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Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az Idősek
napi rendezvényünkön.

Az Idősek napja szép és fontos ünnep. Minden társadalmat
az is minősít, miként bánik öregjeivel - tartja egy mondás.
Az ország legifjabb településén immár másodszorra önkor-
mányzatunk is kifejezi tiszteletét az idősebb nemzedéknek.
Ezért vagyunk ma itt.

Minden nemzedék élete olyan egy kicsit, mint a homokóra.
A homokszemek előbb-utóbb mind lefutnak a felső részből
az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját története
van, de egyik homokszemnek sincs története a többiek nél-
kül. Sem azok nélkül, akik felül vannak, sem azok nélkül,
akik alul vannak. Önök azok, akik elöttünk járnak a nagy
országúton, azon az országúton, amelyen apáink, nagyapá-
ink, dédapáink és őseink jártak a világ kezdete óta. Önöktől
örököltük meg ezt a települést, kemény munkával kerestek
benne kenyeret, építettek benne hajlékot s neveltek benne
gyerekeket. Amikor eljött az idő, azt a stafétabotot, amelyet
szüleiktől kaptak, a mi kezünkbe adták. A mi feladatunk,
hogy tartsuk oda a vállunkat s a ránk nehezdő feladatokat
megoldjuk, de ebben az Önök segítségére is számítunk.

Itt említeném meg a Nyugdíjas Klubunkat, hiszen tagjai
a parkos területek rendbetételénél, illetve a rendezvényeknél
a vendéglátásban, nagyon sokat segítettek, amit ezúton is
nagyon köszönök.

Engedjék meg, hogy köszöntőmben tájékoztassam önöket
az elmúlt év történéseiről:

Tavaly a Batsányi utcát 900 méteren aszfaltoztunk, és 600
méteren más utakon is végeztünk hasonló munkálatokat. A
meredek és emiatt esetlegesen balesetveszélyes Salak utca
felső részét térköves burkolattal borítottuk be körülbelül
száz méter hosszan. Idén tavasszal az összes aszfaltos utat
kátyúztattuk, a murvásokat is folyamatosan javíttattuk. Ba-
kony u., Strand u. Rákóczi parkban a közkutat szép ivókútra

cseréltük. Ingatlanvásárlásokat hajtottunk végre, az egyikbe
a Szépkilátásba felújítás után egy kedvelt kávézó, bisztró, ki-
sétterem, klubhelyiség működik. Önkormányzati segítséggel
megújult a katolikus templomunk. Magunk működtetjük és
szépítgetjük az akarattyai óvodát. Műfüves focipályát épí-
tettünk a parkban. Felújítottuk az orvosi rendelőt. Bevezet-
tük a szelektív szemétszállítást és zöldhulladék elszállítást.

Újságunk az Akarattyai Napló rendszeresen megjelenik, szí-
vesen lájuk mindenki írását, ami kapcsolatos településünkkel.
Elkészült településünk címere. Akcióban pótoltuk a lakossá-
gal az utcai gyümölcsfákat. A Rákóczi fa maradványait meg-
tisztítattuk. A zsidótemetőt és templomkertet rendbe tetettük.
Pótoltuk a hársfákat a Kisfaludy sétányon. Az alagúthoz há-
romlencsés forgalomirányító berendezést szereltünk. Együtt-
működési megállapodást kötöttünk a Honvéd Üdülővel,
többek között ezért is tartjuk itt a mai rendezvényünket.

Közösségépítő eseményeink voltak: a szemétszedés, disznó-
ölés, kolbásztöltés, futóverseny, vitorlásverseny, főzőverse-
nyek, el indult a mozdulj Balaton mozgalom. Sikeres
rendezvényeket tartottunk az év minden szakaszában a tele-
pülésen és több kultúrális programot az Akarattya Klubban.
Az önkormányzat együttműködik a Fürdőtelep Egyesülettel,
mely idén padokat és hulladékgyűjtőket helyezett ki a Kisfa-
ludy sétányon, a Nők a Balatonért Egyesület pedig különböző
kulturális programjaival színesítette a település életét.

A Polgárőrség a különféle programok biztosítását és a fo-
lyamatos járőrözést végzi a településen. A héten testületi
ülésen döntöttünk arról, hogy indulunk a Belügyminiszté-
rium közvilágítási pályázatán, ennek megfelelően korsze-
rűsítjük a közvilágítást a közterületeken. A terveink szerint
év végén, illetve jövő év elején indulhatnak a munkálatok,
melyek százmilliós nagyságrendet képviselnek.

És most az elmúlt év hagyományait követve szeretném kö-
szönteni településünk legidősebb női és férfi lakosát. Leg-
idősebb néni Linczényi Józsefné Anna néni, aki 1920.
február 25-én született és idén ünnepelte a 96. születésnap-
ját, de sajnos betegsége miatt nem tud részt venni rendez-
vényünkön, de innen is kívánok Neki mielőbbi gyógyulást.
Így köszönteném településünk második legidősebb nénijét
Tóth Erzsi nénit, aki 1921. január 17-én született és idén
ünnepelte 95. születésnapját. És köszöntöm Ágoston Antalt
Tóni bácsit, aki 1926. február 15-én született s az idén ün-
nepelte a 90. születésnapját.

Végezetül ismertetném a mai rendezvényünk további
programjait: először a Balatonakarattya Szilfa Óvoda óvo-
dásainak műsora következik, majd dallamok szárnyán… Ká-
dárné Hegedűs Veronika nosztalgia műsora, és végül a
Conestoga Country műsorát láthatják.

Köszönöm hogy eljöttek! Jó szórakozást! Jó étvágyat a va-
csorához! Érezzék jól magukat!

Idősek Világnapja
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nemzetünk egyik legrégebbi ün-

nepnapja augusztus 20. Szent István
király napja, a keresztény magyar ál-
lamalapítás, a Magyar Állam 1000
éves fennállásának emléknapja.

Beszédemet egy rövid történelmi
áttekintéssel kezdem – a teljesség
igénye nélkül, hogy megvilágítsam:
miért is éppen ez a nap lett, ezen
nemes ünnep dátuma, holott sem a
Szent király születése, sem halála
nem erre a napra esik. A történészek
szerint 1083. augusztus 20-án VII.
Gergely pápa engedélyével Szent
László királyunk I. István ezüstlá-
dába zárt ereklyéit a magyar püs-
pökök, apátok és országnagyok je-
lenlétében a székesfehérvári Bazili-
kában oltárra emeltette, ami I. Ist-
ván király szentté avatását jelen-
tette.

Ezzel ő lett az első magyar katoli-
kus szent és egyben első szent kirá-
lyunk. Így kapcsolódik össze tehát

augusztus 20-a és Szent István kirá-
lyunk emléke.

Évszázadokon át, egészen 1949-ig
a keresztény államalapító királyt ün-
nepeltük, ám ekkor az ország kom-
munista vezetői új alkotmányt hir-
dettek ki, amely nagyrészt a szovjet
alkotmány átültetését jelentette, s et-
től kezdve a rendszerváltásig augusz-
tus 20-a az Alkotmány Ünnepe volt.

Időközben egyre gyakrabban, és egyre
szélesebb körben nevezték ezt a napot
„Új kenyér ünnepének”. Ám ezzel az
elnevezéssel az időpont miatt bajban
lehetünk, hiszen a búza államformá-
tól függetlenül Magyarországon év-
századok óta jóval korábban érik, a
gazdák pedig learatják, és arató ün-
nepségeket rendeznek, gyakran ke-
nyérsütéssel egybekötve, mintegy egy
hónappal augusztus 20-a előtt.

Ma már azonban hála Szent István
nagyszerű életművének, tettei és esz-
méi a magyar társadalomba mélyen
beívódtak, egyfajta értékrenddé vál-
tak, így emlékét, s ezzel együtt az
ünnep igazi tartalmát a nemzetből
kiirtani nem lehetett és nem is lehet. 

Nemzeti ünnepeink között augusz-
tus 20-a azon kevés fényes esemé-
nyek közé tartozik, amelyekre alig
vetődik a gyász, a bús emlékezés ár-
nyéka. Ezen ünnep a bizakodás, a jö-
vőbe vetett hit, a megújulás, a béke-
teremtés, a keresztény Európához
tartozás, az erős, független állam di-
adalát jelenti ma számunkra.
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Mit is mondanak a mai embernek
Szent István tettei? István és apja –
Géza fejedelem – történelmi érdeme
abban van, hogy felismerte: fel kell
venni a kereszténységet, és létre kell
hozni egy szervezett, feudális állam-
rendet, különben eltűnünk a törté-
nelem süllyesztőjében, ahogy az előt-
tünk a Kárpát-medencében élő népek
eltűntek. István annak ellenére, hogy
a nép nagyobb része ellene fordult,
kiállt eszméi mellett, és harcolt, küz-
dött ezek valóra váltásáért. Sok lelki
vívódás, tragédia közepette is, vérrel
és vassal ugyan, de beillesztette or-
szágát az európai államok sorába,
ennek köszönhető, hogy több mint
1000 éve vagyunk itt a Kárpát-me-
dencében, megőrizve államiságun-
kat.

Személyisége példaként kell, hogy
álljon előttünk, ha hiszünk valami-
ben, s ha úgy gondoljuk, hogy annak
felvállalása új, nemes célokat szolgál,

ezzel szebbé, jobbá tesszük az em-
berek életét – küzdjünk meg minden
ellenségünkkel keményen, állhatato-
san igazságunkért. Ha ezt tesszük,
méltók vagyunk Szent királyunk örö-
kére, akkor együtt örülhetünk az
anyaföld adta javaknak, akkor bol-
dogok lesznek családjaink, akkor ma-
gyarul fognak beszélni a Kárpát-me-
dencében, és újabb ezer évig itt fog
állni Magyarország.

Szent István korában, és napjaink-
ban is egy új világrendnek, valami
újnak a kezdetét éljük, s a mai hely-
zet is ugyanazt az utat kínálja, amit
ezer évvel ezelőtt követtünk: Magyar-
országnak ki kell állni a világ és Eu-
rópa elé, és meg kell védeni nemzeti
önállóságát, hagyományait. Felelős-
séggel vállalni kell eszményeink iga-
zát, még az esetleges ellenségeket is
– hiszen a jövő igenis minket fog iga-
zolni, s megmaradásunkhoz erre van
szükség.

Kedves Akarattyaiak!
Meggyőződésem, hogy a fenti gon-

dolatok nem idegenek Önök előtt,
mivel családszeretetük, és életük pél-
dája ezen értékrendet igazolja. Tisz-
tesség és megbízhatóság – mindössze
ebben a két szóban összefoglalható
a mai nemzedékeknek a mi generá-
ciónk által átplántálandó értékrend.
Ezt kaptuk magunk is örökül sze-
retve tisztelt szüleinktől, s erre töre-
kedtünk egész életünkben.

Beszédemet gyermekeinknek, s a
már közöttünk élő fiatalabb nemze-
dékeknek szánt, Szent Istvánnak az
Intelmekben fiához, Imréhez intézett
szavaival zárom. A VIII.fejezetben,
amelynek címe: „A fiak kövessék elő-
deiket” ezt írja: „Kövesd szokásaimat,
a tieid közül kimagasló így leszel, s
az idegenek dicséretére szert így te-
szel.”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
BÁNKI ATTILA
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Balatonakarattya díszpolgárai, érdemérmesei
Az önálló Balatonakarattya Önkor-
mányzata első ízben adományozott
díszpolgári címet és Akarattyáért ér-
demérmet.

Posztumusz Díszpolgári címmel
tüntettük Grosics Gyulát, Díszpolgári
címmel tüntettük ki Taslár Tibort,
Balatonakarattyáért érdeméremmel
tüntettük ki Thyury Zsuzsannát,
dr.Koltay Józsefet, Pokornik Istvánt.

POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI
CÍM: GROSICS GYULA

Az Aranycsapat tagja, labdarúgó
olimpiai bajnok nyolcvanhatszoros
magyar válogatott. A magyar labda-
rúgás legendás kapusa, a „Fekete Pár-
duc”.. Világbajnokságokon vett részt
1954, 1958 és 1962-ben. Helsinki oli-
miai bajnok, háromszoros magyar
bajnok volt, 390 bajnoki mérkőzésen
lépett pályára. Az angol magyar
meccsek egyik hőse volt. Sporttelje-
sítménye, életútja, emberi magatar-
tása és Akarattya iránt érzett szere-

tete példaértékű. Így pihent Akaraty-
tyán: „Tudod, milyen nagyszerű dolog
a csendet hallgatni? Legkedvesebb
szórakozásom, hogy elmentem Aka-
rattyára, leültem a vízpartra és néz-
tem a vizet.” 

Emléke örökké éljen az akarattyai
focirajongókban. Hajrá Magyarok!

DÍSZPOLGÁRI CÍM: TASLÁR TIBOR

Akarattyai őslakos, Balatonakaraty-
tyán született, a vízparton nevelke-
dett, megtanulta a vitorlázást. Édes-
apja csónaképítő műhelyében tanulta
az asztalos szakmát, később saját vi-
torlás hajót épített. Azok közé tarto-
zott, akik az első akarattyai futball-
pályát építették, 4 évig játszott a csa-
patban. Jelentős szerepet vállalt Ba-
latonakarattya II. világháború utáni
újjáépítésében, ezután elvégezte a
műszaki egyetemet. Műegyetemista-
ként részt vett az 1956-os forrada-
lomban. Aranydiplomás általános

építészmérnök. A KGM tervező vál-
lalat főtervezője volt, bejárta a vilá-
got Angliától Japánig, Ausztráliától
Dél Afrikáig. Több szabadalma van.
Emberi magatartását, mélyen gyöke-
rező hagyománytiszteletét jelzi, hogy
erkölcsileg és anyagilag folyamato-
san segítette Akarattya történetének
feltárását.

BALATONAKARATTYÁÉRT
ÉRDEMÉREM: DR. KOLTAY JÓZSEF

Ős Akarattyás, saját megfogalmazása
szerint. Több mint 50 évet dolgozott
a közjó szolgálatában, vízügyi szak-
mai tevékenysége a vízellátás és csa-
tornázás szakterületeire terjedt ki.
Aranydiplomás vízépítőmérnök. Mér-
nöki képesítései, műszaki doktorá-
tusa mindenkor racionális gondol-
kodásra predesztinálta. Aktív részese
volt Balatonakarattya Vízközmű Tár-
saság megalapításában, az akarattyai
törpe vízmű, később a csatornázás
és a gázvezeték kiépítésének szerve-
zésében. Ő Akarattya krónikása, aki
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Az Országos Rendőr-főkapitányság
pályázatot hirdet a Készenléti Rend-
őrség Határvadász Bevetési Osztály-
ainak állományába

Járőrtárs
beosztás betöltésére.

A pályázatra cselekvőképes, 18. élet-
évüket betöltött, a felvételi feltéte-
leknek megfelelő magyar állampol-
gárok jelentkezését várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos
időtartamú moduláris képzésben
vesznek részt, majd sikeres vizsga ese-
tén őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
(OKJ 51 861 03) szereznek.
A résztvevők a képzés első két hó-
napjában munkaviszonyban állnak,
majd a második hónap végén – sike-
res modulzáró vizsga letételekor – a
Készenléti Rendőrség hivatásos ál-
lományába 12 hónap próbaidő kikö-
tésével kerülnek kinevezésre.
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel
rendelkező hivatásos állományú já-
rőrtársak a Határvadász Bevetési
Osztályok feladatainak ellátásában
vesznek részt.
További információ és jelentkezés:
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, dr. Zombor-Marx Helga r. ezre-
des, 06 88 428 022.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság,
06 88 438 711, 593 910 vagy szemé-
lyesen.

Felhívás

13 kötetes helytörténeti gyűjtemé-
nyében foglalta össze Akarattya ed-
digi történetét. A település kerek év-
fordulóinak alkalmából mindig meg-
jelent Akarattya történetének össze-
sítése. Ő szerkesztette a Nemzeti Kin-
csünk a Balaton című könyvet, osz-
lopos tagja, aktív vezetője volt a Ba-
latonakarattyai Fürdőtelep Egyesü-
letnek. Munkássága, lokálpatriotiz-
musa, Balatonakarattyához való kö-
tődése példaértékű

BALATONAKARATTYÁÉRT
ÉRDEMÉREM: POKORNIK ISTVÁN

Több évtizede él lelkes Akarattyaiként
a településen. A Dunántúli Regionális
Vízművekben felelős beosztásban
dolgozott, rengeteg ismeretet, tapasz-
talatot gyűjtött a térségben, Akaraty-
tyán végzett vízügyi, csatornázási
munkái során. Aktív tagként képvi-
selte Akarattya érdekeit éveken ke-
resztül az első részönkormányzatban,
valamint a pénzügyi bizottságban.
Akarattya leválásakor egyhangúlag
választották be a leválási bizottságba
a falugyűlésen. Igazi közéleti ember.
Munkájában mindig alaposan végig-

gondolta a leválási bizottság dönté-
seit. Rendszeresen, precízen gyűjtötte
a leválási bizottság részére a külön-
böző joganyagokat, és dokumentálta
az eseményeket. Szereti, támogatja
Akarattyát, a településen mindenkit
ismer, mindenki ismeri, nyugdíjas
hobbykertészként is.

BALATONAKARATTYÁÉRT
ÉRDEMÉREM: THURY ZSUZSÁNNA

Ősakarattyai, Akarattyán élő közéleti
személyiség, egész dolgos életét az
óvodának, az óvodások nevelésének
szentelte. Az akarattyai óvoda veze-
tőjeként is dolgozott, így valamennyi
akarattyai óvodást nevelt, gondozott.
A Nők a Balatonért helyi szervezeti
csoportjának a vezetője. Lelkes szer-
vezője minden közéleti megmozdu-
lásuknak, a kulturális programoktól,
a virágosítástól, a gyerekek környe-
zetvédelemre történő neveléséig. Az
akarattyai ádventi programok gon-
dos előkészítője, szervezője. Többszö-
rös nagymamaként is a Kelet Bala-
toni Borrendnek borlovagja. 

RÁNKY PÉTER
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– Ezredes úr hol dolgozott eddig?
Hogyan került Balatonakarattyára
a mostani munkahelyére?
– Hosszú utat jártam be a ranglétrán
és a térképen is, mire újból a szülő-
földem közelébe kerültem. 1959-ben
születtem Veszprémben, tehát ami-
kor idehelyeztek, hazajöttem. Családi
házam és állandó lakcímem is Veszp-
rémhez köt. 

Az első munkahelyem Szentkirály-
szabadja volt 1981-től, ahol 15 évet
töltöttem. Azután jött 1996-tól a Lé-
gierő Parancsnokság, 2007-től az
Összhaderőnemi Parancsnokság Szé-
kesfehérváron, 2010-től Gödöllőn a
HM Currus Zrt. műszaki igazgató-
ként, 2011-től az MH Logisztikai El-
látó Központ – megbízott parancsnok
voltam, majd az MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár,

ahol 2012-től parancsnok helyettes,
2014-től megbízott parancsnok. On-
nan kerültem Balatonakarattyára
2015. november 1-jén.
– Milyen feladattal nevezték ki, mi-
lyen változások, fejlesztések várha-
tók a rekreációs központban? 
– Az Én feladatom ennek az üdülő-
nek az alaprendeltetésszerű műkö-
dését biztosítani, az ehhez szükséges
fejlesztéseket megszervezni, kivite-
leztetni és az egészet hibátlanul mű-
ködtetni.

Számtalan fejlesztést terveztem,
melyek közül már sok az idén nyáron
megvalósult. Hogy néhányat említ-
sek: a komfort nélküli szobák kom-
fortossá tétele, a központi presszó
teljes felújítása, recepciók teljes fel-
újítása, sportpályák építése (homo-
kos focipálya, strandröplabda pálya)

és a meglévők felújítása, parkok ki-
alakítása. Idén újra üzemelt a
csúszda. A régi kertmozi helyén ki-
alakított téren az olimpia és a labda-
rúgó bajnokság idején ledfal kivetí-
tőn követhették a sporteseményeket
a látogatók, megújult az egészség-
ügyi központ, bővültek a strandi
szolgáltatások, felújítottuk a csóna-
kokat és vízi bicikliket, kajakokat és
elektromos hajókat vásároltunk.
Most már télen sem zárjuk be a ka-
puinkat, számos rendezvénnyel, hét-
végi programmal készülünk az
igényjogosult vendégeinknek és civil
érdeklődőknek. Lesz Márton-napi
program, Halloween-party, Katalin
és Erzsébet-napi Bál, Adventi hétvé-
gék, és karácsonyra is várjuk azokat,
akik nem főzéssel szeretnék tölteni
az ünnepet, hanem kikapcsolódás-
sal.
– Mire változott meg az üdülő neve
pontosan? Milyen szolgáltatásokat
nyújt és kinek a részére?
– Az új neve: Magyar Honvédség
Rekreációs, Kiképzési és Konferencia
Központ. Elsősorban az igényjogo-
sult üdülni vágyó vendégeknek nyúj-
tunk szolgáltatásokat, de a nem
igényjogosult civil embereket is szí-
vesen látjuk. Az utóbbiak az elő- és
utószezonban, a szabad kapacitás
terhére jöhetnek. Az itt üdülők az
összes szolgáltatást igénybe vehetik
az étkezéstől kezdve a strandi szol-
gáltatásokon át a wellness és sport

Beszélgetés Piros Ottó ezredes úrral
“Így vagy úgy valamennyien szolgálunk, és ha kivívjuk,

hogy igaz szívvel véshessék fel a sírkövünkre,
hogy ezt hűséggel tettük, akkor mást már nem is kell hozzátenniük.”

