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Szeretettel köszöntöm a gyermeke-
ket, a szülőket, a nagyszülőket, a déd-
szülőket és minden kedves vendéget
ezen a szép májusi napon!

Balatonakarattya községben a 0-18
éves korú gyermekek száma 110 fő.
Önkormányzatunk kiemelt figyelmet
fordít a településen élő gyermekekre.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy a
2016-ös évben 58 gyermeket része-
sítettünk beiskolázási támogatásban
és a felsőoktatásban tanuló gyermek-
ről sem feledkezünk meg és támo-
gatjuk Őket tanulmányaik befejezé-
séig. A gyermekek születését önkor-
mányzatunk rendeletében anyagilag
támogatja.

Örüljünk ennek a csodás gyermek-
napnak, ennek a „SZERETET-NAP-
NAK”, mert egy okkal több, hogy bol-
dogan együtt lehessünk a gyermeke-
inkkel! 

Megkülönböztetett figyelemmel ve-
gyük körül őket! Legyen ez a nap
ajándék számukra.

A településen hagyomány már,
hogy megünnepeljük az előző év má-
jusától a mai napig született gyer-
mekeket, és egy macit helyezünk fel
az emlékfára, amin feltüntetjük a
gyermek nevét, majd megkérjük a
szülőket, hogy közösen ültessék el a
babák rózsakertjében a gyermekük
születését jelképező rózsát. 

Ebben az évben 11 gyermeket ün-
neplünk:

Kisfiú
Steininger Somát, aki 2016. május

23-án született
Karádi Benedeket, aki 2016. június

11-én született
Sebő Benjamin Gyulát, aki 2016.

augusztus 27-én született 
Méhész Regőt, aki 2016. november

21-én született 
Berta Dominikot, aki 2017. február

27-én született

Mihaleszkó Nimródot, aki 2016.
szeptember 12-én született

Horváth Örsöt, aki 2016. november
08-án született

Kislány 
Takács Dorkát, aki 2016. július 26-

án született 
Juhász-Buday Jázmint, aki 2016. au-

gusztus 1-én született
Seregélyesi Rozália Zsuzsannát, aki

2017. január 12-én született 
és Meszlényi Lilit, aki 2017. április

25-én született

Isten éltesse Őket! Az önkormány-
zat nevében jókívánságaimat szeret-
ném kifejezni a babáknak és a szüle-
iknek.

Külön köszönetet szeretnék mon-
dani azoknak, akik a rendezvényt tá-
mogatták: Jozi élelmiszerbolt Ber-
hida, Pelso-Market, Hanák ABC, Vol-
lár György vegyeskereskedés, Lila
ABC, Gyula Művek, Ford Solymár,
Szépkilátás bisztró.

Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony
gyermeknapi köszöntője
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– Kicsoda Ács Gábor?
– 1961. május 18-án születtem a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bal-
kányban, egy dolgos paraszt házas-
pár kilencedik gyermekeként. Én vol-
tam a legkisebb gyerek a családban,
és ahogy az a mesékben is lenni szo-
kott, már igen fiatalon nyakamba
vettem a világot, és felköltöztem Bu-
dapestre. A középiskolai évek után
gyógyszergyárakban dolgoztam,
majd a hivatásos katonai szolgálatot
választottam. A későbbiek során sze-
reztem két diplomát és beindítottam
a saját vállalkozásomat. 2007-ben
lettem a Honvéd Üdülő igazgatója,
ami egy rendkívül hálás megbízatás
volt a számomra. Munkámat szak-

mai megbecsülés és a vendégek elé-
gedettsége övezte, így nívós hagya-
tékot hátrahagyva adtam át a stafé-
tát az utánam jövőknek 2012-ben.
Azóta az időmet a vállalkozásomra,
Akarattyára, és legfőképp a csalá-
domra fordítom.
– Mutassa be a családját!
– Feleségemmel idén tartjuk 33. há-
zassági évfordulónkat. Kapcsolatunk
két csodálatos gyerekkel ajándéko-
zott meg. Lányunk most már nem-
csak felnőtt nő, hanem egyben anya
is, ami nekünk is hatalmas boldog-
ság, hiszen az unokázással újraél-
hetjük mindazokat az örömöket,
amiket egy kisgyerek jelent a család-
ban. Fiúnk egyelőre még csak a mun-

kájában sikeres, de remélhetőleg
előbb utóbb, ő is megajándékoz min-
ket néhány gyerkőccel.
– Mióta van kapcsolata Balatonaka-
rattyával?
– 2008-ban lettem hivatalosan is ba-
latonakarattyai lakos, de egész fel-
nőttkoromban szoros kapcsolatot
ápoltam a településsel. Katonaként
gyakran jártam ki az üdülőből a Ma-
gas-partra, fiatalként a feleségemmel,
később az egész családdal. Mindig is
otthon éreztem magam Balatonaka-
rattyán, ezért igen nagy boldogság
volt végre leköltözni, amint lehetővé
tette a karrierem.
– Miért vállalt szerepet az önkormány-
zati munkában?
– Születésemtől kezdve belém nevel-
ték, hogy legyek dolgos és tevékeny
ember. Biztos alapja a családnak,
hasznos tagja lakóhelyem közösségé-
nek, és az egész magyar társadalom-
nak. Számomra természetes volt,
hogy ott segítek a településnek, ahol
csak tudok. Logisztikai vezetőként,
majd üdülőigazgatóként közel annyi
embernek a munkáját szerveztem,
vagy voltam hatással az életére, mint
ahányan a településünkön laknak. El-
sajátítottam a szervezéshez és az irá-
nyításhoz szükséges kompetenciákat,
amiből remélem az akarattyai lako-
sok is minél többet érezhetnek majd.
– Mit tart a legértékesebbnek az élet-
ében?
– Nagyon büszke vagyok az eddig el-
végzett tanulmányaimra, szakmai
karrieremre, de igazi büszkeséggel a

Beszélgetés Ács Gáborral a településfejlesztési
bizottság kültagjával
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családom tölt el. Nemcsak a gyere-
keimre és az unokámra, de a felme-
nőkre is végtelenül büszke vagyok,
akik stabil, és mélyre törő gyökerei
életünknek. Sokat tanulhatunk
mindannyian apáinktól és nagyapá-
inktól a munka és tisztesség dolgá-
ban, valamint anyáinktól és nagy-
anyáinktól nevelés és szeretet terén.
– Mit kívánna, ha lehetne három kíván-
sága?
– Hosszú, egészséges és boldog életet
minden családtagomnak és barátom-
nak. Több anyagi forrást Balatonaka-
rattyának és az egész országnak.
Harmadikként pedig azt, hogy mind
az anyagi javainkat, mind a tudásbeli
kompetenciáinkat nagyobb haté-
konysággal, és összefogással hasz-
náljuk azért, hogy közösségünket fel-
virágoztassuk és a benne élőket bol-
dogabbá tegyük.
– Az elmúlt hét legboldogabb pillanata?
– Lassan befejezem a játszóteret,
amit az unokámnak építek. Jelenleg

ez tölt el a legnagyobb örömmel, de
persze a jó idő is fantasztikus érzés
volt.
– Mi a hobbija?
– Balatoni emberként a vitorlázás és
a horgászás magától értetődő, de
emellett nagyon szeretek barká-
csolni. Mint említettem folyamatban
van egy játszótér, de csináltam már
több játékot az unokámnak, amit
nagy örömömre ő is nagy szeretettel
használ.
– Mit üzen az akarattyai embereknek?
– Elsősorban azt, hogy fogjanak ösz-
sze, ne csak egymással, ha kell más
településekkel, akár Kenesével is,
mert sikereket csak együtt érhetünk
el. Ismerjék fel a közös célt, a telepü-
lés fejlődését és tegyenek érte minél
többet. Másodsorban azt, hogy hasz-
nálják ki Akarattya kiváló adottsá-
gaiból eredő lehetőségeket. A számos
nyaraló, panzió és a környékbeli szál-
lodák, valamint az egyre gyarapodó
üzletek, éttermek, más települések-

hez viszonyítva rengeteg befizetett
adót és munkahelyet jelentenek.
Mindezek együtt jelentős anyagi for-
rást képeznek a jövőbeli fejlesztések-
nek, amik mindenkit pozitívan érint-
hetnek, ha együtt veszünk részt an-
nak meghatározásában, hogy mire
költsük a meglévő forrásokat. Annyit
mindenki megtehet, hogy eljön a kö-
zös rendezvényekre és hallatja a
hangját, megosztja másokkal véle-
ményét, elmondja, hogy mit szeretne,
valamint, hogy adott esetben ő mi-
ben tudja segíteni a település előre-
jutását. Kiváló alkalmat kínál ehhez
a július harmadik hétvégéjén meg-
rendezésére kerülő rendezvényünk,
az Ízek, borok, hangulatok, ahol a
főzőverseny mellett számos érdekes
programmal várjuk a helyi lakoso-
kat, a nyaralóvendégeket és minden-
kit, aki épp Akarattyán, vagy a köze-
lében tartózkodik.
– Köszönöm a lehetőséget. Jó egészséget
kívánok! DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

„A magyar szabadságharc tavaszi
hadjáratának csúcspontjaként 1849.
május 21-én a honvédsereg három
hetes ostrom után visszafoglalta
Buda várát. Ennek emlékére  a kor-
mány határozata alapján, e napon
ünneplik A MAGYAR HONVÉDELEM
NAPJÁT.”

