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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
ünneplő egybegyűltek!

Nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szöntöm Önöket az önkormányzat
és a képviselő-testület nevében abból
az alkalomból, hogy eljöttek együtt
ünnepelni településünk legjelesebb
napját.

Szent Pál apostol azt mondta: ”Ne
azt keressétek, ami széthúz és megoszt
benneteket, hanem azt, ami összeköt”.

A mi kis településünk is így gon-
dolkodik. Az elmúlt 5 évben közösen
éltünk át szép és nehéz pillanatokat.
Olykor vitázunk egy kicsit, de ez az
élet sója, mely kell ahhoz, hogy ész-
revegyük azokat a pillanatokat, ami-
kor segítünk egymásnak, ha baj van.
Különbözőek vagyunk, de van ben-
nünk egy közös pont, hogy mind
akarattyaiak vagyunk és akarattyai-
ként gondolkodunk. Mi mindany-
nyian kivesszük a szerepünket a kö-
zösségi életből és építjük, szépítjük
otthonunk vagy éppen közösségi
munkát végzünk.

Itt szeretném megköszönni a civil
szervezeteknek, a segítőknek a mun-
káját: a Balatonakarattyai Nyugdíjas

Klubnak, a helyi polgárőrségnek, a
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sületnek, a Nők A Balatonért Egye-
sületnek.

A mai nap az emlékezés napja, 5
éve volt a népszavazás, amikor elin-
dultunk a saját önálló utunkon. Aka-
rattya a 2012. augusztus 5-én tartott

népszavazással nyilvánította ki füg-
getlenségét, és ezt minden évben
megünnepeljük. Még nem érkeztünk
el a teljes függetlenséghez, a vagyon-
tárgyaink felett csak korlátozottan
rendelkezhetünk, ami sok pályázati
lehetőségtől megfoszt bennünket. Je-

lenleg peres eljárás van folyamatban
a két település között. Az álláspont-
jaink nagyon távol állnak egymástól,
messze még a vagyonmegosztás vége.
Ma azonban álljunk meg, ünnepel-
jünk és legyünk büszkék az eddig el-
ért eredményeinkre! Higgyünk ab-
ban, hogy ezelőtt 5 évvel Akarattyán

egy új, reményteli és cselekvő korszak
nyílt meg, amely egy igazságos, em-
beri és békés Akarattya alapjait te-
remti meg, azét az Akarattyáét, ahol
az összefogás hazára talált.

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk,
aki azt látta, hogy honnan indultunk
el.”- írta Jókai Mór. Azt gondolom, az
itt jelenlévők tudják, honnan indul-
tunk el. Azt is tudják, meddig men-
tünk. De még messzire kell jutnunk
együtt, karöltve, egymást segítve,
hogy megvalósíthassuk, amit célul
tűztünk ki magunk elé. Egy függet-
len, állandóan fejlődő Akarattyát.

Terveink szerint szeretnénk tovább
folytatni az elmúlt 3 évben elkezdett
felújításokat, beruházásokat, tovább
fejleszteni a települést. A tavalyi év-
ben ezen a napon adtuk át a műfüves

Függetlenség napi köszöntő



ÖNKORMÁNYZAT2017. július–augusztus

3

focipályát, idén megvalósult az in-
telligens közvilágítás, amit pályázati
pénzből és a költségvetésünk terhére
végeztünk el.

Emlékeztetnék Tamási Áron hősé-
nek, Ábelnek a történetére. Ő elhatá-
rozta, hogy ha törik, ha szakad, a vé-
gére jár a kérdésnek: mi végre is va-
gyunk a világon? Rengeteg kalandon
ment keresztül, még Amerikába is el-
jutott, s itt egy egyszerű embertől
tudta meg: azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy
ehhez nekünk ne kelljen Amerikába
menni. Amiként Szent István óta min-

den nemzedék, leljük meg honunkat,
otthonunkat e hazában, ebben a köz-
ségben. Ez az ünnepnap pedig, ame-
lyet most megnyitunk, legyen ennek
a közös otthonnak az ünnepi asztala,
amelyet mindannyian körülülhetünk. 

Az év minden napján megvan a le-
hetőségünk, hogy találkozzunk isme-
rőseinkkel, de ha máskor nem is, a
Függetlenség napján biztosan tudunk
egy jót beszélgetni és ünnepelni.

Vágyaink teljesüléséhez kívánok
mindannyiunknak sok erőt, derűt, jó
egészséget, békességet! Találkozzunk
ugyanitt, ugyanekkor egy év múlva!
Bízom benne, hogy a színes progra-

mokon jól érzik majd magukat, ta-
lálkoznak barátaikkal, és kellemes
órákat eltöltve, kicsit megpihenve,
újult erővel folytatják munkájukat.

Szóljon ez a nap békességről, vi-
dámságról, emlékezzünk majd vissza
rá úgy, hogy tényleg ez volt a Függet-
lenség napja, jól érezte magát Aka-
rattya apraja és nagyja! Jó szórakozást
kívánok az előttünk álló szép estéhez!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Hajrá Akarattya! Éljen Akarattya füg-
getlensége! MATOLCSY GYÖNGYI
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 – Mit kell tudni Önről? 
– Zsobrák Mária vagyok, Székesfe-
hérváron születtem, Cecén éltem
idáig. Amikor leérettségiztem, utána
2001-től kaptam helyet a cecei óvo-
dában, akkor még képesítés nélküli
óvodapedagógusként.
– Miért választotta az óvónői pályát? 
– A pályaválasztásom oka kicsit sab-
lonosnak tűnik, de mindig is szeret-
tem a gyerekeket. Már az általános
iskolában is szívesen babusgattam a
nálam kisebbeket, sokszor vigasztal-
tam a rászoruló gyermekeket.
– Milyen út vezetett a pálya kezdetétől
a vezető óvónői tisztség betöltéséig?
– Diplomámat a Pécsi Tudomány
Egyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán
szereztem 2005-ben. 2007-ig volt le-
hetőségem a cecei óvodában dol-
gozni, mert egy GYES-en lévő óvónő
helyére vettek fel. Ezt követően ke-
rültem Székesfehérvárra. 2016 szep-
temberében kerültem a Balatonaka-
rattyai Szilfa Óvodába, mint intéz-
ményvezető. Hogy hogyan kerültem
ide? A fehérvári óvodában, ahol eddig
dolgoztam, az intézményvezető em-
lítette ezt a lehetőséget. Ő volt az,
aki látott bennem annyi ambíciót,
hogy nemcsak óvónőként, de veze-
tőként is megállnám a helyem. Ez-
úton is szeretném megköszönni Pacs-
már Ildikónak a belém vetett bizal-
mát és a sok segítséget, amit eddig
kaptam tőle és kedves családjától.
– Mik a tervei? Milyen óvodát szeretne
megvalósítani? 
– Fontos irányelvem a folyamatos
megújulás. Én úgy gondolom, hogy
csak akkor lehet egy óvoda, mind a
szülők, mind a gyerekek számára

vonzó, hogyha az aktuális. Ennek meg-
valósításához elsősorban a vezetőnek
kell naprakésznek lennie, nyitottnak
az új felé, majd ezt átadni a kollégák-
nak, és motiválni őket. Fontosnak tar-
tom, hogy az ide járó gyermekek élet-
koruknak megfelelő fejlesztést kapja-
nak, figyelembe véve az egyéni sajá-
tosságokat. Az egyik legfontosabb fel-
adat talán az érzelmi intelligencia fej-
lesztése. Hiszen az empátia, a feltétel
nélküli elfogadás, egymás segítése, a
tisztelet, a türelem, ezek azok a tulaj-
donságok, amiket már az óvodáskorú
gyermeknek el kell sajátítani. Szeret-
nék egy olyan munkahelyet teremteni,
ahova a munkatársaim örömmel jön-
nek. Mindehhez lényeges a megfelelő
esztétikai körülmények biztosítása.
– Mi a szülőkkel kapcsolatos tapasztalata?
– Nagyon sokat változtak a gyerekek.
Talán a rohanó világ az oka, de azt ta-
pasztalom, hogy nincs idő a gyer-
mekre. Úgy kerülnek óvodába, hogy
nem tudnak játszani. Pedig ebben a
korban a legfontosabb a játék. Sok,
mozgásos játékra lenne szükség, hi-
szen ezek által fejlődik az idegrendsze-
rük. A tabletet, telefont már jobban ke-
zelik, mint bárki. Viszont vannak olyan
dolgok, amiben már önállónak kellene
lenni. Például egy óvodába kerülő gyer-
meknek már tudni kell önállóan enni

kanállal. Van olyan kisgyermek, aki
csak kézzel hajlandó belenyúlni az
ebédbe. Fontos az önállóságra nevelés.
Ha már valamit meg tud egyedül tenni,
akkor azt hagyni kell. Még akkor is,
ha ez több időt vesz igénybe. Szeren-
csére van olyan kisgyermek is, aki 2 és
fél évesen már a villával úgy eszik,
mint egy nagycsoportos gyermek.
Sajnos azt tapasztalom, hogy a szü-
lők kerülik gyerme kükkel a konflik-
tust és inkább az van, amit a gyerek
akar. Nem a szülő mondja meg, hogy
mi legyen, hanem szinte szót fogad-
nak a gyermeknek. A gyermek nem
biztos, hogy azt tiszteli, aki mindent
megenged neki. Hanem aki igenis
felmeri vállalni, hogy ő a felnőtt, és
az ő szabályai szerint kell a gyer-
meknek élni, nem pedig fordítva. Per-
sze azért ez sok helyen nem így van.
– Van-e rossz gyermek? 
– Úgy gondolom, hogy nincs. Eleven,
szófogadatlan igen, de nincs rossz
gyerek. Minden gyermek más, ezért
mindegyikhez meg kell találni a
hozzá vezető utat. Nem lehet egyik
gyermeket a másikhoz mérni, hiszen
nem vagyunk egyformák. Mindenkit
úgy fogadjunk el, amilyen. A legfon-
tosabb a gyermek feltétel nélküli sze-
retete.
– Mondana érdekes „gyerekszáj” törté-
netet?
– Sok ilyet tudnék mondani, de csak
néhány például. Cipőkötés: – Óvó néni
ugye beköpöd? Egyik kislány megy
haza. Elköszön, majd visszanéz az óvó
nénire. – Szia! Jó legyél, de ne nagyon!
– Köszönöm a beszélgetést és további
jó munkát kívánok!

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Beszélgetés Zsobrák Máriával a Szilfa Óvoda vezetőjével
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2017. MÁJUS 24.