LUCY MAUD MONTGOMERY
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lehetőségekig. Helyet adunk ezen kí-
vül esküvők és egyéb rendezvények
megrendezésére is. 
– Egy átlag magyar ember hogyan
juthat be Önökhöz?
– Többféleképpen, ha a portán re-
gisztrált és kifizeti a napi belépőt,
akkor jöhet strandolni, üdülő ven-
dégként - a szabad kapacitás terhére
-, de jöhet rendezvényekre is.
– Együttműködési Megállapodást
kötött a balatonakarattyai önkor-
mányzattal, milyen tervei vannak
ezzel kapcsolatban?
– Nemcsak Balatonakarattyával, ha-
nem a környező településekkel, társ-
szervezetekkel. Korrekt együttműkö-
dést szeretnék kiépíteni, amiben kö-
zösen gondolkodunk és közös prog-
ramokat szervezünk. Erre egyébként
már sok példát tudok említeni az el-
múlt időszakból. Részt veszünk egy-
más rendezvényein, meghívjuk part-
nereinket ünnepi állománygyűlése-
inkre, de főzőversenyeinkre is, mint
a hurka- és kolbásztöltő versenyre, a
főszezonnyitóra, az augusztus 20-i
tűzijátékra, vagy a szezonzáró sör és
csülök fesztiválra. Természetesen mi
is részt veszünk a társszervek, illetve
a települések programjain is, így Aka-
rattyával közösen indultunk a Nem-
zeti Regattán, de ott voltunk az Ízek,
borok, hangulatok főzőversenyen,
vagy a majálison. A környező isko-
lákban honvédelmi szakköröket in-
dítottunk, így az akarattyai gyermek-
ekhez is közelebb tudjuk vinni a ka-
tonák világát, de jó kapcsolatot ápo-
lunk a társszervekkel, így a polgárő-
rökkel, rendőrökkel, katasztrófavé-
dőkkel, vízimentőkkel is, akik szintén
részt szoktak venni programjainkon.
– Mit talál a munkájában a legvon-
zóbbnak és a legkevésbé vonzónak?

– Legvonzóbbnak a szép környezetet,
ahol dolgozom és a kihívást, amely-
nek szeretnék megfelelni.

Legkevésbé vonzó némely kollégák
gondolkodása és a változtatáshoz
való hozzáállása: „jó volt ez így eddig
is” minek változtatunk?
– Melyik az a három szó, ami a leg-
jobban jellemzi Önt?
– Szigorú, de emberséges, fegyelme-
zett, szabálykövető.
– Mikor volt legutóbb szabadságon?
2015-ben 3 hetet, mielőtt idejöttem.
Előtte 2011-ben.
– Ha egy hős bőrébe bújhatna, ak-
kor melyiket választaná?
– Szerintem azok a hősök, akik a
napi munkát elvégzik és törődnek a
családjukkal. Sem a hősöket, sem a
sztárokat nem sztárolom és nem kí-
vánok senki másnak a bőrébe bújni.
– Mi a hobbija?
– Kevés idő jut a kedvtelésemre, de
szeretem a technikai sportokat, a
gyorsaságot, a sebességet. Pl. autózás,
motorozás, utazás, ha van rá időm.
– Ön szigorú szabályok között dol-
gozik, tett-e az életében bármi bo-

londosat? Vágyik-e néha olyat
tenni?
– Talán amikor megnősültem 1982-
ben, bár ugyanolyan boldogan élünk
a mai napig. Egyébként nem szoktam
ilyet tenni és nem is vágyom rá.
– Mennyire változott meg az életvi-
tele? Marad idő a családjára?
– Az életvitelem nem sokat változott.
Mindig korán keltem és addig ma-
radtam, amíg a napi feladatokat nem
fejeztem be. Most azért más a hely-
zet, mert a gyerekek felnőttek. Há-
rom gyermekem van és 4 unokám
azokkal már másképp kell foglal-
kozni.
– Ha véget ér a kinevezése, milyen
helyet szeretne maga után hagyni
Akarattyán? 
– Élhető, az igényjogosultakat maxi-
málisan kiszolgáló üdülőt szeretnék
hátrahagyni. Szeretném, ha a kör-
nyező településeken emlékeznének
rám és arra, hogy ezt valaki így
akarta és alakította.
– Köszönöm a beszélgetést, további
jó munkát kívánok!

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ
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2016. JÚLIUS 27-EI TESTÜLETI
ÜLÉS HATÁROZATAI

1./BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZA-
BÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének
8/2016. (VII.29.) önkormányzati ren-
delete – a Szervezeti és Működési
Szabályzat 1/2014. (X. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról –el-
fogadásra került. 
2./ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 9/2016.
(VII. 29.) önkormányzati rendelete –
az iskolakezdési támogatásról – el-
fogadásra került.
3./ LAKÓHELYI KÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSRŐL

SZÓLÓ BESZÁMOLÓ.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a lakó-
helyi környezet értékeléséről szóló
beszámolót a kiegészítéssel együtt
elfogadja.
4./BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDE-
ZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA, EGYSZE-
RŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉBEN.
A Koppány sor vasút és Balaton kö-
zötti szakaszához csatlakozó, vala-
mint az Aligai út teljes hosszához
csatlakozó hétvégi házas üdülőterü-
letein a megengedett maximális be-
építhetőség 15 %-ra való emelése.
1. Balatonakarattya Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete a
mai napon elhatározta település-
rendezési eszközeinek a folyamat-
ban lévő eljárástól független, új
eljárás keretében történő módosí-

tását, melynek tervezési program-
ját jelen határozat 1. számú mel-
lékletével hagyja jóvá.

2. Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a jó-
váhagyott tervezési programot jel-
legének megfelelően a település-
fejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. ren-
delet 32. § (1) b) alatt szereplő
egyszerűsített eljárással kívánja
egyeztetni az érdekeltekkel.

3. Felkéri a polgármestert és a főépí-
tészt a szükséges intézkedések
megtételére.

5./ BALATONKENESE SPORTCLUB TÁMOGA-
TÁSI KÉRELME.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonkenese Sportclub részére, a bea-
dott kérelme alapján 300 000,- Ft tá-
mogatást biztosít. 

2016. AUGUSZTUS 5-EI
REND KÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

HATÁROZATAI

1./ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI-
RÓL SZÓLÓ 20/2015. (XII.28.) RENDELET

4.§ (7) BEKEZDÉSE SZERINTI DÖNTÉSRŐL.
2./ 14/2005. TNM RENDELETBEN A MH.
RKKK. (MAGYAR HONVÉDSÉG REKREÁ-
CIÓS, KIKÉPZÉSI ÉS KONFERENCIA KÖZ-
PONT) TERÜLETÉN CSÓNAKKIKÖTŐ LÉTESÍ-
TÉSI LEHETŐSÉGÉT MEGTEREMTŐ MÓDOSÍ-
TÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK ELHATÁROZÁSA.
Balatonakarattya Község Képviselő-

testülete megtárgyalta a MH. RKKK.
kis férőhelyű belső medencés csónak-
kikötő létesítési szándékát, és azt
szakmailag támogatja. Felkéri Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármestert, hogy
a létesítést jelenleg ellehetetlenítő
14/2005. (IV. 21.) TNM. rendelet elő-
zőeknek megfelelő módosításához
szükséges kérelmet az illetékes mi-
nisztériumhoz nyújtsa be, és a költ-
séget a kérelmező vállalja. 

2016. AUGUSZTUS 17-EI
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

HATÁROZATAI:

1./ HÉSZ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS LEZÁ-
RÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Hon-
védelmi Minisztérium Hatósági Hi-
vatala kérésével egyetért, miszerint,
honvédelmi rendeltetésű területnek
legyen nyilvánítva az MH Rekreációs
Kiképzési és Konferencia Központ te-
rülete, de jogszabályi és illetékességi
akadályok miatt jelen módosítási el-
járásban ezt a kérést nem tudja tel-
jesíteni, nem emeli be a módosítási
programba, a kérést nem támogatja.
1.) Balatonakarattya Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a Ba-
latonakarattya Község település-
rendezési eszközeinek módosí-
tása véleményezési szakaszában
beérkezett államigazgatási szer-
vek eltérő véleményeinek egyez-
tetése kapcsán megtartott tárgya-
lásról készült jegyzőkönyvet meg-
ismerte, mely Balatonakarattya
Község Önkormányzata (8172
Balatonakarattya, Iskola u. 7.) hi-

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
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vatalos helyiségében, 2016. július
28-án volt megtartva.

2.) A jegyzőkönyvben foglalt eltérő
véleményekkel, javaslatokkal, ki-
fogásokkal kapcsolatos döntése-
ket a képviselő-testület a képvi-
selő-testület korábbi határozata-
iban meghozta.

3.) A képviselő-testület a partnerségi
együttműködés szabályairól szóló
20/2015. (XII. 28.) rendelete alap-
ján beérkezett véleményekkel, ja-
vaslatokkal kapcsolatos döntéseit
meghozta.

4.) A településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/ -
2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.
§ alapján lefolytatott véleménye-
zési eljárást a képviselő-testület
lezártnak nyilvánítja.

5.) A képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy a képviselő-tes-
tületi döntéseknek megfelelően a
végső szakmai vélemény megké-
réséhez szükséges dokumentáció
elkészítéséről és a végső szakmai
vélemény megkérésére történő be-
nyújtásáról intézkedjen.

2./ DÖNTÉS AZ ISKOLABUSZ IGÉNYBEVÉTE-
LÉRŐL.
Ebben a napirendi pontban Balaton-
akarattya Község Önkormányzata
nem hoz határozatot. 
3./ BALATONAKARATTYA 1984/23 HRSZ-Ú
ERDŐ VAGYONKEZELÉSBE VÉTELE.
1. Balatonakarattya Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete a Ba-
latonkenese 1984/23 hrsz-ú ingat-
lanon parkerdő kialakítását tervezi. 

2. A terület 1/1 tulajdoni hányadban
a Magyar Állam tulajdona.

3. A Nemzeti Földalapról szóló 2010.
évi LXXXVII. törvény 20.§ (2) be-
kezdése alapján az állam 100%-os
tulajdonában álló erdő és erdőgaz-
dálkodási tevékenységet közvetle-
nül szolgáló földterület vagyonke-
zelését csak költségvetési szerv vagy
100%-os állami tulajdonban álló
gazdálkodó szervezet végezheti. 

4. Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a 3.
pontban foglaltak miatt megkéri a
Balatonfőkajári Közös Önkormány-
zati Hivatal jegyzőjét, hogy az 1.
pontban meghatározott ingatlan
vonatkozásában vagyonkezelésbe
vételi kérelmet nyújtson be a Nem-
zeti Földalapkezelő Szervezet Va-
gyongazdálkodási Igazgatóságához.

5. A vagyonkezelésbe vételi kérelem
eljárása során valamint a továb-
biakban az erdőgazdálkodással
kapcsolatban felmerülő összes
költséget – vagyonkezelői díj, hul-
ladékszállítás, favágás, sétautak
kialakítása, üzemeltetés, fenntar-
tás stb. – Balatonakarattya Község
Önkormányzata biztosítja a Bala-
tonfőkajári Közös Önkormányzati
Hivatal részére.

4./ ÚJ PÁLYÁZATI RENDSZERBEN VALÓ IN-
DULÁS, ADATPONTOSÍTÓ MEGRENDELÉS KÉ-
SZÍTTETÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete az Ljp Common
Sense Mentor Kft. bruttó 1 176 148,-
Ft összegű árajánlatát elfogadja és a
fejlesztési projektek definíciós lapjai-
nak elkészítésével egyetért. 

2016. AUGUSZTUS 31-EI
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

HATÁROZATAI:

1./ ISKOLABUSZ MŰKÖDTETÉSE.

Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az isko-
labusz működtetési költségeihez a
2016/2017. tanév I. félévére, - 2017.
január 20-áig – lakosságszám ará-
nyosan járul hozzá.
A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy döntéséről Balatonkenese
Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
2./ BALATONAKARATTYA CÍMERÉNEK KI-
VÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Balaton-
akarattya címerének 1. számú válto-
zatát fogadja el. 
3./ A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAG-
JAINAK MEGVÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
helyi választási bizottságok tagjait,
póttagjait a következőkben választja
meg:
1.) A választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. § bekezdése
alapján a Helyi Választási Bizottság
tagjai, illetve póttagjai:
Választott tag: Pálinkás Ferenc, Vol-
lár Péterné, Tanai Judit, Vargáné
Szabó Julianna, Vollár Lászlóné
Póttagok: Kalcsó Zoltánné, Ginál
Hajnalka
4./VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSA RENDELETAL-
KOTÁSRÓL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felé a
Veszprém Megyei Kormányhivatal ja-
vaslattal élt, melyben arra hívta fel
a képviselő-testület figyelmét, hogy
a jövőben rendeletalkotásra zárt ülé-
sen ne kerüljön sor.
A képviselő-testület a javaslatot el-
fogadta, kéri a polgármestert, hogy
a válasz határidőben történő továb-
bításáról gondoskodjon.
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2016. SZEPTEMBER 14-EI
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

HATÁROZATAI:

1./ LANTOS ANDRÁS JÓZSEF FÖLDHASZNÁ-
LATI JOG BEJEGYZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELME.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármester asszony
által 2016. május 26-án kelt levelé-
ben foglaltakat tartja fenn.
A Balatonkenese 3628/2 hrsz-ú in-
gatlan jelenleg az ingatlan-nyilván-
tartás adatai szerint Balatonkenese
Város tulajdonát képezi. 
Balatonakarattya Község 2014. ok-
tóber 12. napjának hatályával önálló
településsé vált, azonban a mai napig
Balatonakarattya Község és Balaton-
kenese Város között vagyonmegosz-
tásra nem került sor, így a tárgyi te-
rület tekintetében Balatonakarattya
Község tulajdonjogának bejegyzésére
sem került sor. Balatonakarattya Köz-
ség álláspontja szerint Balatonaka-
rattya Község ingatlan-nyilvántartá-
son kívüli résztulajdonosa a tárgyi
területnek, figyelemmel azonban az
ingatlan-nyilvántartás konstitutív
hatályára, a tárgyi ingatlanra vonat-
kozó hozzájárulás tekintetében
mindkét településnek, Balatonkenese
Városának és Balatonakarattya Köz-
ségnek is nyilatkoznia kell. 
A Képviselő-testület kéri, hogy
amennyiben rendelkezésére áll, úgy
Balatonkenese Város fenti ügyben
meghozott határozatát Balatonaka-
rattya Község Önkormányzata szí-
veskedjék megküldeni és Balatonaka-
rattya Község a jelenlegi ingatlan-
nyilvántartási tulajdonos döntésének
ismeretében alakítja ki önálló állás-
pontját, mint ingatlan-nyilvántartá-
son kívüli résztulajdonos.

2./ BALATONAKARATTYA 3470 HRSZ-Ú IN-
GATLAN ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonakarattya 3470 hrsz-ú ingatlan
elővásárlás vonatkozásában a dön-
tést – mivel nem tisztázottak a kö-
rülmények – elhalasztja. Helyszíni
szemlét rendel el, és annak ismere-
tében a következő testületi ülésen
hozza meg döntését. 
3./ BALATONAKARATTYA 2927/41 HRSZ-
Ú, A 2927/57 és a 2927/54 INGATLANOK

ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Roberts-
Gerstenbrand Katalin eladó, valamint
Mayer Oszkár vevő közti adásvételi
szerződésben leírt vételáron (8 000
000- Ft,) és feltételek mellett elővételi
jogával nem kíván élni.
4./ SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZATON TÖR-
TÉNŐ INDULÁS.
Balatonakarattya Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a szociális célú tűzifa vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatás igénylését és a következő ha-
tározatot hozta:
A Képviselő-testület a szociális célú
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegé-
szítő támogatást igényli.
Balatonakarattya Községi Önkor-
mányzat a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A Képviselő-testület megbízza a pol-
gármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
5./BALATONAKARATTYA - TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZE-
RŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉBEN – TERVEZÉSI

PROGRAM MÓDOSÍTÁSA.
A Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a

107/2016. (VII. 27.) önkormányzati
határozatát visszavonja, hatályon kí-
vül helyezi. Annak tartalma a terve-
zési programot egységesen tartal-
mazó határozatba épül bele.
108/2016. (VII. 27.) önkormányzati
határozat 1. mellékletének módosí-
tása, a tervezési program felülvizs-
gálata

1. Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a Ba-
latonakarattya Településrendezési
eszközeinek módosítása, egyszerűsí-
tett eljárás keretében tárgyú
108/2016. (VII. 27.) számú önkor-
mányzati határozatát az alábbiak
szerint módosítja:

A 108/2016. (VII. 27.) számú önkor-
mányzati határozat 1. számú mel-
léklete helyébe jelen határozat 1.
melléklete lép.
1. melléklet a 143/2016. (IX. 14.)
számú önkormányzati határozathoz 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a mai
napon elhatározta településrendezési
eszközeinek a folyamatban lévő eljá-
rástól független, új eljárás keretében
történő módosítását, melyet az alábbi
tételes program szerint kíván meg-
valósítani:
A szükséges egyeztetéseket a vonat-
kozó 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet 32. § (1) b) pontja szerinti „egy-
szerűsített” egyeztetési eljárás sza-
bályai szerint folytatja le az önkor-
mányzat, tekintettel arra, hogy mó-
dosítások során a településszerkeze-
tet meghatározó műszaki infrastruk-
túra főhálózat nem változik, nem tör-
ténik új beépítésre szánt terület ki-
jelölése, nem történik zöld, vízgaz-
dálkodási, erdő- és természet-közeli
terület megszüntetése.



2016. szeptember–októberÖNKORMÁNYZAT

12

A módosítás lehetőségét megala-
pozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletzáró rendelkezéseiben
a 45. § (2) bekezdésében szereplő ha-
táridő 2015. december 31-ről 2016.
december 31-re változott.
A módosításokat előzőek alapján az
önkormányzat a jelenleg hatályos te-
lepülésrendezési eszközök foltszerű
és részleges módosításával, az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos tele-
pülésrendezési tartalmi követelmé-
nyeinek és jelmagyarázatának alkal-
mazásával hajtja végre.
6./ BALATONAKARATTYA - TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZE-
RŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉBEN – TERVEZŐ

KIVÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a
143/2016. (IX. 14.) önkormányzati
határozatában rögzített tervezési
program alapján egyszerűsített eljá-
rásban módosítja településrendezési
eszközeit. Az eljáráshoz szükséges
tervezési feladatokkal a TÁJOLÓ-
TERV Kft.-t (1074 Budapest, Rotten-
biller u. 24.) bízza meg. A tervezési
díj 750.000.- Ft + ÁFA.
7./ KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Hársfa
utca, Erdősor utca és Orgona utca
útszakaszára piacfelmérési ajánlatot
kér be, és azt követően dönt a három
útszakaszra vonatkozó közbeszerzési
pályázat kiírásáról. 

2016. SZEPTEMBER 21-EI
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

HATÁROZATAI:

1./ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTA-
TÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁ-
ZATON TÖRTÉNŐ INDULÁS 2017.

Balatonakarattya Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete megtárgyalás
után az alábbi határozatot hozta:
Balatonakarattya Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetve felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok támogatá-
sára létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulójához csatlakozni kíván, és a
pályázatokat („A” és „B” típus együt-
tesen) kiírja.
A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2016. november 08.
2./ BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNY

KINEVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete támo-
gatja Dr. Linczmayer László r. alez-
redes kinevezését a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság élére.
Matolcsy Gyöngyi polgármester a
döntésről értesítse a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányságot.
3./ SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZATON TÖR-
TÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a szociális célú tűzifa vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatás igénylését és a következő ha-
tározatot hozta:
A Képviselő-testület a szociális célú
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegé-
szítő támogatást igényli. Az igényelt
mennyiség tűzifa támogatás esetén:
20 m3
Balatonakarattya Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a szoci-
ális célú tűzifavásárláshoz kapcso-
lódó kiegészítő támogatás önrészét,
25 400,- Ft összegben az általános
tartalék terhére biztosítja.

Balatonakarattya Községi Önkor-
mányzat a szociális célú tűzifában ré-
szesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselő-testület megbízza a pol-
gármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
4./ HÉSZ HATÁROZATAINAK MEGHOZA-
TALA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a hatá-
rozat mellékletében szereplő szerke-
zeti tervet elfogadja. 
Balatonakarattya Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Balatonaka-
rattya Településszerkezeti tervéről
szóló 12/2016. (II.18.) Önk. határo-
zattal elfogadott Településszerkezeti
tervét a következőképpen módosítja:
1. Az 1. pont szerinti módosítások

során újonnan beépítésre szánt te-
rület is kijelölésre kerül. Az 2. pont
szerinti területfelhasználás válto-
zások 9/2007. (IV.3.) ÖTM rende-
let szerinti biológiai aktivitásérték
egyenlege: +2,5

2. Jelen határozat a mellékletekkel
együtt érvényes, azokkal együtt al-
kalmazandó. A hatályba lépéssel
egyidejűleg a a 12/2016. (II.18.)
Önk. határozattal elfogadott Tele-
pülésszerkezeti tervlap a módosí-
tásokkal érintett területeken ha-
tályát veszti, helyébe a jelen hatá-
rozattal elfogadott, TSZT/1/2016 -
mód, TSZT/2/2016 mód, TSZT/3/ -
2016mód, TSZT/4 /2016mód, TSZ -
T /5/2016mód, TSZT/6/2016mód
és TSZT/7/ 2016mód jelű módosí-
tott tervlapok szerinti megállapí-
tások lépnek. 