Ebből az alkalomból a MH Rekreá-
ciós, Konferencia és Kiképzési Köz-
pont ünnepi állománygyűlést tartott,
melyre együttműködési megállapo-
dásunk alapján - mások mellett -
meghívást kapott a Balatonakaraty-

Ünnepi állománygyűlés
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tyai Nyugdíjas Klub Egyesület veze-
tősége. Kalcsó Zoltánné és Kornis
György elnökhelyettesek tettek eleget
Piros Ottó ezredes, parancsnok úr
szíves meghívásának.

Kitüntetések és elismerések átadá-
sára került sor, Matolcsy Gyöngyi,
Balatonakarattya polgármestere
“Csapatérmét” vehetett át.

Az állománygyűlést színvonalas
vers- és dalműsor zárta.

BERCSÉNYI STRAND

Gyerekek 6 éves korig és helyi lakosok, valamint 70 év felettiek részére (szem.ig. felmutatása mellett) ingyenes

LIDÓ STRAND

Gyerekek 6 éves korig és helyi lakosok, valamint 70 év felettiek részére (szem.ig. felmutatása mellett) ingyenes

Strandjegy árak

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

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
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

2017. ÁPRILIS 05.

1./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁ-
MOGATÁSRA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyhangúan elfogadja, hogy 45 millió forint
pályázati igény kerüljön haladéktalanul benyújtásra
a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisz-
térium, Magyarország 2017. évi központi költségve-
téséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7.
pontja alapján települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatás jogcímen.
2./ BALATONKENESEI PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉ-
RELME.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete elfogadja, hogy a Balatonkenesei Pi-
linszky János Általános Iskola részére a balatonaka-
rattyai gyermekek kirándulását 50 000,- Ft összeggel
támogatja.
3./ HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET ÜGYE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi köz-
ponti ügyelet kötelező feladatának biztosítására a mel-
léklet szerinti megállapodást köti Alsóörs, Balatonal-
mádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csa-
jág, Felsőörs, Küngös, Litér, Királyszentistván és Pap-
keszi települések önkormányzataival 2017. július 1-i
hatállyal. 
Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához történő hoz-
zájárulás 43 Ft x 889 lakos x 6 hó kiadás pénzügyi
fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
működési kiadási előirányzati között biztosított. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
– az érintett települési önkormányzatok jóváhagyó ha-
tározatának birtokában – aláírja. 
4./ A 2017. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS

TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 2017. évi lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt
be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület
meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás

igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
teendők lebonyolítására. 
5./ BALATONAKARATTYA 3534/6 HRSZ-Ú INGATLANON LÉVŐ

ÚN.: „KŐMŰVES ÉTTEREM” FELÉPÍTMÉNY MEGVÉTELE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Balatonakarattyán található 3534/6 hrsz-ú
ingatlanon lévő ún.: „Kőműves Étterem” elnevezésű
felépítményt 2.500.000 Ft. azaz kettőmillió ötszázezer
forint összegben a felépítmény tulajdonosától Bagi
Zoltán (sz: Szolnok, 1976.07.22. an.: Fodor Éva) Szol-
nok, Szolnok Ispán krt. 1.6. emelet 5. szám alatti la-
kostól történő megvásárlását az alábbiak szerint ha-
tározza el:
Balatonakarattya Önkormányzati Élelmiszeripari és
Kereskedelmi Kft. (8172 Balatonakarattya, Iskola u.
7. asz: 25562187-2-19, képviseli: Németh Erzsébet
ügyvezető továbbiakban: Önkormányzati Kft.) kizáró-
lagos tulajdonosa Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata. Az Önkormányzati Kft. az 1. pontban kö-
rülírt ingatlan megvásárlására felhatalmazást kap a
képviselő-testülettől, mint a tulajdonosi jogok gyakor-
lójától.
A képviselő-testület felhatalmazást ad Németh Erzsé-
bet ügyvezetőnek az 1. pontban körülírt ingatlanon
található felépítményre vonatkozó adásvételi szerződés
megkötésére az Önkormányzati Kft. nevében. Az adás-
vételi szerződésben szereplő felépítményért adható
vételár, 2.500.000 Ft. azaz kettőmillió ötszázezer fo-
rint.
Az Önkormányzati Kft. a vételárat saját költségveté-
séből fedezi.
A képviselő-testület a megvásárolt felépítmény hasz-
nosításáról később rendelkezik.
A szerződéskötés határideje: 2017. április 20.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
6./ VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ BENYÚJTÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Az önkormányzat ajánlatot kért be a Balatonakarattya,
2759/14 hrsz. és 2760 alatti ingatlanokat érintő, a ha-
tározat 1. mellékletét képező csatolt szabályozási terv-
lapon ábrázolt megoldást biztosító telekalakításhoz
szükséges földmérési munkarészek elkészítésére. 
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A telekalakítás során alakul ki az eredeti 2759/14
hrsz-ú ingatlan Kisfaludy sétány felőli tartományában
a Vt-15 építési övezetbe sorolt építési telek, ettől a
Rákóczi park felé eső tartományban az északnyugati
oldalon 12 m szélességben egy közút telke, a fenn-
maradó területen pedig zöldterület.
A 2760 hrsz-ú ingatlan (Örs Vezér utca) a 2767 hrsz-
ú sportterület délnyugati telekhatárának vonalában
megosztásra kerül, a kialakuló telekhatártól a Rákóczi
park felé eső terület az előbbiekben vázolt zöldterü-
letbe olvad be, a Kisfaludy sétány felőli önálló telek
megmarad közút.
A legkedvezőbb ajánlatot a MÉRFÖLD Kft. (8200
Veszprém, Lahner György út 2/2.) adta. A földmérési
munkarészek elkészültek, mely jelen határozat mel-
léklete.
A képviselő-testület a földmérési munkarészeket jelen
határozat 2. sz. mellékleteként jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Tekintettel arra, hogy jelenleg még – álláspontunk
szerint jogszabály ellenes módon -  Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata a tulajdonosa az ingatlannak a
földhivatali nyilvántartás szerint, az önkormányzat
felhatalmazza a polgármestert Balatonkenese Város
Önkormányzat megkeresésére a hozzájárulás meg-
adásához.
7./ RÁKÓCZI PARKBAN LÉVŐ KONTÉNERKÁVÉZÓ ELHELYEZÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a kialakításra kerülő 2759/17 hrsz-ú ingat-
lanon konténerkávézó ideiglenes elhelyezéséhez elvi
hozzájárulását adja. 

2017. ÁPRILIS 12.

1./ PARTVÉDMŰBEN KELETKEZETT JÉGKÁR MIATTI VIS MAIOR

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA.
A Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tá-
mogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminiszté-
riumhoz.
A káresemény megnevezése: A balatoni jégzajlást kö-
vetően a jégzajlás következtében az önkormányzat
part menti ingatlanjain és strandjain található part-
védművek állapotában jelentős károk keletkeztek,
melyről jegyzőkönyv készült.
helye 
Balatonakarattya, Bercsényi Strand 3534/6 hrsz. 
Balatonakarattya, Lido Strand 3611/4 hrsz.
Balatonakarattya, Gumirádli Strand 3499/6 hrsz.
Balatonakarattya közterület 3614 hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés                                       2017. év               %
Saját forrás
(biztosítási összeg nélkül)     17 836 226 Ft         30%
Biztosító kártérítése                                Ft                
Egyéb forrás                                           Ft                
Vis maior
támogatási igény                    41 617 859 Ft          70% 
Források összesen                 59 454 085 Ft       100%
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 59 454 085,- Ft, melynek fedezetét az ön-
kormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kö-
telező feladatának ellátását szolgálja(ák).

