szerelem rózsájának
Hervadozó levelét!
Kit semmi sem vigasztal már,
Kinek teher az élet,
Menjen el a Balatonra,
Szíve újra feléled.
....
Óh mi szép! Óh csak ez a szép
Szívet, lelket hódító!
A Balaton partján élni
Mily élet hosszabbító!
Csizmadia Károly egész életét Kenesén élte le, háza a
mai általános iskolai tornacsarnok helyén volt, anyja
háza pedig ma kenesei falumúzeumként szolgál (itt
látható a költő családfája, egyik egyenes ági leszármazottjai ma is Akarattyán élnek, irodalmi területen
ugyan nem jeleskednek, viszont van vitorláshajójuk
és az „ősi föld" -ből egy darab, szőlővel). Miért is tartom
fontosnak Csizmadia Károly munkásságát? Elsősorban
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azért mert ő nem úri passzióból írt verseket.
Ez, akkoriban nagy különcségnek számíthatott,
hiszen ő paraszti származása ellenére a Balatonnal és hangulataival együtt élt, annak ellenére, hogy abban az időben a partmenti falvak
parasztjai nem tudtak úszni sem, nemhogy a Balaton csodás tüneményeivel foglalkoztak volna.
Ennek ellenére ő meglátta a csodákat és rímbe
is szedte őket, pedig elvileg nem lehetett jobban
„oskoláztatva", mint az akkori lakosság átlaga.
Akkoriban még a falvak lakóinak természetes
volt a halászati jog, legalábbis így olvashatjuk
némely úti beszámolóban, leírásban, hogy a balatoni ember nem szakadt meg a munkában,
mindennapi betevőjét egy kis megművelt krumpliföld, szőlő, gyümölcs adta, minden nap ettek
halat (télen is, ecetesen tartósítva), és majdnem
mindenkinek volt egy kis szőlője, tehát mindenük megvolt, ha szűkösen is, a boldog, nyugodt
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élethez. Csizmadia Károly a költeményeit a szőlő
árnyékában delelés, vagy éppen varsa melletti
hűsölés (talán a kedvenc varsázó helye a mai
Kenese Marina Port területén volt) és poharazgatás közben írta.
Míg a felsorolt írók nevével ki lehet ezt-azt guglizni, Csizmadia Károly kötetét nem találtam antikvárium oldalakon sem. Lehet, hogy az irodalom területén kiművelt személyek szerint nem
jelentősek Csizmadia Károly verseinek művészi
értéke (nem vagyok „hozzáértő"), viszont az én
egyszerű lelkemhez az ő költeményei állnak legközelebb, és talán a Balatonhoz is.
Forrás Porthole Szerző: Kovács Kata | 2012. február 24.
Csizmadia Károly: Bujdosó magyarok és Ősök
nyoma, Történeti elbeszélések, Veszprém, 1904, Pósa
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Rólunk írták
Balatoni kurir, 1938. január 12.
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Egy kis társasággal én is útnak indultam az akarattyai magas partok alatt Aliga irányába, libasorban haladva a szűztiszta fehérségben. Elhagyván a
partmenti néhány villát és a vasutasok fából épült
cserkészotthonát, egy hatalmas, feltöltött területen
haladtunk át, melyet a bencések hódítottak el a Balaton medréből. A nagy terület partvédőművel ellátva, bizonyára rövidesen villákkal népesül be. Közben elérkeztünk az akarattyai fürdőegyesület
strandjához, honnan aztán szerpentin úton az akarattyai villák között tértünk vissza otthonunkba.
Ez az útszakasz a Kenese-Aliga közötti útnak körülbelül egyharmada.
Hosszú ideje, mióta a Balatont járom, útban a somogyi partok felé sóvárogva néztem Aliga-Világos
tájáról a vonatablakból azokat a magas partszakadékokat, melyek Aliga és Kenese között messze darabon világítanak. A fent említett útszakaszt már
régebben ismertem, de azontúl titokzatos volt előttem minden. Hiába kérdezősködtem a fővárosi üdülőben egyszerű munkásemberektől: el lehet-e menni
Aligára? Vállvonogatással csak annyit kaptam, hogy