3. Jelen határozat a jóváhagyástól
számított 30. napon lép hatályba.

Balatonakarattya Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a környezeti
értékelést- a végső főépítészi vélemé-
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nyezési tervdokumentációhoz képest –
változatlan tartalommal elfogadja. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 11/ 2016.
(IX.21.) önkormányzati rendelete a
Helyi Építési Szabályzatának módo-
sításáról elfogadásra került.
5./ KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉRE

KÖZBESZERZÉS KIÍRÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete nyílt, fel-
tételes közbeszerzési eljárást ír ki a
közvilágítás korszerűsítésére. 
6./ ÚTFELÚJÍTÁS MŰSZAKI TARTALOM KI-
ÍRÁSÁRA ÁRAJÁNLAT BEKÉRÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy a Hársfa utca,
Orgona utca és Erdősor utca műszaki
tartalom összeállítása vonatkozásában

szerződést kössön, majd a műszaki tar-
talom alapján három árajánlatot kér-
jen be az útfelújítás megvalósítására.
7./ TNM RENDELET JOGSZABÁLYI MÓDO-
SÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazza a polgármestert, hogy vegye
fel a kapcsolatot a Miniszterelnökség
érintett Főosztályával.

Az önkormányzat 2016. évi költség-
vetését a képviselő-testület a 2016.
február 24-i ülésen 313 561 eFt fő-
összeggel fogadta el. Ezt az össze-
get az elmúlt év tapasztalatai, vala-
mint az idén bekövetkezett változá-
sok számait figyelembe véve hatá-
roztuk meg, feltételezve azt, hogy az
állam által biztosított normatív mű-
ködési támogatásokat a kötelezően
ellátandó feladatok teljesítése céljá-
ból időarányosan megkapjuk.

Az első nyolc hónapban a tervezett
kiadásokat az alábbiak szerint telje-
sítettük: 

A személyi kiadások területén a jut-
tatások a tervezettnél lényegesen ala-
csonyabb összegben realizálódtak,
mivel a tervezett szakmunkás létszá-
mot nem sikerült feltölteni.

A közmunkás létszám is a terve-
zettnél lényegesen alacsonyabban
alakult, mivel nem sikerült a tavalyi
létszámot alkalmazni az alkalmas je-
lentkezők hiánya miatt. 

A dologi kiadások a tervnek meg-
felelően alakultak. 

A beruházási kiadások az eddig el-
telt időszakban 38 817 eFt értékben
valósultak meg. A főbb tételek a kö-

vetkező célokra lettek felhasználva:
ingatlanvásárlások, műfüves sport-
pálya önrész, Gumirádli strand fej-
lesztése, Szépkilátás fejlesztése, gyer-
mekorvosi rendelő fejlesztése, ivóku-
tak létesítése stb. 

A felújítási kiadások a tervet meg-
haladó mértékben alakultak 13 472
eFt értékben. A főbb tételek: Szépki-
látás, Kodolányi ház, Szilfa óvoda, 
aszfaltutak kátyúzása, burkolati jelek
felfestése  stb.

A tervezett beruházásokon  felül a
fürdőegyesület tagjainak és a Karát
Alapítványnak adományából  15 db
pihenő padot és szeméttartót vásá-
roltunk mintegy  2 000 eFt értékben.

Az önkormányzat bevételei alapve-
tően három forrásból származnak:
működési célú normatív támogatá-
sok, helyi adók és működési bevételek,
előző évről áthozott maradvány. Eze-
ken felül lehet még forrás a rendkívüli
támogatásokból, illetve a nyertes pá-
lyázatokból származó pénzeszköz. 

A múlt évi adóhátralékok és a tu-
lajdonosváltásokból adódó kieső adó-
bevételek arra késztettek, hogy a
költségvetés főösszegét költségvetés
módosítással, a képviselő-testület jó-

váhagyásával 303 549 eFt-ra csök-
kentsük. Ezt a döntést indokolta,
hogy Balatonkenese jogszerűtlen
módon csak augusztus hónapban
utalta át a kötelező feladataink ellá-
tásához szükséges működési célú
normatív támogatás első nyolc havi
részletét. Vezetőink hathatós fellé-
pése eredményeként a felettes mi-
nisztérium visszatérítendő támoga-
tásként megfinanszírozta az egész
éves összeget 35 630 eFt értékben.

A módosított költségvetés alapján
a már bekövetkezett bérmegtakarí-
tások figyelembevételével, megfelelő
tartalék képzésével a következő hó-
napokban lehetőségünk nyílt to-
vábbi, mintegy 33 000 eFt beruhá-
zási-felújítási célú felhasználására
főleg az úthálózat állapotának javí-
tására. 

Összefoglalóan megállapítható,
hogy a pénzügyi gazdálkodás taka-
rékos, a fizetőképesség  stabil, s ha az
adóbevételek a tervezettnél jobban
teljesülnek, további források is ren-
delkezésre fognak állni még ebben az
évben különböző közösségi igények
kielégítésére.  

BÁNKI ATTILA

Költségvetésünk helyzete
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Mint ismeretes, Balatonkenese a vagyonmegosztás tekintetében a megegyezés helyett a peres utat választotta és
keresetet nyújtott be Balatonakarattyával szemben. Bár Balatonkenese keresetét első körben elutasította a bíróság,
azonban tekintve, hogy azt újra benyújtották, így a peres eljárás első tárgyalására október végén fog sor kerülni.
Balatonkenese a Balatonakarattya közigazgatási területén található ingatlanokra perfeljegyzést kért a bíróságtól,
amellyel indokolatlanul további nehézségeket kívánt Balatonakarattyának okozni, azonban jó hír, hogy a bíróság
Balatonkenese ezen igényét végzésével elutasította. DR. IMRÉDY SZABOLCS

Kezdődik a vagyonmegosztási per

Idén elkészült Akarattya 2016 prog-
ram és település-ismertetője. A kiad-
ványhoz idén még nem készült tér-
kép. A jövő évi település-ismertető-
ben már lesz térkép is, amely éppen
készülőben van, már csak a javítások
vannak hátra. A település-ismertető
angol és német nyelvű fordítása is
elkészült, hála Lettner Heddának. Jö-
vőre már így is szolgáljuk az idelá-
togató nyaralókat. RÁNKY PÉTER

Akarattya
térképe készül

Az idei strandszezon kezdetére való
felkészülésnél a Gumirádli strandon
térköves autóbejáró és járda, vala-
mint új játszótér létesült. A strandon

új lejárók, padok és kukák kerültek
kihelyezésre, valamint elkészült egy
terv a közel 20 méteres lidós part-
szakasz kialakítására.

A Bercsényi strandon a strandpá-
lyákat bővítettük, a strandlépcsőket
felújítottuk és egy új bejáró is elhe-
lyezésre került. Civil kezdeményezésre
és együttműködéssel a Bercsényi kis-
kikötő felújítása is folyamatos.

A Lidó strandon a parkoló murvá-
zása, új napozóágyak kihelyezése, és
a lejárók felújítása történt meg. 

A strandüzemeltetés szezonban ter-
mészetesen nagyobb terhet ró a hiva-
talra, hiszen az engedélyeztetéseken
kívül a szezonális strandpénztárosok,
vízimentők, az ápoló személyzet és a
takarítók foglalkoztatása, valamint
munkaidejük szervezése is ránk hárul.

Az idei szezonban az időjárás nem
volt túl kegyes hozzánk, a szezon kö-
zepi hétvégéken általában rossz idő
volt, de elmondhatjuk, hogy így is
összességében nyereséget termeltek
a strandjaink. LUKÁCS TAMÁSNÉ

Strandjaink
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Ugyanolyan reggelnek indult, mint
a több, a kávémat kortyolgattam a
teraszon. Ekkor Bea autója gördült
be a házunk elé.

- „Vera, nem érsz rá véletlenül ma
a kárpátaljai gyerekekre vigyázni?
Nekem esküvőt kell tartanom.
Magda meg belázasodott, nem tud
velük lenni, most telefonált.”

Előzőleg már felajánlottam, hogy
mivel 20 éve óvó néni vagyok, szíve-
sen segítek bármi gyermekekkel kap-
csolatos dologban. Örülök, hogy
most eszébe jutottam. 

10 órakor már ott vártak minket a
Magyar Honvédség Rekreációs, Ki-
képző és Konferencia Központjában,
ahol Piros Ottó ezredes úr személye-
sen köszöntötte a kis csapatot és gon-
doskodott arról, hogy mindenhez in-
gyen hozzájuthassanak.

Egész napos fürdés, csúszdázás kö-
vetkezett. Fociztak, tollasoztak, ját-
szótereztek a gyerekek. Délben finom
ebéd várta őket, majd a tűzszerész
hadihajóval fél óra hajókázás követ-
kezett. Aki kedvet érzett hozzá az vi-
zibiciklizett egyet, a strandon vagy a
medencénél pancsolhatott.

Miközben koordináltam a napjukat,
egyre jobban megnyíltak felém. A fel-
nőttek elkezdtek mesélni életükről,
mindennapjaikról. Egy másik világba
csöppentem általuk. 

Meséltek a háborús helyzetről, a ret-
tegéssel töltött napokról, amikor ke-
zükbe nyomták fiaik katonai behívó-
parancsát a háborúba, amit tulajdon-
képpen nem is értenek, hogy miért
is zajlik.

Egy édesanyáról, aki rengeteg kór-
házat és halottasházat végignézett

fia után kutatva, akinek nyoma ve-
szett. Végül egy tömegsírban meg-
találták.

A 20-22 ezer Ft-os átlagfizetésről,
a 12 ezer Ft-os nyugdíjról és ugyan-
olyan magas árakról, mint ami ná-
lunk van.

Az iskolai oktatásról, ami elsősor-
ban jó időben van, mert ha nagyon
hideg van, akkor vagy kabátban ta-
nulnak a gyerekek összefagyva, vagy
bezárják az iskolát egy hónapra.

Mindent nagyon megköszöntek, há-
lásak voltak mindenért, amit kaptak.

Mindent megkérdeztek udvariasan,
mit szabad, mit nem. Amit elhoztak,
azt köszönettel visszavitték. A szeme-
tet összeszedték maguk után. Csen-
desek, rendezettek, udvariasak voltak.

Az egyik édesanya azt mondta,
hogy neki rosszul esett, hogy a lel-
készük szegénynek titulálta őket. Azt
mondta, hogy ők mindent megter-
melnek a kertjeikben és tartanak ál-

latokat, és amíg van mit enniük és
van hova lefeküdniük, addig ő nem
tartja szegénynek magukat.

A nap végén fáradtan, de kicsit „ki-
cserélődve” mentem haza.

Elmeséltem mindent a családom-
nak is és megbeszéltük, hogy tulaj-
donképpen mi, magyar emberek, a
mindennapi rohanásaink közepette
elfelejtünk megállni és hálát adni
azért, amink van. Sokszor nem is
sejtjük mennyivel szerencsésebb
helyzetben vagyunk, mint a hatá-
rainkon túl élő magyar emberek.

Végül én is hadd köszönjem meg
mindenki önzetlen segítségét, aki tá-
mogatta őket és Lukácsné Bea fárad-
hatatlanságát, hogy az itt töltött na-
pokat élményekkel gazdagította, vé-
gigkísérte!

Öleléseiket, hálájukat nem felejtem
el! Reméljük, jövőre ismét találko-
zunk!

PERGÉNÉ ROZS VERONIKA

Élménydús nap a hit, a hála, a szeretet jegyében
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Megkezdődött a határvadász-toborzás
Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, már nagyon
sokan hallottak a Határvadász egység szervezéséről. Az
országos médiumok gyakorlatilag naponta adnak tájé-
koztatást az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, a toborzás
céljáról, a határvadász egység létrehozásának okáról.
Ezt teszem most én is!
A Határvadászok a rendőrség hivatásos állományának
egy speciális egységét fogják alkotni, és a Készenléti
Rendőrséghez tatoznak szervezetileg. Feladatuk a hazánk
határainak védelme, a rendőrség határvédelmi tevékeny-
séget végző állományának megerősítése.
Ki lehet határvadász? Minden cselekvőképes magyar ál-
lampolgár. 18 évet betöltötte, de az 55 évet nem. Büntetlen
előéletű, rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. Megfelel
az egészségügyi, fizikai és pszichológiai elvárásoknak.
Elfogadja, hogy a kifogástalan életvitelét ellenőrzik.
Aki megfelel a felvételi eljárásban fél éves, iskolarend-
szeren kívüli, moduláris képzésben szerzi meg az

„őr-jár őrtárs” OKJ-s rész-szakképesítést. A képzés első 2
hónapja alatt 150.000,- Ft, utána és az egy éves szerződés
idején 220.000, - Ft jövedelemben részesül.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon hivatali munka-
időben várunk minden érdeklődőt részletes tájékoztatás-
sal és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványcsomaggal.
Kollégáim és én is – toborzási céllal - folyamatosan meg-
jelenünk a települési rendezvényeken, nyílt napokat szer-
vezünk, felkeressük a középiskolák végzőseit, hogy rész-
letes tájékoztatással segítsük a szervezetünkbe jelentkezni
szándékozókat.
Mint minden munkahelyen, a Rendőrségen is van lehe-
tőség a továbbképzésre, majd egy új szakterületre történő
átkerülésre. 
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, tanulás ideje…
Az évszakváltás a tanítás, a képzések megkezdése mellett
az mezőgazdasági, kerti munkák sokasodását is jelenti.
A jó időben, kertben tevékenykedő emberek nyitva ha-
gyott ajtaja és ablaka szinte csalogatja a besurranókat. 
A termény betakarítással együtt jár, hogy megnő a las-
sabban haladó mezőgazdasági járművek forgalma az uta-
kon próbára téve a gyorsabb járművezetők türelmét,
időnkét sárfelhordással, a rakomány leszóródásával
rontva a közúti közlekedés feltételeit. 
A betakarítással kapcsolatban egy másik dolog, amire
fel kell hívnom a figyelmet a települések utcáit járó, ter-
ményt eladásra kínáló, vagy felvásárlási szándékot mutató
idegenek, akik között bizony előfordul, hogy terepszem-
lére használják ezt a tevékenységet. Azt tanácsolom, a
kapun keresztül egyezkedjenek. Legyenek óvatosak, előre
ne fizessek ki semmit! Csak, ha már valóban megkapták
az árut, annyit amennyiben megegyeztek, és olyan mi-
nőséget, amilyent vártak. Ez természetesen vonatkozik
a tűzifavásárlásra is. Ha előre tudják a szállítás időpont-
ját, lehetőleg ne egyedül várják. Kérjenek meg ismerőst,
aki fel tudja mérni, minden rendben van-e. 
Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, feltétlen
minél előbb értesítsék a Rendőrséget.
A színes évszak meghozza a maga szépségét, de nem kell,
hogy bezárkózást is hozzon magával.

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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2014-ben Balatonakarattya önálló te-
lepüléssé válásával szinte azonnal
felmerült az igény, hogy a község
közbiztonsága érdekében alakuljon
önálló polgárőr egyesület.

Ez a kívánság azután 2015. június.
6-án valósággá is vált. Jogerőre emel-
kedett az a Törvényszéki Végzés,
amely kimondta a Balatonakarattya
Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület
hivatalos bejegyzését, megalakulását.
Az egyesület 16 tagja tett hivatalos
esküt.

Jelenleg 3 fő, új polgárőrjelölt vár
az eskütételre.

A polgárőr egyesület már a hivata-
lossá minősítése előtt is aktívan részt
vállalt a község életében. 2015 nya-
rán, akkor még, mint önkéntes pol-
gárőrjelöltek vettek részt a több ezer
embert megmozgató Országos EVER-
NESS (tudatos életmód) fesztivál biz-
tosításában, közterület, parkolás, fi-
gyelő járőrözés, rendezvény biztosí-
tás….)

2015. augusztus 20-án az új kenyér
és Szent István királyunk ünnepének
méltó megemlékezésének biztosítot-
tuk a helyszínét.

Szintén augusztus hónapban segí-
tettük a Balatonakarattyai Búcsú
szervezését, részt vettünk annak le-
bonyolításában. A helyszín biztosí-
tásáról is gondoskodtunk, hisz ilyen
alkalmakkor több száz látogató, nya-
raló és helyi lakos látogat el ezekre
a rendezvényekre, programokra.

2015. október 2-a az Idősek Világ-
napja, melyen az önkormányzatunk-
kal közös szervezésben tartottunk fe-
lejthetetlen estét községünk szépkorú
embereinek. A polgárőr egyesület
tagjai főzéssel egybekötött jókíván-
ságaikat fejezték ki a megjelentek-
nek.

2015. október. 23-án a Rákóczi
parkban megrendezett ’56-os emlék-
ünnepségen segítettünk az emlékmű
méltó feldíszítésében, illetve a ren-
dezvény biztonságos lebonyolításá-
ban.

2015. november. 13-án az Országos
Polgárőr Szövetség felvette tagjai
közé a Balaton Kapuja Polgárőr Egye-
sületet.

2015. decemberében a polgárőr
egyesület és az önkormányzat közös
disznóvágást tartott a községben. A
civil szervezetekkel (NABE, Nyugdíja
Klub, Fürdőtelep Egyesület) nagyon
jó hangulatú napot töltöttünk
együtt.

2015. december hónap minden va-
sárnapján az Adventi gyertyagyújtá-
sok alkalmával a Rákóczi parkban
felállított koszorú mellett megrende-
zett ünnepvárás műsorainak előké-
szítésében, lebonyolításában és azok
biztosításából vette ki részét a pol-
gárőr egyesület teljes létszámmal.

2016. január 7-én a Veszprém Me-
gyei Rendőr Főkapitánysággal írt alá
Együttműködési Megállapodást a Ba-
latonakarattya Balaton Kapuja Pol-

gárőr Egyesület. Az ünnepi alkalmat
megtisztelte jelenlétével Dr. Töreki
Sándor r.dandártábornok, rendőrségi
főtanácsos, főkapitány VMRFK 
Úr is.

Január hónapban a polgárőr egye-
sület 215 óra önálló szolgálatot adott
és +51 óra közös szolgálatot rendőr-
járőrrel.

2016. február hónapban került sor
szintén egy kiemelkedő eseményre,
amelyben a Balatonakarattyai Ma-
gyar Honvédség Rekreációs Kiképzési
és Konferencia Központ és a Balaton
Kapuja Polgárőr Egyesület Együtt-
működési Megállapodást kötött. Az
Együttműködési Megállapodás kere-
tében a két fél együttműködik a kul-
turális rendezvények összehangolá-
sában, a helyszínek és egyéb közös-
ségi tevékenységek biztosításában.

Február hónapban a polgárőr egye-
sület részt vett az „Együtt a gyer-
mekeinkért„ mozgalom előadásso-
rozat keretein belül a balatonkenesei
körzeti megbízott csoportvezetőjé-
vel, a környező települések - Bala-
tonkenese, Balatonfőkajár, Balaton-
akarattya óvodáiban és általános is-
koláiban szervezett közös progra-
mokon.

Cél: a gyermekek biztonságos köz-
lekedésre való tanítása;

a közterületeken idegenekkel szem-
ben való megfelelő, helyes viselkedés
megtanulása;

megfelelő drogprevenció.

Beszámoló Balatonakarattya Balaton Kapuja
Polgárőr Egyesület 2015/2016 évi tevékenységéről

Mottónk: Lakossággal együtt a lakosságért!
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Ebbe a játékba ágyazott előadá-
sokba, programokba természetesen
a gyermekekkel foglalkozó óvodape-
dagógusokat és iskolai pedagóguso-
kat is bevonjuk.

2016. február 4-én közös szolgála-
tot láttunk el a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság járőreivel. A rendőr-
kapitányság kiemelte, hogy a közbiz-
tonsági feladatok ellátásában a rend-
őrség jobb kezének számító polgárő-
rök nagy lelkesedéssel vesznek részt
a közös szolgálatokban nemcsak gép-
kocsival, hanem gyalogosan is. A
közvetlen balatonparti településen
nagy hangsúlyt helyeznek a külterü-
leti, téli időszakban üresen álló nya-
ralók, épületek figyelésére. A bűnme-
gelőzési célú járőrözést rendszeresen
végzik a rendőrökkel együtt, így na-
gyobb terület ellenőrzése valósulhat
meg. A közös szolgálatok során le-
hetőség nyílik „szakmai továbbkép-
zésre” is.

2016. március.15-én megemlékez-
tünk a Márciusi Ifjakról, a Márciusi
eseményekről,  feladatunk a helyszín
biztosítása volt.

2016. március. 19-én a Balaton Ka-
puja Polgárőr Egyesület által meg-
hirdetett és szervezett szemétgyűjtés,
szemétszedés történt a községben.
Egyesületünknek sikerült megmoz-
gatnia a szép számmal megjelent ön-
kénteseket, civil szervezeteket, a Ba-
latonfőkajár Polgárőr Egyesület tag-
jait, hogy községünket, környezetün-
ket, tisztábbá, szebbé varázsoljuk.

Március 20-án egy Kerékpáros ver-
seny lebonyolítását, biztosítását se-
gítettük.

2016. áprilisában a Polgárőr Egye-
sület tagjai részt vettek az Országos
„Szedd magad” mozgalom akciójá-
ban.

2016. április 17-én került megren-
dezésre a Rákóczi parkban az I. Csa-
ládi Szilfa futóverseny. Ennek szer-
vezésében, lebonyolításában és a
helyszín biztosításában nyújtottunk
segítséget.

2016. május 1-én a Rákóczi park-
ban közös Főzőversenyre neveztünk
be. A NABE, Nyugdíjas Klub, Bala-
tonfői Vadásztársaság és az önkor-
mányzat csapatai közül a III. helye-
zést hoztuk el.