1./ BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette.
2.) Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló” – többször módosított – 1997. XXXI.
tv. 96.§ (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget
téve megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról készí-
tett átfogó értékelést elfogadta.
2./ JAVASLAT A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI REN-
DELET ÉS BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRA.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta rendeletét.
3./ STRANDBELÉPŐ ÁRAK MEGHATÁROZÁSA.
BERCSÉNYI STRAND
Napi felnőtt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 Ft
Heti bérlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.300 Ft
Diák, nyugdíjas napi belépő  . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Ft
Diák, nyugdíjas heti bérlet  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500 Ft
Kedvezményes délutáni felnőtt (17h-19h)  . . . . . .300 Ft
Családi belépő 2 felnőtt, max. 3 gyermek (0-tól 14 éves
korig, lakcímkártya felmutatása szükséges)  . . .1.200 Ft
Felnőtt idény belépő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000 Ft
Diák, nyugdíjas idény belépő  . . . . . . . . . . . . . . .6.000 Ft
Hangosbemondó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Ft
Reklámszöveg (Max: 1 perc)  . . . . . . . . . . . . . . .2.000 Ft
LIDÓ STRAND
Napi felnőtt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 Ft
Heti bérlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.300 Ft
Diák, nyugdíjas napi belépő  . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Ft
Diák, nyugdíjas heti bérlet  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500 Ft
Kedvezményes délutáni felnőtt (17h-19h)  . . . . . .300 Ft
Családi belépő 2 felnőtt, max. 3 gyermek (0-tól 14 éves
korig, lakcímkártya felmutatása szükséges)  . . .1.200 Ft
Felnőtt idény belépő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000 Ft

Diák, nyugdíjas idény belépő  . . . . . . . . . . . . . . .6.000 Ft
Hangosbemondó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Ft
Reklámszöveg (Max: 1 perc)  . . . . . . . . . . . . . . .2.000 Ft
Parkoló díj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 Ft
Lakossági visszajelzések alapján a gyerekek 6 éves koráig
és a helyi lakosok, valamint a 70 év felettiek részére (sze-
mélyigazolvány felmutatása mellett) ingyenes a belépés. 
4./BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA, ÉS EGYSÉGES SZERKEZETÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda (8172 Balaton-
akarattya, Bakony utca 7.) 1/2015. számú Alapító Ok-
iratának módosítását az alábbiak szerint egyhangúan el-
fogadta:
az Alapító Okirat 6.2. pont 1. sorában a következő lép:
1 óvodai csoportban a fenntartó által engedélyezett ma-
ximális gyermeklétszám 25 fő.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda (8172 Balaton-
akarattya, Bakony utca 7.) 1/2015. számú Alapító Ok-
iratának egységes szerkezetű Okiratát egyhangúan elfo-
gadta.
5./ GUMIRÁDLI STRANDON (3499/6 HRSZ.) LÉVŐ BÜFÉ ÜZEMEL-
TETÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő büfé

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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üzemeltetésére kiírt pályázat nyerteseként az F&B Kft.-t
(címe: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 6., adószáma:
11336211-2-19) hirdette ki.
A képviselő-testület felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi pol-
gármestert, hogy a bérleti szerződést megkösse, azzal a
kitétellel, hogy az illemhely áthelyezése 50-50%-os költ-
ségvállalás mellett rögzíthető a szerződésben. A bérleti
díj összege három évre 600 000,- Ft + ÁFA. A pályázat
szerinti fejlesztések kapcsán az önkormányzat egyedileg
köt megállapodást.
6./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMO-
GATÁSRA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyhangúan elfogadja, hogy 33.273.665,- forint
pályázati igény kerüljön haladéktalanul benyújtásra a
Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium,
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján te-
lepülési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tá-
mogatás jogcímen.

2017. MÁJUS 31.

1./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII.17.) NEMZETI VAGYONÁRÓL SZÓLÓ

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete módosította rendeletét. 
2./ BESZÁMOLÓ A BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA MŰKÖ-
DÉSÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről
szóló beszámolót elfogadja.
3./ BESZÁMOLÓ A GYERMEK, ÉS FELNŐTT HÁZIORVOS TEVÉKENY-
SÉGÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
4./ BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐ MUNKÁJÁRÓL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a védőnő munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
5./ BESZÁMOLÓ A BALATONAKARATTYA ÖNKORMÁNYZATI ÉLEL-
MISZERIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 
A Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-

testülete (PIR azonosító: 827014, székhely: 8172 Balaton-
akarattya, Iskola u. 7., képviseli: Matolcsy Gyöngyi pol-
gármester), mint a Balatonakarattya Önkormányzati Élel-
miszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., cégjegy-
zékszám: 19-09-518506) Alapítója az alábbiakat rögzíti:
1. A Társaság ügyvezetése az Alapítónak beszámolt a
2016. év gazdasági eseményeiről, ezzel kapcsolatban az
Alapító részletesen megismerte a Társaság vagyoni hely-
zetét, könyveit, melynek alapján az ügyvezetés kérte a
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását, az
Alapító a társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó beszá-
molóját jóváhagyja.
2. A Társaság ügyvezetése javasolja a 2016. évi mérleg
szerinti eredmény, azaz -1 000 forint eredménytartalékba
történő helyezését. Alapító a vezető tisztségviselő előző
üzleti évben végzett munkáját a törvényi és a társasági
szerződésben foglalt előírások figyelembevételével meg-
felelőnek értékeli, az ügyvezetés a munkáját a gazdasági
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva vé-
gezte.
6./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A

STRAND HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LAKOSSÁGI KEDVEZMÉNY

MEGÁLLAPÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kedvezményt
az alábbiakban határozza meg:
Kettő megfizetett Balatonakarattya illetékességi területén
eltöltött vendégéjszaka után egy darab strand belépőt
ad, amelyek a Bercsényi és a Lidó strandon egy alkalom-
mal, egy napi használatra jogosítanak a strand nyitva
tartása alatti időszakban.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzatát levélben tájékoztassa arról, hogy a
Bercsényi, a Lidó és a Bezerédi strandon is érvényesek az
Akarattyán befizetett idegenforgalmi adók, továbbá, hogy
az akarattyai idegenforgalmi adót fizetők a Bezerédi
strandot ugyanolyan feltételekkel használhassák, mint
a másik két Akarattya területén lévő strandot.
7./ A HELYI CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZAK PÉNZÜGYI TÁMOGA-
TÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesülete ré-
szére, a beadott kérelme alapján 660 000,- Ft összegű tá-
mogatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Nők a Balatonért Egyesülete részére, a beadott
kérelme alapján 300 000,- Ft összegű támogatást biz-
tosít. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonkenesei Állatvédő Egyesülete részére, a
beadott kérelme alapján 100 000,- Ft összegű támogatást
biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Fürdőtelep Egyesülete részére, a beadott kérelme
alapján 1 380 000,- Ft összegű támogatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Római Katolikus Plébánia Magyarok Nagyasszo-
nya Katolikus Karitasz részére, a beadott kérelme alapján
130 000,- Ft összegű támogatást biztosít. 
Kéri, hogy a támogatási kérelmet a Római Katolikus Plé-
bánia Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz névre
módosítsák.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egye-
sülete részére, a beadott kérelme alapján 1 500 000,- Ft
összegű támogatást biztosít. 
8./ A ZENTAI-SPORT KFT-VEL STRANDKÉZILABDA VERSENYEK

MEGSZERVEZÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA KÖTÖTT HASZNÁLATI

SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert,
hogy a Zentai Sport Kft.-vel (székhely: 1171 Budapest,
Fuvaros u. 14.,) strandkézilabda versenyek megszerve-
zésére és lebonyolítására használati szerződést kössön
az előző szerződéshez képest ugyanazzal a tartalommal,
de a minimum és maximum rendezvénytartás időtarta-
mának kivételével. 

2017. JÚNIUS 21.

1./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ÉPÍ-
TÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/2014. (XII.
08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA, HATÁROZATHO-
ZATAL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balatonakarattya Településszerkezeti tervéről
szóló 12/2016. (II.18.) önkormányzati határozattal elfo-
gadott Településszerkezeti tervét a következőképpen mó-
dosítja:
1. A területfelhasználás változása:
1.1. Balatonakarattya Bakony utca, hrsz. 2385/1 telek
(óvoda telke) hétvégi házas üdülőterületből település-
központ vegyes területbe kerül átsorolásra.
1.2. Balatonakarattya 3627 hrsz.-ú telekből 224 m2 terület
hétvégiházas üdülőterületből közlekedési célú közterü-
letbe kerül átsorolásra
2. Jelen határozat mellékletei:
2.1. Rajzi melléklet: Balatonakarattya község Település-
szerkezeti terv tervlapjainak módosításai (rajzi mellék-
letek):
2.1.1.TSZT/1/2017mód jelű településszerkezeti tervmó-
dosítás 
2.1.2. TSZT/2/2017mód jelű településszerkezeti tervmó-
dosítás
3. Az 1. pont szerinti módosítások során újonnan beépí-
tésre szánt terület nem kerül kijelölésre. Ezért a vonat-
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kozó jogszabályok szerint a biológiai aktivitásérték vál-
tozása nem volt vizsgálandó, ezért jelen módosítás kö-
vetkeztében értéke a közigazgatási területen nem válto-
zik.
4. Jelen határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azok-
kal együtt alkalmazandó. A hatályba lépéssel egyidejűleg
a 12/2016. (II.18.) Önk. határozattal elfogadott Telepü-
lésszerkezeti tervlap a módosítással érintett területeken
hatályát veszti, helyébe a jelen határozattal elfogadott
TSZT/1/2017mód és TSZT/2/2017mód jelű módosított
tervlapok szerinti megállapítások lépnek. 
5. Jelen határozat a jóváhagyástól számított 15. napon
lép hatályba.
A képviselő-testület a rendelet módosítását elfogadta. 
2./ MOHÁCSIBE KFT. EGYEDI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁSA TÁRGYÁ-
BAN TÁMOGATÓI NYILATKOZAT. 
A képviselő-testület - amennyiben Szabó Zoltán főépítész
nyilatkozik, hogy a Mohácsibe Kft. által kialakítandó
egyedi szálláshely nem tér el a Helyi Építési Szabályzattól
- támogatói nyilatkozatot ad ki a kérelmező részére. 
A támogató nyilatkozat a kérelmező kérésére a VP6-
6.4.1-16 kódszámú pályázathoz szükséges. 
3./ FEIND PÉTER EGYEDI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁSA TÁRGYÁBAN

TÁMOGATÓI NYILATKOZAT. 
A képviselő-testület - amennyiben Szabó Zoltán főépítész
nyilatkozik, hogy Feind Péter által kialakítandó egyedi
szálláshely nem tér el a Helyi Építési Szabályzattól - tá-
mogatói nyilatkozatot ad ki a kérelmező részére. 
4./ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI KIÍRÁS A BALATONI STRANDOK

FEJLESZTÉSE CÍMŰ, BTSP-1.1-2016 KÓDSZÁMÚ TÁMOGATÁSI

KONSTRUKCIÓRA.

1. Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő
a „Balatoni strandok fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 kód-
számú támogatási konstrukció” keretében megvalósí-
tandó Bercsényi strand napozóterasz felújítása, karban-
tartása építési beruházás tárgyában a Kbt. Harmadik
Rész 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el
az 52/2017. (V.4.) számú önkormányzati határozatában.
2. A közbeszerzési eljárás un. feltételes közbeszerzési eljá-
rás, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül kiírásra.
A közbeszerzési eljárás megkezdésekor a közbeszerzési el-
járás eredményeképpen kötendő szerződésben foglalt el-
lenérték teljesítéséhez szükséges fedezet az eljárás megin-
dításakor még nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére. Az
önkormányzat (ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárás meg-
kezdését megelőzően - a 2. pontban meghatározott támo-
gatási konstrukció terhére - támogatásra irányuló igényt
nyújtott be a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-hez. Az
önkormányzat a támogatási igény el nem fogadását, vagy
az igényeltnél alacsonyabb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti, amelyre hivatkozva a Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pontja alapján (fedezethiány miatt)
a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
3. Amennyiben az önkormányzat részére a fedezet - a 2.
pontban meghatározott támogatási konstrukció terhére
- a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok alapján
az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem került bizto-
sításra, de az önkormányzat ennek ellenére nem nyilvá-
nítja eredménytelenné az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b) pontja alapján, akkor az önkormányzat köteles a köz-
beszerzési eljárás alapján a szerződés megkötésére. Ilyen
esetben az önkormányzat a Kbt. 135. § (12) bekezdése
alapján a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő fel-
tételeként köti ki, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt. a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet támo-
gatás keretében biztosítsa. Amennyiben a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség Zrt. a támogatást nem, vagy nem
az igényeltnek megfelelő összegben biztosítja, akkor a
közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés
nem lép hatályba, illetőleg a felfüggesztő feltétel legké-
sőbb 2017. augusztus 31-ig történő bekövetkezésének
hiányában a szerződés érvényét veszti.
4. Az önkormányzat, mint ajánlatkérő a közvetlen aján-
lattételi felhívást az alábbi öt gazdasági szereplő részére
küldi meg: 
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Mozaik Kft. 1182 Budapest, Halomi út 108.
Asz: 10659461-2-43 • Cjsz:01-09-161388
tel: 06309330723 • fax:0617810702
E-mail: mozaik@externet.hu
ügyvezető:Gyorsok Péter
Pe-Vi Design Kft.
1118 Budapest, Villányi u. 103.
HeavyTools 75 Kft. Csőszi Péter
8200 Veszprém, Viola u. 4126 hrsz.
Mobil ’99 Kft. 
8200 Veszprém, Kinizsi u. 49.
Adószám: 11823032-2-19
Erdélyi-Ép Kft.
8174 Balatonkenese, Fő u. 98.
Adószám: 14593459-2-19
5. Az önkormányzat elfogadja Fülöp Zoltán ügyvéd és
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (1024
Budapest, Kút u. 5.) árajánlatát a közbeszerzési doku-
mentumok (eljárást megindító felhívás, dokumentáció
és szerződéstervezet) elkészítésére, illetőleg a közbeszer-
zési eljárásban való közreműködésre, egyben megbízza
a közbeszerzési dokumentumok elkészítésével.

1. Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő
a „Balatoni strandok fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 kód-
számú támogatási konstrukció” keretében megvalósí-
tandó Lidó strand főépületének és vizesblokkjának át-
építése és külső fogadóterének felújítása építési beruházás
tárgyában a Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti hir-
detmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás lefolytatását határozta el az 53/2017. (V.4.) számú
önkormányzati határozatában.
2. A közbeszerzési eljárás un. feltételes közbeszerzési el-
járás, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül ki-
írásra. A közbeszerzési eljárás megkezdésekor a közbe-
szerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződésben
foglalt ellenérték teljesítéséhez szükséges fedezet az el-
járás megindításakor még nem áll az ajánlatkérő ren-
delkezésére. Az önkormányzat (ajánlatkérő) a közbeszer-
zési eljárás megkezdését megelőzően - a 2. pontban meg-
határozott támogatási konstrukció terhére - támogatásra
irányuló igényt nyújtott be a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség Zrt.-hez. A önkormányzat a támogatási igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél alacsonyabb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre

hivatkozva a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
(fedezethiány miatt) a közbeszerzési eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja. 
3. Amennyiben az önkormányzat részére a fedezet - a 2.
pontban meghatározott támogatási konstrukció terhére
- a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok alapján
az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem került bizto-
sításra, de az önkormányzat ennek ellenére nem nyilvá-
nítja eredménytelenné az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b) pontja alapján, akkor az önkormányzat köteles a köz-
beszerzési eljárás alapján a szerződés megkötésére. Ilyen
esetben az önkormányzat a Kbt. 135. § (12) bekezdése
alapján a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő fel-
tételeként köti ki, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt. a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet támo-
gatás keretében biztosítsa. Amennyiben a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség Zrt. a támogatást nem, vagy nem
az igényeltnek megfelelő összegben biztosítja, akkor a
közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés
nem lép hatályba, illetőleg a felfüggesztő feltétel legké-
sőbb 2017. augusztus 31-ig történő bekövetkezésének
hiányában a szerződés érvényét veszti.
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4. Az önkormányzat, mint ajánlatkérő a közvetlen aján-
lattételi felhívást az alábbi öt gazdasági szereplő részére
küldi meg: 
Mozaik Kft. 1182 Budapest, Halomi út 108.
Asz: 10659461-2-43 • Cjsz:01-09-161388
tel: 06309330723 • fax:0617810702
E-mail: mozaik@externet.hu
ügyvezető:Gyorsok Péter
Pe-Vi Design Kft.
1118 Budapest, Villányi u. 103.
HeavyTools 75 Kft. Csőszi Péter
8200 Veszprém, Viola u. 4126 hrsz.
Mobil ’99 Kft. 
8200 Veszprém, Kinizsi u. 49.
Adószám: 11823032-2-19
Erdélyi-Ép Kft.
8174 Balatonkenese, Fő u. 98.
Adószám: 14593459-2-19

5. Az önkormányzat elfogadja Fülöp Zoltán ügyvéd és
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (1024
Budapest, Kút u. 5.) árajánlatát a közbeszerzési doku-
mentumok (eljárást megindító felhívás, dokumentáció
és szerződéstervezet) elkészítésére, illetőleg a közbeszer-
zési eljárásban való közreműködésre, egyben megbízza
a közbeszerzési dokumentumok elkészítésével.
5./ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN

DÖNTÉSHOZATAL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény (a továbbiakban: Tktv.) szerinti Településképi Ar-
culati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatban úgy hatá-
rozott, hogy a hivatal kérjen be három árajánlatot a Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv elkészítésére. 
6./ GUMIRÁDLI STRANDON GYERMEKPANCSOLÓ VÍZJOGI LÉTESÍ-
TÉSÉRŐL DÖNTÉSHOZATAL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri a Pénzügyi – és Gazdasági Bizottságot, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet arról, hogy a Gumirádli
strandon lévő gyermekpancsoló vízjogi létesítésére ren-
delkezésre áll-e a tartalék terhére 5 millió + ÁFA összegű
keret.
7./ BALATONKENESE 3534/3 HRSZ-Ú ÉS A BALATONKENESE 3529
HRSZ-Ú INGATLANOK BÉRBEVÉTELÉRŐL ÉS BÉRBEADÁSÁRÓL DÖN-
TÉSHOZATAL. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy Balatonakarattya Község Ön-
kormányzata a Balatonkenese 3534/3 hrsz-ú és a Bala-
tonkenese 3529 hrsz-ú ingatlanokat (ún. Szilfa Kemping)
az MKB Üzemeltetési Kft-től (1134 Budapest, Kassák L.
u. 18.) bruttó 690 000,- Ft összegért 2017. szeptember
30. napjáig bérbe veszi. 
A fenti helyrajzi számú ingatlanokat Balatonakarattya
Község Önkormányzata a Faresoldi Kft. (1013 Budapest,
Attila út 65. I/7.) részére 2017. augusztus 31. napjáig
2 900 000,- Ft összegben, továbbá rendezvényenként 100
ezer forint összegben bérbe adja.
8./ ELEKTROMOS KISBUSZ BÉRLÉSÉRŐL DÖNTÉSHOZATAL. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a Nagy és Fiai Kft-től (1131
Budapest, Jász u. 179.) 400 000,- Ft + ÁFA összegért kis-
buszt bérel.
Az előterjesztésben lévő Személyszállítási szolgáltatás
nyújtásának feltételeiről szóló szabályzatot az alábbiak-
ban módosítja:
A 3. a.) menetrend pontban a 15-20 órát 16-20 órában
határozza meg. 20 óra után esti taxiként működik 1400,-
Ft/út áron, szállítható személyek száma: max. 7 fő.
A 4. pont jegyváltás, díjszabás a következővel egészül ki:
0-3 éves korig ingyenes. 
9./ URBAN FAMILY ZRT.-VEL A KONTÉNERKÁVÉZÓ ELHELYEZÉSÉRE

ÉS BÉRLETÉRE KÖTENDŐ BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL HA-
TÁROZATHOZATAL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy az Urban Family Zrt. részére
engedélyezi, hogy a Balatonakarattya 2759/17 helyrajzi
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számú önkormányzati területre konténerkávézót helyez-
hessen el a következő feltételekkel:
A konténerkávézó határozott időre, azaz 2018. október
31-éig helyezhető el.
A felépítmény elhelyezését 180 napig engedélyezi.
A hatósági építésügyi eljárást közben elkezdi. 
A bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása.

2017. JÚNIUS 28.

1./ A HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSÉRŐL, KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL, KAR-
BANTARTÁSÁRÓL ÉS ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGAL-
KOTÁSA.
Balatonakarattya község Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete megalkotta rendeletét.
2./ BERCSÉNYI STRANDON LÉVŐ TASLÁR HENRIK VITORLÁS ME-
NEDÉK BÉRLETI SZERZŐDÉSÉRŐL DÖNTÉS. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik vitorlás
Menedék bérleti szerződésének tárgyában egyeztetést kí-
ván folytatni a bérleti szerződés aláírására jogosult sze-
méllyel, mely egyeztetés után kerülhet sor a szerződés
megkötésére. 
3./ 2017. ÉVI MUNKATERV II. FÉLÉVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2017. évi munkaterv II. félévének módosítását
elfogadja az alábbiak szerint:
AUGUSZTUS

Az ülés tervezett napja: 2017. augusztus 30. 11.00 óra
1.ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

LAKÓHELYI KÖRNYEZET ÉRÉKELÉSE.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Sass Henrietta ea.
VEGYES ÜGYEK

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
SZEPTEMBER

Az ülés tervezett napja: 2017. szeptember 27. 11.00 óra
1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ REN-
DELET MÓDOSÍTÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Németh Erzsébet gazdálk.tan.
2. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉ-
NEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Németh Erzsébet gazd.tan.
3.TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELFOGADÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
4. VEGYES ÜGYEK

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
OKTÓBER HÓNAPBAN: Közmeghallgatás.
NOVEMBER

Az ülés tervezett napja: 2017. november 29. 11.00 óra
1.TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I-III. NEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
2.AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK

MEGALKOTÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
3. A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ-
SOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
4.HELYI ADÓRENDELET FELÜLVIZSGÁLATA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
5.BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZ-
TÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017. 
Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
DECEMBER

Az ülés tervezett napja: 2017. december 27. 11.00 óra
1. 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV ELFOGADÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
2. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK MEG-
TÁRGYALÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
3. VEGYES ÜGYEK.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
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Vakáció! Baj nélkül…
Vége a tanévnek, megkezdődött a nyári szünet. A gyer-
mekek kikerültek a biztonságot adó iskolafalak közül,
a szülőknek pedig gyakran nehézséget okoz elhelye-
zésük, állandó felügyeletük megoldása. Mindnyájunk
feladata, felelőssége, hogy felkészítsük a gyermekeket
az őket érintő veszélyekre, amelyek közül az áldozattá
válás megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók a
következők: 

• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól
látható helyen, ne adják oda idegeneknek. 

• Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetle-
nül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 

• Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak
meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás
céljából sem. 

• A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak
egyedül haza, hanem egymást védve-kísérve. 

• Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi
épségüket védjék. 

• Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112),
illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is. 

• Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, italo-
kat, kábítószereket, tudatmódosító anyagokat, mert
a hatásuk kiszámíthatatlan, és könnyebben válhat-
nak bűncselekmény áldozatává vagy elkövetőjévé.

• A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik
idejüket, ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos
elérhetőségét, tudják mikorra várhatók haza.

Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasznos el-
foglaltságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevé-
kenységet, a családért, lakóhelyi közösségért elvég-
zendő feladatokat.

A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában
jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetett-
sége. Ez a megállapítás igaz a közlekedési, az otthoni
és az egyéb balesetekre egyaránt. A tanítás befejezését
követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá,
figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel rendelkez-
nek, így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a

parkokban, játszótereken és az utak mentén, felügye-
letük nincs mindig megoldva.

A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen
alátámasztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári
hónapokban történik és a tragédiák száma is ekkor a
legmagasabb. Körükben a 10-14 éves korosztály tagjai
a legveszélyeztetettebbek. A személysérüléses közúti
közlekedési balesetek egyharmada nyáron éri a gyere-
keket, akik sérüléseiket ilyenkor leggyakrabban gép-
jármű utasaként szerzik. A nyári szünidőben gyako-
ribbak a kerékpáros balesetek is, az érintett gyermekek
40%-a ebben az időszakban sérül meg, magányos
(mint elesések, útról való letérések) vagy ütközés általi
balesetekben.

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt
felelőssége, hogy a nyári időszakban különösen

ügyeljenek a gyermekekre, akár az úton vagy annak
közelében, akár gyalogosan, akár kerékpárral

közlekednek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek
közlekedése kiszámíthatatlan, sokszor nincs
veszélyérzetük és gyakran kalandot keresnek.

Az internet használat veszélyeiről már beszéltünk eb-
ben az évben. Ezzel kapcsolatban az ORFK indított
egy kampányt, és havonta egy-egy témát feldolgozva,
új információkat, megelőzési tanácsokat tesz közzé a
honlapján: http://www.police.hu/hirek-es-informa-
ciok/bunmegelozes/aktualis/egy-honap-egy-tema-a-
biztonsagos-internethasznalatert

Az interneten való áldozattá válás megelőzésének
módja, hogy a szülők beszélgessenek a gyermekekkel
a világhálón látottakról, hallottakról, időnként kérjék
meg őket, mutassák meg a közösségi portálokon hasz-
nált profiloldalukat, és lehetőségeik szerint szabjanak
ésszerű határokat a világhálón töltött időnek.

Rendkívüli esemény mentes vakációt kívánok minden
családnak!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Vádemelési javaslattal zárult a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányságon a vizsgálat egy férfi ellen, aki Csajágon
egy autóból hangszóróval hirdette, hogy kiselejtezett
háztartási gépeket, bármilyen fém hulladékot vásárol.
Amikor a rendőrök igazoltatták, és elszámoltatták, hon-
nan származnak az utánfutón lévő készülékek, hűtő-
szekrény, mosógép, mikrohullámú sütő, bemutatott egy
OKJ-s bizonyítványt, amely veszélyes hulladék begyűjté-
sére, szállítására, kezelésére jogosítja fel. Erről a bizo-
nyítványról később kiderült, hogy ilyen nem is létezik,
így ellene hamis közokirat felhasználása miatt is indult
eljárás. Ismert a lényeg, hogy nem volt engedélye a veszé-
lyes hulladéknak minősülő, kidobásra szánt háztartási ké-
szülékek begyűjtésére.

Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A ház-
tartásokban keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszi-
kus, ételkészítéskor keletkező, szerves eredetű szemetet
sokan komposztálóban újra hasznosítják. Már egyre több
helyen találhatók a háztartási hulladék szelektív gyűjté-
sére szolgáló kukák, „szigetek”, ahol a műanyag (pl. össze-
taposott flakon), papír és üveg hulladékot külön-külön
lehet elhelyezni. De mi van a nagyobb elektromos eszkö-
zökkel, háztartási készülékekkel, elektronikai cikkekkel,
veszélyes anyagokkal, autógumival, vegyszerekkel, építési
törmelékkel, stb… ?

Ugye Önök is láttak már útmentén, erdőszélen kiszórt
ilyen hulladékot? És nyilván mindnyájan tudják, hogy

ezt nem szabadna megtenni, mert ilyenkor még a kör-
nyezet károsítása is a büntetést érdemlő szemetelő rová-
sára írható a hulladék, főleg a veszélyes hulladék sza-
bálytalan kezelése mellett. 

A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat.
Ilyenkor lehet megszabadulni a számunkra felesleges
dolgoktól. A kihelyezés pillanatától a közterület tulajdo-
nosának birtokába kerülnek ezek a bútorok, eszközök, gé-
pek, egyéb anyagok. Ilyenkor fel is hívják a lakosság fi-
gyelmét, hogy mit és hogyan lehet kitenni. A kidobott
hulladék elszállítására csak az önkormányzat által hiva-
talosan megbízott személynek, vállalkozásnak van joga.
Vagyis a „lomizás” tilos! Különösen, ha veszélyes hulla-
dékról van szó! Nem háztartási jellegű hulladékot még
speciális gyűjtő helyeken lehet elhelyezni, amelyeket hul-
ladékudvarnak szoktak nevezni. A hulladékkezelésről
szóló jogszabályok szerint még a saját kertünkbe kidobott
pl. hűtőt is el kell szállítani egy éven belül!

A tiszta környezetére igényes ember jó érzését bánja,
ha a szabadvizek tetején úszó, természetben eldugott
szeméttel találkozik. Felelőtlen, igénytelen, értelmetlenül
rongáló emberek állnak az ilyen szemetelés mögött. 

Az oktatási intézmények tananyagában kiemelt szerepet
kap a környezet védelme. Mi felnőttek, ne szégyelljünk tanulni
gyermekeinktől!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Tisztázzuk a szemetet!

PÁLYÁZATOK

A TOP-os megyei pályázatok közül második körben kí-
vánunk részt venni az alábbi két pályázaton:
TOP-2.1.3-16-VE1 - Települési környezetvédelmi infrast-
ruktúrafejlesztések
Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Balaton-
akarattya Község közigazgatási területén. Állomás utca
és környéke, valamint a Bercsényi lejáró és strand csa-
padékvíz elvezetése.
TOP-1.2.1-16-VE1 - Társadalmi és környezeti szempont-
ból fenntartható turizmusfejlesztés Balatonakarattya
Bercsényi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesz-
tése. Ránky Péter

ISMÉTELT FELHÍVÁS

Tudvalevő, hogy 2018-ban 90 éves évfordulója lesz Aka-
rattya (a Fürdőtelep Egyesület 1928) megalapításának.
Erre az alkalomra szeretnénk egy jubileumi kiadványt -
helytörténeti gyűjteményt összeállítani.
A kiadvány alapjában a dr. Koltay József által összegyűjtött
anyagaira épül fel. Kérünk még egyszer mindenkit, akinek
van valami hozzáteendő írásos, vagy képi anyaga, egyéb
relikviája Akarattya helytörténeti könyvéhez, jelezze!
A kiadványhoz dvd mellékletet is tervezünk az adatok,
képek, filmek és egyebek közreadásához.
Kérek mindenkit, hogy jelezze, mit tartana fontosnak
megjelentetni, ill. mihez van írásos, vagy képi anyaga!
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Asztalközösség
Bajban vagyok, hol is kezdjem? Ugyanis egészen nor-
mális és természetes dolgokról nem értekezik az ember,
mert azok szinte észrevétlenül bennük vagy velük élnek.
Számomra pici gyermekkorom óta magától értetődő
volt az asztalközösség, s amikor egyszer úgy látszott,
hogy kikerülök belőle, akkor nagy erőfeszítéssel magam
teremtettem meg azt. S hogy most mégis erről kezdtem
gondolkodni, sőt papírra is vetem eszmélődéseimet,
annak az egyedüli oka, hogy egyre gyakrabban talál-
kozom asztalközösség nélküli emberekkel. Nem elma-
gányosodott vagy magukra maradott emberekre gon-
dolok, hanem külső látszat szerint jól szituált csalá-
dokra. 

A minap az egyik közeli ismerősöm elmondta, hogy
kolléganői körében családjaikról beszélgettek. Ámulva
hallgatták, hogy náluk még a házas nagyfiú és nagylány

is gyakran helyet foglal férjével, feleségével és kicsi-
nyeikkel együtt – főleg vasárnapokon – a régi családi
asztal körül. Bizony olyankor vannak 10-12-en, s míg
a mama konyhájának illata átvándorol az ebédlőbe,
nemcsak az étvágy jön meg, hanem az a hamisíthatat-
lan „fészek-meleg” otthoni hangulat is, mely megnyitja
a szíveket és megoldja a nyelveket; s bizony hosszú
ideig senkinek sincs kedve megszakítani az együttlét
szellemi-lelki örömét.

Szóval hallgatták az elbeszélést a kolléganők, s olyan-
nak tűnt előttük, mint valami ismeretlen, de vágyva-vá-
gyott csoda, mert bizony ők nem ebben a légkörben ne-
velkedtek fel, és maguk sem képesek azt megteremteni. 

De hát hogyan megy ez nálatok? – kérdezett vissza is-
merősöm. Tudod, mi is vásárolunk – jött a válasz – elég
sokat. Főzünk finom ételeket. Teli van a hűtő és a bár-

14
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szekrény sok-sok finomsággal. De hát soha sem ülünk
le az asztalhoz egyszerre. Ki mikor hazajön, eszik, amit
talál; a családtagok meg is követelik a gazdag választékot.
Meg aztán a legkisebb…, én is azt akarom, hogy ő min-
dent megkapjon. Nagyon édesszájú, de már ki tudja ma-
gát szolgálni.

