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Immáron 10. alkalommal jövünk
össze október 23-án, a mellettünk
lévő emlékkőnél, mely a mi, akaraty-
tyai civil kezdeményezésünkre és ki-
vitelezésünkben állítatott 2006-ban,
hogy együtt ünnepeljük ’56-os dicső-
séges forradalmunkat és szabadság-
harcunkat. 

Azt a 11 csodálatos napot, de az
utána következő hosszú és nagyon
szomorú időszakot soha nem szabad
elfelejtenünk.

Megemlékezésünk részeként fejet
hajtunk ’56 hősei előtt, akik vállalták,
hogy közös szabadságunkért szem-
beszálljanak a világ egyik legnagyobb
és legkegyetlenebb hatalmával és
azok hazai csatlósaival. A szabadság
vágya egy egész népben minden mér-
legelést, félelmet felülírt. A 23-án este
a rádiónál történt kegyetlenségek el-
lenére 25-én tízezrek vonultak a Par-
lament elé, ahol ÁVH-s sortűz fo-
gadta őket, melynek áldozatait 200-
tól 1000-ig becsülik. A tényleges
szám és a végrehajtók kiléte ma sincs
tisztázva. Október 23-26. között még
számos helyszínen – Budapesten és
vidéken – több százan lettek a harcok
és kegyetlen sortüzek áldozatai.

Ezután néhány felemelő, csodálatos
nap következett. Az oroszok kivonul-
tak a fővárosból, a lakosság az utcá-
kon hömpölyögve élvezte és ünne-
pelte a szabadságot. Örök emlékem
marad október utolsó napjaiban a
Bartók Béla úti laktanya előtt látott
kép. Kigördül egy tank hatalmas
nemzeti színű zászlóval leborítva.

Amikor a tömeg a tankot a magyar
katonákkal és a lyukas zászlóval
meglátta, extázisba kerülve éljenzett,
az emberek összeölelkeztek, nagyon
sokan könnyes szemmel zokogtak
örömükben.

Majd jött november 4. Hajnalban
ágyúlövések, sortüzek, menekülés a
LÉGÓ pincébe, hiszen a Budaörsi úti
laktanyához közel laktunk. Hallgat-
tuk Nagy Imre nyilatkozatát kormá-
nya kitartásáról, a Szabad Európa,
Amerika Hangja rádióban elhangzó
bátorító ígéreteket a segítségről,
melyből nem lett semmi. 

A nagyhatalmak anyagi érdeke –
adott esetben Szuez – már akkor is
fontosabb volt, mint egy nép szabad-
sága. Megjegyzem ez az óta sem vál-

tozott, elég, ha a húszmillió kurd
szenvedésére gondolunk négy or-
szágban. A szovjet csapatok bevonu-
lását utcai harcok, halottak sokasága,
rombolás követte. A Nagykörút a
Korvin környékén a II. világháború
bombázásait idézte, szétlőtt házak,
lakások. Most is szinte látom azt a
3. emeleti szobát, melynek felét el-
vitte egy lövedék és a zongora szinte
billegve állt a tátongó mélység szé-
lén. Majd következtek a véres leszá-
molások, a népbírósági döntésekkel,
vagy azok nélkül végrehajtott kivég-
zések, a hosszú börtönbüntetések.
Közel háromszázezer magyar ember
kényszerült emigrációba, az ezután
évtizedekig hátrányokat elszenvedők-
ről már nem is beszélve. Ők mind
közös hőseink, akiket soha nem fe-
ledhetünk, emlékezzünk rájuk egy-
perces elmélyült csenddel.

Bárki felteheti a kérdést: és mi lett
a sortüzeket elrendelők, a halálos íté-
leteket hozó vérbírák, ügyészek sorsa.
Megtörtént a számonkérés? Az ered-
mény lesújtó és nevetséges. Az akkori
belügyminiszter – mint első vagy má-
sodik számú felelős – pere ma is fo-
lyik olyan csigalassúsággal, hogy bo-
rítékolhatjuk, életében nem éri meg
a jogerős ítéletet. Az érvelés általában
az, hogy az akkori hatályos jogsza-
bályok alapján jártak el. A tények
alapján azonban még azokat sem tar-
tották be. Így ítélték halálra végül
Brusznyai Árpádot is. 

Itt csak nagyon csendben jegyzem
meg, hogy Hitler és Sztálin is a ma-

Tisztelt ünneplő, emlékező
Akarattyai Polgárok, kedves Barátaim!

ÖNKORMÁNYZAT 2015. október–november
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guk idejében hatályos jogszabályok
szerint végezték, amit végeztek.

Tehát az elszámoltatás nem történt
meg és lassan már nincs is kit elszá-
moltatni. Maradna a megbocsátás.
De nem könnyű annak megbocsá-
tani, aki apámat, testvéremet, bará-
tomat lelőtte, kivégeztette, börtönbe
záratta. 

Különben is annak lehet megbocsá-
tani, aki bocsánatot kért. De kért itt
valaki bocsánatot? Valószínű, hogy

már csak az idő gyógyítja be a még
ma is fájó sebeket. Talán Márai sora
segít „Angyal vidd meg a hírt az ég-
ből, mindig új élet lesz a vérből”. 

Végezetül: mit tanulhatunk, és mit
hasznosíthatunk 1956 tapasztalata-
iból? Először is ünnepeljünk büsz-
kén, emelt fővel, mosolyogva. Van
rá okunk, mert egy nemzet egysé-
gesen szállt szembe egy emberide-
gen, diktatórikus, külső hatalom ál-
tal ránk kényszerített rendszerrel. E

cselekedetünket és bátorságunkat
akkor az egész szabad világ csodálta,
az év embere a világon a „Magyar
Forradalmár” lett. Igaz, hogy ebben
nagyjából ki is merült a világ segít-
sége. 

Vonjuk le a szükséges következte-
téseket a jövőnk érdekében: mint kö-
zeli rokonok nélküli kis nemzet, el-
sősorban magunkra számíthatunk.
Érdekeink határozott, erőteljes meg-
fogalmazása és kinyilvánítása elen-
gedhetetlen. „Merjünk kicsik lenni”,
mondták egyes korábbi vezetőink. Ez
egy badarság. Ha belesimulsz észre-
vétlenül a környezetedbe, úgy jársz,
mint a fű alatt meglapuló hangyák,
összetaposnak. Ne hagyjuk! Termé-
szetesen a számunkra is kedvező
nemzetközi döntések szélárnyékába
mi is álljunk be, a kettő nem zárja
ki egymást. 

Legyen nemzeti egység, konszenzus
a magyarság alapvető érdekeit érintő
kérdésekben. Érthetetlen – szándé-
kosan kerülöm az aktuálpolitikát,
pont az egység szelleméből kiindulva
– miért kell a 2×2-ről bizonygatni,
hogy az 3 vagy 5, csak azért mert
egy másik párt mondta ki a 4-et. Ez
megengedhetetlen és rendkívül káros
hazánk számára, különösen, ha a té-
mának nemzetközi vonzata is van és
ezzel külső támadásra, beavatkozásra
ad lehetőséget. Én bízom abban és
hiszem, hogy előbb-utóbb a nép el-
várásának engedve benő azon poli-
tikusok feje-lágya, akik számára a
nemzeti egység fogalma a legalapve-
tőbb kérdésekben sem evidencia. 

Ezen optimizmusommal kívánok
most szép ünneplést és emlékezést
minden Akarattyainak, valamint ha-
zánknak békés, boldog jövőt.

                            DR. BEREY ATTILA

2015. október–november
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– A testület határozata alapján két

alpolgármester látja el a feladatokat.
Hogyan osztották meg a munkát?

– Réfy Imre alpolgármester úr a fej-
lesztésekkel és a pályázatokkal fog-
lalkozik. Én pedig a napi működés-
ben, a település üzemeltetésében te-
szem a dolgomat. Korábbi munkáim
során hozzászoktam a feladatok ha-
tékony, alapos elvégzéséhez és az ön-
álló döntésekhez. Ugyanakkor csa-
patjátékos vagyok, fontos számomra
a „példaértékűt alkotottak” vélemé-
nye. Mindig több szemszögből vizs-
gálom a dolgokat és nagyon kritikus
vagyok magammal is. A teljesítmény
nálam meghatározó és örömmel ta-
pasztalom, hogy munkatársaim ösz-
szedolgozva, egyre hatékonyabban
végzik és segítik egymás munkáját,
úgy a hivatalban, mint a falugond-
nokságon. Köszönet érte nekik, hi-
szen ismeretlen az új „pálya”, renge-

teg a munka, nem volt könnyű
évünk. A képviselő-testületben már
mindenkinek kialakult a feladata.
Nagyon jól érzem magam és egy év
után biztos vagyok abban, hogy szé-
pen fejlődésnek indult a települé-
sünk. 

– Egy évvel ezelőtt mi késztette arra,
hogy induljon az önkormányzati válasz-
tásokon?

– Tősgyökeres Balatonakarattyainak
vallom magam. A szüleim 1968-ban
itt építettek házat. Születésem óta
ezen a helyen élek. Én is itt teleped-
tem le a családommal, Bánki Andre-
ával és két lányunkkal: Blanka 12
éves, Berta 8 éves. Azt gondoltam,
hogy helyben fogok dolgozni és in-
nen nem megyek el. Szerettem volna
egy fejlődő Balatonakarattyát, de a
régi felállásban Balatonkenesén erre
nem sok esélyt láttam. A település-
nek ez a kis kómája látszólag olyan

volt, hogy ez magától nem fog el-
mozdulni, ha nem teszünk érte va-
lamit. A kezdeményezésnél hatalmas
dilemma volt bennem, hogy üzlet-e
Akarattyának az önállóság? Vélemé-
nyem szerint csak pályázatokra épí-
teni hibás elképzelés lett volna. A
számok akkor azt mutatták, hogy ér-
demes. Ezért egy civil szerveződést
kezdeményeztünk és megalakítottuk
az Akarattya előkészítő bizottságot,
ami már konkrétan a leválással fog-
lalkozott. Ezután jött a népszavazás,
ahol ezt az elhatározást megerősí-
tették az állandó lakosok és az ön-
kormányzati választáson szintén
mellénk álltak szavazataikkal. Mi-
után a kezdeményezők között vol-
tam, az már adta magát, hogy elin-
duljak képviselőnek. Az eredményt
ismerjük: nyertünk és bekerültem a
testületbe, ahol a polgármester asz-
szony felkérésére elvállaltam az al-
polgármesteri teendőket.

– Ön szerint kiből lehet jó és sikeres
alpolgármester?