Május.28-án nagy megtiszteltetés
érte a Polgárőr Egyesületet, mert a
Nemzetközi Rendőrség és Polgárőr-
ség együttműködésére feljogosító
igazolványt adtak át Thury Pál Elnök
Úrnak.

Május 29-én a Gyermeknap alkal-
mából a Polgárőr Egyesület 15 db já-
ték sárkányt vásárolt a gyermekek
legnagyobb örömére, szórakoztatá-
sára.

Május hónap végén az Országos
Polgárőr Szövetség elnöki ülés kere-
tében a Veszprém Megyei Rendőr Fő-
kapitányság Főkapitánya a  “Sárká-

nyölő Szent György” plakettet ado-
mányozta  az egyesület  elnökének,
Thury Pálnak,  elnöki tevékenységé-
nek, valamint a polgárőr egyesület
munkájának elismeréseképpen.

2016. június hónap elején Palózna-
kon 3 napos Motoros találkozó biz-
tosításában teljesítettünk szolgála-
tot.

Június 28. és július 3-a között az
Országos EVERNESS fesztivál prog-
ramjainak, rendezvényeinek lebonyo-
lításában, biztosításában, illetve a
forgalom irányításában, valamint a
parkolók éjszakai őrzésében teljesí-
tettünk szolgálatot.

2016. júliusában a helyi viharkárok
biztosítása volt a feladat Balatonaka-
rattya bel- és külterületén egyaránt.

2016. augusztus 5-én ünnepeltük
Balatonakarattya leválását, azaz a
Függetlenség napját. Az egyesület
feladata itt is a szervezés, lebonyolí-
tás, helyszínbiztosítás volt.

Augusztus 18-án a Magyar Hon-
védség Rekreációs, Kiképzési és Kon-
ferencia Központ meghívására a pol-
gárőr egyesület képviseletében elnök
úr, Thury Pál vett részt az ünnepi ál-
lománygyűlésen.

2016. augusztus 20-án a Rákóczi
parkban tartott ünnepi rendezvényen
az egyesület biztosította a helyszínt
az ünnepség zavartalan lebonyolí-
tása érdekében.

2016. szeptember 3-án, Balatonke-
nesén került megrendezésre a Veszp-
rém Megyei Polgárőrnap. A főzőver-
senyen csapatunk a III. helyezést érte
el.

A Balatonkenese Város Rendőrőr-
sével folyamatos a kapcsolattartás és
a szükség szerinti járőrözés.

A Balaton Kapuja Polgárőr Egyesü-
let több előadást is szervezett a helyi
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lakosság és a nyaralótulajdonosok
számára a „SZEM” (szomszédok egy-
másért mozgalom) mozgalom bemu-
tatása ügyében. Felhívta a lakosság
figyelmét ennek fontosságára!

A polgárőr egyesület folyamatosan
tájékoztató és szóróanyagot ad a te-
rületén lakó és nyaraló embereknek,
melyben leírja, bemutatja az önkén-
tesen vállalt munkát, amit a polgá-
rőrök végeznek, valamint elért ered-
ményeiket.

A nyári időszakban munkánk meg-
sokszorozódik, de községünk lakóitól
és az itt nyaraló emberektől pozitív
visszajelzéseket kaptunk. Bejelenté-
seikkel, fokozottabb egymásra figye-
lésükkel segítették, támogatták mun-
kánkat.

Kiemelt jelentőségű rendőrségi el-
lenőrzőrendszer használatába vonták
be a polgárőr egyesületünket, meg-
osztva ezt a munkát a balatonkenesei
és a balatonfőkajári egyesülettel kö-
zösen. Ezen rendszer a MÁTRIX
rendszámfelismerő berendezés,
amelynek kezeléséről az egyesület el-
nökei oktatás keretében ismerkedtek
meg és erről külön hivatalos tanú-
sítványt kaptak.

A polgári védelemben teljes lét-
számmal veszünk részt. (16 fő)

Összefoglalva tehát, az elmúlt idő-
szak tapasztalatai alapján leírhatjuk
és elmondhatjuk, hogy a Balatonaka-
rattya Balaton Kapuja Polgárőr Egye-
sület tagjai kiválóan megfeleltek a
község lakói és az itt nyaraló vendé-

gek, valamint a nyaralótulajdonosok
elvárásainak.

Továbbá, az Országos Polgárőr Szö-
vetség, a Veszprém Megyei Polgárőr
Szövetség, a Veszprém Megyei
Rendőr Főkapitányság és a Balaton-
akarattyai Önkormányzat is nagy el-
ismeréssel támogatja a polgárőr
egyesület munkáját.

A fent felsorolt események, rendez-
vények és egyéb igénybevétel mellett
a szolgálatvezénylés szerinti járőrö-
zést folyamatosan zavartalanul látja
el a polgárőr egyesület.

Ezen idő alatt összesen: 1786 óra
önálló szolgálat +244 óra rendőr-
séggel közös szolgálatteljesítés tör-
tént.

THURY PÁL ELNÖK

Büntető feljelentéssel végződött a ba-
latonakarattyai vendéglőben történt
pénzlopás.

Pénzlopásról szóló, telefonon tör-
tént bejelentésre jelentek meg a rend-
őrök 2016. szeptember 7-én estefelé
egy balatonakarattyai vendéglőben.
Az üzletvezető a három perc alatt ki-

érkező rendőröknek elmondta, hogy
egy vendég a pulttól való távollétét
és figyelmetlenségét kihasználva a
bevételt tartalmazó pénztárcából el-
tulajdonított 75.000 Ft készpénzt.
Amikor számonkérte a férfit, a ba-
rátnője táskájából került elő a pénz.
Kára megtérült.

Az elszámoltatás ideje alatt a fiatal
férfi a berendezést rongáló tevékeny-
ségét (rattan székeket rugdosott) fel-
szólításra sem hagyta abba, így tár-
sával együtt előállításra kerültek a
Balatonalmádi Rendőrkapitányságra.

Ellenük lopás vétsége miatt indult
bűntető eljárás.

Bevételt loptak a vendégek

A polgárőrség Veszprém Megyei Pol-
gárőr Napon, a főzőversenyen Aka-
rattya képviseletében Ladányi Imre
magányos szakácsként vett részt, és
az előkelő III. helyezést érte el,
amellyel kiérdemelte a kupát  és ok-
levelet. A recept hozzávalói a követ-
kezők: Lecsós alap – hagyma, para-
dicsom, paprika – fűszerek fehér-

bors, borókabogyó, majoránna, roz-
maring. És természetesen vargánya
gomba. Erre jött a kötelező vaddisz-
nóhús, melyet minden induló egy-
formán kapott. A bíráló bizottság ki-
válóra értékelte az egyszemélyes csa-
pat főztjét. 

Gratulálunk!
RÁNKY PÉTER

Gombás bakonyi vaddisznó pörkölt
Ladányi módra
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Bátori-Révész Barbara Éva és
Bátori Bence 2016. szeptember 17.

*
Szabó-Fehér Mónika és Szabó Ottó

2016. szeptember 10.

*
Angyal-Tattay Enikő Csilla és

Angyal Levente 2016. augusztus 27.

*
Kovács Nikolett és Szentesi Vajk

2016. augusztus 03.

Egyszer volt, hol nem volt egy ro-
mos templom Akarattyán. A tető
beázott, oldalról a szél járta át, a
harangtornyon lövések nyoma lát-
szott, ennek ellenére minden va-
sárnap működött. 
A kenesei plébániához tartozott,

mint ma is. A templom rendbeho-
zatalára nem volt pénz, így csak
apránként haladt a javítás. Egy al-
kalommal a tető szerkezetét javí-
totta valaki, akinek felkiabáltak:
„Szaki mondja már meg, hol a plé-

bános, azt mondták a templomban
van, de nincs ott senki, a kereszte-
lőt kellene megbeszélni.” „Mi az,
hogy senki nincs itt – szólt a válasz
–, én vagyok a plébános, várjon jö-
vök.”
Mikó Imre, igen ő egy ilyen plé-

bános volt. Két kezű munkájával
egy-két hívő segítségével a kenesei
temetőt, az akarattyai templomot
is használhatóvá tette. Állami se-
gítséget persze nem kapott, örült,
ha hagyták dolgozni. 

Mindenütt ott volt, mindenre tu-
dott időt szakítani. Hihetetlen erő-
feszítése fizikailag, szellemileg kö-
zösséget teremtett. 
Most, amikor újjászületett temp-

lomunk, úgy gondolom, tartozunk
egy megemlékezéssel annak, akinek
köszönhetjük a templom fennma-
radását. Jó lett volna az átadáson
is emlékezni a múltról. 
Köszönjük MIKÓ plébános úr. Kö-

szönjük önkormányzat.
DR. IMRÉDYNÉ SZENTE SAROLTA

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Akarattyán

In memoriam
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A vámszedők és a bűnösök mindnyájan
igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt.
A farizeusok és az írástudók pedig így
zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magá-
hoz, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a
példázatot mondta nekik: 

Egy embernek volt két fia. A fiatalabb
ezt mondta az apjának: Atyám, add ki
nekem a vagyon rám eső részét. Erre
megosztotta köztük a vagyont. Néhány
nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett
mindent, elköltözött egy távoli vidékre,
és ott eltékozolta a vagyonát, mert ki-
csapongó életet folytatott. Miután el-
költötte mindenét, nagy éhínség támadt
azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kez-
dett. Ekkor elment, és elszegődött an-
nak a vidéknek egyik polgárához, aki
kiküldte őt a földjeire disznókat legel-
tetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna
akár azzal az eleséggel is, amit a disz-
nók ettek, de senki sem adott neki. Ek-
kor magába szállt és ezt mondta: Az
én apámnak hány bérese bővelkedik ke-
nyérben, én pedig itt éhen halok! Útra
kelek, elmegyek apámhoz, és azt mon-
dom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen
és teellened. Nem vagyok többé méltó
arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy en-
gem olyanná, mint béreseid közül egy.

És útra kelve el is ment az apjához.
Még távol volt, amikor apja meglátta
őt, megszánta, elébe futott, nyakába
borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor
így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az
ég ellen és teellened, és nem vagyok
méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.
Az apa viszont ezt mondta szolgáinak:
Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát,
és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a ke-
zére, és sarut a lábára! Azután hozzá-
tok a hízott borjút, és vágjátok le!

Együnk, és vigadjunk, mert ez az én
fiam meghalt és feltámadott, elveszett
és megtaláltatott. És vigadozni kezd-
tek.

Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és
amikor hazajövet közeledett a házhoz,
hallotta a zenét és a táncot. Előhívott
egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy
mi történik itt. Mire a szolga így felelt:

A testvéred jött meg, és apád levágatta
a hízott borjút, mivel egészségben visz-
szakapta őt. Ekkor az megharagudott,
és nem akart bemenni. De az apja kijött,
és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az
apjának: Látod, hány esztendeje szol-
gálok neked, soha nem szegtem meg
parancsodat, és te sohasem adtál ne-
kem még egy kecskegidát sem, hogy mu-
lathassak barátaimmal. Amikor pedig
megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel
tékozolta el vagyonodat, levágattad neki
a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta
neki: Fiam, te mindig velem vagy, és

mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd
kellene, hogy ez a te testvéred meghalt
és feltámadott, elveszett és megtalál-
tatott. (Lukács evangéliuma 15)

Idén is volt szüret. Bár a nyár csa-
padékosabb és kicsit hűvösebb is volt
a szokásosnál. Sokan panaszkodnak,
hogy kevés lett a gyümölcs, elfagyott,

fán-rohadt vagy elverte a jég, mert-
hogy az is átment rajtunk az ítélet-
időben. Ám mégis megadta Isten,
hogy legyen mit leszedni, és mégis
ünnep és munka lett az idei szüret
is.

Ilyenkor, minden esztendőben ok-
tóber végén, ünnepi istentiszteleten
adunk hálát az új borért. Hálát
adunk Isten gondviselő és megújító
szeretetéért, a szőlő és minden gyü-
mölcs terméséért, hogy az Úr táplálja
testünket, megőriz és megerősít. De
nekünk, keresztényeknek a bor az

Isten asztalánál
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úrvacsora pohara is, ami a gondvi-
selésnél is többről beszél: Isten bűn-
bocsátó kegyelmének, Krisztus sze-
retetének és velünk való közösségé-
nek pohara.

Erről tanít minket ez a példázat is,
a tékozló fiú jól ismert, mondaniva-
lóban oly gazdag története. Ebben
Jézus mutatja meg nekünk a meny-
nyei Atyát, és szembesít önmagunk-
kal is.

A példázatbeli két fiú a mindenkori
ember képe, az istenkapcsolatunkról
szól. Sokunkban él vagy bukkan fel
időnként – gyülekezeten kívül és bi-
zony belül is – olyan kép Istenről,
amely kérlelhetetlen és távoli úrnak
mutatja őt, aki nem bánik velünk ép-
pen méltányosan. Sokszor ott áll bol-
dogulásunk útjában, csak korlátoz
vagy diktál, de – úgy érezzük – meg-
tagad az életben tőlünk dolgokat,
amik talán boldoggá tennének. Bez-
zeg, ha igazán szeretne…

A történetben tulajdonképpen
mindkét fiúnak ilyen képe van az
atyáról. Mindketten elégedetlenek az
apjukkal, csak az egyik otthon, a má-
sik pedig messzire elmenve. Ez
utóbbi nyilvánosan lázad az apja el-
len, amaz pedig látszólag ott marad
ugyan a közelében, de belül a szívé-
ben zúgolódik és elégedetlen. Ezt kí-
vülről nem mutatja, igyekszik az el-
várásoknak megfelelni és jó fiú lenni,
de öccse hazaérkezésekor kibuggyan
belőle a keserűség. Kiderül, hogy lé-
lekben nagyon is boldogtalan ember.

S milyen a mi Istenünk, e jézusi
példázat alapján? Ő a Mindenható
Teremtő, minden létező forrása és
Ura. A gazdag ajándékozó, aki fel-
hozza napját jókra és gonoszokra
egyaránt, aki szó nélkül kiadja a va-
gyont, még hogyha valaki hátat is

akar neki fordítani. Mert ilyen nagy
Úr. Ugyanakkor elébe szalad a haza-
térőnek, átöleli s megcsókolja, mert
Ő maga a szeretet. Isten sokkal több
annál, mint puszta tekintély.

Mert hát mit is kényszerít az Atya
rá a történet szerint az emberekre?
Éppenséggel semmit. Asztalt terít ne-
kik, ünnepi örömöt készít a szá-
mukra. Nem fenyeget, nem követel,
nem erőszakoskodik. Hát nem meg-
szégyenítő ez a nagy szeretet? Ne-
künk, embereknek istenhez megtér-
nünk soha nem rettegésből kell, ha-
nem atyai szeretete felismeréséből.
Hogy ostobaság a magunk sértett el-
fordulása, bezárkózó lázadozásai,
mert ilyenkor magunkat zárjuk ki az
Ő közeléből. 

Ez a megtérés-történet arról beszél,
hogy Isten az a valaki, aki a mély-
ségben vergődőnek megjelenik. Ami-
kor az elköltözött fiú semmi nélkül
marad, a legnagyobb nyomorúság-
ban eszébe jut az atyai ház. Néha bi-
zony erre szolgálnak a megjárt mély-
ségeink. Abban a pillanatban, amikor
magában elismeri vétkét, hiszen a
bűn lényege nem más, mint az Is-
tentől való távolság, az Ő szeretetétől
való elfordulás, megjelenik számára
az Atya közelsége. Először emlék-
ként, majd vágyként, s aztán remény-
ként. És hazaindul.

Az Úr Jézusról azt mondja a Szent-
írás, hogy Ő a láthatatlan Isten képe,
az Atya Őbenne mutatta meg felénk
forduló arcát. Ő együtt volt a bűnö-
sökkel, sőt együtt evett és ivott velük,
ami abban a korban a legmélyebb
közösségvállalást fejezte ki. Ez Jézus
szeretete, amely nem azt nézi, hogy
mit követeljen az embertől, hanem
hogy mire van szüksége, hogy meg-
gyógyuljon az élete. Jézus Isten sze-

retetének szabadító jelenléte a bűnö-
sök között. Ezért jött el közénk a
földre, ezért halt meg értünk és he-
lyettünk. Valóban úgy szerette Isten
ezt a világot, hogy Egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.

Amikor az utolsó vacsorán Krisztus
azt mondta, hogy az Ő vére az új-
szövetség vére, azt fejezte ki, hogy
aki őt követi, benne hisz, az új életet
és új lehetőséget kap Istentől. Az úr-
vacsora pohara ma is ezt jelenti köz-
tünk. A hálaadás pohara tehát egy-
szersmind a befogadás és az újra-
kezdés pohara is a számunkra. Nem
kell tovább menni a távolodás útján,
önzésünk, önfejűségünk, kudarcaink
és magányunk útján, ami a veszede-
lemre visz. Ez a pohár Isten kegyel-
mének pohara, amit ő megad min-
denkinek, amíg csak él valaki, és még
dönteni – hazatérni tud.

Ugyanakkor nem csak a hálaadás
és újrakezdés, de a derű és az együt-
törvendezés pohara is. Hiszen az eu-
charisztia igazi hálaadó örömünne-
pet jelent. Isten asztalánál, egymással
közösséget vállalva. Öröm és ottho-
nosság. Megbocsátás, befogadás és
befogadottság. A hit azt jelenti: ott-
hon lenni Istennél.

Az emberek sokszor hajlandók le-
mondani egymásról, arról, aki elté-
vedt, hátat fordított. Isten azonban
nem mond le rólunk! A történet újra
és újra együttörülésre szólít minket
is. Ez az öröm nem lehet kirekesztő,
más fölött ítélkező, az Atya asztalá-
nál ennek nincs helye. Tanít minket
is befogadni, megadni az újrakezdés
lehetőségét, bízni tudni újra a másik
emberben.

NÉMETHNÉ SZ. TÓTH ILDIKÓ

református lelkész
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Elmúlt a nyár, megjött az ősz! A dol-
gos hölgyek betették a lekvárokat a
spejzba, elkészültek a savanyúságok,
az unokák megkezdték az iskolát, ha-
zamentek. Jó néhányan találkoztunk
azért a nyár folyamán a rendezvé-
nyek, sütés-főzések során, de most
ismét a Szépkilátás klubhelyiségben
találkoztunk. Örömmel üdvözöltük
egymást, a régebben látott ismerő-
söket, barátokat. Fontos dolgokban
kellett döntenünk. Elsőként nagy
többséggel (1 tartózkodás) arról dön-
töttünk, hogy a jövőben a Balaton-
akarattyai Nyugdíjas Klub önálló tár-
sadalmi szervezetként, egyesületi for-
mában kívánja tevékenységét vé-
gezni. A részletek kidolgozása a kö-
zeljövő feladata lesz.

Ezután az őszi kirándulás helyszí-
nét kellett kiválasztani. Több lehe-
tőség közül, figyelembe véve a kö-
rülményeket, a Gödöllői Királyi Kas-

tély meglátogatását fogadtuk el,
1 napos, autóbuszos kirándulással.
Kornis György klubtagunk elmondta
az előzetes információkat, nyitva-
tartást, árakat, lehetőségeket, melyet

a tagok elfogadtak. Nem klubtagok-
nak is lehetőséget biztosítunk a ki-
ránduláson történő részvételre, ön-
költségi áron. Amennyiben a sza-
badidő megengedi, Budapesten a
Dunán egy menetrend szerinti ha-
jókázást is beiktatunk a programba.
A meteorológiai 30 napos előrejelzés
alapján a tervezett időpont szeptem-
ber 26-a.

Kalcsóné Horváth Aranka javaslatot
tett egy „fakultatív” közös prog-
ramra, vonattal elmenni Balatonará-
csig, onnan 2 km-es túrával a Ko-
loska-völgybe, ahol szalonnasütéssel
lenne teljes a program. Gyerekeket,
unokákat is várunk, ezért is lett szep-
tember 17-e, szombat az időpont.
Többen jelezték részvételüket, remél-
jük, az időjárás is kedvez majd ne-
künk. A programokról fényképes be-
számolót fogunk készíteni!

KORNIS GYÖRGY

Nyugdíjas évadnyitó 2016
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Nyugdíjas kirándulás Gödöllőre, Veresegyházra
2016.09.28.

Lelkes nyugdíjas csapatunk elhatá-
rozta, hogy kihasználva az önkor-
mányzat által biztosított támogatást
- melyet ezúton is köszönünk - egy
őszi kirándulást szervez. A lehetősé-
gek közül nagy többséggel a Gödöllői
Királyi Kastélyra esett a választás. Az
„idősebb nyugdíjastársnők” remekül
teljesítettek, biztosították hozzá a re-
mek jó időt: napsütés, de nem iz-
zasztó meleg, élvezetes volt egész
nap, nekik is köszönjük! A busz Ke-
nesétől több helyen is vette fel a
résztvevőket, mivel nem csak a Bala-
tonakarattyai Nyugdíjas Klubunk
tagjai, hanem barátok, ismerősök is
velünk tartottak a környező telepü-
lésekről, így 33-an vágtunk neki az
útnak. A 2 órás út jó hangulatban
telt, beszélgettünk, üdvözöltük a ré-
gebben látott ismerősöket. Előkerül-
tek a finom sütik, pogácsák is, folyt
a kínálgatás oda-vissza, ahogy ez
már hagyomány, még a „sima” talál-
kozóinkon is kitesznek magukért a
lányok mindig. Megérkezésünkkor
volt egy kis körbenézelődés, mert az
útidőt nem lehet „kicentizni”, de eza-
latt tisztáztuk is az előre bejelentett
és leszervezett programot. 10 órától
egy negyedórás 3D-s filmvetítéssel
kezdődött a program, kiválóan be-
mutatta a kastély I. Grassalkovich
Antal által történt építtetésétől az ott
történteket, a híres vendégeket Mária
Teréziától Ferenc Józsefen és Erzsébet
királynén keresztül egészen napjain-
kig, csak gratulálni lehet hozzá, Ra-
gályi Elemér remekművet alkotott!
Ezután bemutatót tekinthettünk meg

a Királyi és Főúri Lovaskultúráról,
sok új érdekességet láthattunk, hall-
hattunk. 11-re éppen végeztünk,
mert akkor várt két idegenvezető
bennünket, mert a „nagy érdeklő-
désre való tekintettel” a csoportunk
két részre szakadt és így tudtuk vé-
gigjárni a kastélyt. A kastélyt 1990-
ben kezdték felújítani korábbi há-
nyattatásai után, ez a munka az eu-
rópai uniós találkozó kapcsán fel-
gyorsult. Sok gyönyörűséget láthat-
tunk, melyet a képek is dokumentál-
nak. A kb. 90 perces tárlatvezetés
után a gyönyörű parkban pihentet-
tük meg lábainkat. 