És mondd, hol esztek? Legalább az asztalhoz ül az,
aki eszik? – Á, dehogy. A férjem általában a TV-t nézi.
Nem szereti, ha zavarjuk. Ő ott, a fotelban eszik. A
mama a konyhában, a nagyobbik gyerek a számítógép
előtt, a kicsi pedig a szőnyegen. – És te? – Hát itt is,
meg ott is. – És mondd, mikor beszélgettek? – Úgy iga-
zából soha. Otthon már „félszavakból” is megértjük egy-
mást, hétköznap pedig levelezgetünk meg SMS-eket
küldünk egymásnak. De hát vannak nagyobb ünnepek
is, mint például karácsony, húsvét, stb. Néha ezek több
napos együttlétet tesznek lehetővé. Olyankor csak sike-
rül asztalközösségbe gyűjteni a tieidet? – Hidd el, még
akkor sem. 

Néztem beszédes kolléganőm arcát – mondta ismerő-
söm – s majd elszorult a szívem, de az övé is. Ez egészen
biztos, mert alig észrevehetően egy nagyon pici könny-
csepp jelent meg a szeme sarkában. Érzelemeit palásto-
landó gyorsan átváltott egy vidám témára, melynek fo-
nalát mindenki felkapta, de azért én titokban észrevettem
azt a kicsinyke ezüstös csillogást ragyogó kék szemének
árnyékában, s talán soha sem fogom elfelejteni. 

Mióta egyre több hasonló történet sejlik fel előttem,
úgy vélem, sokkal világosabban kirajzolódik a megoldás
lehetősége is. Csakhogy ez nem technikai kérdés: Végy

egy nagy asztalt, rakd tele finom ételekkel, parancsold
oda a tieidet, s a többi már menni fog magától. Nem,
nem. Ez biztosan nem ilyen egyszerű, mert lélek és
szellem is kell hozzá, s kevés csak egy családtag jó
szándékú erőfeszítése. Talán néhány megtapasztalt jó
példa a legfogékonyabb ifjú korban megteheti a ma-
gáét…? Meg aztán bízni lehet a „generációk lázadásá-
ban” is: mi jobban szeretnénk, mint amit idáig tapasz-
taltunk. Mindenesetre a jó asztalközösség témája az
egyik – de persze nem az egyetlen – alapvető forrás,
amelyből kiformálódhat a harmonikus, érett és boldog
ember.

Úgy látszik, hogy nem a véletlen szüleménye a külön-
böző kultúrák étkezési rítusai. Mély jelentőséggel bírt
Izrael fiainak egyiptomi báránylakomája és az ajtófél-
fákra kent vér ereje, vagy a manna a pusztában. Az
évenkénti húsvéti családi lakoma nemcsak a testet, ha-
nem egy egész nép szabadságtudatát erősítette. Jézus
tanítványaival elköltött húsvéti vacsorája mind a mai
napig hálaadásra (=eukarisztiára) indítja a keresztények
millióit nap mint nap, hogy ne csak „egyenek”, hanem
változzanak is meg, jobb, szentebb emberekké váljanak.
Szóval, míg mindezt végiggondoltam, szinte beleszédül-
tem. Én ugyanis ebben nevelkedtem, s mint valami ter-
mészeteset az életem részeként éltem meg. Oly magától
értetődő volt számomra, hogy szinte alig reflektáltam
rá, kicsit személytelen kincsként „birtokoltam”. Ez a
most személyesen átélt nagyszerűség hiányos volt ben-
nem. Bízom abban, hogy csak volt.

DR. BALÁZS PÁL

Augusztusi programok
az akarattyai római katolikus templomban

Augusztus 12. szombat: 10-17 óráig szentségimádás
Augusztus 13. vasárnap: 8 órakor búcsúi szentmise körmenettel

Augusztus15. kedd: Nagyboldogasszony, a templombúcsú ünnepe
Augusztus 20. vasárnap: 8 órakor Szent István király,

Magyarország fővédőszentjének ünnepe
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A Fürdőtelep egyesület közgyűlése
Amikor ez az újság az Önök kezébe
kerül – a lapzárta okán – már lebo-
nyolításra került a Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület 2017. évi köz-
gyűlése. 
A részleteket a következő számban
olvashatják majd, azonban fontosnak
tartjuk, hogy értesüljenek arról, hogy
mely témákat vetettünk fel a köz-
gyűlésen.
Ismerjék meg a javasolt napirendi
pontokat:
- 2016. évi közgyűlés után belépett
új tagok felvétele
- Elnökségi beszámoló a 2016. évben

végzett munkáról, a beszámoló el-
fogadása

- Beszámoló a 2017. év eddigi és ter-
vezett programjairól 
- Tervek 2018 évre
- Döntés közhasznú egyesületté vá-
lásról
- Az egyesület tisztségviselőinek

megválasztása (elnökség, felügyelő
bizottság)

- Alapszabály módosítása (a közhasz-
núság miatt, és egyéb szükséges vál-
toztatások)
- Meghívott vendégek hozzászólása
- Tagok hozzászólása

- Szakosztályi kérdések
- Egyéb kérdések
Észrevételeit várjuk az akarattya-
furdo@gmail.com elérhetőségen.
Programjainkat megtalálja az aka-
rattyafurdo.wordpress.com honla-
punkon és a Facebook-oldalunkon.
Tagdíját befizetheti csekken, vala-
mint átutalással is a Balatonakaraty-
tyai Fürdőtelep Egyesület OTP-nél ve-
zetett 11712004-20074360 sz. szám-
lájára. Az egyesület céljait támogató
minden befizetést és pénzügyi segít-
séget előre is nagyon köszönünk.

Köszönettel: Elnökség

Nem hagyhattuk ki idén sem ezt a
nagyszerű alkalmat főzési tudomá-
nyunk bemutatására. A korábbi ha-
sonló versenyeken is szép eredménye-
ket értünk el, pl.: a 2016-os majálison
és a Honvéd Üdülő őszi hurka- és kol-
básztöltő versenyén, de most felül-
múltuk eddigi önmagunkat.

Fantasztikus borjúpörköltünk el-
hozta az első díjat - és szerénytelenség
nélkül mondhatjuk, hogy teljesen
megérdemelten. De itt még nem volt
vége, mert a fiatal csapattagok által
kitalált és kivitelezett roston sült ham-
burger a zsűri különdíját hozta el.

Idén az időjárás viszonylag kegyes
volt hozzánk. Csak az előkészületek
idején kaptunk néhány záport a nya-
kunkba, utána kifejezetten jó időben
élvezhettük a főzőcskézést, a műsort
és a kóstolgatást.

Ízek, borok, hangulatok 2017-ben is
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Gyönyörű vitorlázó időben június 24-
én a Taslár Henrik Vitorlás Menedék
lakói részvételével megtartottuk az első,
igazságtalan vitorlás versenyünket.

A kikötőmedence előterében kitű-
zött rajtvonalról 12 hajó rajtolt az
aligai kikötő közelében horgonyzó
bója-hajó felé kellemes, negyed szél-
ben. Az északiasodó szél lassan visz-
szafordult nyugatiasra, ezért azok
jártak jól, akik a part közelében vi-
torláztak a kenesei bója irányába. In-
nen, bő szélben lehetett hajózni a
célvonal felé. Az első pár hajó egy
órán belül célba is ért.

Jó verseny volt, bár kezdetben nagy
volt az izgalom, mert a csapatok na-
gyobbik része még soha sem vitorlás
versenyzett. A rajtnál és az aligai bó-

jánál volt egy kis kalamajka, de min-
denki szépen megoldotta a váratlan
nehézségeket. Innen aztán igazi
örömvitorlázás volt egészen a befu-
tóig.

Este a szaletlinél sütögettünk és be-
széltük meg az élményeket, tanulsá-
gokat. Elhatároztuk, hogy jövőre
többször megrendezzük az igazság-
talan regattát.

Hogy miért igazságtalan? Mert az
almát a körtével bajos összehasonlí-
tani, bár mindegyik finom. Ilyen a

mi „vörsönyünk” is: jó játék. A kikö-
tőben különböző méretű, típusú vi-
torlások tanyáznak. Más kicsit a ke-
zelésük, sebességük, de ezen senki
sem problémázott, megpróbálta ki-
hozni a hajóból és a csapatból a leg-
jobb teljesítményt. Jól éreztük ma-
gunkat, jót játszottunk!

A Taslár Henrik Vitorlás Menedék
2017-es bajnoka Zömbik Attila és
családja az Oszi nevű 15-ös túra yolle
vitorlásukkal.

AViE/kovi

Az első bajnokságunk
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Korunk nagy kedvence lett indulása-
kor az Iwiw, majd a Facebook mint
kiváló közösségi portál. Arról is van-
nak történetek, hogy ki és milyen cél-
lal találta ki, de ahova torzult, az
egészen elképesztő. Nekem, mint hét-
köznapi felhasználónak természetes,
hogy az általam kedvelt hírportálo-
kat, illetve ismerőseim közlendőit el-
olvassam, képeiket megnézzem, és
esetleg váltsunk pár mondatot írás-
ban.

Viszonylag gyorsan megjelentek az
apró negatív változások, amikor szá-
momra általam ismeretlen személyek
ismerősként jelöltek,  vagy gyerme-
keim osztálytársai 8-12 évesen, 18
évesnek regisztrálva keveredtek fel a
nem nekik való tartalmak közé.

Közben az emberi gyűjtögető vágy
beindultával sokan ismerősként je-
löltek bárkit, hátha az visszajelöl,
és a saját ismeretségi köre nagysága
miatt talán többnek tud mutat-
kozni.

Rá kellett ébredni, hogy hatalmas
veszélyt jelent ezeknek az oldalaknak
a felelőtlen használata.

Rengeteg kiskorú gyerek beregiszt-
rált, felnőttnek mondva magát és
nem az általa hitt személynek írogat.
Sokszor csak reménykedünk, hogy
ezek a gyerekek megússzák a pedofil
támadásokat, esetleg szervkereske-
dők vadászatát, vagy csak simán be-
teg elmék zaklatását. A felnőtt, erő-
szakos képek, hírek is kellő tájékoz-
tatás nélkül csapódnak arcukba, ami
ki tudja, hogy később milyen torzu-
lásokat okoz személyiségük fejlődése
során.

Az idősek is megszenvedik a becsa-
pásra, lehúzásra szakosodott hamis
profilok ajánlásait. Gyógyítók, cso-
daszerek, örökélet, ingyen telefon,
csak engedj be az otthonodba, vagy
mond meg a bankszámlád kódját.
Reménykedik az ember,  hogy ebben
a rohanó világban talán már ki is ta-
lálták valamely súlyos betegség
gyógyszerét, ellenszerét, ezért gyak-
ran bedőlnek ennek a fajta átverés-
nek.

Ha tovább haladunk saját hírfolya-
munkon, rendre megjelennek a ha-
mis hírportálok, melyek a nevüket
úgy választották meg, hogy higgyük
azt, valamely hitelesebbnek mond-
ható médiaszereplő megosztásait lát-
juk. Elszabadult a like-vadászat, meg-
osztások kérése, még fizetnek is érte,
csak durranjon nagyot.

A politika persze itt is itt van, de a
kormányoldalt és az ellenzék csatáját
olvassa az, akinek tetszik.