– Mindenkiből, aki becsületes és
szorgalmas és hisz a polgármesteré-
ben. Akinek teljes bizalmat szavaz a
testület. Fontos, hogy a polgármes-
tere ne aggódjon, ha távollétében rá-
bízza a települést! Számít az építő
kritikákra, örömmel segít, ahol csak
tud.

– Az Ön megítélése szerint melyek a
település életében a legfontosabb fel-
adatok?

– Településünk állapota indokolja,
ha van számunkra jó és hasznos pá-
lyázat arra rögtön csapjunk le. Ennek

„Az ígéret szép szó…”
Beszélgetés Rozs Péter alpolgármester úrral
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egy hátulütője van, a számunkra
nem fontossági sorrendben érkező
pályázati kiírások. Ez okoz némi pri-
oritási zavart a tervezésben, ezért a
fejlesztési sorrendek nem mindig
tűnnek ésszerűnek egy kívülálló szá-
mára, ettől ezek még tudatosak és
átgondoltak. Az útfelújítások termé-
szetesen folyamatosak lesznek.
Sportfejlesztések várhatók. Haladunk
a zöldhulladék lerakó kialakításával,
ami nagy segítség lesz a lakosságnak.
A strandok fejlesztése folyamatban
van. A közbiztonságra fokozottan
szeretnénk figyelni a jövőben is. Az
adódó napi ügyeket igyekszünk sür-
gősséggel megoldani.

– Költségvetés készítése előtt áll a tes-
tület. Lehet-e erről valamit tudni?

– A tavalyi költségvetésünket még
a kenesei adatokra építettük. Az idén,
egy év tapasztalata alapján nyugodt
szívvel merem mondani, hogy itt

rendben lesz minden, jó döntés volt
az önállóság. Ami rossz, hogy az a
nyolcvanmillió tartalék csak tíz évre
visszagondolva is közel milliárdos té-
tel, ami nem ide folyt be az elmúlt
években. Ezért megdöbbentő, hogy
a szétválás óta még rajtunk követe-
lőznek a vagyonmegosztás kapcsán.
Az idén óvatosak voltunk a költeke-
zéssel, de pozitív adatokat kaptunk.
A következő évben is hasonló arány-
ban szeretnénk gazdálkodni. Ma már
konkrétan látszik, hogy honnan kell

elvenni a pénzből és hol kell hozzá-
tenni. Kicsit magabiztosabbak lehe-
tünk, mert jó volt az irány. Minden
fejlesztés csak eszköze annak, hogy
az itt élők jól érezzék magukat. Bí-
zom benne, hogy a 2016-os év is
olyan sikeres lesz, mint az idei év
volt. Nem állunk meg, lelkiismerete-
sen dolgozunk tovább, erről szól a
mandátumunk. Valljuk, hogy az ígé-
ret szép szó, „ha megtartják, úgy jó.” 

– Köszönöm a tájékoztatást! Jó mun-
kát kívánok! DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

A polgármester asszony által meg-
hirdetett közmeghallgatáson értéke-
lésre került az önkormányzat első
éves tevékenysége. Matolcsy Gyöngyi
polgármester asszony beszámolt az
első év eredményeiről: Létrejött az
önkormányzat kirendeltsége, műkö-
dik a falugondnokság. Épületeket vá-
sároltunk közösségi célokra. Új jár-
művek kerültek beszerzésre, a stran-
dok működtetése zavartalan volt.
Megalakult a polgárőrség, és meg-
újult a Fürdőtelep Egyesület is. A pol-
gármester asszony köszönetet mon-
dott az akarattyaiaknak a partnersé-
gért az első évben. Jelentős források
segítették Akarattyát az eltelt idő-
szakban. Pályázatokat indítottunk

útfelújításra, sportpályaépítésre, és
az óvoda befejezésére. A lakossági
hozzászólásokban, a legnagyobb
mértékben az utak állapotát kifogá-
solták és az ezzel kapcsolatos csapa-
dékvíz elvezetés megoldását nehez-
ményezték. Nagy problémát okoz a
keletkező zöldhulladék elszállítása,
melyet a tervek szerint brikettáló
üzem létesítésével kíván az önkor-
mányzat megoldani. Kritika érte a
strand környékén az autóparkolás
nehézségét is. Kedvezően értékelték
a lakosok újságunkat, a polgárőrsé-
günk megalakulását, az új autóbusz-
megállót és a lomtalanítás újrend-
szerű lebonyolítását, bár ebben nem
mindenki volt egyetértő. Az önkor-

mányzat – az elmúlt év feszített tem-
pója miatt túl sok rendkívüli testületi
ülést tartott – a jövőben a munka-
tervnek  megfelelően fogja meghir-
detni és megtartani a testületi ülé-
seket. A képviselők valamennyi kér-
dést megválaszoltak a faluközpont
kialakításától, az esküvők lebonyolí-
tásától a temető helyének kijelölé-
séig. A közmeghallgatásról beszá-
molt az Öböl TV is: http://www. -
öböltv.hu/index.php/hirek/balatonaka-
rattya/3241-az-oenallo-telepueles-elso-
evenek-eredmenyei-koezmeghallgatas-
balatonakarattyan.

A részletes jegyzőkönyv megtalál-
ható honlapunkon.

RÁNKY PÉTER

Közmeghallgatásról
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Képviselő-testületi hírek

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa
rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát
az Úr, s adjon békét tenéked!’ Így hívják le nevemet Izrael
fiaira, és én megáldom őket”. 4 Mózes 6, 24-27

Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy lehetővé
tették számunkra ezt a nyaralást. Idejüket és anyagiakat
nem sajnálva, felejthetetlenné tették számunkra a Bala-
tonakarattyán töltött napokat.

Köszönjük, hogy fáradtságot nem ismerve szervezték
nekünk a programokat. Szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik részt vettek a szervezésben, hogy jól érez-
zük magunkat. Nem tudunk mindenkit név szerint fel-
sorolni, de mindenkinek hálásak vagyunk mindenért.

A gyerekek szülei is köszönetüket és hálájukat fejezik
ki, gyermekeik nyaraltatásáért.

Azt kívánjuk Önöknek, hogy Isten áldása legyen további
munkájukon, és családi életükön. Tudjanak továbbra is
ilyen lelkesen együtt dolgozni és kitűzött céljukat elérni.

„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd
az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik” Zsoltárok
37,4-5

Tisztelettel: Heé Valéria, Molnár István, Molnár Olga,
Svingola Mónika, Mátyus Erika.
Ui: Üdvözletünket küldjük a türelmes sofőrünknek!

Gát, 2015. október 3.

Kedves balatonakarattyai önkormányzat!

2015. szeptember 30-ai rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjei:

1. MLSZ Országos Pályaépítési Prog-
ramjához kapcsolódó pályázaton tör-
ténő indulás
Az MLSZ OPP keretében meghirde-
tésre került pályaépítési programon
Balatonakarattya Önkormányzata in-
dulni kíván. A Rákóczi Parkban egy
22×42 méteres kisméretű műfüves
pálya kialakítására pályázik az alábbi
opciókkal: mobil lelátó, LED világítás,
2 db fedett kispad.
A pályázathoz szükséges önrész, a
teljes beruházási költség 30%-a, ma-
ximum 12.000.000.- Ft (a pontos ösz-
szeg a kivitelezői tender lezárása
után kerül meghatározásra) az Ön-
kormányzat 11748083-15827014
számú számláján jelenleg is rendel-
kezésre áll és azt biztosítja a beru-
házás megvalósításához és a 2016.

évi költségvetésében azt céltartalék
formájában elkülöníti. A pályázat be-
nyújtásával egyidejűleg Önkormány-
zatunk vállalja a 200.000.- Ft-os pá-
lyázati biztosíték megfizetését és tu-
domásul veszi, hogy amennyiben el-
áll a szerződéskötéstől, a pályázati
biztosíték az MLSZ-t illeti meg.

2015. október 7-ei rendkívüli kép-
viselő-testületi ülés napirendjei:

1. Balatonakarattya-Balatonkenese
vagyonmegosztás
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazza Matolcsy Gyöngyi polgármes-
ter asszonyt, hogy a Felek által pon-
tosított Balatonakarattya-Balatonke-
nese vagyonmegosztási részmegálla-
podását, továbbá a pontosított maj-
dani végleges vagyonmegosztás el-
veit rögzítő megállapodást aláírja.

Az egyértelműség kedvéért – bár a
megállapodásból is következik – a
Képviselő-testület kijelenti, hogy a
végleges vagyonmegosztás elveit rög-
zítő okiratban megtett nyilatkozatait
kizárólag a közös, egybehangzó aka-
ratnyilvánítással létrejövő megálla-
podás esetére tartja fenn. 

2015. október 12-ei képviselő-testü-
leti ülés napirendjei:

1. Közmeghallgatás
Matolcsy Gyöngyi polgármester asz-
szony tájékoztatta a megjelenteket az
önkormányzat idei évben végzett
munkájáról. A hallgatóság részéről
dicséreteket kapott az önkormányzat,
kérdések érkeztek az utak felújításá-
val, a bicikliút kialakításával, az ön-
kormányzat által megvásárolt ingat-
lanokkal, a képviselő-testületi ülések-
kel és a lomtalanítással kapcsolatban. 
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Idősek Világnapja

2015. október 14-ei képviselő-testü-
leti ülés napirendjei:

1. Közbeszerző által kiírt pályázatról
döntés
A Képviselő-testület áttekintette a
közbeszerzési tanácsadó által a 8172
Balatonakarattya, Batsányi utca fel-

újítására kiírt közbeszerzési pályázat
eredményéről készített összegzést, és
megállapította, hogy az eljárás ered-
ményes volt. A Képviselő-testület a
közbeszerzési tanácsadó által tett ja-
vaslatot elfogadja, és a pályázat nyer-
teseként a Duna Aszfalt Kft. (6060
Tiszakécske, Béke u. 150.; Cg.: 03-09-

105290) ajánlatát fogadja el. A Kép-
viselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a Duna Aszfalt Kft-
től, mint a pályázat nyertesétől a pá-
lyázati kiírás szerinti munkát meg-
rendelje, illetve, hogy a Duna Aszfalt
Kft-vel a pályázati kiírás tartalma sze-
rinti vállalkozási szerződést aláírja.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október 1-jét Az Idősek Vi-
lágnapjává. Napjainkban kb. 600
millió hatvan év feletti személy él a
világon, számuk 2025-re akár meg
is kétszereződhet. Magyarországon
több mint 2 millió szépkorú él, ép-
pen ezért a gyorsan öregedő világ-
ban az idősek sokat segíthetnek –
önkéntes munkával, tapasztalataik
átadásával.