A csapat jó része már előzetesen
úgy döntött, hogy a „szellemi táplá-
lék” mellett a testnek is meg kell adni
a magáét, ezért a Szélkakas kisven-
déglőbe vitt bennünket a busz, ahol
a foglalás alapján már vártak ben-

nünket. Nem kellett csalódnunk, na-
gyon elfogadható áron kínált menü-
jük finom volt, ízletes, ahogy ezt töb-
ben is megjegyezték. Ez idő alatt,
akik nem akartak ebédelni, a kastély-
parkban, a városközpontban töltöt-
ték el az időt, ebéd után a megbeszélt
időben felszálltak ők is. A busz a Gö-
döllői Királyi Váróteremhez (a vas-
útállomásnál) vitt bennünket, ame-
lyet szintén nagyon szépen rendbe-
hoztak, ezért a munkáért 2012-ben
ICOMOS nemzetközi díjjal tüntették
ki a munkát!

Buszunk innen viszonylag rövid
úton Veresegyház felé fordult, mivel
a kirándulás utolsó programpontja
a Medveotthon meglátogatása volt.
A macik szemmel láthatólag nagyon
jól érzik ott magukat, nagy területük
van, kis tavakkal, dombokkal, bar-
langokkal. Arról nem beszélve, hogy
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a látogatók az ingyenesen kihelyett
fakalnálra mézet vásárolhatnak (ma-
gyar mentalitás szerint horror áron,
850 Ft/kis flakon). Persze ez sokakat
nem tántorít el, hogy odacsalogassák
Brumi urat/hölgyet, akik nagy élve-
zettel nyalakodtak. A területen népes
farkaskolónia is él, érdekes volt látni,
hogy egyesek a napon sütkéreztek,
míg az „őrszem” megállás nélkül kö-
rözött, figyelt a falkát fenyegető ve-
szélyre. Kisállatok, nyuszik is voltak,

a gyereklátogatók nagy örömére,
hogy van, aki még náluk is kisebb!

Jól elfáradtunk, kis pihenés, lábló-
gatás után elindultunk a buszhoz. A
séta közben még láthattuk, ahogy egy
báránycsaládot éppen megetettek, volt
kicsi gida is, hát őt eléggé elnyomták,
de biztosan nem fog éhen halni!

A buszon előkerültek a maradék
szendvicsek, pogácsák, és ki lett be-
szélve az összes napi élmény, a kel-
lemes fáradtság ellenére hazáig

„traccsoltunk”, fél 8-ra értünk vissza!
Gyönyörű kirándulás volt - ismét!

Sok maradandó élményt hoztunk
haza, köszönet mindenkinek, aki ezt
lehetővé tette! Jó volt ismét együtt
lenni!

Csak megismételni tudom a múlt-
kori kijelentésemet. Jó Akarattyán
nyugdíjasnak lenni, és öröm a Bala-
tonakarattyai Nyugdíjas Klub tagjá-
nak lenni ilyen barátokkal, társakkal!

KORNIS GYÖRGY

Immár hagyományt teremtve, 2016.
október 1-jén, az Idősek Világnapja
alkalmából, Balatonakarattya Község
Önkormányzata személyre szóló
meghívóval invitálta a „Szépkorúa-
kat” ünnepségre. A rendezvény hely-
színe a balatonakarattyai Honvéd
Üdülő és Rekreációs Központ bala-
tonparti gyönyörű intézménye volt.
Az önkormányzat képviselői és mun-
katársai fogadták az értük küldött
autóbusszal érkezőket.

A megemlékezés nyitányaként Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármester asszony
köszöntötte a megjelenteket, várták a
település legidősebb női és férfi tagját
külön ajándékkal, ők azonban beteg-
ségük miatt nem tudták azt szemé-
lyesen átvenni, otthonukban fogják
megkapni. Jól eső érzés volt, hogy kü-
lön kiemelte a Balatonakarattyai
Nyugdíjas Klub aktív tevékenységét,
akik a település érdekében végzett
munkájuk mellett sokat segítettek az
önkormányzati feladatok háttérbizto-
sításában is. Beszámolt az elmúlt idő-
szakban Akarattyán végrehajtott fej-
lesztésekről és a közeljövő terveiről.

Ezután kezdetét vette az ünnepi
műsor. Elsőként a Szilfa Óvoda ki-
csinyeit láthattuk, akik citeraszó mel-
lett lelkesen énekeltek, körtáncot jár-
tak, szavaltak. Hatalmas tapssal kö-
szönte meg a közönség produkció-
jukat!

Ezt Kádárné Hegedűs Veronika
nosztalgia énekműsora követte, régi
dallamokat, slágereket, operett össze-
állításokat interpretálva a résztvevők
számára, nagy sikert aratva, a taps
mellett sokan vele énekelték, dúdol-

ták a régi dallamokat. A végén meg-
tudhattuk, hogy nem véletlenül esett
rá a műsor szervezőinek választása,
mivel „civilben” Veszprémben a légi-
erő zászlósa!

A műsor zárásaként a Conestoga
Country Linedance tánceggyüttes
„vadnyugati” bemutatóját láthatták
a nyugdíjasok.

A kellemes dallamokra sokaknak
„megmozdult” a lábuk!

Ezután a vendégek átsétáltak az Ét-
terembe, ahol Rozs Péter önkor-
mányzati képviselő virággal köszön-
tötte a hölgyeket, Matolcsy Gyöngyi
polgármester asszony pedig egy üveg
finom borral ajándékozta meg a je-
lenlévőket, ami jól is esett a vacsorá-
hoz, aki nem az üdítőt választotta!
Rántott hús és sült krumpli után al-
más rétes volt a menü.

Kellemes beszélgetés zárta az estét
a régi barátokkal, kollégákkal, majd
a busz hazavitt bennünket.

Köszönjük a megbecsülést, jól
esett! 

KORNIS GYÖRGY

Idősek Világnapja 2016
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Élénk érdeklődés mellett, 2016.
augusz tus 13-án tartotta rendes évi
közgyűlését az egyesület.

Az egyesület elnöke Hámori Gábor
köszöntötte a megjelenteket, meg-
nyitotta a közgyűlést. Nyílt szavazás
eredményeként a közgyűlés megvá-
lasztotta az alábbi közreműködőket:

Levezető elnök neve: Bánki Attila
Jegyzőkönyvvezető: Lukács Tamásné

Levezető elnök a határozatképesség
vizsgálata során a megjelentek szá-
mára tekintettel megállapította, hogy
a közgyűlés határozatképes. 

Bánki Attila ismerteti a napirendi
pontokat:
1. napirendi pont:  2015. évi közgyűlés

után belépő új tagok megválasztása
2. napirendi pont: Beszámoló az

egyesület előző évi munkájáról

3. napirendi pont: Meghívott vendé-
gek hozzászólása

4. napirendi pont: Nem meghívott
vendégek hozzászólása

5. napirendi pont: Az egyesületen be-
lül a sportszakosztály tájékoztatója 

6. napirendi pont: Egyéb kérdések

A napirendi pontokat a közgyűlés
nyílt szavazással, egyhangúlag meg-
szavazta.

1. napirendi pont:

Ránky Emőke tájékoztatja a jelen-
lévőket, hogy 2015. augusztus 14-ét
követően 37 fő új belépő jelentkezett
tagnak az egyesületbe. A tagok az
egyesület alapító okiratával megis-
merkedtek.
Levezető elnök javasolta, hogy a
közgyűlés az új belépőket közgyűlési
határozattal az egyesület tagjai közé

felvegye. A tagok a belépési nyilat-
kozatok aláírásával kijelentették,
hogy az egyesület alapszabályát meg-
ismerték, céljaival egyetértenek a tag-
sági jogokat, valamint a tagsági kö-
telezettségeket magukra nézve köte-
lezőnek fogadják el.

Az új belépő tagokkal kapcsolatban
hozzászólás nem hangzott el.

1/2016. AUGUSZTUS 13. SZ.
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 0 tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül elfogadta, hogy az
összesen 37 új belépőt a Balatonaka-
rattyai Fürdőtelep Egyesület tagjává
fogadja.

2. napirendi pont:

Beszámoló az Egyesület előző évi mun-
kájáról

Hámori Gábor elnök elmondta,
hogy meg kellett teremteni a műkö-
dés lehetőségét (hozzáférés a bank-
számlához, iroda, számítógép, nyom-
tató) és a pénzügyi forrásokat. Két
országos pályázaton indultak: az
egyiken megszületett a döntés, elfo-
gadták a hagyományőrzésre benyúj-
tott pályázatukat, de a keret kime-
rülése miatt pénzhez nem jutottak.
A másikon a Balaton Kapuja Turisz-
tikai Egyesülettel közösen indultak;

Beszámoló a Fürdőtelep Egyesület
2016. évi közgyűléséről



CIVIL ÉLET

27

2016. szeptember–október

itt még nem született döntés. A tag-
díjakból befolyt közel 300 ezer forin-
tot a balatonakarattyai önkormány-
zat májusban 1,5 millió forinttal egé-
szítette ki, és ez tette lehetővé terveik
megvalósítását. 
Az elnök úr kihangsúlyozta, hogy az
egyesület fő tevékenységi köre a kul-
túrális, sporttevékenységek, valamint
a település csinosítása.
Első rendezvényük az egyik adventi
vasárnap esti összejövetele volt az
egyesület szponzorálásával. Örven-
detesen sokan voltak. 
Minden akarattyai rendezvényen je-
len voltak, információt adtak az egye-
sületről, részt vettek és vesznek a
falu életében. A majálison második
helyezést értek el a csülkös bableves-
sel. 
A környezetvédelemet szintén az
egyik fontos feladatuknak tekintik,
ezért két szemétszedési akcióban
(húsvét előtt, majd az országos Te-
Szedd! keretében), és a templomkert
virágosításában  is részt vettek. 
Nagy sikere volt a padok adományo-
zására való felhívásuknak, amire ti-
zenöten jelentkeztek, és így ennyi új
köztéri pad került Akarattyára (a leg-
több a Kisfaludy sétányra). A szerve-
zőkön és lebonyolítókon kívül külön
köszönet illeti az adományozókat és
az önkormányzat dolgozóit, akik a
padok telepítését végezték. Elmondta,
hogy ez a sikeres közös megmozdu-
lás is bizonyítja, hogy az összefogás-
nak teremtő ereje van! Nagy öröm,
hogy már többen jelentkeztek, hogy
a következő ilyen akcióban szívesen
részt vennének. 
Nagy sikere volt a Zenés beszélgeté-
sek sorozat első találkozójának. Ez
is igazolja, hogy van igény Akaraty-
tyán a színvonalas kultúrális rendez-

vényekre. (A sorozat további részeiről
az egyesület honlapján találnak rész-
leteket, ill. a harmadik részről egy
összefoglalót ebben a lapszámban ol-
vashatnak.) 
Fontos az egyesület tagjai számára a
sport is, ezért örülnek, hogy sikerült
elérhetővé tenni a teniszezni vágyók
számára a honvédségi üdülő tenisz-
pályáját is. A Bercsényi strandon a
lábteniszpálya rendbehozását, felújí-
tását is támogatták. Még egy sport-
esemény van előttük, a Bezerédj
strandon lábtenisz verseny augusztus
20-án, amit az egyesület támogatott. 
Az I. Balatonakarattyai Függetlenség
Napi Úszás a rossz idő miatt idén el-
maradt, jövőre újra megszervezik.
Mindent alaposan előkészítettek, az
engedélyezési folyamatot kiismerték,
legközelebb már bejáratottan megy,
és a hozzávalókat (plakettek, karsza-
lagok) is készen vannak. 
Elmondta, hogy nagyon hasznos volt
az I. Bezerédj Fórum, ami kiváló le-
hetőséget teremtett tagjainak és más
érdeklődők számára, hogy kérdéseket
tegyenek fel a két alpolgármesternek
(Réfy Imrének és Rozs Péternek), és
első kézből kapjanak információt tő-
lük. A találgatások és a köd eloszla-
tására kiválóan alkalmasak az ilyen
fórumok. 
Elmondta, ha lesz rá igény, ehhez ha-
sonlóan megszerveznek egy fórumot
a Gáspár telepiek számára is. Szíve-
sen vennék, ha egy ott lakó az élére
állna ennek a kezdeményezésnek.
Weblapuk és Facebook-oldaluk rend-
szeres olvasói számára a legtöbb te-
vékenységük és eredményük már is-
merős, hiszen mind a tervezés során,
mind utólag beszámoltak minden
fontos eseményről, amiben szerepe
van az egyesületnek. Javasolják min-

den egyesületi tagnak és érdeklődő-
nek, hogy kövesse az ezeken a helye-
ken megjelenő információkat. 
Elmondta, hogy legfontosabb célki-
tűzésünk az Akarattyához kapcso-
lódó emberek energiáinak összeho-
zása. Ebben az idei legjobb példát a
padok szolgáltatták. Mindenkinek le-
hetősége van tenni valamit a telepü-
lésért. Várják az ötleteket és a javas-
latokat, de nem csak azokat. A pá-
lyázatokon megszerzett pénz nem
minden, amellett munkára is szük-
ség van! Elmondta a pénzügyekkel
kapcsolatosan, hogy 70.000,- forint
mínusszal vették át az Egyesületet,
a tavalyi mérleg 267.000,- forint
eredményt mutat, remélik az idei év
még jobb lesz. Tagdíjakat nem emel-
tek. Az önkormányzattól kapott tá-
mogatás tette lehetővé az alábbi té-
telek kifizetését: könyvelési díjak,
ügyvédi díjak, bankköltségek
300.000,- forint, postaköltségek, pla-
kátok, szórólapok 100.000,- forint.
Irodaszerek, reklámanyagok, táblák
stb. 130.000,- forint. A Bercsényi
strandon a lábtenisz pálya felújítási
díja 254.000,- forintba került. A Füg-
getlenség napi úszóverseny lebonyo-
lítása cca. 120.000,- forintba került,
az önkormányzati támogatás részle-
tei megtekinthetők a honlapon. A Be-
zerédj strand lábteniszezőinek támo-
gatására 80.000 forintot irányoztak
elő.
Pálinkás Ferenc vezetőségi tag az el-
nöki beszámolót kiegészítve el-
mondta, hogy több tag is támogatta
1– 10 ezer forintos adománnyal az
egyesületet a tagdíján felül. Felhívta
a figyelmet a következő zenés beszél-
getésekre, amikre plakátokon is in-
vitálják a résztvevőket. Elmondta azt
is, hogy már 5 újabb jelentkező van
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padokra, és 2–3 család együttesen is
adományozhat padot.
Bánki Attila szavazásra teszi fel az
elnöki beszámolót.

2/2016. AUGUSZTUS 13. SZ.
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés 0 tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül elfogadta az elnöki
beszámolót az egyesület előző évi
munkájáról.

3. napirendi pont:

Meghívott vendégek hozzászólása

Bánki Attila felkérte Réfy Imre al-
polgármester urat, hogy tájékoztassa
a közgyűlés tagjait az önkormányzat
működéséről.
Réfy Imre alpolgármester elmondta,
hogy az önkormányzat és a civil szer-
vezetek kapcsolata nagyon jó. Kie-
melte, hogy mindenkinek a hozzájá-
rulása fontos a településnek, akár fi-
zikai, akár szellemi tevékenységgel
segít. Azt érzi, hogy mindenki segí-

teni igyekszik, és ebben a fürdőtelep
egyesületnek is fontos szerepe van.
Az önkormányzat sok területen pá-
lyázik, és kell majd az akarattyaiak
tevékenysége is az elnyert pályázatok
megvalósításában. Megígérte, hogy
az önkormányzat továbbra is támo-
gatni fogja a civil szervezeteket, kü-
lönösen a fürdőtelep egyesületet.
Bánki Attila megköszönte az önkor-
mányzat tájékoztatását.

4. napirendi pont:

Nem meghívott vendégek hozzászólása

Bánki Attila felkéri a jelenlévő ta-
gokat, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Kiss Zsuzsanna: Lehet-e 10.000 fo-
rinttal is támogatni családonként a
padokat?
Hámori Gábor: Meg tudják oldani,
és köszöni szépen. Elmondta, hogy
a pad támlájának hátsó oldalára akár
több táblácska is ráfér.
Simonkay Sándor: Meg lehet-e ol-
dani, hogy korlát készüljön a színpad
oldalsó lépcsőjéhez?

Hámori Gábor: elmondta, hogy to-
vábbítja a kérést az önkormányzat
részére, de biztosan megoldható.
Urbánné Kelemen Márta kérdései:
Az önkormányzati vezetőség és a für-
dőtelep egyesület között van-e
együttműködés? Ki fogja az ABC-t
üzemeltetni, és milyen elképzelés van
ezzel kapcsolatosan? Van-e Akaraty-
tyán szabadstrand?
Hámori Gábor elmondta, hogy az
önkormányzat és az egyesület között
az együttműködés hatékony, és jó.
Az ABC felöl érkező kérdés megvála-
szolására felkérte Réfy Imre alpol-
gármester urat.
Réfy Imre alpolgármester úr el-
mondta, hogy sem az épület, sem a
terület nem az önkormányzat tulaj-
dona. Az előző tulajdonos tönkre-
ment, az önkormányzat idén febru-
árban látta, hogy kiürítik az épületet.
Megkereste az új tulajdonost leült
vele az önkormányzat tárgyalni.
Megkerestek több üzlethálózat tulaj-
donosát többek között a CBA-t is, de
az idő rövidségére való hivatkozással
nem tudták idén megnyitni az üzle-
tet. A pillanatnyi állás szerint úgy
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néz ki, hogy a jövő évtől a CBA fogja
üzemeltetni az ABC-t. 
Rozs Péter alpolgármester úr a sza-
badstranddal kapcsolatosan el-
mondta, hogy erre a szezonra új be-
vezető út készült, és a vízbe vezető
új bejárók is újak, nem algásodnak,
nem csúszósak. Szerintük a vállal-
kozó jó színvonalon működteti a
strandot. Jövőre elkészül egy 20 mé-
teres homokos partszakasz is.
Renge Gézáné kérdése: Előttük ki-
cserélték a közkutat ivókútra, de
nagy a locs-pocs a kút körül. Lehet-e
ellene tenni?
Nagy Dezső elmondta, hogy nagyon
szép lett az új templom, és kérdezte,
hogy lehetne- e különböző hangver-
senyeket tartani a templomban?
Urbán Klára elmondta, hogy ők már
több esetben megkeresték hasonló
rendezvényekkel kapcsolatosan a plé-
bános urat, de ő elzárkózott tőle.
Simonkay Sándor elmondta, hogy
zenekart kell hozni a templomba,
csak fogadókészség kell hozzá.
Réfy Imre alpolgármester úr felaján-
lotta a volt MÁV üdülő rendezvény-
termét az ilyen koncertek és rendez-
vények megtartására.
Vatics György kérdése volt, hogy a
Bercsényi strand kézilabda pályán a
fák kivágásakor ígért új fák ültetése
miért nem történt meg, és felhívta a
figyelmet, hogy egy ápolatlan telken
megjelentek a spanyol csigák.
Rozs Péter alpolgármester úr el-
mondta, hogy tervei vannak az ön-
kormányzatnak a fák pótlására, és
tájékozatta a jelenlévőket, hogy a Kis-
faludy sétányon is tervezik a faülte-
tést. Megígérte, hogy a csigáknak
utánanéz.
Kiss Sándorné kérte, hogy a Thököly
útra kerüljenek ki sebességkorlátozó

táblák, és megkérdezte, hogy az ön-
kormányzatnak van-e csendrende-
lete.
Réfy Imre alpolgármester elmondta,
hogy az önkormányzat foglalkozott
a sebességkorlátozás problémájával,
de közel 140 db táblát kellene az érin-
tett útszakaszokra kihelyezni, ami
magas költségekkel járna. Tájékoz-
tatta a közgyűlés tagjait, hogy az ön-
kormányzatnak csendrendelete nin-
csen, hatályos törvény szerint jár el
az önkormányzat a zajjal kapcsolatos
panaszok esetében. 
Sobai Józsefné elmondta, hogy a Kis-
faludy sétányon sajnos azok a nya-
raló tulajdonosok előtt száradnak ki
a fák, akik előtt szép a kilátás.
Réfy Imre alpolgármester elmondta,
hogyha az elkerülőutat kikötik az
autópályára, akkor jelentősen csök-
keni fog a forgalom a településen.
Bánki Attila megköszönte a kérdése-
ket, és tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy ha olyan kérdésük van, amely
megválaszolásában az önkormányzat
az illetékes, akkor bátran keressék
fel az önkormányzatot.