Balatonakarattya Bercsényi Strand 3534/6 hrsz. épület
(név, hrsz.) vízgazdálkodás, vízkárelhárítás és kataszt-
rófavédelem kötelező feladat
Balatonakarattya Lido Strand 3611/4 hrsz. épület (név,
hrsz.) vízgazdálkodás, vízkárelhárítás és katasztrófa-
védelem kötelező feladat
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Balatonakarattya Gumirádli Strand 3499/6 hrsz. épü-
let (név, hrsz.) vízgazdálkodás, vízkárelhárítás és ka-
tasztrófavédelem kötelező feladat
Balatonakarattya közterület 3614 hrsz. épület (név,
hrsz.) vízgazdálkodás, vízkárelhárítás és katasztrófa-
védelem kötelező feladat
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az ön-
kormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendel-
kezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése: Groupama Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződés száma: 519/848589958
Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt
/ nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó).
*A képviselő-testület tanács határoz arról, hogy a ká-
rosodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtar-
tamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresz-
tüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés meg-
kötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes
igazgatósága felé. 
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság
és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel tör-
ténő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyon-
tárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a
megfelelő rész aláhúzandó).
A testület a saját forrás összegét a 2017. évi költség-
vetéséről szóló 1/2017. (III.30.) számú költségvetési
rendeletében/ határozatában biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
2./ A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ÁLTAL KIÍRT BALATONI

STRANDOK FEJLESZTÉSE CÍMŰ BTSP-1.1-2016 KÓDSZÁMÚ PÁ-
LYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt
BTSP-1.1-2016 kódszámú pályázaton indulni kíván.
A pályázatot a Bercsényi strand napozóterasz kiala-
kítására és szigetelésére, a Lidó strand vizesblokk ki-
alakítására és a Bezerédi strand játékok és járda fel-
újítására kívánja benyújtani. 
3./ A BERCSÉNYI ÉS LIDÓ STRAND TERVEZŐI ÁRAJÁNLATÁNAK

KIVÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Bercsényi strand tervezésére vonatkozóan

a beküldött árajánlatok közül a legolcsóbbat Bor Tamás
(1185 Budapest, Versec u. 42.) bruttó: 3 040 000,- Ft
összegű árajánlatát fogadja el. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Lidó strand tervezésére vonatkozóan a be-
küldött árajánlatok közül a legolcsóbbat Bor Tamás
(1185 Budapest, Versec u. 42.) bruttó: 510 000,- Ft
összegű árajánlatát fogadja el. 
4./ A STRANDOK NYITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA.  
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a strandok nyitva tartását 2017. június 3-
ától 2017. augusztus 27-éig határozta meg. 
5./ A BERCSÉNYI STRAND STÉG ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁNAK

MEGINDÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Bercsényi strandon lévő stég engedélyezési
eljárást megindítja. 
Az önkormányzat magára vállalja az engedélyezési
eljárás költségét azzal a kitétellel, hogy az első évben
a vállalkozó bérleti díjába beépítésre kerül.

2017. ÁPRILIS 26.

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDO-
SÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2017. (IV.26.) számú önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról elfogadásra került.
2./ JAVASLAT A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI REN-
DELET ÉS BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetési zárszámadási ren-
deletet megismerte. Döntését a Pénzügyi - és Gazda-
sági Bizottság beszámolója után hozza meg. 
3./ JAVASLAT A 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2016. évi belső ellenőrzésről szóló beszá-
molót egyhangúlag elfogadja. 
4./ BESZÁMOLÓ ADÓ TARTOZÁSOK ALAKULÁSÁRÓL, AZ EZZEL

KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az adó tartozások alakulásáról, az ezzel kap-
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csolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
5./ BESZÁMOLÓ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI

HELYZETÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolóját
- Balatonakarattya település közbiztonsági helyzetéről
- elfogadja. 
6./ BESZÁMOLÓ A BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPA-
RANCSNOKSÁG 2016. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja. 
7./ BALATONAKARATTYA SZILFA ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. számú melléklete értelmében a Balaton-
akarattyai Szilfa Óvoda csoportlétszámát 25 főben ha-
tározza meg, mellyel az óvoda alapító okiratát módo-
sítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonaka-
rattyai Szilfa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
a döntés értelmében intézkedni szíveskedjen.

2017. MÁJUS 04.

1./ GUMIRÁDLI STRANDON (3499/6 HRSZ.) LÉVŐ BÜFÉ ÜZE-
MELTETÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA,
ÉS ÚJ PÁLYÁZAT KIÍRÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.) lévő
büfé üzemeltetésére benyújtott pályázatot érvényte-
lenné nyilvánítja, és új pályázatot ír ki, mely pályázati
felhívás a következő:
1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) nyil-
vános pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakaraty-
tya, 3499/6 hrsz-ú ingatlanon lévő büfé és illemhely
üzemeltetésére.
2.) Az üzemeltetés 2017. június 15-étől 2019. decem-
ber 31-iég tart, mely időszak Balatonakarattya Község
Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntésé-
vel meghosszabbítható. A bérleti díjon felül a pályázót
terheli az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség,

beleértve a rezsi költségeket is. A pályázatnak részét
kell, hogy képezze az illemhely és büfé épületek épí-
tési előírások szerinti megfelelő elhelyezése, amennyi-
ben szükséges áthelyezése, átépítése. 
3.) A pályázó csak természetes személy vagy a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1.
pontja szerinti átlátható szervezettel lehet. 
A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt be-
számolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezett-
ségeket teljesíti,
b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak
és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meg-
határozott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként
- kizárólag természetes személyek vagy átlátható szer-
vezetek vesznek részt.
Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja,
ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - a
szerződés megkötését követően beállott körülmény
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.  
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4.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során
pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és
ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is –
eredménytelennek minősítheti
5.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pá-
lyázatokat személyesen lehet benyújtani a 8172 Ba-
latonakarattya, Iskola utca 7. szám alatti hivatali hely-
ségbe ügyfélfogadási időben 2017. május 23-ig zárt
borítékban. A borítékra a „Pályázat büfé és illemhely
üzemeltetésre” szöveget kell rávezetni.
6.) Borítékbontás helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola
u. 7., ideje 2017. május 24. 10 óra.   
Eredményhirdetés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola
u. 7., ideje: a borítékbontástól számított 5 napon belül.
7.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb
ajánlatot tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.
8.) Szerződéskötés határideje: 2017. május 30.
9.) További információk elérésének lehetősége: Lukács
Tamásné kirendeltség-vezető
2./ BALATONAKARATTYA ÖNKORMÁNYZATI KFT. ÜGYVEZETŐJÉ-
NEK KINEVEZÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Balatonakarattya Önkormányzati Élelmi-

szeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Tár-
saság, rövidített neve: Balatonakarattya Önkormány-
zati Kft. (székhelye: 8172 Balatonakarattya, Iskola
utca 7.) ügyvezetőjének Németh Erzsébetet jelöli és
nevezi ki 2017. május 1-jétől 2019. október 31-éig.
3./ FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA A BERCSÉNYI

ÉS LIDÓ STRAND VONATKOZÓAN, VALAMINT A VIS MAIOR KERE-
TÉBEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATRA. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Bercsényi strand napozó terasz felújítására,
karbantartására feltételes közbeszerzést ír ki.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Lidó strand főépületének és vizesblokkjá-
nak átépítése és külső fogadóterének felújítására fel-
tételes közbeszerzést ír ki.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a vis maior pályázat keretében benyújtott
alábbi ingatlanok vonatkozásában feltételes közbe-
szerzést ír ki:
Balatonakarattya 3614 hrsz.
Balatonakarattya 3611/4 hrsz. Lidó strand
Balatonakarattya 3534/6 hrsz. Bercsényi strand
Balatonakarattya 3499/6 hrsz. Gumirádli strand
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Örömmel mutatjuk meg, itt az Akarattyai Naplóban is a
településünk határainál elhelyezett üdvözlő tábláinkat.
Az üdvözlő táblák elkészítését a Fürdőtelep Egyesület
vállalta ugyan magára, azonban Koltay Viktor önkéntes
és gratis felajánlása révén készültek el, köszönjük! A ki-
helyezésért köszönet az önkormányzat dolgozóinak.
Őszintén örülünk, ha vendégeink jönnek, és szívesen fo-
gadjuk őket ismét, amikor visszatérnek. Fejezzék ki ezek
a táblák is vendégszeretetünket!

BALATONAKARATTYAI FÜRDŐTELEP EGYESÜLET

Isten hozta Akarattyán!