Az Idősek Világnapja lehetőséget
nyújt, hogy megköszönjük az idős
embereknek mindazt, amit a társa-
dalomért tesznek.
Balatonakarattyán is kifejeztük há-
lánkat, tiszteletünket, megbecsülé-

sünket és szeretetünket azok iránt,
akik a hosszú, munkában eltöltött
évek után, köztünk töltik megérde-

melt nyugdíjas éveiket. Idén október
3-án vidám műsor keretében rendez-
tük meg a MÁV üdülőben az Idősek
Világnapját, amelyet száz ünnepelt
tisztelt meg a jelenlétével. A rendez-
vényen Réfy Imre alpolgármester úr
mondott ünnepi beszédét, majd kö-
szöntötte a 90 év felettieket. Az aka-
rattyai óvodások műsorral köszön-
tötték az időseket. A Polgárőrség ne-
vében Tanai Judit verssel köszöntötte
a szép korúakat. Hatás Andrea szí-
nésznő remek hangulatú slágerének-
lése közben táncra kérte a szép korú
„ifjakat”. A finom vacsora és zenés
borozgatás közben mindenki jól
érezte magát. Szép este volt.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ
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ÚTFELÚJÍTÁS

Régen látott és várt útfelújítási munkákat kezdtünk meg.
Egy pályázat – a megadott feltételek szerint – lehetőséget
biztosított számunkra útfelújítás megkezdéséhez. Az el-
múlt évben eddig murvás utakat javítgattunk, tartottunk
karban, de most lehetőségünk nyílott aszfaltburkolatú

út felújítására is. A kiírási feltételeknek legjobban a Bat-
sányi utca felújítása felelt meg. A munkákat a Duna Asz-
falt Kft. nevű cég végzi a legkorszerűbb gépekkel, eszkö-
zökkel. Október végére – az előkészítő munkákat köve-
tően – az aszfaltcsík mintegy 900 m hosszan elkészült.
Lapzártánkig várhatóan végeznek a befejező munkákkal:
végleges padkák, torkolatok, lehajtók elkészítésével.

RÉFY IMRE

FOCIPÁLYA

Indultunk az MLSZ Országos Pályaépítési Programjában.
A pályázat meghirdetésének konkrét célja, hogy az or-
szágban – más mellett – új, műfüves kispályák és grund-
pályák is épüljenek. A kiírásnak településünk is megfelel.
A Rákóczi park adott részének mérete alkalmas a kivá-
lasztott pálya elhelyezésére. Érdekessége a pályázatnak,
hogy nem kapunk vissza nem térítendő támogatást, mert
saját hatáskörben beruházási tevékenységet nem kell vé-
gezni: nem kell számlákat kiállítani és kifizetni. Az MLSZ
által megvalósított tárgyi eszköz beruházás viszont – a

megvalósítás helyszínét biztosító ingatlan tulajdonosának
birtokába kerül. A nyertes pályázóval kötendő 15 évre
szóló együttműködési megállapodás alapján az MLSZ-
nek használati joga lesz. Ugyanakkor biztosítanunk kell
a bruttó beruházási összeg 30 %-át, mely jelen esetben
cca. 12 millió forint. Ezért egy kivilágítható, védőhálóval-
, kis mobil lelátóval-, és cserepadokkal ellátott pályát ka-
punk. Önkormányzatunk a pályázatot beadta, és pályá-
zatunkat be is fogadták. A későbbiekben kialakuló végle-
ges feltételek birtokában döntünk a megvalósításról. A
Rákóczi parkban meglévő kis kosárlabda pálya és a mellé
tervezett öltöző épület a focipályával együtt egy szép kis
sportközpontja lehet településünknek. RÉFY IMRE

VIRÁGOS AKARATTYÁÉRT

Dicséretet érdemelnek az önkormányzat munkatársai,
akik árvácskákat ültettek településünk bejáratánál a nagy
körforgalomban és a virágosítást falunk másik végén a
Keresztnél is megújították. RÁNKY PÉTER

Jó hírek
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2015. november 7-én házasságot kötött: Kis Edit és Vág-
falvi Attila.
2015. szeptember 7-én született: Horváth Luca, édesanyja
neve: Erős Zsuzsanna Szandra, édesapja neve: Horváth
Gábor.

KÖZVILÁGÍTÁS FELMÉRÉSE

Megkezdődött és be is fejeződött az akarattyai közvilá-
gítási rendszer műszaki felmérése. A felmérés alapján
készül el a General Electric céggel történő együttműködési
megállapodás keretében Akarattya közvilágítási terve,
melyben az utcák megvilágításán túl néhány díszkivilá-
gítás is kialakításra kerül. RÁNKY PÉTER

MEGÚJULT AZ ORVOSI RENDELŐ

Visszaköltözött az orvosi rendelő és a fiók gyógyszertár
a Szent István utcába, mert elkészült az orvosi rendelő
felújítása. Megújult a rendelő elektromos hálózata, vi-
lágítása, és kifestették a várót és a rendelőt is.

RÁNKY PÉTER
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A kormányzat módosította a Gazda-
ságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program, a GINOP 2015. évre szóló
fejlesztési keretét. A Magyar Közlöny
október 6-i számában közzétett
1716/2015. (X. 6.) Korm. határozat
alapján az idei évben mintegy 30 pá-
lyázat jelenik meg a GINOP kereté-
ben, amelyekből várhatóan mintegy
a felére nyújthatnak be pályázatot
közvetlenül a vállalkozások. Az
uniós szabályozás késedelme miatt
az idei évben nem kerülnek kiírásra
a kombinált hiteltermékekkel támo-

gatott vállalkozói, az épületenerge-
tikai, valamint az informatikai pá-
lyázatok. A következő nagyobb ér-
deklődésre számot kiírások a beszál-
lítói, a prototípus-, termék-, és tech-
nológiafejlesztési, a gyakornoki
program, valamint a munkahelyi
kompetenciafejlesztési felhívások
lesznek. Az alábbi táblázatban gyűj-
töttük össze azokat a pályázatokat,
amelyek még nyitva állnak a vállal-
kozások előtt, illetve amelyek várha-
tóan még az idei évben kiírásra ke-
rülnek.

ADVENTI HÉTVÉGÉK
November 29. 17.00

a fürdőtelep egyesület rendezésében

December 6. 17.00
a nyugdíjas klub rendezésében

December 13. 17.00
a NABE rendezésében

December 20. 17.00
Balatonakarattya Község

Önkormányzatának rendezésében

Helyszínek a plakátokon

DISZNÓÖLÉS
December 12.

(részletek a plakátokon)

KARÁCSONYI DÍSZEK KÉSZÍTÉSE,
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A

KÖNYVTÁRBAN
(részletek a plakátokon)

A település önkormányzata
rajzpályázatot hirdet a

„LEGJOBB NYÁRI ÉLMÉNYEM”
címmel óvódások és iskolások

részére.

Olyan rajzokat várunk,
melyek az elmúlt nyár legjobb

élményét elevenítik fel. 

Beküldési határidő: A/4-es lapon,
2015. december 15.

Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Eredményhirdetés:
2015. december 20., Advent 4.
vasárnapján, az ünnepségen.

Minden résztvevő jutalomban
részesül, továbbá a

legötletesebbeket feltesszük
az önkormányzat honlapjára.

November–decemberi
programok

s

s

s
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Ködbe burkolózik a hegy és a völgy
Bizony vége van a nyárnak, egyre
hűvösebbek a reggelek, jól esik estére
a lakások langyossága. Az időjárás
hűvösebbre fordulása életünk min-
den területén hatással van ránk, de
legjobban talán a közlekedésünkre.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a
közlekedésben mindenki egyenrangú
részt vevő fél, úgy a gyalogos, kerék-
páros, motoros, autós, mint a kamio-
nos.

A balesetek csak az egymásra figye-
léssel, az egymás iránt tanúsított türe-
lemmel kerülhetők el! És persze a köz-
lekedési viszonyok, körülmények figye-
lembevételével!

Rövidebbek a gyakran borús, ködös
nappalok, párásak a reggelek, ned-
vesek az utak, csúsznak a falevelek,
és mi továbbra is sietünk.

Ilyen körülmények között a jól lát-
hatóság kiemelt jelentőségű. Erre a
balesetmegelőzési tényre hívja fel a
figyelmet az Országos Balesetmege-
lőzési Bizottság, már több éve meg-
újuló kampánya „Látni és Látszani”
szlogennel. Az október 1. és decem-
ber 15. között meghirdetett akció-
hoz csatlakoztak optikusok, gép-
jármű szerelők, szervizek, ahol a lá-
tásunkat, autóink „szemét” lehet té-
rítésmentesen megvizsgáltatni, és a

rendőrség is fokozott közúti ellen-
őrzéssel.

A megváltozott közlekedési feltéte-
lekre való felkészülés elsősorban a
gépjárművek vezetőitől kíván több
odafigyelést. 

A látási körülmények romlása szük-
ségessé teszi a gépjárművek világí-
tóberendezéseinek gyakoribb ellenőr-
zését, tisztítását. 

A műszaki állapot felülvizsgálata,
fagyálló hűtő-és ablakmosó folyadék
feltöltése mellett 

Itt az ideje a gumicserének. A fa-
gyos, jeges, nedves utakon, +7 fok
alatt a nyári gumi már nem nyújt biz-
tonságot.

A rosszabb út- és látásviszonyok
miatt célszerű lassítani a vezetési
tempón nagyobb követési távolságot
tartva, hiszen a sérüléssel járó bal-
esetek közel egy harmadát az útvi-
szonyoknak nem megfelelően megvá-
lasztott sebesség okozza. 

A klímaberendezés karban tartása a
belső párásodás megelőzését szolgálja.

Téli felszerelésként jégmentesítőt,
hóláncot, lapátot, takarót érdemes
bekészíteni a gyakran és hosszabb
utakon autózóknak.

Hosszabb útra indulva, elakadásra
felkészülve tele tankkal, elegendő fo-

lyadékkal, élelemmel, több takaróval
célszerű elindulni.

A jó látás és láthatóság, mint bal-
eset-megelőzési feltétel, nemcsak a
gépjárművekre, hanem minden köz-
lekedőre, a gyalogosokra és kerékpá-
rosokra is vonatkozik!

A KRESZ által előírt gyalogos és ke-
rékpáros láthatósági felszerelések, ki-
egészítők komoly sérülésekkel járó
balesetek megelőzését szolgálják,
ezért – ugyan csak külterületen kö-
telező – de tanácsos azokat lakott te-
rületen belül is viselni este, éjszaka,
rossz látási viszonyok között.