Önkormányzati munkám és a kö-
zösségi oldalak: Igazából meglepe-
tések nem értek, apró tanulságokat

tartogatott, de nem az építő kriti-
kából.

Bármely önkormányzati fejlesztést
ugyanaz a pár ember kritizálja, ami
nem azért van, mert az adott fejlesz-
tés nem jó, vagy nem szakszerű, ha-
nem mert a választásokból megma-
radt önképzavaruktól szabadulni
képtelen emberek közösségbomlasztó
munkáját látjuk.

Azt, ha valami épül-szépül, szerve-
ződik Akarattyán azt továbbra is -
akár civil, akár önkormányzati szer-
vezés - szakemberek bevonásával va-
lósítjuk meg. Minden kérdésre van
válasz, semmi nem titkos.

A polgármester asszony, a hivatal,
a képviselők rendelkezésre állnak és
válaszolnak, de nem vesznek részt
egy sehova sem vezető vita éjszakába
nyúló, már-már az óvodás színvona-
lat tükröző kommentelgetésébe. 

Ha valakinek szakmai kifogása volt,
vagy van, esetleg csak érdeklődik, az
eddig is megtalált, felhívott, vagy be-
jött a hivatalba, és ezek hitelesek szá-
momra.

Akár szakmai, akár laikus, szívesen
tájékoztatunk bárkit.

Részemről nem az interneten élek,
hanem Akarattyán és ez a fontos.
Köszönöm azt a rengeteg tevékeny
órát, amit ezért a közösségért tettek
az itt élők, vagy itt nyaralók: ami va-
lódi emberi ismeretségekből áll, nagy
találkozásokról, beszélgetésekről szól
sok nevetéssel, mosollyal zajlik egy-
egy rendezvényen és az ember észre
sem veszi, hogy dolgozik, és valódi
értéket teremt.

ROZS PÉTER

A közösségi oldalak igazságtartalma
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Akarattya szerelmese ismét itthon
A hetes szám egy misztikus jegy. 

A mesékben közismertek a hét törpe, heted-hét ország,
hét testvér, hét év szolgálat, hétmérföldes csizma, a farkas
és a hét kis kecskegida, a világ hét csodája, a hét hét
napja, … fogalmak.

Akarattya szerelmesének Sorger-Babucs Erzsébetnek is
fontos lett ez a szám. Hét év után ismét elhozta képeit
Akarattyára.

A művésznőt igen szoros kapcsolat köti ide. 1960 óta
minden nyáron itt tölt néhány hetet Csaba utcai nyara-
lójukban, és 40 éve immár családja is örömmel vakációzik
Akarattyán. Nyelvi problémája senkinek sincs, hiszen
még német férje is megtanult magyarul, gyermekei pedig,
Sabina és Christian két nyelven nőttek fel.

Erzsébet 2015-ig informatikusként dolgozott München-
ben. Ezalatt csak szabad idejéből szakított időt a festésre,
művészeti továbbképzésre. A kitartó képzés és a festészet
nagy szeretete lehetővé tette számára, hogy 1999 óta
rendszeresen kiállítja műveit. Többek között München-
ben, Franciaországban és még Amerikában is bemutat-
hatta képeit. Afrika kivételével minden kontinensen van-
nak képeinek tulajdonosai.

Nagy elismerés számára, hogy 2012 óta a „Királyi jo-
gokkal felruházott Müncheni Művészi társulat 1868“
(Münchener Künstlergenossenschaft königlich privile-
giert 1868 = MKG1868) tagja lehet. Ezt a társulatot II.
Lajos német király ruházta fel különleges privilégiumok-
kal. A művészkör évi nagy kiállításain részt vehettek a
magyar festészet kiemelkedő alakjai, mint Munkácsy Mi-
hály, Szinyei-Merse Pál, Benczúr Gyula, Hollósi Simon
és még sokan mások. A társulat 2018-ban ünnepli 150
éves jubileumát. Sorger-Babucs Erzsébet immár, mint
elnökségi tag és a szervezet sajtófelelőse nemcsak mint
művész, hanem aktív szervezőként is tevékenykedik. Min-
den bizonnyal ő az első magyar művésznő, aki az elmúlt
150 évben az MKG elnökségi tagja lett. 

Erzsébet nemcsak művészi téren vállal közérdekű mun-
kát. 25 éve a Bajor-Magyar Fórum társasági szervezet fő-
titkára. A Fórum célja a magyar-német (bajor) kapcsolatok
elmélyítése, és a határon túli magyarok összefogása. A
jelenleg 260 fős társulat a legaktívabb és legrégebbi ha-
sonló jellegű szervezet Bajorországban. Sorger asszonyt
ezért a munkájáért 2015-ben Áder János köztársasági el-
nök a „Magyar Érdemrend lovagkeresztjével“ tüntette ki.

A művésznő napjai igen aktívak, de persze marad ideje
legkedvesebb tevékenységére, a festészetre is. Impresszi-
onista, naturalista képein közeli, távoli élményeit, tájakat,
virágokat, mezőket, parasztházakat és Japánban látott
pagodákat, stb. fest meg.

Akarattyára egy külön „kollekcióval“ készült. Képei tük-
rözik a Kisfaludy sétányról szinte méterenként a szemlélő
elé táruló újabb és újabb gyönyörű látványokat. A mű-
vészetek völgyében tett kirándulások, néhány erdélyi be-
nyomás, balatoni naplemente, Segesvár látképe és még
pár más téma festményben megörökítve ugyancsak Aka-
rattyára utazik. 

Az Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tagjaként Er-
zsébet nagy örömmel hozta el nekünk festményeit. Kü-
lönleges alkalom ez számára, mert ez az 50. kiállítása.

A honlapján és Facebookon további információk, kép-
anyagok láthatók: www.sorger-erzsi.de

https://www.facebook.com/elisabeth.sorger.10

KERÉKFY PÁL
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A tavaly megkezdett sorozatot folytatva, 2017-ben az
első zenével kapcsolatos beszélgetésen Pukánszky Béla
professzor, a neveléstörténet országos jelentőségű kuta-
tója, csellista volt a vendégünk. 

A beszélgetést - akárcsak az előző hármat a sorozatban -
kedves tagtársunk, Szabadyné dr. Békési Magdolna vezette,
aki kiváló művelője a zenepedagógiának, és jól ismeri Pu-
kánszky professzort. Tőle tudtuk meg vendégünk életének
fontos állomásait, és ő mutatta be vendégünket miután az
általa játszott Kodály Adagio hangjaira bejött közénk. Itt
érdemes megjegyezni, hogy Pukánszky Béla valószínűleg
az egyetlen magyar csellista, akinek évente két saját kon-
certje is van. Ez a felvétel is az egyik ilyen koncertjén készült,
2014 őszén a Szegedi Tudományegyetem dísztermében. 

Tudományos munkássága legtöbbször kiadott darabja
a Neveléstörténet című könyve, ami az emberiség törté-
nelmének kezdeteitől a közelmúltig terjedően mutatja
be és elemzi a nevelés módjait és szerepét. Nem véletlen,
hogy ilyen vaskos kötetet írt a témáról, mert kiemelkedő
fontosságúnak tartja, hogy a pedagógusok tanulmányaik
során megismerjék a nevelés és oktatás történelmét. Ez
a tankönyvként is használt munka ezt a célt szolgálja. 

Meggyőződése, hogy a pedagógusokat nem a mai tö-
megképzésben, hanem „manufakturális” jelleggel, a tanár
és a hallgató szoros együttműködésében, mintegy test-
reszabott módon kellene képezni. Ezt a Szegedi Tudo-
mányegyetem, általa 2007 óta vezetett Gyógypedagógus-
képző Intézetben a hiteles és meggyőző tudást közvetítő
oktatók segítségével valósítja meg.

Pedagógiatörténeti kutatásain belül elsősorban gyer-
mekkor-történeti, nőnevelés-történeti és gyógypedagó-
gia-történeti témákkal foglalkozik. Az érdekli, hogy mi-
lyennek látták az ép és a fogyatékos gyermekeket a szülők
és általában a felnőttek a különböző történeti korokban
és kultúrákban. 

Beszélt egyik fontos könyvéről, amiben a nőknek a ne-
veléshez és az oktatáshoz való hozzájutásáról, ennek
korlátairól és változásairól ír - ismét a történelmünk
kezdetéig visszanyúlva, de a modern korokat elemezve
részletesen (A nőnevelés története).

Természetesen erről a témáról is lenyűgözően beszélt,
és sok példával illusztrálta a nők helyzetét és annak vál-

tozását. Zenei példája a XIX. század első felében élt Elise
Barbier Cristiani csellista volt, aki az egyik első zenei
karriert elért nő volt. Meghallgattuk Mendelsshon hozzá
írt dalát: Für Fräulein Lisa Cristiani componirt. (Az ér-
deklődő további részleteket találhat a fenti könyvben és
ebben az előadásában: Romantika és nőnevelés.)

Másik, számára kedves és a pedadógusképzésben fontos
kutatási témája a gyerekekről kialakított kép a nevelés-
ben. Úgy gondolja, hogy a gyereknevelést nem lehet a
kor általános gyerekszemléletétől elvonatkoztatva meg-
ítélni, hiszen a világra jött gyerekek száma és a gyer-
mekhalandóság szintje is alapvetően befolyásolja, hogy
a gyerekre az „Isten adta, az Isten elvette, Istennek legyen
hála” szemlélettel vagy mint sajátos értékekkel rendelkező
lényre, aki már magában hordoz egy jövendő felnőtt em-
bert. (További részletek: A gyermek a 19. századi magyar
neveléstani kézikönyvekben.) 

Couperin zenéjét is hallhattuk előadásában, Dombi Er-
zsébet zongorakíséretével (François Couperin: Pièces en
concert), és Rachmaninov Vocalise című művét.

A beszélgetés során vendégünk beszélt a tanulmányait
és tudományos pályáját meghatározó emberekről, köztük
kiemelkedő tanárairól, és megismerhettük pedagógiai
nézeteit, hitvallását is. Nem rejtette véka alá véleményét
a felsőoktatás problémáiról és lehetőségeiről sem.

Vendégünk azt is elmondta, hogy az ilyen beszélgetések
egyáltalán nem tipikusak, és nagyon jónak és előremuta-
tónak tartja, ha egy település közössége ilyen szinten ér-
deklődik a kultúra iránt, és kezébe véve a kezdeményezést,
meghív előadókat. Nem tud arról, hogy lennének máshol
is ilyen rendezvények. (Ezért köszönettel tartozunk a soro-
zat létrehozójának és megszervezőjének, Szabady Magdi
tagtársunknak, aki eddig már négy kiváló művészt és tudóst
hozott el hozzánk, és hamarosan hozza az ötödiket is.)

A másfél órás találkozó végén Ránky Emőke, az egye-
sület ügyvezető alelnöke mondott köszönetet Pukánszky
professzornak és adta át szerény ajándékunkat az alka-
lomra, a névre szólóan felcímkézett bort. 