Metsző szélben gyűltünk össze, hogy lerójuk tisztele-
tünket az akarattyai körforgalomnál felállított második
világháborús emlékműnél a Béke napján. Dr. Bánkuty
Józsefné, Magda beszédében felidézte a Margit védelmi
vonal menti események, elsősorban Balatonakarattyát
érintő történéseit. Községünk díszpolgárának Taslár Ti-
bornak fiatalkori emlékeit felelevenítve a hallgatóság ké-
pet kaphatott Balatonakarattya háborúban játszott sze-
repéről, az itt megtörténtekről.

A beszédet követően a Nők a Balatonért Egyesület ne-
vében Thury Zsuzsi és Szabó Szilvi, a Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület koszorúját Ránky Emőke és Dr.
Ming András, a Balatonakarattyai Nyugdíjas Egyesület

virágait Horváthné Liszkóczy Klára helyezte el, míg az
önkormányzat részéről Lukácsné Bea koszorúzott.

Balatonakarattya, 2017. május 9.
RÁNKY EMŐKE

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

Koszorúzás a Béke Napján



2017. május–júniusÖNKORMÁNYZAT

12

MEGKÜLÖNBÖZTETETT IDŐSZAKOK

Főszezon, június 1. – augusztus 31., H-K-Sze

Mellékutak:
Bekapcsolástól 23:00-ig 70%

23:00 – 4:00 50% 
4:00 – kikapcsolásig 70%

Főbb útvonalak:
egész éjjel 70%
Szórakozóhelyek:
egész éjjel 70%
Rákóczi park:

bekapcsolástól 23:00-ig 70%
23:00 – kikapcsolásig 70%

Főszezon, június 1. – augusztus 31., Cs-P-Szo-V

Mellékutak:
egész éjjel 70%
Főbb útvonalak:
egész éjjel 100%
Szórakozóhelyek:
egész éjjel 100%

Rákóczi park:
bekapcsolástól 02:00-ig 100%

02:00 – kikapcsolásig 70%

Főszezonon kívül, szeptember 1. – május 31. 

Mellékutak:
Bekapcsolástól 23:00-ig: 70%

23:00 – 4:00: 50% 
Főbb útvonalak:
egész éjjel 70%
Rákóczi park:

bekapcsolástól 23:00-ig 70%
23:00 – kikapcsolásig 30%

Karácsony – Újév, december 23. – január 1. 
egész éjjel minden 100%

Kiemelt napok: 

Advent vasárnapok 
egész éjjel minden 100%

Augusztus 5. („Függetlenség” napja)
egész éjjel minden 100%

Augusztus 20. (Államalapítás ünnepe)
egyedi program(tűzijáték miatt)

MEGKÜLÖNBÖZTETETT (KÖZ)TERÜLETEK

Gyalogátkelőhelyek
mindig 100%

Buszmegálló
bekapcsolástól 23:00-ig: 100%

23:00 – 4:00: 50% 

OTP ATM
mindig 100%

Posta
mindig 100%

Templom díszvilágítás
egyeztetés alatt

Főbb útvonalak
Rákóczi út
Aligai út
Árpád út

Strand utca
Bercsényi lejáró

Balatonakarattya közvilágítás
éves teljesítményszint szabályozás 2017.
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Az Európai Uniós statisztikák szerint
a járművel közlekedők 2-3 %-a vezet
alkoholos állapotban, és a halálos
közlekedési balesetek kb. 30 %-a kö-
vetkezik be ittas vezetés miatt. 
Ezért is kezeli kiemelten az ellenőr-
zések során az alkoholos befolyásolt-
ság vizsgálatát, illetve az ittas veze-
tők kiszűrését a Rendőrség. A tavaszi
forgalom megnövekedésével a Hús-
véti Ünnepekhez kötődően április 10.
és 17. között a folyamatosan szerve-
zett közúti ellenőrzések során min-
den gépjármű vezetőjét megszondáz-
tatták, és 3 ittas vezetőt (megyei szin-
ten 16 főt, ami duplája az előző he-
tinek) szűrtek ki a rendőrök a forga-
lomból. 

A JÁRMŰVEZETÉS LEHETŐSÉGE
FELELŐSSÉG! AHOGY AZ

ALKOHOL FOGYASZTÁSA IS!

A vezetői engedéllyel együtt felelős-
séget és döntési jogot is kap egy gép-
jármű vezetője! De a kerékpárost ter-
heli ez a felelősség! Ön dönt, hogy ve-

zet vagy alkoholt iszik, balesetmentesen
közlekedik vagy veszélyezteti saját és
mások életét!
Kaphatók az alkoholt a szervezetben
semlegesítő hatásúnak kikiáltott ita-
lok, és közszájon forognak egyéb
praktikák, amelyek hatása erősen
megkérdőjelezhető! Léteznek statisz-
tikák az elfogyasztott alkohol hatá-
sának elmúlásáról. Ezek egyike sem
számol azzal, minden ember egy-egy
biológia lény, másképpen dolgozza
fel a szervezete az alkoholt, ami függ
a pillanatnyi fizikai és lelki állapottól,
a fáradtságtól, az elfogyasztott éte-
lektől, a gyógyszerszedéstől, a kial-
vatlanságtól, és még sorolhatnám a
szervezet állapotát befolyásoló ténye-
zőket.
Amiről a KRESZ nem rendelkezik,
mert nem mérhető, az a másnapos
állapot. Egy esti buli után, vagy egész
napi munka után rendszeresen elfo-
gyasztott alkohol következménye le-
het/lesz a fejfájás és a rossz közérzet,
a figyelem összpontosítás, a reakció

idő csökkenése. Aki komolyan veszi
a közlekedésbiztonságát, a kezében
levő vezetői engedély jelentőségét, az
ilyen állapotban sem ül autóba. 
Az egyetlen 100 %-os megoldás lehet,
és ezt ajánlom mindenkinek, ha ivott,
ne vezessen, ha vezetni akar, ne igyon!
Sokkal egyszerűbb megtervezni,
megszervezni egy-egy buli, ünnepség
után a hazaszállítást, mint szembe-
nézni az esetleges büntetéssel, a jo-
gosítvány több hónapig tartó nélkü-
lözésével, a munka elvesztésével,
vagy egy életen át elkísérő sérüléses,
halálos baleset okozásának következ-
ményeivel.
A közlekedés veszélyes üzemű „társas-
játék”! Amikor útra kelünk, nemcsak
magunk, utasaink, hanem a „játék”
többi résztvevőjének biztonsága is a
kezünkben van!

GYERMEK UTASOK A GÉPKOCSIBAN!

Nagyon gyakran látom akár gyalog,
akár gépkocsival közlekedve, hogy
gyermekek ülnek az autók első ülé-
sén egyszerűen biztonsági övvel át-
kötve. Baleset-megelőzéssel foglal-

Néhány szó az ittas vezetésről



kozó rendőrként ilyenkor legszíve-
sebben megállítanám a gépkocsi ve-
zetőjét, hogy figyelmeztessem, mi-
lyen veszélynek teszi ki a gyermeket.
2015. évben 8 gyermek szenvedett
halálos sérülést közlekedési baleset-
ben. Volt egy gyalogos gázolás, két

kerékpárral közlekedő gyermek, öt
pedig gépjármű vétlen utasaként.
A KRESZ szerint az első és hátsó ülé-
sen egyaránt, a 150 cm-nél alacso-
nyabb gyermek a három pontos biz-
tonsági övvel történő rögzítéskor
csak korának és magasságának

megfelelő gyermekbiztonsági rend-
szerben szállítható! Annak számít
az „ülésmagasító” is.
Első ülésen gyermekbiztonsági rend-
szerben, 1 éves kor alatti csecsemő,
menetiránynak háttal, légzsák nél-
küli gépkocsiban, vagy kikapcsolt
légzsákkal szállítható. A három év
alatti gyermek egyébként biztonsági
ülésben is csak a hátsó ülésen szál-
lítható.
És mi van az olyan gépkocsikkal,
ahol a hátsó ülést kivették, beépítet-
ték? Ezek a járművek tehergépkocsi-
ként üzemelnek (akkor is, ha nem
ez szerepel a forgalmiban), de ezekre
is vonatkoznak a szabályok, vagyis
ilyen gépjárművel is csak gyermek-
biztonsági rendszerben szállíthatók
a három évnél idősebb, 150 cm-nél
alacsonyabb gyerekek!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Ismételjünk! A kerékpáros közlekedésről

Kirajzottak a kerékpárosok is a jó
időben. Úgy gondolom, nem árt egy
kis KRESZ emlékeztető, hogy meg-
előzzük a baleseteket, illetve a sza-
bályszegés miatt kiszabható bünte-
téseket.