Az őszi hosszabb utak egyike a te-
metőlátogatás. Nemcsak az őszi köz-
lekedéssel kapcsolatban említem, ha-
nem bűnmegelőzési szempontból is.
Sajnos a temetőket a sírokat gondozó
hozzátartozókon kívül az óvatlansá-
gunkat, jóhiszeműségünket kihasz-
náló bűnözők is látogatják ilyenkor.
Kifigyelik, amíg vízért megyünk, el-
visszük a szemetet, és máris szabad
prédává válik az ott hagyott táskánk
benne pénztárcával, iratokkal, mobil
telefonnal.

Mindenki fokozottan óvja értékeit!

STANKA MÁRIA c. r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Gyakran lehet hallani idős emberek-
től, hogy bizony ők legjobban az őszi
időt kedvelik, mert akkorra már meg-
nyugszik a természet, nagyon kelle-
mes az idő, a táj érett színeit pasztell
patinával vonják be a nap sugarai,
sok a gyümölcs és mintha az em-
berek is barátságosabbak lennének
egymáshoz. 

Talán nem véletlen ama történelmi
tény, hogy e hónapban, 1226. októ-
ber 3-án érett be – sok más kiválóság
társaságában – egy csodálatos sze-
mélyiség, akit azóta Assisi Szent Fe-
rencnek hív a világ. Mindössze 44
évet élt, és eme rövid élet nagyobbik
részét a világ szemében kimondha-
tatlan szegénységben, az ő megfo-
galmazásában azonban „evan-géli-
umi szegénységben”, a Szegénység
Úrnő szolgálatában élte, ami a világ
szegényeinek, leprásainak és kitaszí-
tottainak szolgálatát jelentette; és
mindezt micsoda magával ragadó de-
rűvel, boldog örömmel és teljes ra-
gaszkodásból életformaként élte
meg. Nyomában béke és jóság ter-
mett, és követők sokezres tömege se-
reglett mind a mai napig, itt Ma-
gyar-országon is. 

Az olasz nemzet Primo Italiao-nak,
az Első Olasz-nak titulálja, s hogy ez
nemcsak egy felületes kifejezés a szá-
mukra, azt jól kifejezte Szent Ferenc
születésének 800. évfordulójának
megünneplése 1982-ben. A nagy ju-
bileumra egy egész éves programmal
készültek. Elzarándokolt Assisibe
Alessandro Pertini köztársasági el-
nök és az egész olasz kormány, a
sajtó, a rádióállomások és a TV tár-
saságok élénk érdeklődésének kísé-

retében, és természetesen a zarán-
dokok végelláthatatlan sora a világ
minden részéből. – Ez a tapasztalat
„megállítja” az embert, s gondolko-
dóba ejti, majd fölteszi a kérdést: Mi
lehet ennek a nyolcszáz éven át nap-
jainkig elhúzódó varázslatnak a
titka? Miért van az, hogy a világ jól
szervezett és gazdag karitatív intéz-
ményei és szociális hálói nem képe-
sek annyi embert reményteljessé és
boldoggá tenni, mint ő, akinek még
annyi tulajdona sem volt, mint a
rajta lévő elnyűtt csuha? – Nagy hiba
lenne a válasz megfogalmazására ne-
künk magunknak vállalkoznunk.
Hallgassuk inkább Szent Ferencet, s
közben gondoljunk arra, hogy mi-
lyen súlyos testi szenvedések köze-
pette szól hozzánk: 1224-ben kezein
és lábain meg a szíve táján megje-
lentek a stigmák. Ezek ugyanolyan
sebek voltak, amilyeneket Jézus a ke-
reszten szenvedett el. Közben fájdal-
mas szenvedések kíséretében meg-
vakult, de a belső fény és a lélek ereje
sugárzik belőle:

NOVEMBER:
MINDENSZENTEK HAVA

Novemberben mindenki kimegy a te-
metőbe… – Ezt látva, a felületes em-
ber gyorsan megjegyzi: „Igen, a no-
vember a halottak hónapja. Én is ve-
szek néhány csokor virágot, és vé-
giglátogatom hozzátartozóim sírját.”
– s az emberünk a végén még büszke
is magára, mert teljesítette az illen-
dőség aktuális követelményét, nem
lógott ki a sorból, együtt haladt a
többiekkel, s közben persze emléke-

zett is egy kicsit, meg aztán az ősök-
nek ennyi mégiscsak kijár. – Önma-
gában nézve nincs is ebben semmi
rossz…! De hát a november szelle-
misége valójában mégse a halálról
meg a konvenciókról, hanem inkább
az életről szól: a földre valaha is szü-
letett valamennyi ember szellemi se-
regszemléje és lelki találkozása. Két-
dimenziós világunk „sokdimenzi-
óssá” válik. Értelmünk és érzelmeink
átlépik kitaposott kereteik határát,
összetalálkozik bennünk az idő és az
örökkévalóság. Megoldódik a kap-
csolatteremtés néma nyelve, a lélek-
től lélekig elható szavak nélküli köz-
lés és befogadás csodálatos világa. 

November igézetében szembe jön
velem a történelem. Megsimogatja
buksi fejemet édesanyám, és kedvenc
ételemet teszi elém. Ragyogó szemé-
vel nézi arcomat, és figyeli minden
mozdulatomat… Majd egy szempil-
lantás alatt változik a kép: anyám
őszbe-csavarodott fejét, ráncok ba-
rázdálta orcáját, aggódó tekintetét
és remegő kezeit látom, s bátorítólag
még ő kérdezi tőlem fátyolos öre-
gecske hangján: „Fiacskám (mert
neki mindig az maradok), ugye nem
történt semmi bajod…?!” S ekkor a
háttérből felsejlik apám nyugodt, jo-
viális alakja, azzal a jól ismert meg-
nyugtató mosolyával, és most is,
mint mindig erőt és biztonságot su-
gároz puszta léte. „Ugyan miért is
esne baja – szólal meg jól ismert bár-
sonyos hangján – hiszen ő a mi fi-
unk.” – Csend lesz. Olyan megnyug-
tató, barátságos őszi csend, az ott-
hon csendje, ahol azok veszik körül
az embert, akik az életet jelentik szá-

Október: a bölcsesség hava
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mára. – És íme vendégek érkeznek:
a tragikus körülmények között meg-
halt jóbarát áll a kapu előtt, és paj-
kosan dudál, mint mindig, amikor
nagyon jókedve volt, és hívott ka-
landos utazásra. Aztán durva és ke-
gyetlen emberek jelennek meg. De
valami történt velük: ők azok, de
most valahogy mégis szelídek és jók.
Bűneiket „békévé oldja az emléke-
zet”…? Nincs félelem, gyűlölet, ha-
rag és rettegés, csak emberek van-
nak, megtisztultak és egyszerűek.
Ülök a padon. Élő emberek vesznek
körül – kimondhatatlanul sokan –
pedig valamennyinek voltam a te-
metésén, és most mégis itt vannak.
Ők azok, megismerem valamennyit,
és most mégis egészen mások mint
hajdan voltak. Vajon mi történt ve-
lük? – Igen, ezt a kérdést nem lehet
megkerülni. Mint valami búvópatak
újra meg újra előjön minden korban,
minden kultúrában és minden egyes

ember életében. Látjuk, a test ha-
landó, de a lélek, a lélek az más ter-
mészetű. Minden kultúra ugyanerre
az eredményre jut, de a „hogyanra”
lázas nyugtalansággal keresi az
„igenlő” vagy „tagadó” választ. A
nagy kavalkádból – úgy látszik – egy
valami, vagy helyesebben egy Valaki
emelkedik ki a sorból, a keresztrefe-
szített-föltámadott Jézus Krisztus. Ő
nem filozófia vagy fantázia szüle-
ménye, hanem egyszerre hús-vér va-
lóság, és Föltámadottként az Élet
Ura. S ennek ellenére Saul, az intel-
ligens, de vakbuzgó farizeus halálos
ellensége és kegyetlen üldözője lett
Krisztus követőinek mindaddig,
amíg maga is találkozott vele a da-
maszkuszi úton. Attól kezdve meg-
változott benne minden az életről, a
halálról, a föltámadásról, az erkölcsi
rendről, önmaga és mások életéről.
Ezért Saul farizeusból Pál apostol
lesz, és mindenki előtt kész tanús-

kodni a halál utáni életről, érvelni
mellette, vitatkozni a kételkedőkkel,
szenvedni miatta és vértanúvá válni
érte. A korintusi embereknek erről
így ír: „… Krisztus feltámadt a halál-
ból, hogyan állíthatják némelyek közü-
letek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs
feltámadás, akkor Krisztus sem támadt
fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel,
nincs értelme a mi tanításunknak, s
nincs értelme a ti hiteteknek sem. …
Ha csak ebben az életben reményke-
dünk Krisztusban, minden embernél
szánalomra méltóbbak vagyunk. De
Krisztus feltámadt a halálból elsőként
a halottak közül. … Krisztusban min-
denki életre kel.” (1 Kor 15,12-22) A
megtisztult és megdicsőült romol-
hatatlan teljes életet „szentnek” ne-
vezzük. Erre vágyik mindenki, erre
hívott meg bennünket az Élet Ura.
Az a reményünk, hogy halottainkat
is a Mindenszentek között tudjuk.