Pukánszky Béla tudományos műveinek, könyveinek jegy-
zéke megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tárában.
Koncertfelvételeit és kedvenc műveit megtalálhatjuk You-
Tube-csatornáján. KERÉKFY PÁL

Zenés beszélgetések
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Amint korábbi írásaimmal is hírül
adtam, a II. világháború Akarattyát
sújtó négy hónapos pusztítása után
a túlélő nyaralótulajdonosok és a
helybéli lakosok példamutató, ma
már hősi küzdelemnek mondható

helytállással a nagyfokú nélkülözé-
sek között, a háborús károk helyre-
állításával tudták a település életét
újraindítani.

Ennek egyik jelentős hajtóereje
(motorja) Talpag István mérnök
volt. Az ő vezetésével 1945 nyarán
megszervezett ifjúsági cserkészegye-
sület nagy tettrekészséggel, amely

futballcsapattal, négy télen át hoki
csapattal, zenekarral és kultúrcso-
porttal nagy hasznára volt a telepü-
lésnek. Ezt számos idősebb értelmi-
ségi személy is támogatta, ők közö-
sen biztosították - az úgymond ét-

len-szomjan az újjáépítést végző
akarattyaiak részére - a szórakozási
lehetőségeket is!

A zenét kezdetben e gombos tan-
góharmonika és egy thonet szék ülő-
kéje tette lehetővé. A harmonikán
Merey Győző és Spergli Imre játszott
felváltva, és Nagy József az akkori
telepőr a tenyerével verte a ritmust

a szék ülőkéjén. Ezt 1946-ban egy
kisbírói kutyabőrdob váltotta fel. A
hatféle tánc alaplépéseit Mérei Sán-
dor tanította meg 14 fiatalnak a fut-
ballpálya építése után hazafelé menet
az országút betonján.

Szacska, a Fővárosi Üdülőben állo-
másozó szovjet hadosztály őrmestere
(akinek az volt a feladata, hogy ún.
jó kapcsolatot tartson a civil lakos-
sággal) 1945 őszén, teherautón be-
állított egy pianínóval és azt pályin-
káért eladásra felajánlva.

Mondta, hogy ez kiváló hangszer,
mert Varga minyiszteré volt! Anatolij
főhadnagy barátjával hozták el, ezért
két liter pályinka jár.

Az ifjúsági egyesület vezetője és a
legidősebb, Don-kanyart megjárt
tagja, a 25 éves Mérei Sándor úgy
gondolta, hogy az ajánlatot el kell
fogadni, nehogy visszautasítás esetén
az üzlet az akkor szokásos lövöldö-
zéssel érjen véget.

Az üzleti tárgyalás során Nagy Jó-
zsef telepőr volt a tolmács, mert ő
tudott horvátul. A nyelvezet ugyan
nem egyezett, de az orosz Szacskával
mégis megértették egymást.

1945. korán beköszöntő telén meg-
jelent Akarattyán Bánát Buchner
Antal úr az esztergomi bazilika 62
éves karnagya az ifjú 26 éves sze-
relmével.

E kapcsolat miatt otthagyta család-
ját és a Hercegprimás úr is kitiltotta
őt Esztergomból!

Hogy meg ne fagyjanak, a Peredi-
éknél kaptak ideiglenes szállást.  Az
ifjúsági egyesület segítségét kérte a
háborúban öt helyen átlőtt Cica nevű

Egy „minyiszteri” zongora
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület nyári programdömpingjében
egy igen kellemesnek ígérkező kul-
turális esemény volt soron. 

Ezúttal is a Szépkilátás Bisztróba
hívtuk az érdeklődőket, a versek sze-
relmeseit, nem utolsó sorban Lukács
Sándor  Kossuth - és Jászai díjas mű-
vészünk kedvelőit, tisztelőit.

Az akkor még Színművészeti Főis-
kola évei után a Vígszínházhoz szer-
ződtette Várkonyi Zoltán ahonnan
Ő, azóta sem szerződött más társu-
lathoz. Elmondása szerint életére, pá-
lyájára 3 férfi volt nagy, meghatározó
hatással: Édesapja, Várkonyi Zoltán
színházigazgató és Kálnoky László
költő, műfordító.

Az est első részében saját, immár
6. verseskötetéből szavalt, olvasott
és értelmezett műveket. Mindezt na-

gyon kedves, közvetlen stílusban
tette a szép számú érdeklődő hall-
gatóság nagy örömömére. Beavatott
bennünket egy - egy vers megírásá-
nak előzményeibe, sokszor az életút
saját élményeit is megosztva ve-
lünk. Az előadást személyes törté-
netekkel fűszerezte és magánéleti
emlékeket, utazással kapcsolatos él-
ményeket  is hallhattunk szép szám-
mal a miskolci születésű vendégtől.
Olyan színész óriásokkal volt al-
kalma együtt játszani és ellesni tit-
kaikat, mint Páger Antal, Latinovits
Zoltán, Ruttkai Éva, Darvas Iván,
Benkő Gyula, Bulla Elma, Sulyok
Mária és mások.

Emlékezetes, érdekes  este volt, akik
eljöttek azok igazán kellemes él-
ménnyel gazdagodtak.

PÁLINKÁS FERENC

Lukács Sándor est

nyaralóépület - az Árpád utcán ma
is áll - lakhatóvá tételére. A kérés,
hat fiatalember kéthetes megfeszített
munkáját követő teljesítése után,
amikor az „ifjú pár” beköltözött, a
munkadíj fejében megígérte a kar-
nagy úr, hogy a résztvevőket megta-
nítja zongorázni. Néhány nap múlva
azzal próbálta elhárítani korábbi ígé-
retének teljesítését, hogy „fiaim én
csak egyházi zenét tudok zongorázni,
tánczenét nem!”

Ezért beszereztük a tánczenéhez
szükséges kottákat, amelyekből a
kedvünkért a karnagy úr tánczenét,
tangót, keringőt, csárdást, a foxtrot-
tot is megtanulta zongorázni.

Ezután pedig hat fiatalnak: Mérei

Miklósnak, Peredi Lászlónak, Lengyel
Jánosnak, Spergli Imrének, Taslár Ti-
bornak és Tosoki Zoltánnak hetente
kétszer zongoraleckét adott a kar-
nagy úr.

A tánczenéhez szükséges akkordo-
kat a lelkes tanulók gyorsan elsajá-
tították, és a zenekar fő hangszerével
a „minyiszteri” zongorával éveken át
tudták örvendeztetni az akarattyai-
akat. 1946 májusában a zenekar egy
hegedűművésszel is bővült (akit ré-
szegsége miatt Budapestről kitiltot-
tak), de Szabó Kálmán úr az első po-
hár bor elfogyasztásáig kiválóan
tudta emelni a zene színvonalát.

Talpag István1948-ban megpróbálta
felkeresni Varga, volt iparügyi mi-

niszter urat a zongora visszaszolgál-
tatása miatt, ő azonban csak a hoz-
zátartozókat tudta elérni. Ők azt
mondták, örültek, hogy a zongora
„ilyen jó helyre” került, használják
tovább is nyugodtan, hisz fizettek
érte.

Az ifjúsági egyesület tagjainak nagy
része tovább tanult, majd a politika
bekeményített és az egyesület 1949
végén megszűnt. 

A környék lakosságának éveken ke-
resztül nagy örömet szerző zongora
5 éven át gazdátlanul állt a Horváth
vendéglő, a mai Szépkilátás teraszán
és az idő vasfoga által szétrágva ke-
rült tűzifaként valamelyik kályhába.

TASLÁR TIBOR
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Értéktár
Balatonakarattya értéktára két értékes darabbal és né-
hány régi fényképpel gazdagodott.

Lakatos Bea ajándékozott egy Rákóczi és kapitányai c.
domborművet: 

A II. Rákóczi Ferencről készült vas dombormű négy
sarkában kapitányai: Bottyán János, gr. Bercsényi Miklós,
Bezerédy Imre, Andrássy I.

A dombormű alkotója Kallós Ede a magyar szobrászat
jó nevű, megbecsült művésze (1866-1950), számos nagy
munka készítője, a budapesti Batthyány-téri Kölcsey szo-
bor és a Vörösmarty-téri Vörösmarty-szobor társalko-
tója.

A domborművet annak idején a Tolnai Világlapja aján-
dékozta előfizetőinek.

Már csak ezért is figyelemre méltó ez a dombormű, és
mindenképpen értékes, mert elképzelhető, hogy akár va-
lamely közgyűjteményt is érdekelhetné. 

Dr. Nagy Miklós világosi orvosa a Rákóczi fa egy értékes
eredeti darabját ajándékozta Balatonakarattyának.

A komáromi Katarina Schwarzová, akarattyai nyaraló-
tulajdonos a Csaba utcából ajándékozta a mai napig is
álló nyaralóépületek eredeti fényképét. Elmondása szerint
az egyik épület neve lakhelyükre utal, a Duna menti vá-
rosunkra: Nagy-Komárom - Kis-Komárom.

Megkaptuk még a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület 1933. évi 291. számú egyesületi tagsági igazolvá-
nyát.

Tisztelt Olvasók! 
Ha Önöknek is van hasonló közzétehető Akarattyát

érintő relikviája, fényképe azt örömmel tesszük közzé
újságunkba.

RÁNKY PÉTER
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Ideális időjárás várta a közel 100
„versenyzőt” Balatonakarattyán a Kis-
faludy sétányon. Azért gyűltünk ösz-
sze, hogy hagyományteremtő szán-
dékkal fussunk egy kicsit (vagy na-
gyobbat) ezen az egyedülálló pano-
rámájú helyen. Nem volt ez verseny,
inkább az volt a cél, hogy együtt le-
gyünk, és megmutassuk azoknak is
a magasparton való futás (vagy séta)
szépségét, akiknek ez még nem szo-
kásuk.

Tetszőleges távot lehetett futni, 500
méter és 6 km közöttit vállaltak a
benevező sporttársak, de az 500 mé-
terekből inkább bő kilométer lett.
Volt olyan, akinek ez éppen elég volt,
különösen, ha gyerekkel a nyakában
teljesítette. Mások a reggeli futásuk
után, levezetésül futottak még egyet
ebben a jókedvű közösségben.

Boldog, sok esetben boldogan le-
vegőt kapkodó arcokat lehetett látni,
mindenki jól érezte magát (ha ki-
fulladva érkezett, akkor is). A Hon-
véd Üdülő által biztosított egészség-
ügyi sátorba senkinek se kellett be-
mennie.

Bízunk benne, hogy sokaknak válik
szokásává a magasparton való séta
és futás! A „verseny” végén minden-
kinek jól esett a víz, a palacsinta, és
örömmel vették át az erre az alka-
lomra készített hűtőmágnest is.

Jövőre folytatjuk! 
A Balatonakarattyai Fürdőtelep

Egyesület szervezte az eseményt, ta-
pasztalt sportvezető tagtársunk, Sze-
les Dezső irányította a lebonyolítást.
Segítségünkre volt az önkormányzat,
a polgárőrség, a rendőrség és a Hon-
véd Üdülő. Mindenkinek köszönjük a
magunk és a résztvevők nevében is!