5. napirendi pont:

Az egyesületen belül a Sportszakosztály
tájékoztatója 

Szeles Dezső a sportszakosztály ve-
zetője a beszéde előtt megmozgatta
a jelenlévőket. Elmondta, hogy az a
cél, hogy kimozduljanak, megmoz-
duljanak az emberek. Ezért szervezik
az úszást, ami sajnálatos módon el-
maradt, de jövőre ismét megpróbál-
ják. Van Akarattyán focipálya, lehet
kosárlabdázni, lehet a szép sétányon
sétálni. Elmondta, hogy az akarattyai

lábtenisz országos hírű, több száz
tagja van, a fél magyar válogatottat
itt nevelték ki, és nem utolsó sorban
az a lényeg, hogy legyenek emberek,
akik mozogni akarnak, és akik élje-
nek a lehetőségekkel.

6. napirendi pont

Egyéb kérdések

Bánki Attila megkérdezte, hogy
van-e egyéb kérdés az egyesülettel
kapcsolatosan.

Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.

Bánki Attila javasolta jegyzőkönyv
hitelesítőnek dr. Ágoston Piroskát,
majd feltette szavazásra, hogy elfo-
gadja-e a közgyűlés dr. Ágoston Pi-
roskát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A közgyűlés ellenszavazat és 0 tar-
tózkodással elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőnek dr. Ágoston Piroskát.

További kérdés, észrevétel nem lévén
Hámori Gábor az egyesület elnöke a
közgyűlést 19 óra 52 perckor bezárta,
majd meghívta a jelenlévőket egy
szerény büfére, egy koccintásra, ame-
lyet a Szépkilátást üzemeltető Re-
vuczky Karion tagtásunk szponzorált
a közönség nagy megelégedésére.

Utóirat:
Nagy sajnálattal adjuk hírűl, hogy
Simonkay Sándor tagtársunk időköz-
ben elhalálozott. Az egyesület –
Simonkay úr kérésének megfele-
lően – eljár, hogy a körszinpad lép-
csőjéhez korlát kerüljön.
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Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. október
17-21-ig ingyenes köztéri fapótlási akciót hirdet a község
állandó lakosai és nyaralótulajdonosai számára az in-
gatlanon kívüli,  közterületen lévő beteg, kiszáradt, elö-
regedett fák pótlására. 
Az akció keretében az önkormányzatnál vagy a fürdőtelep
egyesületnél jelentkező ingatlantulajdonosok ingatla-
nonként egy vagy két darab szabad gyökerű cseresznye,
meggy, alma, körte, sárgabarack, szilva, hárs vagy platán
facsemetét igényelhetnek és az ültetéshez, gondozáshoz
szakmai tanácsot is kaphatnak.
Külön kérés esetén csekély térítés ellenében a Falugond-
nokság elvégzi a fakivágást, tuskó kiszedést is. 
A jelentkezőknek ingyenesen egy zsákot adunk.
Vállalni kell az ültetést és a gondozást úgy, ahogyan az
évtizedeken át történt településünkön.

Jelentkezés: 2016. október 10-ig minden munkanapon 10
óra és 16 óra között az Iskola u. 7. sz. alatt, vagy a
hivatal@balatonakarattya.hu e-mail címen.

A facsemeték kiosztása: október 17. és 21. között fog meg-
történni az Iskola u. 7. sz. alatt lakcímkártya, vagy az épít-
mény, ill. telekadó befizetését igazoló csekk bemutatásával.

A keresztállítás kezdeményezői, akik a mécsest teszik
mindennap a kereszt elé szeretnének köszönetet mondani
annak az ismeretlen jótét személynek, aki naponta friss
virágot tesz a kereszt alá.

Fülöp Jenőné

Naponta van friss virág
a keresztnél

Őszi köztéri fapótlási
akció

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Alpolgármester Úr!

Az idei Páva tábor 2016. július 18–23-ig rendben lezajlott, a tavalyihoz képest sokkal gördülékenyebb, barátságosabb
és szervezettebb körülmények között.
A több, mint 480 gyerek Önöknek is köszönhetően, immár felkészültebben, élményekkel teli vág neki az őszi nagy
megmérettetésnek. 
Ezúton szeretném megköszönni közös ügyünk, a „pávás” gyerekek, de áttételesen az élő népművészet népszerűsítése
érdekében tett fáradozásukat, személyes segítségüket!

Budapest, 2016. augusztus 01.

Hagyományok Háza Kelemen László főigazgató levele
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Szeptember 24-én, szombaton ke-
rült megrendezésre első alkalommal
a Sör és csülök fesztivál, aminek a
Magyar Honvédség Rekreációs, Ki-
képzési és Konferencia Központ jó-
voltából a Honvédüdülő adott ott-
hont. A rendezvényre elsősorban az
alakulattal együttműködésben álló
szervezeteket hívták meg, tekintettel
azonban a már korábban is kiváló
együttműködésre és szoros kapcso-
latra, természetesen meghívást ka-
pott Balatonakarattya Önkormány-
zata és a Polgárőr Egyesület is. A
meghívást örömmel fogadtuk el és
mindkét csapat szívesen vett részt a
rendezvényen.

Piros Ottó ezredes Úr a köszöntő
beszédében kihangsúlyozta, hogy a
rendezvényt hagyományteremtő cél-
lal hívta életre, ezért erre az alka-
lomra vándorkupát hozott létre. Mi-
után tolmácsolta jókívánságait a je-
lenlévőknek, kölcsönös ismerkedésre,

barátkozásra, valamint az ízekben
rejlő élvezetek maradéktalan kihasz-
nálására buzdított mindenkit. Ter-
mészetesen bemutatásra kerültek a
csapatok és a zsűri tagjai is, ami ko-
moly meglepetésként ért valamennyi-
ünket, hiszen a zsűri nem kisebb sze-
mélyiségekből állt, mint Jónás Ákos
mesterszakács, Meszes István éttermi
mester (a Schnitta Sámuel Magyar
Éttermi Kultúráért Egyesülettől), va-
lamint Brassó Sándor mesterszakács
(a siófoki SZC Krúdy Gyula Szak-
képző Iskola szakoktatója).

A főzőversenyre 11 csapat jelentke-
zett. Az akarattyai önkormányzat
csapatának szomszédságában, az
akarattyai polgárőr egyesület csapata
nevében Thury Pál elnök és Ladányi
Imre polgárőr szorgoskodott. A má-
sik szomszédunk „véletlenül” a bala-
tonkenesei önkormányzat csapata
lett. Az első negatív gondolatok ha-
mar szertefoszlottak, mivel nagyon

szívélyes fogadtatásban volt részünk.
A hivatali konfliktusokat félretéve,
baráti beszélgetések zajlottak egy-két
koccintás között. Megkóstoltuk egy-
más pálinkáit, ételeit és nem kizárt,
hogy közeledtek az álláspontok bi-
zonyos problémás kérdésekben.

A csapatok tagjai nagy érdeklődéssel
jártak körbe, figyelték, lesték mások
főzési fortélyait. Voltak, akik malac-
farkával vagy kakasherével kívánták
feldobni a csülökpörkölt hagyomá-
nyos receptjeit, de akadt olyan is, aki
a füstölt csülök és a savanyúkáposz-
tás-babos körítés keresztezésével kí-
sérletezett. Csapatunk a magyar
gasztronómiai hagyományoknak
megfelelően egy klasszikus receptet
választott, ami a szervezőktől kapott
2 kg csülkön felül még 2 kg körmöt,
valamint egy kis extra csülköt igé-
nyelt. Többen hoztak, vagy készítettek
a főételen kívül valamilyen különle-
gességet. Mi sem tettük ezt másképp,
és a magyar nyelvben oly sokféleképp
elnevezett, felvidéki eredetű, tócsnit
kínáltuk fel hatalmas sikerrel az ide-
jekorán megéhezőknek, valamint a
könnyedebb ételre vágyóknak.

Az időjárás kegyes volt mindannyi-
unkhoz. A ragyogó napsütés az óva-
tosabbakat napozásra, a bátrabbak
fürdőzésre csábította. A csapatok jó
hangulatban sürögtek forogtak a
bográcsok körül. A versenyző csapa-
tok által terítékre kínált ételeket ke-
mencés kenyérlángos egészítette ki
az üdülő alkalmazottainak jóvoltá-
ból. Az ízletes ételek mellett külön-
leges kézműves sörök kóstolásával
dobhatták fel hangulatukat a meg-
jelentek.

Sör és Csülök
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A főzésre a 9 órás kezdéstől szá-
mítva 4 óra állt rendelkezésére, ami
a köröm előfőzésének köszönhetően
elegendő volt pörköltünk elkészítés-
hez, de a köretnek szánt burgonya
megpuhulását a tüzünket lankasztó,
rakoncátlan szél eredményesen aka-
dályozta. Végül kis késéssel, utolsó
előttinek felraktuk a szépen tálalt
ételünket a zsűri asztalára, majd
megfelelő távolságból kíváncsian
néztük a zsűri tagjainak arcmimiká-
ját a kóstolás során. Az általunk el-
készített magyaros csülökpörkölt ki-
váló minősítést kapott. A harmadik
helyezést a szervező MH RKKK csa-
pata kapta. Őket előzte meg a Víz-
mentők Magyarországi Szakszolgá-
lata, a legjobbnak járó vándorkupát
pedig Balatonkenese Város Önkor-
mányzatának csapata szerezte meg,
akiknek ezúton is gratulálunk, ám
ígérjük, jövőre újra benevezünk és
arra fogunk törekedni, hogy ez a
kupa ne túl messze vándoroljon, csak
a szomszéd településre.

A rendezvény sikere köszönhető a
csodálatos környezetnek, a jó társa-
ságnak, a kiváló szervezésnek és a re-
mek időjárásnak. A mi csapatunk tag-
jai remekül érezték magukat, utolsó-
nak hagytuk el a helyszint, de már
várjuk, hogy mielőbb részesei lehes-
sünk egy hasonló rendezvénynek.

Gratulálunk a MH RKKK parancsno-
kának Piros Ottó ezredesnek és mun-
katársainak a rendezvény megszerve-
zéséhez és lebonyolításához. Kívá-
nunk számukra sok sikert, további jó
együttműködést, erőt, egészséget.
Hajrá Honvédüdülő! Hajrá Akarattya!

ÁCS GÁBOR

Most, hogy elmentek a nyaralók mi
bizony hoppon maradtunk. Rólunk
van szó, akik itt születtünk tavasszal,
vagy a nyár elején. Szerencsésnek érez-
tük magunkat, mert a nyaralóvendé-
gek kezdtek gondoskodni rólunk, be-
fogadtak nyári lakjukba, kaptunk tejet,
vajat, s még dédelgettek is minket. Be-
engedtek a szobába, a gyerekek bevit-
tek még az ágyba is. Remekül éreztük
magunkat, otthonunkban. Az idő ha-
lad, elmúlik a tavasz meg a nyár is. A
nyaralóvendégek elmennek, a nyara-
lótulajdonosok is csak hétvégén 

jelennek meg - jó esetben. Sorsunk te-
hát lassan megpecsételődik nem lesz
gazdánk. Mi macskák kérjük ezért a
nyár eleji befogadóinkat, kedves gye-
rekeket, kedves szülőket, hogy fogad-
janak be állandóra, vigyenek el ma-
gukkal állandó otthonunkba, mert jön
az ősz a hideg tél, amikor már egeret
se tudunk fogni elemózsiának. Ne
hagyjanak itt magunkra, segítsenek a
nyáron (talán nagyon meggondolat-
lanul) becsábított kedvenceiken.

Cirmi és Kormi
RÁNKY PÉTER jegyezte

A macskák nevében
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Mészáros Gyula: Forradalom és sza-
badságharc Veszprémben

Mészáros Gyula (1929) végzettségét
tekintve erdőmérnök, aki szakmai
feladatain túl a Bakony erdőgazdál-
kodásának históriáját kutatta. Másfél
évtizede az 1956-os forradalom és
szabadságharc forrásait dolgozza fel.
Összefoglalta néhány Veszprém me-
gyei település 1956-os eseményeit,
de országos vonatkozású tanulmá-
nyai is napvilágot láttak már. Ebben

a művében évtizedes gyűjtőmunká-
jának eredményét adja közre. Levél-
tárakban kutatott, megszólaltatta a
résztvevőket, elővette a korabeli hír-
lapokat, igyekezett minél mélyebben
eljutni a hiteles eseményekhez. Meg-
rendítő krónikát állított össze Veszp-
rém polgárainak hősies helytállásá-
ról. Nem vagyok történész, csak tör-
ténelemben élő ember - vallja önma-
gáról, így lehet a hangja szubjektív,

felforrósodhat, amikor ismét ott van
az események közepén, és lélekben
újra átéli 1956 őszének felemelő és
tragikus napjait. Kiadó/év: Művésze-
tek Háza

Az idézet Mészáros Gyulával készült
a filminterjúból. (Pufajkások 6/4 rész)

„Balatonkenesén a honvéd üdülőt Ár-
vay Mihály őrnagy vezetésével vallató,
kínzó, gyűjtő helynek rendezték be. Ide-
vitték azokat, akiket elfogtak a Balaton
körüli razziák alkalmával. 

1956 novemberében Balatonkenesén
állott fel Árvay Mihály vezetésével az
a karhatalmista, pufajkás brigád, ame-
lyik megkezdte a Balaton környéki, sőt
az egész ország területén a forradalom-
ban résztvevő személyek felderítését. Ezt
később is folyatták, sőt idejöttek a volt
ÁVO-sok, politikai tisztek, itt gyüle-
keztek. Mikor a vezérkar elrendelte ja-
nuár 2.-án, hogy itt egy ilyen gyűjtő
brigádot kell összeállítani, akkor ez a
mag már megvolt. Megkezdték a Ba-
laton környéki, főleg a veszprémi sze-
mélyeknek az összegyűjtését, 2.-án és
3.-án. Itt történt az első kihallgatás. A
főcéljuk az volt, hogy mentől több, men-
től több terhelő adatot gyűjtsenek be.
Saját magukat halálbrigádnak nevez-
ték. Ezt a feliratot festették az üdülőjük
falára, és végeredményben... Voltak
olyan személyek, mint Eymann, Gyepes
István, a győri bíró, akasztófára eskü-
dött, hogy ezek oldják meg a problémát.
Árvayék viszont a Balatonban való für-
detésre és a hosszú életre, rövid halállal
feleltek, akkor amikor az elfogott em-
bereket januárban bezavarták a Bala-

ton jegére. Akkor még a jeges vízbe men-
tek. Később, ahogy a jég vastagodott,
akkor már léket vágtak és a lékre kény-
szerítették be az embert, sőt úgy vitték,.
Hogy fejét bedugták a jégbe 8–10 per-
cig, negyedóráig tartott ez a jeges fürdés.
Sajnos ezt egy egészséges emberi szer-
vezet sem tudja elviselni, utána rövid
időn belül ezek az emberek meg is hal-
tak, úgyhogy ezért van az, hogy nagyon
kevesen élnek már azok közül, akik az
Árvay Mihályék kegyetlenkedéseikre
emlékeznek.”

Hallottuk MÉSZÁROS GYULÁTÓL,
aki átélte ezeknek a borzalmaknak

egy részét. 
http://www.magyarvagyok.hu/

videok/29-Oktato/6000-Pufajkasok-
6-4-resz.html

Az 1956-os forradalomról

Már ötödéves voltam, amikor 1956.
október 22-én az esti előadásokra
igyekeztem.

A Műegyetem aulájában csatlakoz-
tam a nagygyűléshez, ahol a szegedi
egyetemisták javaslatára megalakí-
tottuk a MEFESZ szervezetet, késő
estig megszövegeztük a 14 pontos
határozatot és a 16 pontra bővített
országos kiáltványt, szórólapot, ame-
lyekkel a zsarnokság azonnali meg-
szüntetését követeltük, és egy ember-
séges, demokratikus utat kívántuk ki-
jelölni az ország számára. Ezzel a
szándékkal indítottuk el 23-án a fel-
vonulást, amely néhány órán belül
több tízezres tömeggé duzzadt. A kö-
vetkező napokban többször szembe

1956
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kerültünk a szovjet tankokkal, ame-
lyek parancsnokait orosz szakos böl-
csészhallgatók segítségével sikerült
meggyőzni, hogy ne lőjenek a tö-
megbe, mert ez ugyanolyan felkelés,
mint ami náluk volt Leningrádban
1917-ben. 1956. november 3-án év-
folyamtársaimmal egy Pobjeda gép-
kocsival, a Dunántúlra mentünk tá-
jékozódni. Az autó motorházára egy
nagy nemzeti zászló volt felkötve. Út-
közben az üggyel szimpatizálók (Ér-
den, Martonvásáron, Agárdon, Fehér-
váron, Polgárdiban, Fülén, Kajáron,
Csajágon, Akarattyán) többször meg-
állítottak és megkérdezték, hogy mi
van Pesten, és aggódva lelkesítettek
minket. Mi több tucat „Egyetemi ki-
áltványt” osztottunk szét. Akarattyán
hosszabb időt töltöttünk. A Horváth
vendéglőben, ahol Guth Béla üzlet-
vezető barátom szívélyesen fogadott
bennünket, kb. 12 fő éppen a nem-
zetőrséget szervezte az esetleges ÁVH-
s beavatkozással szemben. Ezek közül
Beck László, Szente Károly, Walter
testvérek, Nagy József, Dorner Lajos,
Katona Sándor, Tuzson József, Szit-
kovszky Lajos, Kulyáni Antal jó isme-
rőseim, illetve korábbi futball tár-
saim, de mindannyiukkal egyetértet-
tünk. Kérésükre felkerestük Varga
László világháborús törzsőrmestert,
aki fogadkozott, hogy Juhász testvé-
rekkel, ifj. Akócs Vilmossal és több
fiatallal 8–10 fős szakaszt szerveztek,
és a Csittenynél beásva magukat, ne-
héz géppuskákkal és páncélöklökkel
fogják várni az esetleg Veszprém felől
érkező szovjet tankokat. Vargát és az
ott jelenlévő Juhász Nándi barátomat
próbáltuk lebeszélni erről az öngyil-
kosságról, de ők hajthatatlanok vol-
tak. Késő este értünk Csajágra, ahol
szüleim nagy örömmel fogadtak. Már

több mint három hete sem rólam,
sem pedig a bátyámról nem tudtak
semmit. Amikor elmondtam, hogy
két napja egy szakérettségisekből álló
különítménnyel együtt engem meg-
látogatott, és õ is jól van, kissé meg-
nyugodtunk. Hosszabb beszélgetés
közben ők is egyet értettek céljaink-
kal, de kértek, hogy ebben az életve-
szélyes helyzetben nagyon vigyáz-
zunk magunkra. Éjfél körül indul-
tunk vissza Budapestre. Székesfehér-
váron a Budai úton november 3-ról
4-re virradó éjszaka kb. 1 órakor több
tucat készenlétben álló szovjet tank
mellett haladtunk el. A T-34-esek pán-
céltornyából a szovjet katonák jól lát-
ták a nagy magyar zászlóval száguldó
autónkat. A hűvösvölgyi albérleti szo-
bámban éppen elaludtam, amikor no-
vember 4-én hajnalban a város felől
hatalmas ágyúzás hallatszott. Reg-
gelre kiderült, hogy a szovjetek a tűz-
szüneti tárgyalásokat megszakítva
minden irányból több száz tankkal
megtámadták a fővárost. Köztük vol-
tak a Fehérvárról indulók is, akik
nagy szerencsénkre nem lõttek szét
minket. A néhány ezer felkelő hősies
harcát a túlerő kb. 1 hét alatt le-
gyűrte, de a szovjetek is jelentős vesz-
teségeket szenvedtek. 

TASLÁR TIBOR visszaemlékezése
(Kenesei Hírlap)

Szabó Károly emlékei a balatonke-
nesei eseményekről

Huszonnyolc éves szakmunkás, fia -
tal családapa voltam az 56-os forra-
dalom idején. Előzőleg leventeként
már megjártam a háborút és az ame-
rikai hadifogságot. 1956. október vé-
gén egyre több hír érkezett a buda-

pesti orosz megszállók elleni tünte-
tésről, a Sztálin szobor ledöntéséről,
a lövöldözésekről. Emlékezetem sze-
rint egy november elejei, szombati
napon híre jött, hogy a szovjet csa-
patok támadást indítanak a főváros
ellen. Balatonkenesén ezen a napon
megalakult a faluvédő bizottság, a
köztiszteletben álló Saáry doktor úr,
Szapáry postamester, Németh gyógy-
szerész úr, az akarattyai tanító úr
(vajon ki??) és mások vezetésével. A
falu rendjét, biztonságát, és az eset-
legesen vonuló orosz csapatok vonu-
lását akartuk akadályozni. A faluk-
ban kb. 80 fő részvételével tiltakozó
felvonulás volt a Kossuth- szobornál.
A tömeg az oroszok távozását köve-
telte az országból. „Ruszki, mars ki”
volt a jelszó, amit az összegyűltek
lelkesen skandáltak. Vági József kis-
iparos ácsmester elszavalta a Talpra
magyart. A tömeg a rendőrség épü-
letéről leverte a vörös csillagot.
Ugyanezen a szombati napon Árvay
Mihály, a Honvédüdülő parancsnoka
és Müller Ferenc rendőr kiosztottak
kb. 10–15 db karabélyt.

A faluvédő bizottság vezetősége
Lepsénybe utazott, hogy ott ágyúkat
szerezzen, mert információk szerint
orosz repülőgépek várhatók a Szent-
királyszabadja repülőtérre, az eset-
legesen erre vonuló oroszok ellen
szerettünk volna védekezni. Ágyút
nem sikerült szerezni, mert az ütő-
szegek nem voltak meg a zárdugaty-
tyúkhoz. A Soós-hegyen többekkel
álcázásokat készítettünk, figyelőál-
lásba voltunk.