DR. BALÁZS PÁL

Advent I. hete
November 30., hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 1., kedd: hajnali szentmise 6 órakor
December 2., szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 3., csütörtök: hajnali szentmise 6 órakor,

és szentségimádás 17 órakor
December 4., péntek: hajnali szentmise 6 órakor (első péntek!)
December 5., szombat: hajnali szentmise 6 órakor
December 6., vasárnapi vigília szentmise 17 órakor

Advent II. hete
December 7., hétfő: hajnali szentmise 6 órakor 
December 8., kedd: Szeplőtelen fogantatás ünnepe,

szentmise 17 órakor
December 9., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 
December 10.,csütör.: hajnali szentmise 6 órakor
December 11., péntek: hajnali szentmise 6 órakor

December 12., szombat: hajnali szentmise 6 órakor
December 13., vasárnapi vigília szentmise 17 órakor

Advent III. hete
December 14., hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 15., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 
December 16., szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 17., csütör.: Adventi lelkigyakorlat 17 órakor
December 18., péntek: Adventi lelkigyakorlat 17 órakor
December 19., szombat: Adventi lelkigyakorlat 10 órakor
December 20., vasárnapi vigília szentmise 17 órakor

Advent IV. hete
December 21., hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 22., kedd: hajnali szentmise 6 órakor
December 23., kedd: fiatalok hajnali szentmiséje 6 órakor
December 24., csötör.: szentmise 8 órakor

2015. Advent
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Karácsonyi miserend

EGYHÁZ

BALATONKENESE
December 24., 8 óra: szentmise
December 24.,16 óra: Pásztorjéték
December 24–25, éjfél: éjféli szentmise
December 25.: 10 óra: karácsonyi ünnepi miséje 
December 26.: 8 órakor és 17 órakor vasárnapi vigilia
szentmise
December 27.:Szent Család vasárnapja: 10 óra, bormegáldás
December 28., 29. és 30.: 8 órakor szentmise 
December 31., 17 óra: Év végi hálaadás
Január 1., Újév: 10 óra szentmise
Január 2.: 17 órakor vasárnapi vigilia szentmise 
Január 3.: 10 órakor 
Január 4.: 8 órakor 

Január 5.: nincs szentmise
Január 6., Vízkereszt ünnepe: 17 óra szentmise és ház-
megáldás
Január 7. és 8., a szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek. 
Január 9.: 17 órakor vasárnapi vigilia szentmise
Január 18.: 10 órakor 

BALATONAKARATTYA
Szentmisék 8 órakor: december 25-én, 27-én
Január 1-jén, 3-án és 10-én

BALATONVILÁGOSON
December 25-én és 27-én 17 órakor
Január 1-jén, 3-án és 10-én 17 órakor
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A Rákóczi-fa maradványainak megtisztítása

CIVIL ÉLET

Nagy öröm és megtiszteltetés volt,
hogy Rozs Péter alpolgármester úr
engem bízott meg a Rákóczi-fa
rendbe hozatalával, már csak azért
is mert kényes munkáról van szó,
amit csak aprólékosan lehet megcsi-
nálni, óvatosan, mert lehetett tudni,
hogy nagyon rossz állapotban van a
fa és szétdől az egész.

Olyan volt ez, mint egy régészeti
feltárás, ahol nagyon finoman kell
dolgozni.

Először mikor körbejártam a fát –
mint kutya a forró kaját,- bizony
kezdtem félni tőle, tele volt darázzsal,
mindenféle szúró – csípő rovarokkal,
karnyi vastagságú, borostyán indák-
kal volt befutva az egész törzs, mel-
lette meg egy nagy bokor vadszilvá-
val. Járkáltam körbe-körbe, hogy
honnan is kezdjem el az egészet, köz-
ben a fejem körül ott dongtak a da-
razsak. Ezt csak kicsinyenként lehet
megcsinálni. Először a vadszilvát
kezdtem kivágni mellőle, fel voltam

öltözve, nyakig begombolkozva, fe-
jemen sapka, a kezemen kesztyű a
25 fok melegben, mindig mikor le-
vágtam 4-5 ágat a vadszilvából, ott
hagytam pihenni egy kicsit az egé-
szet, másnap folytattam csak. Úgy
vettem észre, hogy a fűrészgép kipu-
fogó füstje egy kicsit megvédett a ro-
varoktól.

A nagyobb munka a karnyi vastag-
ságú borostyán indák lebontása volt,
az már belenőtt a fába, 30-40 cm-es
darabokra kellett  fűrészelni, és csa-
varhúzóval lefeszegetni úgy, hogy a
fa, a törzs ne sérüljön meg. Ahogy
fogyott a borostyán, szerencsére a
darazsak is kezdtek elköltözni.

Aztán ott állt a törzs letisztítva. Bi-
zony nagy szomorúság, ennyi ma-
radt az óriási fából. 50 év. Körülbelül
csaknem 50 éve, hogy kiszáradt a fa.

Emlékszem, gyerekkoromban a fa-
törzsből a Népbolt (ma volt Ét-gép)
felőli oldalon csordogált a kis forrás
a fából. Az idősebbek emlékeznek rá,
sokan azt hitték, hogy nedvezik a fa,
aztán becementezték. Ezzel végleg
megölték a fát, mert a forrás kimosta
volna a szilfavész betegségét. A forrás
most is ott van a fa alatt, mellett, bár
nem tudni milyen állapotban 50 év
múltán, feltárása folyamatban lesz.

Tervezzük még egy kis Rákóczi fát,
szilfát, ültetni a vadszilva bokor
helyére. ENZSÖL GÁBOR
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Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Akarattyai Képvi-
selő Testület!

Engedjék meg, hogy rövid levelemmel zavarjam Önöket,
de egy nagyon szükségszerű témában, több akarattyai
nyaralótársam bíztatására, sőt felkérésére pár dolgot sze-
retnék csupán átgondolandó javaslatként, tájékoztatás-
ként leírni a Bezerédj (nekünk csak Bezerédi, de régebben
feltehetően hivatalosan is Bezerédy) strandról.

Szükséges ezt azért is megtenni, mert sajnálatos módon
egyre több pletyka, rosszindulatú vízió, és találgatás kel
szárnyra a Bezerédj strand sorsáról, helyzetéről. A hely-
zetet, magát a strandot, félek nem ismeri és nem értékeli
helyén a T. Képviselő Testület, hisz nem erre a strandra
járnak, és ebből kifolyólag a megfelelő tájékoztatást sem
tartották szükségesnek.

Valamennyire nekem van szerencsém ismerni és meg-
ismerni a jogi helyzetet Kenese és Akarattya között, és
ha nehéz is elfogadnom, de tisztában vagyok azzal, hogy
egy igen szerencsétlen törvényi szabályozás miatt az Ön-
kormányzat kénytelen valamilyen alkura, valamilyen
mindenképpen rossz, lemondást tartalmazó megállapo-
dásra jutni és engedni Kenesével szemben.

A mendemondák és találgatások között sajnos már
többször hallható volt és sajnos Réfy Imre alpolgármester
Úr is elmagyarázta érthetően, hogy sajnálatos módon
könnyen lehet, hogy az a vagyontárgy, aminek elengedi
Akarattya a kezét az sajnos a Bezerédj strand lesz.

Dolgozatom célja csupán az, hogy amennyiben még
nem késő, a képviselő testület előtt feltárjam, hogy a Be-
zedérj strand a papírra fektetett inagtlanforgalmazói
szakvéleményben megállapított materiális összeg felett
milyen elképesztő erővel és értékkel rendelkezik, és bíz-
tassam arra a testületet, hogy kétszer is gondolják meg,
nem létezik e más megoldás, nem lesz e nagyobb a vesz-
teség, mint az összegszerű érték, és a kényszerű megál-
lapodás.

Röviden a strandról, melyen felnőttem és volt szeren-
csém megismerni nagyjából az egész történetét – isme-
reteim szerint – és átérezni azt az erőt, ami ebben a 4.
generációt együtt nevelő közösségben rejlik. 

A strand a legkorábbi időkben marhaitató volt, hatal-
mas nádas, ahol a vizet pallókon lehetett megközelíteni.

Rendelkezésemre áll egy lista már 1938-ból ahol – való-
színűleg tévesen – de tulajdonosként vannak megjelölve
régi akarattyai családok és nevek, köztük olyan, a tele-
püléssel összenőtt családnevekkel mint a Hartmann csa-
lád, Kardos Antal, Karafiáth család, Kodolányi Jánosné,
özv. Kosztolányi Dezsőné, dr. Ránky Kálmán, dr. Saly
László és családja, Ziegler család, Zimmermann család,
ami már akkor is egy kialakuló igen nívós közösséget
mutat.

A 60-as évek elején a Balatoni Intéző Bizottság (Saly
László kapcsolataival) már az itt élő közösség bevonásával
és közreműködésével feltöltette a területet, és kialakítot-
ták a strandot, kárpótolva azon parti nyaralók tulajdo-
nosait, akiknek korábban a vízhez közvetlen kapcsoltuk
volt. A feltöltés és a strand kialakítása akarattyai adóból
és magánszemélyek tőkéjéből került megvalósításra. A
strand használói már akkor fővárosi tisztviselők, iskola-
igazgatók, egyetemi tanárok, orvosok, ügyvédek, bírók,
zenészek és más művészek, MÁV főtisztviselők, és magas
rangú katonák voltak, később sportolók, bankárok, poli-
tikusok, tehát egy igen magasan kvalifikált, és nívós tár-
saság volt. Igen nagy szerepe volt a strand fejlődésében
és fejlesztésében az ide kitelepített értelmiségi polgári
családoknak.

A strand ezt az igen magas szellemi színvonalat gene-
rációkon keresztül tartani tudta és tartja mind a mai
napig, és ami fontosabb, egy olyan összetartó és együtt
gondolkodó közösséget kovácsolt, melyben a sokadik ge-
neráció nő föl együtt, ápolva az itt kialakult kapcsolato-
kat. Szentimentális irányba is elmehetünk, ha leírom,
hogy ezen a strandon örök barátságok köttettek, szerel-
mek születtek, történetek keltek életre, melyek bármely
Krúdy novella sztrorijával versenyre kelhetnek, mindez
pedig a „Bezerédi”-seknek magát Akarattyát jelenti, a
strandot ahol tavasztól őszig, reggeltől estig együtt va-
gyunk, és ez olyan lokális ragaszkodást generált, mint
amilyet akár Márai érzett Buda iránt.

Mindezt azért írtam le ily részletesen, hogy érthető le-
gyen az, hogy a „Bezerédis” egy nagyon érzékeny és ke-
zelendő „állatfaj” Akarattyán belül, olyan lokális lojali-
tással rendelkezik a Bezerédj strand irányába, hogy ahogy
egy nemrég olvasott internetes fogyasztóvédelmi blog

Nyaralók akarattya: Bezerédj strand
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cikkében olvastam „azt hogy a megválasztott Balaton-
akarattyai Önkormányzat a békesség jegyében lemond a
vagyonáról, árulásnak tekinti”. Egyébként ebben a cikk-
ben írja azt az elfogulatlan szerző, hogy a Bezerédj „a
legszebb fekvésű strand az egész Balatonon”

Sajnos a mendemondák és pletykák azért terjednek,
mert az itt nyaraló bezerédisek véleménye szerint nem
kapták meg a megfelelő tájékoztatást sem, semmiféle
információ hivatalosan nem jutott el hozzájuk, ezért
kényszerülnek és hajlamosak a néha nem alátámasztott
félinformációt is tényként elfogadni. Csupán aggódás-
ból… Ez volt az ominózus fakivágásnál is, és emiatt is
nem véletlen, hogy aggódnak a Bezerédisek nem is főképp
attól, hogy a strand Kenese tulajdonában marad, hanem
attól félnek – és némileg joggal – hogy ez az Akarattya
területén elhelyezkedő, Kenesétől kilóméterekre fekvő
„enklávé” Kenese bosszújává fog válni, mostohává, árvává
de legalábbis a fejlesztések és a nyaralószínvonal emel-
kedése lehetetlenné válik, a már most is haldokló büfésort
pedig további indokolatlanul magas adókkal teljesen
megölik.