igen, az erdőben valahogy eljuthatni Aligára.
A fent említett útszakaszt az akarattyai fürdőegyesület strandjáig már ismertettem. Jól járható út
nem turistának is. A fürdőegyesület dróttal kerítvén
be kabinjait, egyéb épületeit a parton, itt a bekerített
rész felett az erdőben vezet tovább az út Aliga felé.
Sajnos, közvetlen a kabinok felett utamat egy hatalmas földcsuszamlás zárta el, mely hatalmas
agyagtömbjeivel alapos pusztítást végzett a fürdőkabinok között. Már visszafordulásra gondoltam,
amikor észrevettem, hogy közvetlenül a magas vízpart fölött, ahol az utat egy nagy palatetős faépület
– élével az égnek állva – zárta el, valahogy átcsúszhatok. Ez sikerült is és utamat a vízparton folytatva,
egy pagodaszerű új villához érkeztem, ahol földmunkások töltötték a víz medrét. Innentől kezdve
meglepődve láttam, hogy Aliga felé egy 3-4 méter
széles kényelmes, magas úttöltés vezet éppen azon
az útszakaszon, mely 1-2 év előtt még a legnehezebben járható volt.
Itt értesültem a bencések üdülőházának házmesterétől, hogy az előbb említett hatalmas földcsu-

Csonka Magyarország közigazgatási helységnévtára 1941.
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szamlás ünnepek előtt tán tíz nappal történt. Hogy
milyen oknál fogva, erre is adott magyarázatot az
én magyarom. Szerinte rejtett forrás okozta, mely
nem tudott utat törni, átáztatta a hegyoldalt és ez
idézte elő az omlást. Lehet, hogy igaza van, de az is
kétségtelen, hogy az ősz folyamán nagyon sok esőt
kapott a föld. Vonatrázkódás nem segíthette elő,
hiszen a vasút távol esik tőle.

Ami viszont gondolkodásra késztet, az egész csuszamlási felület sűrűn fásítva volt, s a fák a földdel
együtt csúsztak lefelé. Az bizonyos, hogy az akarattyai fürdőegyesületnek elég gondja lesz a hatalmas földtömeg eltakarításával és a kabinok kiszabadításával.
UJVÁRoSy JÓzSEF

hello Balaton 2012. augusztus 1.

Akarattyán van a legjobb strand a Balatonon
Ezt szerencsére kevesen tudják, mert Akarattyán mindenki csak átrohan, aki az északi partra megy. Gyönyörű fák között és csendben, mert a kajáldák is a
strandon kívül vannak. és a víz! Hát az csodálatos és

tiszta. Itt hasonlít legjobban a tengerhez, mert sokszor
lelátni a mélyére. (Sokszor nyaralok Szigligeten is,
ahol a táj varázsa teljesen lenyűgöző és semmihez
sem fogható, de a víz bizony ott elég piszkos.)
A kilátás is a tengerélményhez hasonlít, hiszen hosszában látszik a Balaton. De ezt sem ismerik túl sokan.
Mondjuk én nem bánom, hogy nincsenek túl sokan,
még a nyaralóidényben sem. Akinek kell a pörgés, annak ott van Kenese, ami már tényleg egy város, a
maga nyüzsgő életével. Sok barátunk van Kenesén, jó
alkalom, hogy átkerékpározzunk hozzájuk.
én is Kenesén kezdtem, szüleim ott vettek egy kis nyaralót, de az nagyon zajos volt. Sok év után mentünk
át Akarattyára, ahol az erdő szélén egy nyeles telken
lett egy kis házunk. Ha a teraszunkon gitározok és tanulok egy új dalt, vagy fellépésre készülök, a szomszédok sosem szólnak rám. Másnap mesélik, hogy milyen jó volt este, gyertya és bor mellett hallgatni a dalokat. Egyik szomszédunk egy nyugdíjas házaspár,
ők kora tavasztól késő őszig lent vannak. Mindent
megtermelnek a kertben, mindent megcsinálnak a
házban. Csodálatos életet élnek. Nekünk is sokat segítenek a kerti és a ház körüli munkákban.
Nyáron akarattyai lakos vagyok. Nem könnyű persze
a hegyre naponta felkerékpározni a strandról, de utána
nagyon büszke vagyok magamra. Ameddig bírom, és
remélem, még sokáig, nem szívesen ülök autóba itt.
Mert néha őzeket és persze mókusokat is látok, nem
akarom megzavarni a természetet. Csak csodálni,
ami itt, Akarattyán megadatik nekem.
KoVáTS KrISzTA: Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő
és rendező, a Rockszínház és Kovátsműhely alapítója
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Római kori leletek a kenesei tájházban
Firnigl Anett: A római kori villák történeti környezetének vizsgálata a Balaton-felvidéken c. doktori értekezésében
az alábbiakat írja:
„A Balatonkeneséhez tartozó Balatonakarattya belterületén, a Macskatorok mélyülete felett húzódó Csittény-hegy
magaslatán és oldalában, és esetleg a Balaton partja mentén (5.36 és 5.37 ábra), délnyugati kitettségű területen a
prediktív modell alapján római kori település létezésével számolhatunk. A balatonvilágosi lelőhelyekéhez hasonló
domborzati viszonyú terület ma nagyrészt beépített, ez jól látszik a légi felvételen is. 485: A Csittény-hegyen, az
általam megjelölt feltételezhető telep közelében őskori, honfoglalás kori töredékek kerültek elő és itt egy Árpád-kori
falu és annak temploma is.”
Bence Tamás Jőrös ELTE Bölcsészettudományi Kar régész hallgatója professzionális felvételekkel dokumentálta és
digitális úton rögzítette a kenesei tájházban található, Akarattyához kapcsolódó római-kori leleteket. A felvételek
közül teszünk közzé néhányat. Akit részletesebben érdekelnek a leletek, jelentkezzen az újság kiadójánál az önkormányzatban.
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Rézkori táltöredék - Akarattya alagút 1965