A kerékpár jármű! A közlekedésben
résztvevő szereplőként a kerékpár
vezetőjére is vonatkozik minden (a
jármű vezetésére alkalmas állapot
akkor is, ha nem vonatkozik rá a
zéró tolerancia), a közlekedésbizton-
ságot szolgáló KRESZ szabály.

A kerékpárt toló személy nem minő-
sül vezetőnek! Gyalogos. Megjegyzem:
gyalogos a gördeszkás, a görkorcso-
lyás, a rolleres, és a hasonló eszkö-
zökkel járdán közlekedő személy is,
valamint az elektromos rokkant ko-
csi, amely az úttest jobb széléhez hú-
zódva, maximum 10 km/óra sebes-
séggel haladhat.

Kerékpárral a kerékpárúton, a ke-
rékpársávon, erre megjelölt autóbusz
forgalmi sávon, leállósávon vagy a
kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg - a lakott területen kívüli
úton, a főútvonalként megjelölt úton
az úttest jobb széléhez húzódva kell
közlekedni. A kerékpárúton is érvé-
nyesek a „jobboldali” közlekedés, ki-
kerülés, előzés szabályai.

Lakott területen, ahol az úttest ke-
rékpár közlekedésre alkalmatlan,
vagy tiltott, kerékpárral a gyalogos
forgalom zavarása nélkül és legfeljebb
10 km/óra sebességgel a járdán is sza-
bad közlekedni. Kerékpárral az út-
padkán, az úttesten és a járdán csak
egy sorban szabad haladni.

Kerékpárral lakott területen kívül
a főútvonalról balra bekanyarodni
vagy megfordulni, a kerékpárútról a
vele párhuzamos útra, balra beka-
nyarodni nem szabad. A kerékpáros-
nak a kerékpárról le kell szállnia és
azt tolva - a gyalogosok közlekedé-
sére vonatkozó szabályok szerint -
kell az úttesten áthaladnia. Kerék-
párral a kijelölt gyalogátkelőhelyen,
gyalogosként, a kerékpárt tolva sza-
bad átkelni.

A kétkerekű kerékpáron 16. életévét
betöltött személy szállíthat 10 évnél
nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó
utast a kerékpár pótülésén. 

A kerékpárral éjszaka és korláto-
zott látási viszonyok között abban
az esetben szabad közlekedni, ha a
kerékpáron vagy a kerékpároson
előre fehér-, hátrafelé piros színű, fo-
lyamatos vagy villogó fényt adó lám-
pát és fényvisszaverőt (prizmát) he-
lyeztek el, lakott területen kívül pedig
a kerékpáros fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) is visel.

Kerékpárral TILOS:
• főútvonalon 12. életévét be nem

töltött személynek kerékpározni
elengedett kormánnyal kerékpá-
rozni
• vontatmánnyal, oldalkocsival köz-

lekedni, kivéve a kerékpár-utánfu-
tót

• a kerékpáron oldalra kinyúló,
előre vagy hátra egy méternél
hosszabban kinyúló, a vezetőt a
vezetésben akadályozó vagy a sze-
mély- és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tárgyat szállítani

• állatot vezetni (kutyát sem sétálta-
tunk kerékpározva).

• Kerékpárt más járművel, illetőleg
állattal vontatni tilos, vagyis nem
közlekedhetünk más járműbe ka-
paszkodva.

Lakott területen kívül, ha az út, főút
mellett, annak vonalvezetését kö-
vetve kerékpárutat vagy gyalog- és ke-
rékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű ke-
rékpároknak a kerékpárúton vagy a
gyalog- és kerékpárúton kell közle-
kedni. Ha a lakott területen a nem fő-
útvonalként megjelölt út mellett an-
nak vonalvezetését követve kerékpá-
rutat vagy gyalog- és kerékpárutat
jelöltek ki és az úton kerékpár nyo-
mot is kijelöltek - ha a közúti jelzé-
sekből más nem következik - a két-
kerekű kerékpárok az úttesten is köz-
lekedhetnek. Az út végét tábla jelöli.

A közúti közlekedésre alkalmas ke-
rékpár kötelező felszerelései: műsza-
kilag megfelelő kormány, a két külön
működő fék, csengő, lámpák, fény-
visszaverők (prizmák) keréken is, lát-
hatóságot biztosító mellény vagy ru-
házat.

Ajánlott az egyéb, baleseti sérülést
megelőző, enyhítő védőfelszerelés!

Tisztelt Bringások! Kirándulók, tú-
rázók, munkába járók! A közlekedési
szabályok betartása nem a rendőri
büntetések miatt szükséges, hanem a
balesetek megelőzése, magunk és köz-
lekedő partnereink érdekében.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Az Európai Unió területén 1991. óta
működik az egységes 112-es ingye-
nes segélyhívószám. A 112 beveze-
tésével Magyarországon a nemzeti
segélyhívószámok nem szűntek meg.
A nemzeti segélyhívószámokon (104
mentők, 105 katasztrófavédelem (tűz-
oltók) és 107 rendőrség) és az egysé-
ges európai segélyhívószámon (112)
kezdeményezett hívásokat országo-
san a Szombathelyi és a Miskolci Hí-
vásfogadó Központokban kezelik.

2014. március 13. és 2017. március
31. között a hívásfogadó központok
több mint 14 millió hívást kezeltek,
amelyből 
• 3 milliónál kevesebb volt a valós se-

gélyhívások, 
• 1,5 millió az információt kérő hí-

vások, 
• 94 ezer a rosszindulatú hívások, 
• csaknem 10 millió pedig az egyéb,

intézkedést nem igénylő hívások
száma. 
Vagyis a segélyhívásokat fogadó

központokba érkező hívások közel
70%-a nem igényel azonnali intézke-
dést.

A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és ki-
zárólag emberi életet, anyagi javakat
és a környezetet veszélyeztető, valós
veszélyhelyzetben hívhatók, amikor
a mentők, katasztrófavédelem/tűz-
oltóság vagy rendőrség beavatkozá-
sára van szükség. Az indokolatlan
hívások túlterhelhetik a rendszert,
veszélybe sodorva azoknak az életét,
akik valóban a készenléti szervek se-
gítségére szorulnak! 

Csak valóban indokolt esetben hívják
a segélyhívó számokat!

Én úgy gondolom, ma az állampol-
gárok, még a fiatalok és gyermekek
is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek
kialakulását, fennállását. Nem hi-
szem, hogy aki csak információt sze-
retne, vagy egy ügyében kíván érdek-
lődni, nem mérné fel, mennyire hát-
ráltatja a valódi veszélyben lévők se-
gítségkérési lehetőségét. A rosszin-
dulatú, szórakozásból történő, hamis
információt tartalmazó hívásokról
nem is beszélve! 

Tudom, itt mindig, gyorsan felveszik
a telefont, és ráadásul ingyen lehet
beszélni, de pontosan a nem idevaló
hívásokkal akadályozzuk meg a va-
lóban segítségre szorulókkal történő,
minél gyorsabb beszélgetést.

Mi a teendő segélyhívás kezdemé-
nyezésekor?

A segélyhívást fogadó operátor be-
jelentkezése után röviden, világosan,
érthetően el kell mondani, hogy mi
történt. Fontos, hogy a bejelentő
megőrizze a nyugalmát, és elmondja
a nevét, címét, visszahívható tele-

fonszámát. Az operátornak az ese-
mény típusától függően – annak ér-
dekében, hogy egyértelműen kiderüljön,
melyik készenléti szerv beavatkozására
van szükség – további információkat
kell kérdeznie az állampolgártól. Az
operátor által feltett kérdésekre, a
minél gyorsabb segítségnyújtás ér-
dekében, egyértelmű, lényegre törő
válaszokat adjanak. Fontos, hogy az
állampolgár a bejelentés során a le-
hető legpontosabban határozza
meg az esemény helyszínét, egyér-
telmű cím hiányában annak megkö-
zelítési módját.

Pontosan a segélyhívó számok fel-
adatának védelmére született meg a
törvény, amely
• a segélyhívó számok rendeltetéstől

eltérő igénybevételét
• vészhelyzetről vagy rendzavarásról

tett valótlan bejelentést, szabálysér-
tésnek minősítette.
Minden telefonról (tikosított, kártyás,

SIM nélküli) érkező szabálysértő hívás
esetén is megállapítható, hogy honnan
és milyen készülékről indították a hívást.
Ebben az esetben is van lehetőség a sza-
bálysértési eljárás lefolytatására. A se-
gélyhívó számok rendeltetéstől eltérő
igénybevétele és a valótlan bejelentés
szabálysértésnek minősül, ami akár
százötvenezer forintig terjedő pénz-
bírságot, a valótlan bejelentés akár
elzárást is vonhat maga után!