És a Bezerédisek, akik nincsenek kevesen és nem akár-
milyen csoportról van szó, a saját Önkormányzatuk által
ilyen helyzetbe történő kerülésüket legalábbis unheimlich
dolognak fogják tartani. Sértődötté válhatnak…

(És itt már csak mennyiségben is több emberről beszé-
lünk, mint Akarattya összlakosságának száma…!!!) 

Mert a Bezerédis még ilyen helyzetben is csak és kizá-
rólag a Bezerédire fog járni, nem fog átmenni más
strandra, mert ott nincs meg ez a furcsa varázs, ez a
meghitt vonzódás és ragaszkodás, és kötődés. Nem fogja
érdekelni őket, épp ki üzemelteti a strandot, kevésbé fon-

tos neki a betonút, és a LED világítás, akár a büfésor ál-
lapota, mert neki csak a Bezerédi a lényeg, a strand
maga, a közösségi tér, a Kapcsolat amiről az Ő „Aka-
rattyaisága” szól!!! És Akarattya ezeket az embereket,
ezt a közösséget mindenképp elveszíti sajnos.

Csupán erre kívánom felhívni a figyelmet, arra, hogy
megértsék vagy legalább gondolják át milyen bázist veszít
ezzel Akarattya, nem csak hagyományok és értékek miatt,
de bizony anyagilag is. Ennek a közösségnek ugyanis el-
képesztő ereje tud lenni, Pro és Kontra. Nem csak szellemi
érték van itt, hanem nagyon komoly tőke és ami még ér-
tékesebb, kapcsolati tőke!!!! Olyan kiaknázatlan lehető-
ségek rejlenek a Bezerédis közösségben, amit véleményem
szerint nem elveszni, hanem inkább bevonni és beépíteni
kellene, csúnyán fogalmazva: használni. Ebben a közös-
ségben nagyon sok pozitív lehetőség lehet Akarattya jö-
vőjével kapcsolatban is, mind anyagi, mind emberi, mind
pedig későbbi szavazási vagy támogatási potenciál. Kétszer
is meggondolnám, hogy könnyedén engedném e ezt el…

Nem akarok senkit sem meggyőzni, de kérem, hogy
gondolják át mit veszít Akarattya, mit veszíthetünk ennek
a strandközönségnek és nyaralótábornak az elveszítésé-
vel. Nem kérek mást csak viszonyítsák akár a többi strand
hagyományaihoz és történelméhez a Bezerédj Strand
történetét, elvonatkoztatva kicsit a bevétel szempontjaitól
és, hogy mit veszíthet ezzel Akarattya hosszú távon is.

Tudom, hogy egyik ujjunkból a másikba kell harapni,
megértem, de amennyiben fikarcnyi más megoldás is lé-
tezhet, kérem mérlegelni ezt a fent leírtak figyelembevé-
telével is.

Köszönettel és Tisztelettel:
IFJ. DR. HAJNAL LÁSZLÓ
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Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 42/B
§-a alapján a tartás helye szerint il-
letékes települési önkormányzat eb-
rendészeti feladataik elvégzése érde-
kében, illetve a veszettség elleni oltás
járvány védelmi vonatkozásaira te-
kintettel háromévente legalább egy

alkalommal ebösszeírást végez. Ba-
latonakarattya területén 2015. no-
vember 15. és 2016. január 31. kö-
zött történik az ebösszeírás.

Jogszabály változás miatt 2013. ja-
nuár 1-től a négy hónapnál idősebb
eb csak transzponderrel (chippel)
megjelölve tartható, ezért kérem,

hogy szíveskedjen a transzponderrel
még nem rendelkező ebeket állator-
vosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos mód-
szerrel történik, ezért az ebössze-
íráshoz összeállított Adatlap beszer-
zése az ebtulajdonosok/ebtartók kö-
telessége. Az ebösszeíráshoz szüksé-
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Tisztelt akarattyai kutyatulajdonosok!
18 Több helyi lakossal és üdülő tulajdo-

nossal egyetértésben szeretnénk
kérni Önöktől, hogy szeretett kutyá-
jukat nagyobb odafigyeléssel tartsák,
neveljék, gondozzák. Ne engedjék
őket világgá, szabadon kódorogni,
rémisztgetve a járókelőket. Termé-
szetesen tisztelet a kivételnek, felhí-
vásunk nem nekik szól. 

Mondhatnák, hogy mi nem va-
gyunk állatbarátok, nem szeretjük a
kutyákat. De igen szeretjük őket, ha
azok okosak, kedvesek, szófogadóak,
jól neveltek, játékosak stb. Ha viszont
nem ilyenek, akkor jobban szeretjük
őket a kerítés mögött, vagy pórázon,
vagy szájkosárral.

Sajnos az utóbbi időben elszapo-
rodtak azok az események, amelyek

bevezető kérésünket alátámasztják.
A Batsányi és a Szabadság utca la-
kóit egy sarki telek kutyái tartják
rettegésben. Ezek a kutyák sorozat-
ban megtámadják az arra járókat,
akár gyalogosan, akár kerékpárral
közlekednek. És ezek a kutyák voltak
azok, akik közül az egyik a nővére-
met is megharapta. Őt sajnos már
pár évvel ezelőtt szintén megharapta
egy akarattyai kutya, aki a Thököly
úton támadta meg, kirohanva egy
kertből. 

A Kisfaludy sétány egy kiemelt je-
lentőségű utca Akarattyán, sok tu-
rista és sportoló jár arra még a nyári
szezon után is. Nem mindegy, hogy
biztonságos-e, vagy sem arra közle-
kedni, sportolni. A tavalyi év során

és az idén is többször lehetett látni
három nagyobb testű kutyát szaba-
don rohangálni, gazda nélkül. Kettő
zsemle színű, valószínűleg vizsla-
fajta, a harmadik szürke, általam
nem beazonosítható fajta. Miattuk
kénytelen voltam többször lemon-
dani a futásról. Még a kistestű ku-
tyusok is veszélyesek lehetnek. Két
alkalommal elég agresszíven futott
utánam egy ilyen kis kutya. A gaz-
dának kellett beavatkozni, hogy meg
ne harapjon. 

Szeretnénk, ha mindenki bizton-
ságban és jól érezné magát Akaraty-
tyán, ezért kérjük a nagyobb odafi-
gyelést! Megértésüket és együttmű-
ködésüket előre is köszönjük.

VENTICS ÁGNES

ges „Adatlap” beszerezhető a Bala-
tonfőkajári Közös Önkormányzati
Hivatal Balatonakarattyai Kirendelt-
ségének hivatali helyiségében, (Iskola
utca. 7.) valamint letölthető a hon-
lapról. Több eb esetén ebenként kü-
lön-külön kell az adatlapot az eb ol-
tási könyve, kisállat útlevele, törzs-
könyve alapján kitölteni.

Az adatlap kitöltésével kapcsolat-
ban a 88/656-677 telefonszámon
kaphatnak tájékoztatást.

Kérem, hogy az Adatlapot teljes
körűen szíveskedjen kitölteni, alá-
írni és az ebösszeírási időszak vé-
géig, azaz legkésőbb 2016. január

31. napjáig a Balatonfőkajári Közös
Önkormányzati Hivatal Balatonaka-
rattyai hivatal helyiségébe, vagy pos-
tai úton eljuttatni szíveskedjen.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtar-
tók figyelmét, hogy az ebösszeírásra
vonatkozó adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítését a Balatonakaraty-
tya Község Önkormányzata, a határ-
idő lejártát követően ellenőrzi. Aki
adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, állatvédelmi bírság
megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtar-
tók figyelmét, hogy az ebösszeírást
követően is kötelesek az adatokban

bekövetkező változásokat a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon
belül írásban bejelenteni.  Az ebtar-
tásban bekövetkezett változást (az eb
elveszett, elhullott, más ebtartóhoz
került) bejelentésére szolgáló válto-
zás bejelentő adatlap, valamint az új
eb tartásának bejelentésére szolgáló
adatlap is elérhető a Balatonfőkajári
Közös Önkormányzati Hivatal Bala-
tonakarattyai Kirendeltségének hiva-
tali helyiségében, valamint letölthető
a honlapról.

Együttműködését köszönöm!
LUKÁCS TAMÁSNÉ

kirendeltség-vezető

Kedves állatbarátok!
Állatvédő egyesületünk 2015. december 4-én pénteken,17 órai kezdettel tartja évzáró és karácsony előtti

összejövetelét, mindenkit várunk nagyon sok szeretettel! Helyszín: Kultúra Háza Balatonkenese
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Ki kicsoda a képen?

Legutóbbi képeinkhez sajnos nem érkezett megfejtés. Ennek ellenére folytatjuk sorozatunkat. Kérjük kedves olvasó-
inkat, aki felismer valakit a képeken, jelezze a szerkesztőségnek. Aki jelentkezik a képen felismert személyek nevével,
megfejtéssel, az díjazásban részesül. Továbbá kérjük olvasóinkat, gyarapítsák értéktárunkat és küldjenek képeket a
következő szám „Ki kicsoda a képen?” sorozathoz. RÁNKY PÉTER
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Gyermekkoromban apai nagyma-
mámmal jártunk ide, anyai ágon
Linczényi vagyok, így sokszor töltöt-
tünk hétvégéket az Árpád utcában.
Esténként a Kiskakukkban vacsoráz-
tunk.

Később a szerelem hozott ide,egy al-
bérletbe.Amikor Margit néni eladta a
házat, akkor sok helyen töltöttük a
nyarakat, hétvégéket. Arankánál, Kató
néniéknél, lakóbuszban, Kajáron, Edu-
éknál. A szerelemből két gyerek után
házasság lett, bár igaz, a fentiek alap-
ján fordítva jártuk végig utunkat. A
lakhatóság terén viszont betartottuk
a lépéseket: albérlet után nyaraló, az
átépítés után lakóház, tartózkodási
helyből állandóság. Férjem itt dolgo-
zott, a gyerekek itt tanultak… én pe-
dig 100-km-re jártam tanítani, mert
nem találtam errefelé helyet, és na-
gyon szerettem a hivatásomat. Ez az
ingázás azt eredményezte, hogy a csa-
ládom és a munkám között mindig
úton voltam, és sehol sem voltam tel-
jes lélekkel otthon. Oda már nem tar-
toztam, ide még nem. Aztán a leválás
adott annyi erőt, hogy döntést hoz-
tam. A családomért, magamért, a ter-
veimért. Na, akkor kezdtem érezni…

Szinte naponta mentem a kutyám-
mal Hanákékhoz, Vollárékhoz, megis-
mertem sok embert. És a kör tágult.
Jani létrehozta az alapítványt, magán-
emberek adományainak köszönhe-
tően volt újságunk, voltak terveink,
találtam „tehetséges, jó embereket”
minden korosztályból: nagyon hittem,
hiszek a civilségben, az emberségben,
az őszinteségben és a faluban. Eljár-
tam (ha lehet, eljárok) a nyugdíjasok-
hoz, ahol nyitottságra, kedvességre,

barátságokra leltem. A kézimunka
szakkörben megtanítottak kötni.