Bronzkori csonteszköz
Akarattya alagút 1965

Bronzkori fazéktöredék - Akarattya alagút 1965

Bronzkori urna töredéke
Akarattya alagút 1965
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Újköri edénytöredékek
a Kr. e. 6. évezredből
Akarattya alagút 1965

Újköri pattintott kőeszközöka Kr. e. 6. évezredből
Akarattya alagút 1965
39

A Balaton vízszintje
Akarattyán örömmel tölt el szinte mindenkit, hogy a
Balaton vízszintje megfelelően magas. Jelenleg 120
centiméter környékén van a vízállás, ami valamivel

alatta marad a 2016-os szintnek, de az elmúlt évek
átlagának bőven megfelel. A vízszint a szabályozási
maximum felett van.
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Játékos portré 10 kérdéssel
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A magyar férfi átlagmagasság 176 cm. Riportalanyom magassága ennél jóval eltérőbb, pontosan 2 méter és
nem kosárlabdázó, hanem kézilabdázóink egyik kiválósága, GULyÁS PéTER. Posztja a jobb szél, de jó adottságinak köszönhetően bármely poszton bevethető volt. Beszélgetésünk során annyira szerény volt, hogy nem
említette elért eredményeit, így az én tisztem marad felsorolni azt. 2006 óta szerepelt a magyar kézilabda válogatottban, 111 szeres válogatott. A Telekom Veszprém KC játékosa volt, 930 mérkőzésen játszott, ahol 1405
gólt lőtt. A számok tekintélyesek, ugyanúgy mint egész sportpályafutása. 2005-ben tagja volt a hazai rendezésű
junior világbajnokságon a bronzérmes csapatnak. A Veszprémmel nyert magyar bajnokságot, magyar kupát,
KEK-et és SEHA-ligát, a BL-ben pedig ezüstéremhez segítette hozzá csapatát. Pályára lépett Európa-bajnokságon,
világbajnokságon és olimpián is. Két kislány édesapja, Lili 5 és fél, Nina 3 és fél éves. Felesége Gertsmár Renáta
szintén kézilabdázott.

1. miért pont a kézilabdát választottad?
Nem én választottam, ő választott engem. Jó mozgású
gyerek voltam, már az óvodában az óvodapedagógusok felhívták a szüleim figyelmét arra, hogy sportolni
kellene ennek a fiúnak valamit. A Dózsa György Ál-

talános Iskola testnevelés tagozatára jártam, ahol az
akkori igazgató Dr. Eisenbeck István nem csak az iskola igazgatója volt, hanem kézilabdaedző is. Nagyon
szerettem futni, mezei futóversenyeken indultam,
kosárlabdáztam és kipróbáltam az atlétikát is. Ötödik
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osztályos voltam, mikor elkezdtem úszni, versenyeztem és érmeket is szereztem. 1997-ben elvittek kézilabdázni és a veszprémi utánpótlás csapatába leigazoltak.

8. jelenleg mivel foglalkozol?
Jelenleg a veszprémi utánpótlás nevelés koordinálásával foglalkozom és jövőre az U14-es korosztály edzéseit is tartom majd.

2. sportpályafutásod fontosabb állomásai?
Sok kitérőm nem volt, pályafutásomat végig a veszprémi klubban töltöttem. Ifjúsági játékosként kettős
igazolással Balatonfüreden játszottam. 16 évesen kerültem be a felnőtt csapatba és tavaly 33 évesen fejeztem be a kézilabdázást.