KERÉKFY PÁL

Fürdőtelep egyesület futóversenye
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület idei második
nagy sporteseménye a FÜGGETLENSÉG NAPI ÚSZÁS
volt. 

Tavaly elfújta szél, a másodfokú viharjelzés miatt nem
lehetett megtartani, de ebben az évben kegyes volt hoz-
zánk az időjárás és a viharjelző szolgálat. 

Már kilenc órakor, a regisztráció kezdetén sokan ér-
keztek, és a végül 120 felett volt az indulók (és megérke-
zők) száma. Páran elfelejtették, hogy érkezés után vissza-
vártuk őket a pulthoz, ezért őket a vízimentők és a ver-
senyt biztosító hajós önkéntesek nagy erőkkel keresték,
de szerencsére vaklárma volt, végül mindenki előkerült. 

Jó volt látni az örömteli arcokat, a jóleső fáradtságot a
versenyzők arcán! Minden indulót erre az alkalomra ké-
szített kerámia plakett és hűtőmágnes várt a visszaérke-
zéskor. Utána dinnye, alma, zsíros kenyér és természete-
sen ásványvíz segített az elektrolit és energia visszapót-
lásában. 

A résztvevőktől a helyszínen és a Facebookon is sok
kedves köszönetet kaptunk, és ez nagyon jól esett a szer-
vezőknek, akik kemény munkával szervezték meg és bo-
nyolították le ezt a sportmegmozdulást. 

Az volt a célunk, hogy sokan leljék örömüket a közös moz-
gásban, élvezzék a Balaton adta csodálatos lehetőségeket.

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület szervezte az
eseményt, tapasztalt sportvezető tagtársunk, Szeles Dezső
irányította a lebonyolítást. Segítségünkre volt az önkor-
mányzat, a rendőrség, a Honvéd Üdülő, Bercsényi strandi
vízimentő. Köszönjük a Taslár Kikötőlakók és Kovács László
(Kovi) segítségét. Köszönettel tartozunk Téli Attilának a
BFYC kikötőmesterének is, aki motoros ellenőrzéssel biz-
tosította a pályát. A sok önkéntes segítő nélkül nem tudtuk
volna ilyen professzionális szinten lebonyolítani a versenyt. 

Mindenkinek köszönjük magunk és a résztvevők nevé-
ben is! Mindenkit várunk 2018-ban is!

KERÉKFY PÁL

Ezt jól megúsztuk!





SPORT 2017. július–augusztus

28

Az idei nyári kánikulában jól esik egy
kis hűsítő téma, mondjuk egy jeges
sportág, a jégkorong. Beszélgető part-
nerem korosztályának legígéretesebb
tehetsége volt és a cikkből kiderül,
hogy nem csak rajta múlott, hogy leg-
merészebb álmai nem valósultak meg.
Ennek ellenére szép pályát mondhat
magáénak. Ő BORBÁS GERGELY, 42
szeres válogatott jégkorong csatár, je-
lenleg a Dunaújvárosi Acélbikák játé-
kosa. 
1. Miért pont a jégkorongot válasz-
tottad? 
Nem én választottam, a jégkorong vá-
lasztott engem. A döntés nagyon ko-
rán, már 4 és fél éves koromban meg-
született. Abban az időben nagybátyám, Szeles Dezső az
Újpesti Dózsa vezető edzője és a magyar jégkorong válo-
gatott szövetségi kapitánya volt. Édesapám elvitt egy Új-
pest-Fradi jégkorong rangadóra, ahol akkoriban nagy
tömegek szurkoltak. Engem igazság szerint a lovas rend-
őrök látványa fogott meg. Apukám akkor megkérdezte,
hogy kipróbálnám-e ezt a sportot? Másnap már a jégen
voltam.
2. Sportpályafutásod főbb állomásai?
Az Újpestben nevelkedtem. 17 évesen kettős játékenge-
déllyel a Szeged színeiben kezdtem a felnőtt pályafutásom.
Majd a Ferencváros csapatába igazoltam, ahol bemutat-
koztam az Interligában is. A kedvezőtlen légkör miatt és
az Újpest invitálására visszatértem hozzájuk. Dunaújvá-
rosban három szép és hasznos évet töltöttem. Innen a
második évben 20 évesen bekerültem a felnőtt váloga-
tottba. Dunaújvárosban egyszer magyar bajnokságot, há-
romszor magyar kupát nyertem, bekerültünk a Konti-
nentális Kupa 3. fordulójába magyar csapatként először.
A Kontinentális Kupa a hokiban olyan, mint a fociban az
Euro Liga vagy régen az UEFA Kupa. Itt olyan erős csa-
patokkal, mint a Pozsony, a Sokol Kiev és a Villach ját-
szottunk és helytálltunk. Székesfehérváron egy évet töl-
töttem, ahol szintén magyar bajnok lettem. A Székesfe-

hérvárral is játszottam a Kontinentális
Kupa négyes döntőjében a Dinamó
Moszkva, a Zólyom és a Milánó ellen.
Ezekben a csapatokban számos világ-
bajnok és NHL játékos szerepelt, eb-
ben az évben volt ugyanis az NHL loc-
kout, amikor a legtöbb NHL játékos
Európában játszott. 
Négy év vidéki kitérő után visszatér-
tem Újpestre. 5 évig játszottam Új-
pesten, de az újpesti csapat helyzete
meggyengült és kénytelen voltam vál-
tani. Több ajánlat közül a Fradiét fo-
gadtam el, itt 4,5 fél évet töltöttem. 
Jelenleg a Dunaújvárosi Acélbikák ak-
tív játékosa vagyok, itt utánpótlás ed-
zőként is számítanak a munkámra.

3. Mi volt a legnagyobb sikered?
A 2008-2009-es szezonban kupadöntőt játszottunk az
Újpesttel, bár nem nyertük meg, de engem választottak
a legjobb csatárnak. Sikernek számítom, hogy 42-szer
ölthettem magamra a magyar válogatott mezét. 
4. Ki vagy mi inspirált, hogy a sportban érj el sikereket?
Tudat alatt mindig éreztem és később is meggyőződésem
volt, hogy a sport az én utam. Ígéretes tehetségnek tar-
tottak, de sajnos nem volt olyan mentorom, aki ki tudta
volna hozni belőlem a legjobbakat és a sérülések is gyak-
ran közbeszóltak.
5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
Nagyon sok sérülésem volt, többet voltam kés alatt, mint
egy rúd szalámi szeletelve. Rengeteg térd, boka, váll és
egyéb sérülésem és műtétem volt, de soha nem gondol-
tam, hogy abbahagyom. Mindig talpra álltam és vissza-
tértem.
6. Ha nem a jégkorongot választod, melyik sportágban
próbáltál volna szerencsét?
Talán labdarúgó vagy teniszező lettem volna. Édesapám
is focizott, és én is sokat rúgtam a labdát a grundon.
Mai napig is szeretem kergetni a labdát ilyen-olyan for-
mában. Szívesen nézem a jó labdarúgó mérkőzéseket,
figyelemmel is kísérem a nemzetközi élmezőnyt.

Játékosportré 10 kérdéssel
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7. Mire vagy a legbüszkébb?
A családomra. 
8. Ha nem sportolsz, mivel foglalkozol szívesen?
Utazni szeretek nagyon, világot látni. Mennyasszonyom-
mal lenni, barátaimmal szórakozni. Néha-néha előveszem
még a régi szenvedélyemet az X-boxot is. 
9. Mik a terveid a jövőre vonatkozóan?
Hét éve foglalkozom gyerekekkel edzőként az aktív spor-
tolás mellett. Tervezett közelgő visszavonulásom után
edzőként szeretném folytatni a karrierem, amiben már
szép eredményeim vannak.
Dolgoztam már felnőtt férfiakkal, kipróbálhattam magam
a MOL-liga kispadján is és női nemzetközi bajnokságban
is vezettem csapatot, pozitív élményekkel, sikerekkel. Ter-
veim megvalósítását elősegíti, hogy idén felvételt nyertem
a Testnevelési Egyetem jégkorong szakedzői szakára, me-
lyet idén indított először az egyetem.  
10. Mit jelent számodra Akarattya?
Akarattya az otthonom, gyerekkorom és kamaszkorom
legszebb emlékei idekötnek. Ha kikapcsolódásra, szere-
tetre és melegségre vágyom, ide térek haza!
Gergő köszönöm az interjút és kívánom, hogy a jövőre
szövögetett álmaid valóra váljanak!

VENTICS ÁGNES, AZ ÉDESANYA

Akarattya Kupa 2017
1. Sipos Árpád – Muszka Lóránt (Szeged, Budapest)

2. Odnoga Mátyás – Tömböly Dávid (Győr)
3. Pozderka István – Kántor István (Szolnok)

4. Baumann Marcel – Vaszil Dániel (Akarattya)

Balatonakarattya idén is részt vesz a Mozdulj Balaton
sportmozgalomban. Ennek keretében az alábbi sportesz-
közök kerültek strandjainkra:
1 pár fém vízilabda kapu, 1 db fém vízi kosárlabda áll-
vány, 1 db vízi állványos röplabdaháló, 1 pár felfújható
vízilabda kapu. A programnapok általában 14 órakor
kezdődtek 9 alkalommal.
A Mozdulj Balaton részletes programja a Bercsényi stran-
don található. RÁNKY PÉTER

Mozdulj Balaton



Újságunk címe érzékeltetni kívánja, hogy ez egy „napló”, melyben minden, az adott hónapban 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, főszerkesztő

Tisztelt Olvasóink!
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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 példányszámát az igényeknek megfelelően változtatjuk. Újságunk terjesztését ezért át-
szerveztük. Az újságot a következő helyekre tesszük ki: önkormányzat, Szépkilátás Bisztro, Akarattya klub,
Posta, Hanák ABC, Vollár zöldésgbolt, Focus Coop Bt. (Balla), Lila ABC, Honvéd ABC, nyáron a strandok
pénztárainál.
Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak 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
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
és képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján):
szerdai napon: 14.00–16.00
minden pénteken 16.00–18.00
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, 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. Gyürüs Ervin 
☎ 88/491-683

Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek:       8.00–18.00
Nyáron (június 1.- augusztus 31.):
Hétfő-vasárnap: 8.00–19.00

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

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88/481-811, 20/484 8824

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

Polgárőrség ☎ 70/574-8343

Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971

Vízirendőrség:
Siófok ☎ 84/310-712

Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság: ☎ 88/590-625

Vasútállomás: ☎ 88/481-017

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

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

Főgáz:
☎ 40/474-474

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

Református Lelkészi Hivatal:
☎ 88/481-348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
☎ 88/481-146

Balatonakarattya területén
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020, 06 88-656-677,
20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

Közérdekű információk
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Akarattya QR kódjai
Elkészült Balatonakarattya és a Fürdőtelep Egyesület

QR kódja, melyet okos telefonnal leolvasva az érdeklődők
a megfelelő honlapokra juthatnak el.

Kárpátaljai gyerekek Akarattyán