Már nem csak a magaspart, az ős-
fenyvesek csodája, a Balaton szép-
sége, a Kisfaludy sétány, a Rákóczi
park, a jó levegő voltak, hanem az
emberek is. Csókási Janiékkal, Pokor-
nik Pistával, Erzsivel, Évivel, Szilvivel,
Zsuzsival, Klárival, Marikákkal és a
többiekkel mindenről tudok beszél-
getni. Megnyíltunk egymás előtt, pa-
lántát vagy recepteket cseréltünk.
Már nem csak a jelen köt össze min-
ket, hanem a múlt is, amiről mesé-
lünk. A jövő is, amiben hiszünk. Ági
és Attila, Évikéék, Gyöngyi, Laci és a
lányok… Részei lettek a hétköznap-
jaimnak. Tamaskovics Gyuriékhoz úgy
megyünk, mintha rokonok lennénk.
Még a távoli családtagjaimat is be-
mutatom, megnézzük a kertet, az in-
tarziákat, megesszük a finom sütit,
és egy kicsit pálinkázunk. Gomba-
ügyben is bővült a tudományom,
aminek hasznát veszem a konyha-
művészetemben. Mészáros Sanyiék a
bolt előtt „falugyűlést” tartanak, ami-
hez mindig csatlakozunk. Jóízű ne-
vetés uralja a hangulatot. Itt békében
megfér az Újpest a Fradival, a fehér
és a fekete a színkavalkáddal, a tuli-
pán a szegfűvel és a gyümölcsök so-
kaságával. Itt jóban van Akarattya
Kenesével, sőt: az alsó a felsővel és a
középsővel. Azaz: mindenféle pártál-
lás, hit, nézet. Emberek vagyunk, akik
itt lakunk, és közösséget alkotunk.

Igen, már akarattyai vagyok. Min-
den ízemben.

Kétszer voltam a nyugdíjasokkal ki-
rándulni, nagyon jó dolog. Ezeken a
kirándulásokon először feszengünk

néhányan, ám a végén cinkos mo-
sollyal, vicces és megható emlékekkel
búcsúzunk. Jönnek állandó lakosok,
nyaralótulajdonosok, egyetemisták,
közép- és szépkorúak. Akarattyaiak,
keneseiek, néha kajáriak, világosiak.
Legutóbb még Budapesten is szálltak
fel és le. Amikor megláttam, hogy a
kenesei polgármester is jött, a pilla-
natnyi meghökkenés erején túl azt
fogalmaztam meg magamban, hogy
ez mégis csak egy jó dolog.

Hiányzott az írás, a rendezvényszer-
vezés és a tanítás. Szépen sorban
mind három rám talált. Miközben
volt osztályom szalagavatójára me-
gyek, már másik iskolában, másik
gyerekekért izgulok. Magamban ezt
úgy összegeztem, hogy volt két rek-
reációs évem, ami Svédországban ala-
nyi jogon jár. Alapvetően pedagógus
vagyok. Azt hittem , hogy ez elmúl-
hat. Nem. Hirtelen sok dolgom lett,
és mellette vannak családi kötelezett-
ségek. Ismét kerek lett a világom.

Remélem, Akarattya nem haragszik,
hogy most kevesebb az időm. Minden-
kinek ajánlom: járjanak nyitott szem-
mel, látogassák a civil csoportok ren-
dezvényeit, figyeljék hirdetéseiket,
menjenek hozzájuk. Akár csak egy
beszélgetésre.

Balatonakarattya az otthonom.
Ilyet csak kisgyermekkoromban érez-
tem, a jól ismert Palócföldön, Mik-
száth szeretett földjén, azon belül is
egy kis faluban, Tolmácson.

Remélem, a gyerekeim is érzik majd
a gyökereiket; és ha elmennek, visz-
szatalálnak.

Ide Akarattyára. Mert ez az otthonunk.
DONÁSZY JUDIT

Az otthonom
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Balatonakarattyán az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben 2015. október 7-én versmondó versenyt rendeztünk.
Korhatár nélkül vártuk a verskedvelő lakosokat. A ren-
dezvényt nagy érdeklődés kísérte. A szép számú közönség
előtt 17 versmondó szavalt. Óvodás, alsós, felsős, felnőtt
kategóriában hirdettünk eredményt:

    Óvodások                                  Alsósok:
    1. Hamar-Kovács Bence             1. Ginál Maja
    2. Bocsi Áron                             2. Várady Patrik
    3. Mondik Róbert                      3. Rozs Berta

    Felsősök                                    Felnőttek
    1. Hámori Gábor                        1. Tanai Judit
    2. Várady Lilla                           2. Csókási János
                                                     3. Erdélyi Mária

Emléklapot kapott: Gál Szofi Gréta, Szőke Dávid, Mispál
Dóra, Nagy Barbara, Nánási Árpád Torda, Mispál Árpád.
Az esemény jó hangulatban telt, sok kedves élménnyel
ajándékozta meg a résztvevőket és a hallgatóságot.

Országos Könyvtári Napok
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Támadt egy ötletem, hogy meghívok
Akarattyára igazi akarattyai őslako-
sokat, ősakarattyaiakat egy kedves
kötetlen beszélgetésre. Szerencsére a
meghívottak: Taslár Tibor és dr. Kol-
tay József örömmel elfogadta meghí-
vásomat. Mindketten nagyon jól is-
merik Akarattya múltját, és sokat tet-
tek Akarattyáért. Felkészülten érkez-
tek a Kodolányi Házban tartandó ösz-
szejövetelre egy szeptember végi szép
napon. Kicsit aggódtam, hogy a szü-
reti idő miatt kevesen érnek rá, de
hamar megtelt a Kodolányi Ház be-
szélgető terme. Érdeklődők, és régi
ismerősök, volt közéleti emberek jöt-
tek el. A felkért előadók közül először
Taslár Tibor beszélt Akarattya 1920-
as években történt születéséről, csa-

ládjáról, a család csónaképítő mű-
helyéről, a második világháború előtt
itt eltöltött fiatalságáról. Beszámolt
Akarattya fejlődéséről, a Bercsényi,
Bezerédi és Rákóczi strandok kiala-
kulásáról. Szólt a Horváth vendéglő
(volt Szépkilátás) népszerűségéről.
Érzékletesen adta elő a második vi-
lágháborúban történt akarattyai har-
cokról, a háború utáni újjáépítésről
Akarattyán; a közúti híd, az elektro-
mos hálózat helyreállításáról. A hely-
reállításban részt vettek az akkori
akarattyai lakosok: Lengyelék, Jas-
kóék, akik az az akarattyai alagút
helyreállításában is dolgoztak. Az
akarattyai lakosok a szűkös körül-
mények között összefogva tartották
az első háború utáni karácsonyról, a

betlehemes estről, és az első szilvesz-
teri táncmulatságról. 1949-ben betil-
tották a Fürdőtelep Egyesületet, álla-
mosították a család csónaképítő mű-
helyét is. Ő az 50-es évek közepén be-
iratkozott a Budapesti Műszaki Egye-
tem Építőmérnöki Karára, majd részt
vett 1956. október 23.-i műegyetemi
felvonulásban is. November 3-án ju-
tott el Akarattyára, ahol a Horvát
vendéglőben Guth Béla volt az üzlet-
vezető, és Varga törzsőrmester szer-
vezte a nemzetőrséget Beck Józseffel,
Szente Károllyal, Walter testvérekkel,
Dorner Lajossal és ifj. Akócs Vilmos-
sal. Később KGMTi-ben irányító ter-
vezőként, majd főmérnökként külön-
böző nagyberuházásokat vezetett itt-
hon és külföldön. 2009-ben Arany-

Kötetlen beszélgetés Akarattya múltjáról és jövőjéről



2015. október–november KULTÚRA

23
diplomát vehetett át a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen. Befejezésként je-
lezte, hogy jó érzés számára, hogy
Akarattyáról, fiatalon alacsony sorból
indulva növelni tudta a magyar mér-
nökök tekintélyét.

Ezután dr. Koltay Józsefet kértük
szólásra. Koltay József ősakarattyás
(akinek szülei voltak az első telepesek
Akarattyán) lévén beszámolt a há-
ború előtti Balatonakarattyai Fürdő-
telep Egyesület életéről. Ő állította
össze Balatonakarattya helytörténeti
gyűjteményét, amelynek kötetei az
Iskola utcai könyvtárban megtalál-
hatók. Az elmúlt 20-25 évben cik-
kekkel, összeállításokkal tájékoztatta
a nyaralókat, lakosokat a Kenesei
Hírlapon keresztül. Gondoskodott a
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület 70, 75 és 80 éves jubileumi kü-
lön kiadványairól.

Megszerkesztette a Nemzeti Kin-
csünk a Balaton c. könyvet, amely a
szakmai munkán kívül rendkívül él-

vezetes leírásokat és történeti beszá-
molókat tartalmaz olvasmányos for-
mában Akarattyáról, Akarattya iro-
dalmi, kulturális és sport életéről.

Élvezetesen mesélte el egyik első
vízügyi munkáját Akarattyán, ami-
kor a Bercsényi lejáróban végezte a
TSZ major vízellátásának a felméré-
sét az ötvenes években Jaskó Ferenc
figuránssal. A munkavégzése közben
meglátta őket az akkori tanácselnök,
aki kérdőre vonta mit keres az elvtárs
itt a Bercsényi lejáróban?  31 forintot
naponta – volt a válasz, ennyi volt
az akkori napidíj. Ilyen nehéz körül-
mények között, mindezek ellenére
állhatatos munkával folytatta mun-
káját az ivóvízellátásért.

Szakmai munkáját jelzi a 30-éves
a Balatonkenesei Vízközmű Társulat
című munkája. A kiadvány rövid át-
tekintést ad az Akarattyán 1959-ben,
elsőként a Balaton partján megala-
kult vízközmű társulásról, amelynek
aktív részese és szervezője volt. El-

mondta, hogy Akarattyán ugyanis
ezelőtt vízhiány volt, ásott kútra jár-
tak a nyaralók, lakosok vízért a Rá-
kóczi fához, vagy más kutakhoz, ahol
sorba kellett állni az ivóvízért. Mun-
kássága lehetővé tette Balatonaka-
rattyán a vezetékes ivóvízellátást
Akarattyán.