9. Követed a kézilabdás eseményeket?
Természetesen napra kész vagyok a kézilabdás életben, követem mind a nemzetközi, mind a hazai mérkőzéseket. Leányainkat is a sportos életre neveljük.
Visszük őket úszni, táncolni, szeretnénk, ha sokféle
mozgásformát megismernének. Lili úszni jár Balatonfűzfőre, és kijelentette, hogy ő olyan szeretne
lenni, mint Hosszú Katinka. én ennek nagyon örülök,
hogy már most 5 és fél évesen van példaképe. Feleségem is kézilabdázott, ő most kisgyerekekkel foglalkozik.

3. mi volt a legnagyobb sikered?
Sok mérkőzést játszottam, nyertem. Voltam olimpián,
nyertem magyar bajnokságot, magyar kupát, játszottam nívós BL meccseken. Még sem ezeket tartom sikernek, hanem azt hogy sokáig magas szinten tudtam a pályán maradni.
4. Ki vagy mi inspirált, hogy ilyen sokáig tudtál
maradni a pályán?
Saját magam. Imádtam a nagyon erőskezű edzőket
és nekik megfelelni. édesapám mondta: „Ha csinálod,
akkor csináld rendesen!”
5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
Sérülés miatt soha nem akartam abbahagyni a kézilabdázást. De 16-17 éves koromban volt egy hullámvölgy, volt akkor bandázás, volt egy lány is a dologban. Nem jártam edzésre. Akkor mondta édesapám
a fenti mondatot. Az akkori edzőm, ifj. Kiss Szilárd
fogta magát, eljött a bandatalálkozó helyére, nyakon
ragadott és elvitt az edzésre. ott maradtam és annak
az évnek a végén bekerültem a felnőtt csapatba.
6. Ha nem kézilabdáztál volna, melyik sportot választottad volna?
Nem tudok olyan sportot, de talán úsztam volna, abban is sikereket értem el.

10. mit jelent számodra a Balaton?
Gyerekkorom legszebb emlékei fűződnek a Balatonhoz. Szerintem a Balaton és környéke az egyik legcsodálatosabb látvány Magyarországon. Imádom az
északi partot, kiülni egy étterem teraszára és gyönyörködni a tóban.

Kérdéseim megválaszolása után még kellemesen elbeszélgettünk kézilabdás szakmai kérdésekről, a kézilabdázás magyarországi helyzetéről, az utánpótlás
nevelés nehézségeiről. Családjáról, Liliről és Nináról.
A beszélgetés végén az is kiderült, hogy ő az EKF
(Európa Kulturális Fővárosa) 2023 Veszprém pályázat
nagyköveteinek egyike.
Kedves Péter, köszönöm az interjút és már tudod,
hogy a 17 év kézilabdázás után is van élet, amihez
nagyon sok sikert kívánunk! Reméljük a Te kezeid
alól is számos olyan tehetség kerül a magyar kézilabda válogatottba, mint amilyen Te voltál.

VENTICS ÁGNES
7. mire vagy a legbüszkébb?
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy hogyan alakított,
formált engem a sport.
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Akarattya QR kódjai
Elkészült Balatonakarattya és a Fürdőtelep Egyesület
QR kódja, melyet okos telefonnal leolvasva az érdeklődők
a megfelelő honlapokra juthatnak el.

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
egyébként letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.
Újságunkat megtalálja a következő helyeken: Hanák ABC, Vollár zöldségbolt, FoCUS-CooP BT, Posta, Lila
ABC, Pelso ABC. 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
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½ oldal

= 15 000 Ft + Áfa

¼ oldal

=

7500 Ft + Áfa

1/8 oldal

=

5000 Ft + Áfa

Megrendelés:
hivatal@balatonakarattya.hu

Tisztelt Akarattyai újságolvasók!
Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünkről.
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 balatonakarattya.hivatal@gmail.com levélcímre. Várjuk felvételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják Akarattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja
felelős Kiadó: Balatonakarattya 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.
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közérdekű információk
Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
hétfő–csütörtök:
9.00–16.00
péntek:
9.00–13.00
..........................................................................
Polgármester/alpolgármester vagy
képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján)
szerdai napon: 14.00–16.00
……………………………………….
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
☎ 88/483-181
……………………………………….
Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail:
hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
h-k: 9.00–15.00, Sz-Cs: zárva
péntek: 9.00–13.00
……………………………………….
Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943
………………………………………..
Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429
………………………………………...
Balatonakarattyai Szilfa Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88-481-811, 20/484-8824
………………………………………..
Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com
………………………………………..
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

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

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343
………………………………………..
Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971
………………………………………..
Vízirendőrség: Siófok
☎ 84/310-712
…………………………………………
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 ☎ 40/240-240
…………………………………………
Főgáz: ☎ 40/474-474
…………………………………………
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 területén
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020
☎ 88-656-677, 0620/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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RADNóTi MikLós:
Február
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
s íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.