Kérem, mindenki csak veszélyhely-
zet esetén hívja a 104-es, 105-ös, 107-
es és 112-es segélyhívó számot!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Amit a segélyhívókról tudni kell!
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Mentősök felhívása
Tisztelt Matolcsy Gyöngyi!
Balatonakarattya Mentőállomás mentőautóinak felsze-
reltsége ügyében kérem a segítségét.

A társadalmi összefogás szükségességének értelmében
megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő céget,
intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókö-
rünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába
állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszkö-
zöket.

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér
biztosítása is.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűj-
tés megszervezése és az eszközök megvásárlása.

Ebben segítünk mi, a mentőszolgálat 24 órás működé-

sében. A mentőállomásnak az alábbi eszközökre van
szüksége:

- húzósin
- speciális égési kötszerek
Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen tá-

mogatására, melynek eredményeként Balatonakarattya
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi
megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CITI  bank 10800007-
68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!
SZÉCSÉNYI ERZSÉBET

06-30/688-0295
Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Tisztelt balatonakarattyai lakosok, nyaralók!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a CBA és az önkormányzat egyeztetése után a  Bercsényi lejárónál
kinyitott a NAPFÉNY ABC. Reméljük, hogy a lakosság élelmiszerellátása bővül ezáltal.

Kinyitott a Napfény ABC

Tisztelt Polgárőrség!
Hálásan köszönjük, hogy 05.20.-án történt balesetünknél olyan gyors és emberséges segítséget nyújtottak.

Kívánunk Önöknek jó egészséget, sok erőt a további munkájukhoz.
Tisztelettel és köszönettel: Hofneren P. Ibolya, beteg fiam Szabolcs és Édesapám nevében is.
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Az egész május az édesanyáké
Amikor az ember nagyon szeret va-
lakit, akkor áhítatos ünnep költözik
a lelkébe; és valami furcsa üdvös fé-
lelem is: „jaj, nehogy elveszítsem az
ő csodálatos szeretetét!”. Nemcsak
az édesanyánkhoz fűződő viszonnyal
vagyunk így, hanem a róluk való
meg-emlékezéssel is, mert ha csak
anyák napján tudunk szép és igaz
dolgokat mondani illendő köszöntés
gyanánt, és a többi napon megfeled-
kezünk róluk, akkor megaláznánk az
édes-anyákat is, és szégyent vallana
a mi gyermek mivoltunk is. Mindezt
elkerülendő irányítsuk gondolatain-
kat az anyaság lényegére, örök való-
ságára és a velünk való legmélyebb
kapcsolatára.

Az anyaság forrása nemcsak az al-
kalmas biológikumban van, hanem
a szív és lélek legmélyén. Valaki, az
Édesanyám már akkor akart engem,
amikor még meg sem fogantam. Az
ő ősakarata azután egy határtalan
örök szeretetben folytatódott. Mert
soha senki nem törődött velem any-
nyit, mint ő, senki más nem tudott
oly türelmes, megbocsátó és biza-
kodó lenni irántam, mint ő, senki
nem tudott úgy örülni sikereimnek
mint ő, és senki sem aggódott any-
nyira testi-lelki betegségeim és szen-
vedéseim láttán, mint ő. Igen, mert
minden édesanyát, és minden gyer-
meket egy életre meghatároz a min-
dent megelőző ÉN-TE kapcsolatuk,
amely még akkor sem szakad el, ha
valaki erőszakot követ el rajta, mert
ez a kapcsolat a hatalmunkat meg-
haladó létet jelenti. 

Az anyaság sok-sok öröm, határ-
talan boldogság és megelégedettség

forrása, de amiért a legtöbb anyá-
nak igen nagy árat kell fizetnie testi-
lelki szenvedések formájában. A
gyermek ezt még nem érti, s a fel-
nőttnek is csak sejtései lehetnek sa-
ját szülőjével kapcsolatban. Az érett
ember azonban felfogja édesanyja
áldozatainak jelentőségét, és hálás
szívvel köszönetet mond értük; és
ez az a pont, ahol kapcsolatuk mi-

nőségi változáson megy át!A továb-
biakban már nincs szükség sza-
vakra, mert a lényeg úgyis kimond-
hatatlan. Elég egy gesztus, egy érin-
tés, egy könnycsepp, vagy valami
csekély jel, mert a megértett szeretet
mindent meghaladó ajándék egy-
más számára. 

Az anyaság eszményét és valóságát
megérteni és átélni nem könnyű do-
log. Ha jól közelítünk hozzá, akkor
nagy segítséget kapunk a Boldogsá-
gos Szűz Mária misztérium-ától. Ő

ugyanúgy édesanya akart lenni,
mint a többi kortársa. Isten azonban
érintetlen szűzi mivoltában az örök
Ige életét indítja el benne. Ez az egé-
szen sajátos egzisztenciális viszony
őt magát is átalakítja: nemcsak édes-
anyává teszi, hanem istenszülővé,
azaz a horizontális dimenziót anya-
ságában egyesíti a vertikális dimen-
zióval. Ennek gazdag üzenetei közül
csak egyet emeljünk ki: minden édes-
anya nemcsak egy életre, hanem
Örök Életre is szüli gyermekét. Lé-
lekben tehát az örök élet anyjává
kell válniuk. 

Az anyaság azonban nem magá-
nyos létforma. Nincs anyaság atya-
ság nélkül. Nehezen bontakozhat ki
az anyai hivatás apai segítség nélkül,
és erre nemcsak az édes-anyának,
hanem a gyermeknek is elengedhe-
tetlenül szüksége van. Kívánunk
minden édesanya és gyermek mellé
lelki gazdagságban élő férjet és édes-
apát!

Május hava üzenettel fordul a fia-
talok felé is: gyermek mivoltuk meg-
élése mellett fontolják meg a reájuk
váró kihívást, a hiteles szerelmet, és
a szülővé válást.Kerüljék el azt a tra-
gikus helyzetet, amelyben az anyaság
elszakad a természetes biológiai fo-
lyamattól, és a szerelem alkalmi
adás-vétel tárgya lesz; más részről
ne is misztifikálják az anyaságot,
mint egy privát magányos célt, mert
igaz ugyan, hogy az anyaság szent
dolog, de nem önmagában, hanem
azáltal, mert szent dolog van rábízva
egy családi harmóniában. 

DR. BALÁZS PÁL
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Veszprém pezsgő életű modern vá-
ros, a Balaton-felvidék igazi metro-
polisza, s ugyanakkor ősrégi telepü-
lés is, hiszen honfoglaló elődeink
már várost találtak itt, és a várhe-
gyen egy 860-ban épült működő ke-
resztény templomot is. Mellette el-
sétálva a várfokon nemcsak a pano-
ráma ígérete hívogat bennünket, ha-
nem első királyi házaspárunknak,
Szent Istvánnak és Boldog Gizellá-
nak fehérmárvány szobra is. Ahogy
közeledünk, szinte megilletődött ta-
lálkozásban van részünk, hiszen ne-
kik nemcsak szobrot állított a tisz-
telgő utókor, hanem ők valóban itt
is éltek és alkottak, s szellemük ma
is belengi a várost.

Emlékeink messzire szállnak. Ist-
ván még Géza fejedelem idejében,
996-ban kötött házasságot Bajor Gi-
zellával. A következő évben István-
nak Géza örökébe kell lépnie. Ugyan-
akkor az ifjú fejedelemasszony be-
cses nászajándékot kap meghitt ott-
honul és drága ékszer gyanánt:
Veszprém városát. Szobor alakja ma
is úgy dajkálja a székesegyház ma-
kett szobrát, mint fiatal édesanya új-
szülött gyermekét. Igen, Gizella hit-
vesével együtt szellemi-lelki és fizikai
építkezésbe kezdett. A katedrális
mindennek színtere, szimbóluma és
világító tornya lett. A vele érkezett
papok, tudósok, művészek és mes-
teremberek a magyarokkal együtt
napjainkig használható alapokat épí-
tettek. Az ő kezdeményezésükből fej-
lődött ki Magyarország első felső-
fokú intézménye, a Veszprémi Teo-
lógiai és Jogi Akadémia, amit szel-
lemi elődének tekint a mai Vesz -

prémi Hittudományi Főiskola és a
Veszprémi Egyetem is. 

Az ezredfordulón Gizella királyné
lett. A város pedig azóta a királynék
városa. Ez a rang különleges és egye-
dülálló méltóságra emelte Veszpré-
met. Benne lakik a királyné, aki keze
munkájával is élen jár népe körében. 