Vasárnap páncélautó állt meg a Fő
utcában, a Kossuth szobortól feljebb.
Nem lehetett tudni, hogy milyen csa-
pathoz tartozik, azt hittük, nyugati
segítség érkezett. A körbeálló töme-
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get az autóból előjövő katonai ru-
hába öltözött egyének gumibotokkal
ütni kezdték. Ezen a napon az előző
nap kiosztott fegyvereket visszavet-
ték ugyanazok, akik kiosztották. Eb-
ben az időben én a feleségemmel
együtt a Küngösi Állami Gazdaság-
ban dolgoztam, naponta gyalog jár-
tunk Csajágon keresztül. Egy alka-
lommal szemtanúja voltam, hogy a
csajágiak szóváltásba keveredtek az
utcán a Vass Gyula nevezetű elvtárs-
sal, aki az iparosok munkaeszközei-
nek, (varrógépek, darálók, stb.) el-
kobzásával vádoltak. Ez az incidens
verekedéssé fajult. Én közbeléptem,
mondván, hogy a törvényre kell bízni
az ítélkezést. A forradalom napjaiban
az Állami Gazdaságban Dobos főmér-
nök úr irányításával, több dolgozóval
együtt a gazdaság páncél iratszekré-
nyét feltörtük mert értesülések sze-
rint abban tartották az egyes em-
berek megfigyeléséről szóló jelentés-
eket, terhelő adatokat. Ezeket való-
ban megtaláltuk, és a munkások
széthordták az iratokat. Az eset után
a főmérnök úr eltűnt, engem az ávó-
sok kerestek, majd köteleztek, hogy

a kenesei rendőrségen jelentkezzek.
Ettől fogva rendszeresen jelentkezni
kellett a rendőrségen. Ilyenkor a fe-
leségem a fentebb említett Vass Gyu-
lával mindig utánam jött, és kérték,
hogy engedjenek haza. Ő javasolta,
hogy menjek el a faluból, mert ko-
molyabb megtorlások várhatók a for-
radalom bukásával. Apósoméknál La-
joskomáromban bujkáltam, ahonnan
a rendőrparancsnok visszahozott.
Azzal vádoltak, hogy még 1956 ka-
rácsonyakor is volt nálam fegyver.
Pető László nevű kommunista volt a
tanú, akit szembesítéskor utasítottak,
hogy köpjön szemközt, mert nem
mondok igazat. Több társammal ál-
landó megfigyelés alatt voltunk. Egy
ízben, amikor a patikus urat haza-
engedték, szerettünk volna beszélni
vele. A református templom előtti
híd alatt figyeltük, vártuk. Nem vet-
tük észre, hogy a templomtoronyban
az ÁVH-sok figyelnek. A következő
napokban többekkel (pl. Kelemen Jó-
zsef, Györgydeák Jenõ, Könczei
László, dr. Saáry István) a Honvédü-
dülőbe vittek bennünket. Engem
megpofoztak, volt akinek eltörték az

orrát, mást megtalpaltak. Innen Ba-
latonaligára, a Rákosi üdülőbe szál-
lítottak, majd Hajmáskéren az orosz
laktanyába, bizottság elé kerültem.
Munkahelyemről elbocsátottak, 8 hó-
napig nem tudtam elhelyezkedni. Mi-
után apám beállt a tsz-be, a fűzfői
Nitrokémiában kaptam állást. A
gyár ban eleinte salakos voltam, majd
lassan ként előbbre léptem.

Az ott töltött 35 év alatt több tan-
folyamot végeztem, újabb szakmát
szereztem. Ennek ellenére többször
éreztem, hogy az 56-os múltam miatt
hátrányba kerültem. Nyugdíjasként
a rendszerváltás után a kisgazdapárt
tagja lettem. Írásomban szándékosan
nem említek több nevet, senki érzé-
kenységét nem szeretném megbán-
tani. Már én is idős ember vagyok,
és egyre kevesebben vagyunk, akik
az 56-os események kenesei szemta-
núi voltunk. Kérem azokat az em-
bereket, akik sorstársaim voltak, je-
lentkezzenek, és járuljanak hozzá a
forradalom 50. évfordulójának méltó
megünnepléséhez.

SZABÓ KÁROLY (Kenesei Hírlap)

Gyermekek:
1. Nánássy Árpád
2. Varga Kittí, Ginel Maja

Felnőttek:
1. Rozs Béláné, Csókási János
2. Mihaleszkó Krisztina
3. Bárdosi Zsuzsanna, Erdélyi Mária

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2016. október
8-án megrendezett mesemondó verseny eredményei
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„Szabad hétvégeken akarattyai tel-
künkön kapálgatok, virágot nevelek,
füvet vágok, rengeteget dolgozom,
de mire a végére érek, kezdhetem,
előröl. A folytonos cselekvés mégis
mindig megnyugtat. A szerepeimmel
is így vagyok: mindegyikkel újrakezd-
tem az életem. Mert számomra a sze-
rep is élet. Az a szép benne, hogy
sokféleképpen is egyetlenegy.” Írja
Szabó Sándor „Országom visszanyer-
tem én..” c. könyvében.

Akarattyán sokan ismerték a nagy
színészt, amint kempingszékében ol-
vas a Lídó strandon az árnyékban.

Szabó Sándor élete és színészi pá-
lyája is rendkívül fordulatosan ala-
kult. 

1915-ben erdélyi sokgyerekes csa-
ládban látta meg a napvilágot. Tiszt-
viselő apja diplomást nevelt mind a
hat gyerekéből. „ Gyerekkoromban,
1919-ben nem volt cukor, s emlék-
szem, micsoda öröm volt, amikor
édesapám szerzett valahonnan tíz de-
kát! Az éhség és a nincs bizony észre
vétet apró dolgokat is az emberrel…

Apukám nagyon szigorú ember
volt, és néha bizony nadrágszíjjal „ju-
talmazott”, de később ezért is hálás
voltam neki”. 

Édesanyja színésznőnek készült, el
is végezte a színiakadémiát Kolozs-
várott. Sándor színészi pályáját, ta-
lán épp saját sorsának folytatásaként
látva, az első perctől fogva támo-
gatja. „Anyuka mindig azt leste, me-
lyik gyerekéből lesz színész.”

Az alsóbb Aréna úti iskola elvégzése
után, középiskolába a Szent István
Gimnáziumba, majd a Kölcsey Gim-
náziumba jár, ahol verseket mond,

tanárai bíztatják a színészi pályára
„Keleti pályaudvar mellett állt a Ca-

pitol mozi épülete. Ott én minden
cowboy-filmet megnéztem, még nap-
lót is vezettem róluk. S pontosan is-
mertem hőseim pisztolyfogását, ka-
lapállását, járását, testtartását, min-
den gesztusát. És ismertem a kör-
nyékbeli „csöngetős" mozik (melyek-
ben villanygyújtás előtt „tapintatos"
csengetéssel figyelmeztették a szerel-
meseket) közönségét is.”

„Akkoriban a színészhajlam már
nagyon erősen dúlt bennem, noha
én még mindig nem tudtam mi le-
szek, hiába mondta anyuka: te szí-
nész leszel.  Anyám titokban elvitt a
színiakadémiára felvételizni. Nem
vettek fel. Nem baj – mondta – te
akkor is színész leszel. Másodszorra
az akadémiára is felvettek.”  Édes-
anyja mellette áll, míg édesapja pol-
gári foglalkozást, jó jövedelmet biz-
tosító életpályát látna szívesebben,
és ellenzi az akadémiai jelentkezést. 

„Ha nem leszel a Nemzeti Színház

tagja, felejtsd el az egészet.” mondja
apja.

„Az akadémián csodálatos pártfo-
góra találtam, aki akkor a világ leg-
nagyobb színésze volt számomra s
ma is nagy színésznek tartom: Ódry
Árpád.”

Ódry Árpád osztályába jár, aki a
szépbeszédet, és a pálya- és szakis-
meretet tanítja növendékeinek. Ta-
nárai Gál Gyula, Góth Sándor, Kiss
Ferenc, Hettyey Aranka. Ódry tehet-
ségesnek tartja az első perctől fogva,
és beajánlja Hevesi Sándornak.

„Amikor 1934-ben az én osztályom
kezdte a főiskolát, akkor végzett Básti
Lajos, Szeleczky Zita, Szörényi Éva,
Lukács Margit, Pataky Jenő.”

1937-ben elvégzi a Színművészeti
Akadémiát, és rögtön felvételt nyer
a Nemzeti Színházba, amelynek ösz-
töndíjasa volt korábban, s a színház
tagja marad a háború végéig. Sorra
jöttek a nagy szerepek. Így is mond-
hatnám: fölkapott, sőt elkényeztetett
sztár lettem. Veszélyes az ilyen gyors
fölfutás.

Lassacskán Jávor Pál mellett a há-
ború előtti Nemzetinek ő az egyik
legnépszerűbb szerelmes színésze.
Vannak színdarabok, amelyben fel-
váltva játsszanak egy szerepet, mint

Szabó Sándor színész



KULTÚRA

37

2016. szeptember–október

például, „A bolond Ásvayné", vagy a
„Kaméliás hölgy" című darabokban,
utóbbiban Bajor Gizi partnereként.

1938-ban kezd filmezni, a „Pusztai
királykisasszony" című film első
filmje. Számtalan további filmszere-
pet kap, többek közt a „Ne kérdezd
ki voltam” Karády Katalinnal, s a há-
ború végeztével a „Forró mezők"
című filmben, ugyancsak Karádyval.

Egy ízben Kertész Mihály hívja egy
amerikai film címszerepének elját-
szására, (Mission to Moscow) 1943-
ban, abban az évben talán ennek a
filmnek a hatására, több hazai pro-
dukció részese.

„Amikor kitört a második világhá-
ború, eleinte nem sokat vettünk észre
belőle. Behívtak ugyan katonának,
de mi nemzeti színháziak irodai ka-
tonák lettünk. Estére kiengedtek ját-
szani. Egy őrmester megorrolt rám,
és ki akart velem szúrni.

– Áthelyezem magát Balatonfűz-
főre, a légvédelmi tüzérséghez.

– De jót tetszik velem tenni őrmes-
ter úr!

– Büntetésből megy oda!
– Igen, de tetszik tudni, ott van a

nyaralónk…
Ebben is szerencsém volt. Ilyenek

az élet viccei. Úgy telt ott a katona-
ságom, hogy a lőállásban szóltam a
többieknek: Gyerekek én ma otthon
alszom, reggel jövök nyolc körül.”

A háború után megváltozott min-
den. A Nemzetiben történt szemlé-
letváltásnak megfelelően, mint „régi"
sztár, jelenlétét, szerepein keresztül
kezdik korlátozni. Így még 1945-ben
átszerződik Jób Dániel Vígszínház-
hoz, ahol főszerepeket játszik soro-
zatban, többek közt Prestley: Várat-
lan vendég, és Saroyan: Így múlik el
az életünk című drámáinak férfi fő-
szerepét. Csakhamar minden szín-
házra ráerőltetik a Sztanyiszlavszkij-
módszert, amely jó néhány nagy mű-
vészt hosszú időre eltemet, képtele-
nek lévén alkalmazkodni a számukra
idegen közegben. Dajka Margit, Tő-
kés Anna, Uray Tivadar mellett
Szabó Sándor is nyög a kényszer
szabta korlátok súlya alatt. Talán en-
nek is köszönhető, az a váratlan lé-
pés, hogy az államosításkor, 1949-
ben vidékre helyezik, s egy évadon
keresztül Miskolcon játszik. 

„Nem voltunk jóban Major Tamás-
sal. Neki nagyon jól jött az államo-
sítás, mert több embert el tudott tá-
volítani, például Tímár Józsefet, Uray
Tivadart… Engem is leküldött Mis-
kolcra….. Egy év után hazajöttünk,
a feleségem a Madáchba, én pedig
az Úttörő Színházba kerültem”. 

1951-ben, a közben Magyar Nép-
hadsereg színházává átkeresztelt Víg-
színházban talál ismét otthonra. Sok
egyéb mellett, egyik legjelentősebb
alakításaként – Rostand Cyranóját
játssza, több mint háromszáz alka-

lommal – Kossuth díjban részesül
1955-ben. A Cyrano kapcsán úgy érzi
eljött az ő ideje, ám az akkori vezetés
ezt másképp látja, és nem kap quali-
tásos lehetőségeket, újabb jó szere-
peket. Közben, bár többször kérvé-
nyezi, de Kossuth díja ellenére sem
kap útlevelet, ami külön bosszantja. 

1956. november 4-e után Balázs fia
biciklin Bécsbe szökött, akinek a ke-
resésére indul családostul Bárczy Ka-
tóval, másik fiával Szabó Barnával,
Ferrari Violettával és Székely And-
rással. Eisenstadtban megtalálják
fiu kat. 

„Ekkor keresett meg egy amerikai
színházi ügynökség, meghallván,
hogy kik vagyunk. Amerikai ügynök-
ség? Repülő, rögtön? Na, gyerünk,
Schwartz Sanyi pár ruhájával és
húsz dollárjával elindultunk a ten-
gerentúlra.” 

„Eljutottam abba a nagy Ameri-
kába, és a legnagyobb gond eleinte
nem is a művészet körül volt. Először
is meg kellett élni… Akkor feleségem
Bárczy Kató nagyon okosan elküldött
egy bármixer iskolába, azt elvégez-
tem, legalább kétszáz koktélt kellett
megtanulni. Nyelvtudás nélkül ez
elég nehéz volt.”

Akcentussal beszél, de korrekt iro-
dalmi angol nyelvtudásának köszön-
hetően hamarosan színész-álláshoz
jut az USA-ban. 1957-58-ban a New
York-i Petőfi Színház szervezője,
majd a minneapolisi amerikai Nem-
zeti Színház tagja lesz.

„Akkor tettem az első lépéseket
Amerikában. Elkövettem viszont egy
nagy hibát, amit sosem szabad:
őszinte voltam… Az első Broadway
darab a Három nővér volt.”

Ezt követi sok más siker is, a kritika
kiemelten dicsérte ott játszott fősze-
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repéért, a „Mezítláb a parkban”-ban
című színdarabban, Mirna Loy part-
nereként. Neil Simon bulvárdarab-
jának főszerepét kilencszázhatvanöt-
ször játssza, a Broadway-n nagy si-
kerrel. Tizenegy évig játszottam a
Broadway-n, jó szerepeket. „Sztár-
ként mentem ki hazulról, ott beke-
rültem egy másfajta színjátszásba,
ahol mindig készenlétben kellett
lenni, tehát egy percre sem lehetett
lazítani.”

„Bekerültem az amerikai életbe- dol-
goztam mixerként. Mikor tizenegy
év után átkerültem New Yorkból Los
Angelesbe, amíg ott megkaptam az
első szerepemet, elmentem bútor-
gyárba dolgozni.  A Kaliforniába köl-
tözés lelkileg is nagyon megviselt
bennünket.… Hollywoodban elkezd-
tem tévézni. Ha megcsináltam egy
műsort, három, négy hónapig meg-
éltem belőle…. Jack Lemonnal ját-
szottunk egy nagysikerű darabban…
Ugyanakkor Hollywoodban játszik
Alfred Hitchcock „Topaz" (1969) c.
filmjében, ahol Emile Redon szerepét
alakítja remekül.

A bizonytalan tévészereplések után
leszerződtem az Amerikai Nemzeti
Színházhoz Minneapolisba. Itt ra-
gadtam három évre. Amerikában an-
golul Cyranoban játszani, nem min-
dennapi élmény. Közben hazajöttem
látogatóba 1966-ban, majd 1969-ben
is. Itthon közben együtt filmeztem
Richard Burtonnel. Kacsingattunk
hazafelé. Mi ide, Magyarországhoz
tartozunk belülről. Itt élünk. Van egy
hivatásom. Magyarul akarok ját-
szani. Miért is jöttünk haza? Ez a bi-
zonyos „hol születtem, nagyon erős
az emberben…”

A jó barát Várkonyi Zoltán is szün-
telenül a hazatérésük mellett érvel. 

Szükség van rám... itt vagyok itt-
hon, hát hazajöttünk" 

Az akkori magyar politikai vezetés
számára Szabó Sándor visszatérése
amolyan kirakat-üggyé válik, min-
tegy a keleti blokkban zajló enyhülés
ékes bizonyítékát demonstrálandó,
azonban a Vígszínházba egy „disszi-
dens" csak úgy ne kerüljön. Így, bár
Várkonyi különböző fórumokat vé-
gigjár, Szabó Sándor hazakerülését
követően 1975-ben a pécsi Nemzeti
Színházban kezdi meg magyaror-
szági pályájának második időszakát.
Páger Antallal eljátssza a „Váltóőrök"
főszerepét, de Várkonyi halálát kö-
vetően, a további nagy szerepek el-
maradnak. Vendégként eljátssza Tol-
nay Klárival a Madách színpadán
Noel Coward: Alkonyi dal című darab
főszerepét. Ám a nagy szerepözön itt
is elmarad. Mindezek mellett is,
számtalan színdarab, szinkron, film
és tévéfilmek főszerepe várja. Rádiós
munkái is lekötik idejét, állandó
tagja a Szabó családnak, ami hazai
népszerűségének talán másik záloga.
Visszavonultan él feleségével, Bárczy
Katóval, s halálukig csendes békében
élnek Budapesten. 

„– Nyaranta, szabad hétvégéken
akarattyai telkünkön kapálgatok, vi-
rágot nevelek….”

Hangjára nagyon sokan emléke-
zünk, hiszen ő adta Vahur hangját,
a Vuk c. rajzfilmben

Színpadi szerepek: 
Mikszáth Kálmán–Benedek And-

rás–Karinthy Ferenc: A Noszty fiú
esete Tóth Marival....Noszty Feri, Wil-
liam Shakespeare: Rómeó és
Júlia....Rómeó, Molière:Tartuffe....Tar-
tuffe,Rostand: Cyrano de Berge-
rac....Cyrano, Anton Pavlovics Cse-

hov: Három nővér....Versinyin ,Sha-
kespeare: Julius Caesar....Brutus, Ma-
dách Imre: Az ember tragé -
diája....Ádám, Csurka István: Ház-
mestersirató....Szász, Dumas: A ka-
méliás hölgy....Armand, Neil Simon:
Mezitláb a parkban – főszerep, Schil-
ler: Tell Vilmos....Gessler, Schiller:
Don Carlos....Carlos, Shakespeare:
Szentivánéji álom....Lysander

Filmek, amelyekben Szabó Sándor
szerepelt (a teljesség igénye nélkül)

Különös házasság (1951), Déryné
(1951), Erkel (1952), Rákóczi hadna-
gya (1953), Föltámadott a tenger
(1953), A város alatt (1953),2x2 néha
5 (1954),Egy magyar nábob (1966),
Herkulesfürdői emlék (1976), Fekete
gyémántok I-II. (1976), Nem élhetek
muzsikaszó nélkül (1978), 80 huszár
(1978), Ki beszél itt szerelemről?
(1979)

Tv filmek: A luxusvilla titka (1979),
A névtelen vár 1-6. (1982), Liszt Fe-
renc (1982), Különös házasság 1-4.
(1984), Szomszédok (1988), Julianus
barát 1-3. (1991)

Lejegyezte RÁNKY PÉTER
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Az 1960-as évek óta kertmozi mű-
ködik a Balatonkeneséhez tartozó Ba-
latonakarattyán, amely a nyári hó-
napokban nyújt kikapcsolódást a he-
lyiek és a nyaralók körében. A Rá-
kóczi Ferenc út 13 alatt találjuk, az
akarattyai vasútállomástól 5 perc
gyaloglással érhető el. Filmkínálata
néhány hetes-hónapos közönségfil-
mekből áll. A nézőtér fedett, így akár
esőben is élvezhető a mozizás, mű-
anyag ülései nosztalgiával töltik el
az embert.

A gépházban az a 2 db Fite vetítő-
gép dolgozik, amelyek a kenesei mo-
zit szolgálták ki, a vászon közepesen

nagy, a két szélén lévő hangszórókból
érkezik a film hangja. Előadások a
nyári szünet alatt 21 órakor kezdőd-
nek. A mozijegy ára 700 forintba ke-
rül.

A digitalizálás előrehaladott álla-
pota miatt sajnos a kertmozi napjai
is meg vannak számlálva, de amíg
van, addig élvezzük ki minden percét,

mert azután legközelebb már csak
Füreden, Veszprémben vagy Fehér-
váron találhatunk digitális vetítővel
felszerelt mozit.

(forrás: Balatonkenese
Falumúzeum munkatársától

VÉR LÁSZLÓNÉTÓL)

Kertmozi

A harmadik – egyben a 2016-os
évre tervezett utolsó – vendégünk Dr.
Dombiné Dr. Kemény Erzsébet, az
SZTE Művészeti Intézet főiskolai ta-
nára volt. A késő nyári verőfényes
délután ugyan nem kedvezett, azon-
ban ismét telt házzal fogadhattuk az
előadót, aki megnyerő egyéniségével
többféle területét idézte fel Szeged
zenei életének.

Elsőként az évfordulós és egyben a
városhoz is köthető zongoristákat
mutatta be, akik a liszti hagyomá-
nyokhoz is sorolhatók. A gondolat
aktualitását a most zajló Nemzetközi
Liszt Zongoraverseny adta. Ennek a
nagytekintélyű versenynek győztese
Fischer Annie volt, majd 30 évvel ké-
sőbb pedig a szegedi születésű, ám
ekkora már világhírű Sebők György
a zsűri elnöke. 