Az 1960-as években kialakult Aka-
rattya vezetékes ivóvízellátása, ké-
sőbb megvalósult a teljes csatornázás
is, melynek megvalósításában elévül-
hetetlen érdemei vannak dr. Koltay
Józsefnek.

Életét, munkáját a vízközművek
megvalósítása, a civil Fürdőegyesü-
letekben végzett társadalmi tevékeny-
sége, melyben segített családja, sport
iránti szeretete, melyet fiai folytatnak
Akarattyán. 

Taslár Tibort, dr. Koltay Józsefet és
a 100. életévét betöltő dr. Ruszkay
Endrét javasoljuk a Balatoni Em-
berek c. könyvbe felvetetni.

RÁNKY PÉTER
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A Balatoni Arcképcsarnok – Térségi
lexikon után a 2015-ös év végén a
korábbiaknál bővebb terjedelemben
tervezik megjelentetni a frissített és
aktualizált térségi lexikont Balatoniak
címmel. 

A címben jelzett szó több, mint egy
egyszerű jelző. Helyi összetartozás, tu-
dat, életforma, szemléletmód, s min-
den, ami e mögött megtalálható. Ba-
latoni az, aki itt él a tó partján. Száz
éve, ötven éve, tíz éve, vagy tíz napja.
Balatoni akkor, ha annak érzi magát.
S balatoni lehet akkor is, ha Pesten,
Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Kapos-
váron, vagy bárhol máshol az ország-
ban, sőt: bárhol máshol a világban él,
de a szíve ide húzza vissza, itt van,
volt nyaralója, vagy csak innen szár-
maznak élete alapvető élményei… Te-
hát bárki lehet BALATONI, aki a tóért,
a térségért, az itt élő, vagy pihenő em-
berekért jót tesz, vagy tenni szeretne.

A balatoni emberek „összegyűjtése”,
s közös könyvben való megjelente-

tése e könyv szerkesztője számára
húsz évvel ezelőtt kezdődött, amikor
napvilágot látott az első hasonló te-
matikájú gyűjtemény, a „Siófoki ki ki-
csoda – 1996-ban, a millecentenárium
évében” című könyv. Ezt 2000-ben kö-
vette egy Dél-balatoni lexikon, majd
2006-ban a „Balatoni arcképcsarnok”
első, 2008-ban pedig a második, ki-
bővített kötete.

Most, két évtizeddel az első kötet
megjelenése után újra arra vállalko-
zunk, hogy minden eddiginél bővebb,
teljesebb könyvet rakhassunk az ol-
vasók asztalára. E könyvben is helyet
kapnak azok az emberek, akik a Ba-
latoni régióban (Somogyban, Zalá-
ban, Veszprémben, a tó 20-25 km-es
vonzáskörzetében) élnek, dolgoznak,
vagy a balatoni régióért élnek, dol-
goznak: művészek, sportolók, a tó-
parti települések díszpolgárai, civil
szervezetek, önkormányzatok, vállal-
kozások, cégek, civil és politikai szer-
vezetek vezetői, meghatározó tagjai

(jelenlegi és egykori polgármesterek,
önkormányzati és országgyűlési kép-
viselők, kamarák, egyéb szervezetek
vezetői), tehát mindenki, akit érde-
mes másoknak is megismerniük. Ter-
mészetesen jól tudjuk: mindenki nem
lesz benne a könyvben, aki megér-
demli, de azt szeretnénk, ha minél
kevesebben maradnának ki azok kö-
zül, akiknek itt lenne a helye. 

Az egyéni névsor mellett most is kü-
lön fejezetet szentelünk az intézmé-
nyeknek, önkormányzatoknak, civil
szervezeteknek és médiáknak, valamint
külön fejezetet a balatoni vállalkozá-
soknak, cégeknek, gazdálkodó szerve-
zeteknek.

Balatonakarattya település részéről
javasoljuk Taslár Tibor, dr. Koltay
József, dr. Ruszkay Endre és dr. Kara -
fiáth Jenő felvételét. 

Kérjük olvasóinkat szintén tegyék
meg javaslataikat további akarattya-
iak felvételére a Balatoniak című lexi -
konba. RÁNKY PÉTER
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Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? nem is félek talán.

Radnóti Miklós: Naptár (November)
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Balatonakarattyán nemcsak híres
sportolók, világbajnokok, olimpikonok
élnek és nyaralnak, hanem fiatal te-
hetségek is, akiket szintén szeretnénk
bemutatni sorozatunkban. Közülük is
először Zentai Dorottyát, vagyis Dórcit,
hiszen itt mindenki így hívja őt. Ra-
koncátlan szőke fürtök, mindig mo-
solygós szem és száj, ő Dórci a Fe-
rencváros Kézilabda Szakosztály U11
tehetséges irányítója, jelenleg Pádár
Ildikó tanítványa. Most még csak 11
éves, de róla biztos, hogy hallani fo-
gunk még a sporthírekben. Az ő vá-
lasztása a kézilabda eleve elrendelte-
tett, ezért az első kérdés, hogy „miért
pont a kézilabdát választottad?” elég
furcsán hangzana, mivel mindkét
szülő kézilabdázott, illetve jelenleg is
kézilabdával foglalkozik. Az édesapa
Zentai Gábor, a balatonakarattyai
Strandkézilabda Bajnokság fő szerve-
zője, jelenleg is aktív versenyző, a Bu-
dapesti Honvéd kapusa. Az édesanya
Őze Beáta, NB-I-es kézilabdázó volt,
1994–1995 és 1995–1996 években a
bajnok Ferencváros csapatának tagja,
jelenleg a Fradi U10-U12 leánycsapa-
tok edzője. A riportot a testvér, Öcsi
is végighallgatja. Próbálom rávenni,
hogy ő is válaszoljon a kérdéseimre,
de ő makacs. Nem. Talán jövőre! Ter-
mészetesen Öcsi is kézilabdázik.

Tehát a 2. kérdéssel kezdjük a ri-
portot.

– Miért szereted a kézilabdát?
– Mivel Anya és Apa is kézilabdá-

zott, én már 4 éves koromban lejár-
tam Anya edzéseire és adogattam a
labdákat. Szeretem a csapatot, 14-en
vagyunk, jó odajárni.

– Mi volt a legnagyobb sikered?

– A Magyar Bajnokságban 2015-
ben II. helyezettek lettünk. 

– Szüleid hogyan segítenek ezen a pá-
lyán?

– Mindig elmondják a véleményü-
ket. Edzésre nem járnak, mert oda
szülők nem jöhetnek, de minden
meccsemen ott vannak. Ha nyílt ed-
zés van, oda is mindig eljönnek. So-
kat segítenek.

– A sportolás nem megy a tanulás ro-
vására?

– Nem. Jó tanuló vagyok. Hetente 4
edzés van, a meccsek hétvégén vannak.
Nem nagyon hiányzom az iskolából.

– Van a kézilabdában példaképed,
vagy kedvenced?

– Igen, Lékai Máté a Veszprém irá-
nyítója. Már találkoztam vele és már
ő is tudja, hogy én vagyok a legna-
gyobb rajongója. (Ennél a témánál el-
beszélgetünk a Veszprém BL szerep-
léséről, az aréna hangulatáról, a Fradi
felnőtt csapatáról. Ismeri az összes
játékost, tudja az új igazolásokat, ki
jött és ki ment el. Tomori Zsuzsit na-
gyon sajnálja, hogy elment.)

– A hetedik kérdésem az lenne, hogy
milyen másik sportágat választott volna,
de inkább nem teszem fel, mert nincs,
és nem is lehetett más választása, mint
a kézilabda. Ha nem sportolsz, vagy ta-
nulsz, mivel foglalkozol legszívesebben?

– Nagyon szeretem a kézműves fog-
lakozásokat. Rajzolni nem tudok jól,
de jó a kézügyességem. (Milyen is
legyen egy kézilabdásnak?) Sokszor
hajtogattam már például könyvjel-
zőket és ajándékba adtam a szüle-
imnek, és a csapattársaimnak is.

– Mi a vágyad, mit szeretnél elérni?
– Szeretnék válogatott lenni!
– Miért szereted Akarattyát? Meglib-

bennek a szőke hajfürtök, a mosolytól
nem lehet látni a kék szemeket, egy ki-
csit felhúzza a vállait, a kezével tesz
egy mozdulatot, mintha azt akarná kér-
dezni: „Hát nem látod?”. A riport az
akarattyai strandon készül, de igen lá-
tom. Csak ennyit mond mosolyogva: „Itt
a Balaton!”

Dórci, köszönöm a riportot! Sok sikert
kívánok Neked! Hajrá Fradi!

VENTICS ÁGNES

Játékosportré 10 kérdéssel



Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, hanem eltérő időpontokban kerül pos-
taládájukba. Mint ahogyan újságunk címe érzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben minden, az adott hó-
napban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is. Emiatt elkerülhetetlen, hogy az
Akarattyai Napló időnként valamivel később, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
Jó olvasást kívánunk! RÁNKI PÉTER, felelős szerkesztő

Tisztelt Olvasóink!

SZERKESZTŐSÉGI OLDAL
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Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00

Polgármester/alpolgármester
ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 88/769-155
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

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

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Thury Vivien 

☎ 88/491-683
Rendelési idő (előzetes bejelentke-
zés alapján):
Hétfő, csütörtök: 13.00–18.00
Kedd: Változás!      8.00–13.00
Szerda, péntek:     8.00–12.00

Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek:       8.00–18.00

Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek:       8.30–16.00
Szombat:              8.00–12.00

Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail:
hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
Hétfő–kedd:          9.00–15.00
Szerda–csütörtök: –
Péntek:                  9.00–13.00

Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente
☎ 70/436-5079
Hétfő–péntek:     17.00–19.00

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943

Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429

Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88/481-811

Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
☎ 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Idősek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
Nyitva tartás:
Hétfő–péntek:       7.30–16.00

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
☎ 88/584-970, 88/584-971

Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712

Vasútállomás:
(információ itt a balatonakarattyai
vonatközlekedésről is):
☎ 88/481-017

EON:
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.
☎ 40/444-000
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok
☎ 40/240-240

Gázművek:
Veszprém, Mártírok útja 9.
☎ 88/423-278

Református Lelkészi Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 13.
☎ 88/481-348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 10.
☎ 88/481-146

Balatonakarattya területén közvilá-
gítási hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén
(háromnál több lámpa nem világít):
☎ 80/533-533

1–3 lámpa nem világít:
☎ 70/408-6908
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com

Közérdekű információk