Míg ezeket a gondolatokat fölidéz-
zük, végighordozzuk tekintetünket
a bakonyi tájon, s a viadukt mögötti
völgyben megállunk egy pillanatra.
Ezer éves kövek suttogva beszélnek,
s elmondják, hogy Gizella királyné
sok-sok órát töltött ezen a helyen ol-
tárterítőket, miseruhákat hímezve
az itt élő görög apácák körében,
hogy minden új templom el legyen
látva méltó fölszereléssel; s ha keze
nyomát látni szeretnéd, azt is meg-
teheted, csak keresd fel a koronázási
ékszereket, s a paláston pihenjen
meg a szemed, s róla Gizella királyné
üzenete megérinti a lelkedet. 

Megérintett! Gondolataim és a je-
len valósága úgy járják át a lelkemet,
mint valami aranyszálak a nemes
szövetet. Megfordulok, s a vár belseje
felé irányítom lépteimet. Óvatosan
lépdelek, hiszen Gizella királyné
nyomdokain járok. Átlépem a hon-
foglalás előtt épült Szent György
templom küszöbét. Ki tudja, hogy
hányszor fordult meg ebben – a szá-
mára is öreg templomban – a ki-
rályné? -, de hogy sokszor, az biztos.
Ezek a falak tanúi Gizella szeme fé-
nye, Imre herceg fogadalmának is.

Innen mindössze néhány lépés a
katedrális főbejárata. Megállok az
ajtóban. Az épület magán viseli az
egész magyar történelmet. Az alapok

még a fejedelemség idején kerültek
a sziklákra, a befejezés és a fölékesí-
tés Gizella és persze István király
műve, a történelem pedig „rontott
vagy javított rajta, de nem henyélt”.
Altemploma királynőink temetkezési
helye volt, utalva arra, hogy őket
mindig a veszprémi püspök koro-
názta meg, utoljára 1916-ban Zita
királynét. Áhítattal belépek a három-
hajós bazilikába (ezt a rangot II. Já-
nos Pál pápától kapta). Magas és im-
pozáns szentélye van a katedrális-
nak, mint az igazi középkori püspöki
szentegyházaknak. A szentély bal ol-
dalán gyönyörű ereklyetartó. Meg-
nézhetem közelről: Boldog Gizella
csont-ereklyéje. 

Gizella 996-tól 1043-ig élt itt, illetve
Magyarországon. Ő mindvégig ve-
lünk akart maradni, de István király
halála után méltánytalanul bántak
vele, és hazament Bajorországba.
Passauban egy kolostor apátnőjeként
élte le életét, és valószínű 1059-ben
halt meg. Teste a passaui kolostor
kriptájában nyugszik mind a mai
napig. Szellemiségét azonban né -
pünk oly-annyira szívébe zárta, hogy
Boldog Gizellaként kultikus tiszte-
letben részesítő ősidők óta. Tehát Gi-
zella úgy lett Boldog Gizella, hogy
az egyház szabályos eljárás során
sohasem avatta boldoggá, de a nép
spontán tiszteletét magáévá tette. 

Úgy látszik az utókor hálásabb,
mint az elődök. 1996-ban felemelő
ünnepség keretében Passauból
Veszprémbe hozták Gizella királyné
csont ereklyéjét, és erre az ese-
ményre Budapestről Veszprémbe ér-
kezett a Szent Jobb is. Ereklyék meg-

Gizella
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ható találkozása volt: pontosan ezer
évvel az után, hogy Gizella és István
házasságot kötött. 

Azóta újra, és most már véglegesen
Veszprémben, az ő városában, és
népe leszármazottainak körében van
Boldog Gizella az ő ereklyéjével, s
azóta kiemelkedő módon ünnepel

májusban az egyház és Veszprém vá-
rosa. 

Az idén május 13-ra Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek Veszprémbe
hívta szentmisére Tamás József gyu-
lafehérvári segédpüspök urat, a fő-
egyházmegye papjait és híveit, vala-
mint a passaui egyházmegye és Pas-

sau város küldöttségét, hogy vala-
mennyien együtt ünnepeljük Boldog
Gizellát, a feleséget és édesanyát, a
fejedelemasszonyt és királynét, a
népünkért áldozatosan dolgozó párt-
fogót, az értünk imádkozó és velünk
szenvedő asszonyt.

DR. BALÁZS PÁL

Szólni, beszélni, értve lenni és érteni
– ez embervoltunknak egyik legfon-
tosabb alkotóeleme. Az értelmes be-
széd, a megértés a legjellegzetesebb
közös vonásunk, ami megkülönböz-
tet minket a többi teremtménytől.

Néhány éve egy francia cserediák-
lány volt a vendégünk egy hónapig.
Gyermekeink kollégiumában lakott,

Pápán járt hét közben iskolába, a
hétvégéket pedig nálunk töltötte. Az
anyanyelvi különbség ellenére kellett
kommunikálnunk, bár néha nehezen
boldogult, mégis fontos volt, hogy
túlélje a mindennapokat. Franciául,

angolul vagy éppen kézzel-lábbal,
mikor hogy és kivel. De emberként
– emberi nyelveken.

A Teremtéstörténet úgy beszél er-
ről, hogy Isten megalkot minden élő-
lényt, mindegyikről gondoskodik,
otthont ad nekik a földön. Ám az
ember az egyetlen, akit megszólít –
és várja a válaszát: „felelős” lények

vagyunk. Az ember az egyetlen, akit
beszédre, Ővele való kapcsolatra te-
remtett. Ez Isten ajándéka és az is-
tenképűségünk része.

Milyen szomorú, hogy a bűneset
után, a bűn miatt megromlik ez is.

A beszéd, ami az Istennel és az egy-
mással való kapcsolatra adatott,
fegyverré válik a szánkban. Eszkö-
zévé lesz bántásnak, mint sértés, ha-
zugság, rágalom, pletyka, veszeke-
dés. Nemcsak tettekkel, de szóval is
lehet ölni.

De ha nem ilyen direkt bántó mó-
don is, ott van ez a romlottság min-
den félreértésben, mellébeszélésben,
üres szólamokban. S bár a mai mo-
dern globalizált világunk olyan, mint
egy kis falu, mert ha a világ túlsó
végén történik valami, egy óra múlva
már tudunk róla, és már szinte min-
denki tanul idegen nyelveket, még-
sem értjük igazán egymást. Sokszor
magyar a magyart, szomszéd a
szomszédot, családtagjainkkal, sze-
retteinkkel egymást.

De a legszomorúbb, hogy Istent
sem hallja, nem érti az ember. Olyan
ez, mint valami „léleksüketség”. Mi-
lyen szép az édenkerti leírás: amikor
csak az Úr érkezett, az ember látta,
hallotta Őt, csak úgy beszélgettek
egymással. S ez elveszett.

Isten továbbra is szól a természet,
a történelem és a belső lelkiismeret
hangján, de az ember süketté és
vakká lett meglátni Őt a teremtett
világ szépségében, felfedezni Őt a vi-

A mi nyelvünkön…
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lág történéseiben, meghallani Őt a
szívében. De Isten nem adta fel, nem
hallgat el. Szól hozzánk a Biblia lap-
jain, de mindenekelőtt és fölött, a
testté lett logosz = szó, Ige, Jézus
Krisztus által!

És nemcsak szól, hanem a hallást,
az értést is Ő adja. Ez a pünkösdnek,
a Szentléleknek a titka, csodája,
ajándéka: léleksüketségünk gyógyu-
lása. Ha valaha is az elmúlt évezre-
dek során valaki hallotta, értette Őt

– akár próféták, királyok, nagy ve-
zérek, akár emberileg nézve jelen-
téktelen személyek – az a Szentlélek
munkája volt bennük. Nem embertől
való.

„Amikor a zúgás támadt, összefu-
tott ez a sokaság, és nagy zavar ke-
letkezett, mert mindenki a maga
nyelvén hallotta őket beszélni. Meg-
döbbentek, és csodálkozva mondták:
„Halljuk, amint a mi nyelvünkön be-
szélnek az Isten felséges dolgai-
ról.”(ApCsel 2)

Lehet valaki roppant művelt, okos,
több nyelvet beszélő, de a Lélek nél-

kül mégis „süket” az Istenre. És lehet
valaki egyszerű, tanulatlan, nem a
szavak embere, mégis – a Lélek által
– meg tud szólalni benne Isten!