Második egységként összefoglalta
kutatási témáját, amivel egyre feljebb
került az egyetemi ranglétrán. Két
évtizeden át foglalkozott és publikált
a zenei képességvizsgálatának tárgy-
körében. 

A harmadik kiemelt terület a Ván-

tus Társaság és Vántus István zene-
szerző volt. A Vántus Társaság mára
a kortárs zene szegedi műhelyévé
nőtte ki magát.

Végül érdekességként bemutatta az
utoljára megjelent Liszt kötetet,
amelynek címe: Rewiev Szegedin
(2000).

Visszagondolva a három előadásra
örömmel mondhatjuk, hogy mind-
egyikőjük lebilincselő előadó, azon-
ban más-más hangsúllyal és szak-
maisággal kötődik a zenéhez. Ezért
hol több, hol kevesebb volt a zenei
bejátszás is.

A Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület nevében reméljük, hogy jö-
vőre is hasonló lelkesedéssel látogat-
ják sorozatunkat.

SZABADYNÉ MAGDI

Zenés beszélgetés sorozat a Szépkilátásban
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Balatonakarattyán 2016.október 6-án került sor Kodo-
lányi János Földindulás c. drámájának a vetítésére az
Országos Könyvtári Napok keretében.

A film az 1920-as 30-as években játszódik az Ormán-
ságban, Besencén.  Az Ormánság máig az ország egyik
legszegényebb része, és a 20. század első felében a helyiek
által folytatott, hírhedt „egykézés” (születésszabályozás
annak érdekében, hogy egy családban csak egy gyermek
legyen) nagyon sok család életét tette tönkre. A Földin-
dulás a ’20-30-as évek Magyarországán, a gazdasági vál-
ság idején játszódik; a főszereplő házaspár megpróbál
szembeszállni az egykézés kegyetlen szokásával, de bátor
tettük tragédiába torkollik. Főszereplője Bordán Irén,
akivel erről beszélgettem.

– Miért pont Önre esett a választás a főszereplő személyé-
ben?

– Az úgy volt, hogy amikor az Új Színház elindult,
akkor én felhívtam Dörner Györgyöt, mert filmeztem
vele sokat, tehát ismertem Őt, mondtam, hogyha valami
alkalmas szerep lesz, akkor hívjon. Egyszercsak felhív-
tak, hogy szeretnék, ha eljátszanám ezt a szerepet a
színházban és én azonnal igent mondtam. A filmet pe-
dig a Duna tv rögzítette. Lementünk Pécs környékére,
tehát autentikus környezetben 3 nap alatt leforgattuk,
ami csúcsidő egy ilyen nagy anyagra. A visszajelzések
szerint jó lett.

– Egy ilyen gyönyörű nő, hogyan adja fel a külsejét és vál-
lalja ezt a szerepet?

– Egy színésznőnek mindent el kell tudni játszani. Nyil-
ván egy kövér nőt nem játszhatok, de még az is belefér,
mert ki lehet tömni. Az a kihívás, amikor azt kell elját-
szani, ami nem igazán te vagy, de én faluról jöttem és
ismerem a falusi életet, a paraszti életet. Tulajdonképpen
ez az, ami kötött ehhez a szerephez. Emlékszem, amikor
a nagyanyám az anyámat akadályozta abban, hogy le-
gyen még egy gyerek, így ott is voltak beavatkozások.
Én ezeket a megéléseket a génjeimben hordozom.

– Előtte ismerte ezt a darabot. Tudta, hogy mire vállalko-
zik?

– Nem, de azonnal elolvastam és a többi Kodolányi mű-
vet is, ami vele kapcsolatos. Ilyen scherlok holmesi módon
mindent kikutatok, hogy meglegyen a karakter támasztva
több oldalról.

– Mi a véleménye Kodolányi műveiről?
– Fantasztikus, rendkívül művelt és spirituális írónak

tartom a művein keresztül.
– Meséljen a forgatásról?
– Érdekes volt ezekben a régi parasztházakban forgatni

és ott élő emberekkel találkozni. Amelyikben a legtöbbet
voltunk az egy védett ház volt. Különös, hogy ez a vidék
még majdnem ugyanolyan, mint régen. Ez volt és maradt
a legszegényebb vidék. Szomorú volt a szívem, mert lát-
tam ezeket a pici pusztuló falvakat. Sírtam is őszintén.
de nagyon szívet melengető volt ott lenni. Ezeken a he-
lyeken tudja meg az ember, hogy magyar, magyarnak
született. Amikor felvállalja a mások szenvedéseit is,
mert hiszen egyek vagyunk. Nincs olyan, hogy szeparálás,
nem vagyunk külön választva.  Az ostobák hiszik, ha el-
követnek valami szörnyű dolgot, akkor nem fog rájuk
visszahatni. Ha valakit bántok az nekem is sérülést okoz
és sajnálom azt, aki ezt nem tudja, mert egy űr van a lel-
kében. A felelősség a másik emberért! Ez adott erőt a
forgatáson.

– Mit tudna még erről mondani, ami nekem nem jut
eszembe, hogy megkérdezzem?

– Nehéz eljátszani azt, amit ott, mint karakter csinál-
tam, hogy elvetettem a lányommal a babát, és ki kellett
mondanom, hogy nem kell a másik gyerek, mert én nem
ilyen vagyok. Én ezt soha nem tudnám megtenni, tehát
az nagyon nehéz volt, kőfalba ütköztem, amikor ezeket
ki kellett mondanom a színpadon és a filmben is. Ez na-
gyon nehéz volt, de a szerepet minden színésznek követ-
nie kell!

– Gratulálok a filmben nyújtott alakításhoz. Köszönöm a
beszélgetést, további sikeres munkát kívánok!

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Beszélgetés Bordán Irén színésznővel
a Földindulás c. film forgatásáról
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Kedves Filmbarátok!
A Balatonakarattyai Fürdőtelep

Egyesület októbertől filmvetíté-
sekre, közös filmnézésre hívja az ér-
deklődőket a SZÉPKILÁTÁS
AKARATTYA KLUB nagyter-
mébe (helyszín: Rákóczi út 8.).

Leendő vendégeinket is bevontuk a
szervezés folyamatába: csokorba
szedtünk ismert és kedvelt magyar
alkotásokat, melyek közül kiválaszt-
hatták a sorozat első filmjét.

Szeretettel várjuk Önöket a kivá-
lasztott film: Két emelet boldogság

című magyar, fekete-fehér, 1960-
ban készült vígjáték megtekintésére!

A film egy frissen átadott emeletes
ház és az újdonsült lakók minden-
napjairól szól. Gondok, veszekedések,
örömök és boldogság – két emeleten.  

Rendezte: Herskó János. A fonto-
sabb szerepekben: Mécs Károly, Tö-
rőcsik Mari, Garas Dezső, Domján
Edit, Kaló Flórián.

A vetítés időpontja: 2016. október
24. hétfő 17 óra

Kérjük, tiszteljenek meg érdeklő-
désükkel, és legyenek vendégeink a
filmre! A vetítés ingyenes!

Meghívó

Legutóbbi képeinkhez sajnos nem
érkezett megfejtés. Ennek ellenére
folytatjuk sorozatunkat.

Kérjük kedves olvasóinkat, aki felis-
mer valakit a képeken, jelezze a szer-
kesztőségnek. Továbbá kérjük olvasó-
inkat gyarapítsák értéktárunkat és
küldjenek képeket a következő szám
„Ki kicsoda a képen?” sorozathoz.

RÁNKY PÉTER

„Ki kicsoda
a képen?”
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Riportalanyom Boros Zoltán, ötszö-
rös magyar bajnok, 88 szoros ma-
gyar válogatott kosárlabdázó. 2005-
ben egy szakmai zsűri és közönség-
szavazatok alapján beválasztották a
magyar kosárlabdázás halhatatlan
játékosai közé. Az utóbbi időben a
tv képernyőjén láthatjuk, mint szak-
értőt.   Beceneve Borisz, így vált is-
mertté kosaras körökben. „ Borisz az
agy” címmel jelent meg róla cikk,
gondolom a cikk címe rendkívüli já-
tékintelligenciát takar, nem véletlen
tehát a halhatatlanság.   Az interjú
előtt stílusosan éppen egy régi ko-
sárlabda palánkot újított fel a nya-
ralóban.

1. Miért pont a kosárlabdát válasz-
totta?

Testvérem Gábor, aki négy és fél év-
vel idősebb nálam, kosárlabdázott.
Édesapámmal sokat jártunk a mecs-
cseire. Így alakult, hogy én is a ko-
sárlabdát választottam.

2. Sportpályafutásának fontosabb
állomásai?

10 évesen a Budapesti Honvéd csa-
patában kezdtem kosarazni. Majd 19
éves koromban volt egy kis kitérő, 2
évet a TF csapatában játszottam,
majd egészen 28 éves koromig a
Honvédban játszottam. Egy évet töl-
töttem a Paksi Atomerőmű sport-
egyesületben, 5 évet az Albacompnál
és végül 1 évet Kecskeméten. 

3. Mi volt a legnagyobb sikere?
A legnagyobb sikernek tekintem

azt, hogy tagja voltam annak a csa-
patnak, amelyik 1999-ben kijutott az
Európa Bajnokságra. 30 évvel ezelőtt,
1969-ben volt utoljára magyar csapat
az Európa Bajnokságon.

4. Ki, vagy mi inspirálta pályafutása
alatt?

Saját magam. Belülről jött a kész-
tetés, hogy minél jobb eredményeket
érjek el. Volt egy nagy példaképem,
Gellért Sándor, aki szintén a Hon-
védban játszott. Őt igen nagyra be-
csültem.

5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
A nagyobb sérülések elkerültek, de

volt kétszer bokaszalag szakadásom,
ami két-három hónapos kihagyást
jelentett. 34 éves koromban szeret-
tem volna abbahagyni az aktív
sportot, de egy játékostársam szólt,
hogy Kecskeméten szükség lenne
rám. Szép eredményt értünk el, ne-
gyedikek lettünk a bajnokságban. 

6. Ha nem a kosárlabdát, melyik

másik sportot választotta volna?
Talán fociztam volna, vagy, mert

apu és anyu is kézilabdázott, talán
azt választottam volna, de minden-
képpen csapatsportot.

7. Mire a legbüszkébb?
A családomra, a feleségemre és a

három lányomra. Virág 17 éves, röp-
labdázik. Berta 15 éves, kosárlabdá-
zik. Réka 14 éves, röplabdázik. Gyö-
nyörűek és nagyon ügyesen sportol-
nak.  Érdekesség, hogy mind a hár-
muknak ugyanúgy 11-es a mez
száma, mint nekem volt egykor. 

8. Ha nem a sporttal, akkor mivel
foglalkozik a legszívesebben?

Nemrég költöztünk egy kertes tár-
sas házba, a ház körüli teendőket
végzem, részben kényszerből, de szí-
vesen csinálom. Ezen kívül nincs
olyan hétvége, hogy ne lenne meccse
a lányoknak.

9. Jelenleg mivel foglalkozik, van-e
kapcsolata a sporttal?

Tanár vagyok, a TF-en tanítok.
A TF NB/I/B csapatának edzője is
vagyok. Előtte 8 évet a versenyszfé-
rában dolgoztam, elvégeztem a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskolát és az
AXA Biztosítónál voltam állásban. 

10. Mit jelent Önnek Akarattya?
Mióta a szüleink leköltöztek Aka-

rattyára, ez a második otthonunk.
Ide hazajárunk, itthon vagyunk. Sze-
retjük az itteni nyugalmat és a jó le-
vegőt is. 

VENTICS ÁGNES

Játékosportré 10 kérdéssel
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Örülök, hogy én is részese lehettem, annak az új kez-
deményezésnek, ami most ezen a nyáron indult a Ber-
csényi strandon. Lábtenisz társaságunk egyik tagja, Koltai
József jóga órákat (1/2 órákat) tartott a strandon, a fák
árnyékában. Ez alatt a fél óra alatt is együtt voltunk, ki-
kapcsolódtunk, felfrissültünk és Józsitól kértük a folyta-
tást. Vele készült az interjú a kezdetekről, a jógáról és a
folytatásról. 

– Mióta és miért kezdtél jógázni?
– Mindig is érdeklődtem a jóga iránt. Először csak jóga

könyveket vásároltam, abból vettem ki olyan gyakorla-
tokat, amiket otthon is el lehet végezni. Ilyenek például
a légzőgyakorlatok. 2000-ben beiratkoztam egy jóga tan-
folyamra, 2008-ban elmentem egy 4 napos jóga táborba
is. Ettől kezdve sokat gyakoroltam, szorgalmasan napi
szinten foglalkoztam a jógával.  Éreztem, hogy a jóga
jót tesz nekem, mind testileg, mind szellemileg is sokat
profitáltam belőle. Azóta egy jóga körbe járok.

– A jóga melyik fajtáját gyakorolod?
– A Satyananda Yoga tanításait gyakorlom, alapítvány

keretében működünk. Érdekesség, hogy a társaság veze-
tőjének, Magyar Lászlónak szintén akarattyai kötődése
van. A Satyananda jógáról annyit kell tudni, hogy indiai
gyökerei vannak, indiai vezetője alapította a világ első
jóga egyetemét, ez az élő tradíció a jóga összes ágát tar-
talmazza, így tiszta forrásból dolgozunk. Budapesten van
a központ és a Balaton mellett, a Somogy megyei Szóládon

van egy jóga telep. A telep sok munkával és adományokból
létesült. Itt mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb
mozgást, a fizikai felfrissülést, a lelki egyensúlyra ható
relaxációt, meditációt. A szóládi központban sok társa-
dalmi és önkéntes munkát is végzünk.

– Érzed magadon a jóga jótékony hatását?
– Először a fizikai hatást éreztem. Sokkal hajlékonyabb

lettem. És mivel a testi és lelki változások szorosan össze-
függnek, lelkileg is sokkal kiegyensúlyozottabbá váltam.
Sokat köszönhetek a légzőgyakorlatoknak, melyek ener-
getizálnak. A lényeg a rend szeresség.

– Kinek ajánlod a jógát?
Szinte mindenkinek. Minden korosztály meg tudja találni

a számára megfelelő gyakorlatokat, természetesen meg-
felelő ütemezésben. Léteznek úgynevezett jóga kapszulák,
amiket bárhol, bármikor, például járműveken utazás köz-
ben, munkahelyen számítógép mellett el lehet végezni.
Ilyenek például az előbb említett légzőgyakorlatok. Ha
már csak elkezdünk figyelni a légzésünkre, szinte meg-
nyugszunk, lelassulunk, alacsonyabb lesz a vérnyomásunk.
Vagy vegyük az egyszerű gerincgyakorlatokat, nyújtásokat,
forgásokat, melyeket napi rendszerességgel tudunk gya-
korolni. Ismerünk példákat arra vonatkozóan, hogy csa-
patsportok vezetői bevették a jógát az edzéstervükbe. Né-
metországban Klinsmann labdarúgó szövetségi kapitány,
de előfordult, hogy Magyarországon a lábtenisz válogatott
is részesült jógaórában. 

Jóga a strandon – „Jógijózsi” 
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– Kinek az ötlete volt, hogy tartsál jóga órát a strandon?
– Noni (Királyvölgyi Noémi) és Bius (Vadász Bianka)

ötlete volt, hogy mutassak be egy pár gyakorlatot, amit
itt a strandon is el lehet végezni. Először csak heten vol-
tunk, a következő alkalommal már tizenhárman és a
legutóbbi órán el sem akartam hinni, de legalább har-
mincan ültek előttem, mindenféle korosztály. Főleg a kis
lábtenisz társaságunk tagjai, de később már mások is
csatlakoztak hozzánk. 

– Jövőre szándékodban áll folytatni?
– Megpróbálom jövőre rendszeressé tenni. Hetente egy-

szer, de nem teljesen egy órát, ilyen strandi körülmények
között elég egy fél óra is. A munkámban is oktatói tevé-
kenységet folytatok. Banki alkalmazott voltam és sajnos
engem is elért a manager betegség. Sokat köszönhetek a
jógának, hogy sikerült kilábalni belőle. Önálló céget ala-

pítottam, banki szakembereket oktatok. A jógatudásomat
is szeretném átadni. Ha már csak egy-két emberben ve-
tődik fel, hogy jógázni fog, vagy naponta elvégzi azokat
a gyakorlatokat, vagy jóga kapszulákat, amiket bemuta-
tok, már megérte.

– Voltál Indiában?
– Igen, jártam a Satyananda Yoga két jóga központjában

is. Az egyikben dolgoztam is. Amit többek között meg-
csodáltam ezekben a jóga központokban az a mérhetetlen
nagy szervezettség. 

Az interjú végén Józsi így összegezte mondandóját: A
JÓGA EGY ESZKÖZ AHHOZ, HOGY JÓL ÉREZZÜK MA-
GUNKAT!

Józsi, köszönöm az interjút. Jövőre, veled és velünk, jó-
gázva a strandon!

VENTICS ÁGNES

Az idei nyár sem múlhatott el lábtenisz és az augusztus
20-i bajnokság nélkül. Néhány vidám képpel és az ered-
ményekkel szeretnénk feleleveníteni az Bercsényi strand
legnépszerűbb akarattyai eseményét. 
Lábtenisz:
Függetlenség Kupa páros: Jul. 30. szombat
1. Királyvölgyi Krisztián–Vaszil Dániel
2. Ifj. Nyilasi Tibor–Lavicza Márk
3. Királyvölgyi László–Dienes-Oehm Tivadar

Akarattya Kupa egyéni: Aug. 6. szombat
1. Királyvölgyi Krisztián
2. Dienes-Oehm Tivadar
3. István Gábor

Akarattya Kupa hármas: Aug. 13. szombat
1. Vaszil Dániel–Vaszil Krisztián–Szabó Bence
2. Királyvölgyi Krisztián–Baumann Marcel–Koltai Kristóf
3. Dienes-Oehm Tivadar–Királyvölgyi László–Koltai Viktor

Akarattya Kupa gyerek (14 év alatt) páros: Aug. 18. csütörtök
1. Lukács Leon–Sus Kameron
2. Koltai Marcel–Ifj. Urbán Péter
3. Serfőző Tamás–Zentai Márk

Akarattya Kupa gyerek (14 év alatt) egyéni: Aug. 18. csütörtök
1. Lukács Leon
2. Koltai Marcel
3. Sus Kameron

Lábteniszbajnokság
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Akarattya Kupa Apa – gyerek (14 év felett) páros: Aug. 18.
csütörtök
1. Királyvölgyi László–Királyvölgyi Krisztián
2. Vaszil Gyula–Vaszil Dániel
3. Vadász Tamás–Vadász Bianka

Akarattya Kupa Öregfiúk (50 év felett) páros: Aug. 19. pén-
tek
1. Tankó István–Csercsics Tamás–Id. Krisztu György
2. Fodor Gábor–Nagy József
3. Vaszil Gyula–Szeles Dezső–Juhász István

Akarattya Kupa Apa – gyerek (14 év alatt) páros: Aug. 19.
péntek
1. Koltai Viktor–Koltai Marcel
2. Lukács István–Lukács Leon
3. Id. Urbán Péter–Ifj. Urbán Péter

Akarattya Kupa felnőtt páros: Aug. 20. szombat
1. Királyvölgyi László–Nyilasi Bálint
2. Dienes-Oehm Tivadar–Fodor Balázs
3. Koltai Kristóf–Baumann Marcel

Asztalitenisz:
Függetlenség Kupa gyermek egyéni: Aug. 7. vasárnap
1. Fodor Ádám
2. Koltai Marcel
3. Lukács Leon

Függetlenség Kupa felnőtt egyéni: Aug. 7. vasárnap
1. Dienes-Oehm Tivadar
2. Koltai Marcel
3. Koltai Viktor



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, éppen ezért elkerülhetetlen, hogy a
Balatonakarattyai Napló időnként kissé későbbi időpontban, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
Jó olvasást kívánunk! RÁNKY PÉTER, felelős szerkesztő

Tisztelt Olvasóink!

SZERKESZTŐSÉGI OLDAL
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Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős kiadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
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
Felelős szerkesztő: Ránky Péter

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.

1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa
½ oldal          =  15 000 Ft + Áfa

¼ oldal     =  7 500 Ft + Áfa
1/8 oldal  =  5 000 Ft + Áfa

Megrendelés: hivatal@balatonakarattya.hu

Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban Tisztelt Olvasóink!
Köszönettel vesszük az olvasók
által beküldött nívós írásokat,
történeteket Bala ton akarattya

életéről, múltjáról. A beküldött írást
alkalomszerűen tudjuk leközölni.

Az Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló előző havi példányszámát 700-ra emeltük. Tapasztalataink szerint ennek ellenére sem jut
el az újság a jelenlegi terjesztési úton minden lakoshoz, illetve érdeklődőhöz.
Újságunk terjesztését ezért átszervezzük: az állandó lakosokhoz eljuttatott példányokon kívül a következő he-
lyeken teszünk ki korlátozott számú (30 db) példányt: Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, Fókusz Coop (Balla),
Posta, Lila ABC, Honvéd ABC. Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájut-
hassanak a laphoz.
Az Akarattyai Napló kapható lesz 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.
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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

Körjegyzőség: Balatonfőkajár
8164 Kossuth u.8
☎ 88/483-181

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/7742-000
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
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
Szilfa Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88/481-811, 20/484 8824
Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
☎ 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com

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

Vertikál Nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu

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:
☎ 06 88-656-677, 0036 20215-0870
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

Közérdekű információk



Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett apró kamasz!
Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!

(Szentkúti Ferenc)
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