Van egy nagyszerű emberi talál-
mány, a hallókészülék. Főleg idős
emberek mesélhetnének arról, mek-
kora segítség ez a mindennapokban.
Nekem még nincs szükségem rá, de
a családomban tapasztalom, hogy
aki nélküle szinte már alig hall va-
lamit, ha felteszi és bekapcsolja, egy-

szerűen csodát művel az apró, szinte
láthatatlan készülék. Kicsit esetlen
ez a hasonlat, de amire mutat, az
igaz: valóban csoda történik pün-
kösdkor. A minket megszólító és
bennünket hallóvá gyógyítani tudó
Isten emberek által kezd szólni eb-
ben a világban.

Karácsonykor és húsvétkor csodá-
latos az, ahogyan maga Isten cse-
lekszik, mégis ezek valahogy érthe-
tőbb, kézzelfoghatóbb ünnepeink.
Karácsonykor az Atya földre küldi a
Fiút, és emberi testet ölt Istennek ér-
tünk való szeretete. Az ember pedig

csak csodálkozik, ijedt-boldogan
ámul, mint a pásztorok, leborulva
hódol, mint a keleti bölcsek. Hús-
vétkor a Fiú legyőzi a halált, a bűn
hatalmát, mikor értünk és helyet-
tünk odaadja magát. A gyászoló-ké-
telkedő ember pedig csak újuló
örömmel ámul, mint a tanítványok.
Angyalok jönnek és szólnak itt is –
ott is.

Pünkösdkor azonban nincsenek an-
gyalok, mert Istennek Szentlelke ér-
kezik – az emberekbe! És az emberek
bizonyságtételén keresztül árad to-
vább. Már nem lehet csak ámulni és
csodálkozni, sőt már leborulni sem
elég. Szólni kell! Befogadni Őt és to-
vábbadni. Hallani, érteni és mon-
dani. Halásznak, vámszedőnek, bár-
kik is vagyunk.

Pünkösd az Isten meglepetése,
hogy nem az angyalokat, nem meny-
nyei seregeket, és nem a világ elitjét,
a legkiválóbbakat, leghatalmasabba-
kat, legokosabbakat hívja és küldi,
hanem azt a néhány egyszerű tanít-
ványt. Embereket ragad meg, akik
talán addig csüggedten, fásultan, fé-
lelmekkel gubbasztottak a jeruzsá-
lemi felső szobában.

Hát ez a pünkösd, ezért és így szü-
letik az Egyház, és ezért és így él-
hetjük át újra és újra ezt a csodát.
Mert angyalok azóta sem röpköd-
nek, sem köveket nem görgetnek el.
Isten minket használ, akar hasz-
nálni. Hogy léleksüketségünkből
gyógyulva megértsük szavát. Hogy
szóljunk mi is másoknak „az Ő fel-
séges dolgairól”. Hogy engedjük Őt
saját életünkön keresztül is szólni,
cselekedni, mert mindebben Ő van
és lesz jelen velünk, ahogy ígérte.

NÉMETHNÉ SZ. TÓTH ILDIKÓ

református lelkész
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A KAKTUSZOK ÉS ÉLŐHELYEIK

A kaktuszok Amerikából származnak
és különféle fajaik megtalálhatók a
kontinens északi és déli területein
egyaránt. A pozsgás növények, me-
lyek közé tartoznak a kaktuszok is,
képesek hosszabb-rövidebb időre vi-
zet tárolni egyes testrészeikben. Élő-
helyeik - az általános vélekedéssel el-
lentétben - nemcsak a sivatagokra
korlátozódnak, éppen ellenkezőleg,
csupán a fajok mintegy negyede él
sivatagokban. A többi faj a félsivata-
gok, száraz sztyeppék, hegyvidéki te-
rületek, lombhullató erdők, sőt akár
dzsungelek lombkoronájának a la-
kója. A botanika jelenleg 300 nem-
zetséget, és azon belül mintegy 2500
fajt tart nyilván, de szinte évente fe-
deznek fel újabb fajokat. A legtöbb
kaktusznak magyar neve nincs, a bo-
tanikában használatos kettős neve-
zéktan szabályai szerint a latin (nem-

zetség és faj) nevük szerint tartják
őket számon. Az emberi tevékeny-
ségnek köszönhetően manapság már
az egész világon elterjedtek, ahol az
éghajlat kedvező a számukra. Euró-
pában főleg a mediterrán vidékeken
meghonosodott Opuntia fajok meg-
találhatók a kertekben, parkokban
és vadon is. Dísznövényként, egyes -
a növénykereskedelemben forgalma-
zott - fajokat nagyüzemi módszerek-
kel tenyésztenek.

ÉRDEKESSÉGEK 

A kaktuszok és pozsgások nemcsak
gyönyörködtetnek virágaikkal és vál-
tozatos formáikkal, de vannak olya-
nok is, amelyeket főzve, zöldségként,
salátaként fogyasztanak. Számos tö-
vises oszlopkaktusz faj Dél-Ameriká-
ban kerítésként funkcionál. Jó né-
hány fajnak ízletes ehető gyümölcse
is van (pl. Opuntia ficus-indica). A

töviskaktusz Echinocereus némelyik
fajának gyümölcséből lekvárt készí-
tenek. A Ferocactus nemzetség egyik
tagjának édeskés-savanykás húsát
cukorsziruppal kandírozva fogyaszt-
ják. A kistermetű gömbkaktuszt, a
Lophophora williamsii-t reumatikus
és asztmás betegségek gyógyítására
használják. A más néven peyotl né-
ven is ismert növény nedvének főzete
az erős halluciogén hatása miatt az
indián vallási szertartásokban máig
is használatos, bár a növény termesz-
tését és birtoklását számos ország
törvénye is tiltja. A pozsgások közé
tartoznak, de nem kaktuszok például
az Aloe félék és az Agavék. A nálunk
is közismert Aloe vera nedveinek jó-
tékony hatását szappanokban, kré-
mekben, samponokban és egyéb
gyógyhatású készítményekben hasz-
nosítják. Az Agavék hajtásaiból -
amit erjesztenek és desztillálnak - ké-
szül a híres mexikói szeszes ital a
tequila.

Rejtett kincsek Akarattyán
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NÉHÁNY GYAKORLATI TANÁCS
KEZDŐKNEK

A kereskedelemben kapható növé-
nyeket célszerű minél hamarabb át-
ültetni, mert az ültető közegük nem
tartalmaz tápanyagot, a nagyüzemi
tápoldatos termesztés miatt. A gyö-
kereket óvatosan tisztítsuk meg a kö-
zegtől, ha megsérülnek, vagy ha visz-
szavágjuk, árnyékos helyen legalább
két hétig szárítsuk be a sérüléseket.
Nagyon fontos, hogy jó vízáteresztő,
morzsalékos talajba ültessük a nö-
vényeinket, ez akár 40-50% folyami
homok, szitált sóder vagy perlit hoz-
záadásával biztosítható. Öntözésre
legjobb az esővíz, öntőzhetők felülről
vagy alulról a víz felszívatásával.
Fontos, hogy az öntözéskor a nö-
vényre lehetőleg ne kerüljön víz és
az öntözés után a növényeink ne áll-
janak az öntözővízben, mert a leg-
több faj gyökerei rothadásra hajla-
mosak. Más szobanövényekkel ellen-
tétben a kaktuszok kevesebb öntözést
kívánnak, leggyakoribb hiba a túl-
öntözés. Akár két-három hét is eltel-
het az öntözések között. Várjunk,
amíg a talaj kiszárad. Virágzást ál-
talában akkor várhatunk a kaktusza-

inktól, ha tudjuk biztosítani szá-
mukra a téli nyugalmi időszakot. A
növényeket tartsuk (átlag 5-8 celsius
fokon) a kaktuszok ilyenkor képezik
a virágkezdeményeiket, öntözés ek-
kor gyakorlatilag nem szükséges. Ha
a növényeinket magasabb hőmérsék-
leten szobában tartjuk, szükség sze-
rint néha télen is megöntözhetjük,
de jóval ritkábban, mint a tenyész-
időszakban. Szaporításuk magvetés-
sel és hajtásdugványokkal történhet. 

MAGAMRÓL

Nyugdíjas üzemmérnök vagyok. Az
egyik legkedvesebb hobbim a kaktu-
szok és pozsgás növények gyűjtése.
Mintegy húsz éve kezdtem gyűjteni
a kaktuszokat és a velük együtt tart-
ható szárazságtűrő pozsgás növénye-
ket. A kaktuszok nem nőnek gyor-
san, viszonylag kis helyen elférnek,
akár egy napfényes ablakban is szép
változatos kis gyűjteményt hozha-
tunk létre. Először csak otthon, Szé-
kesfehérváron a konyha ablakába ke-
rültek növények, később 2000-ben,
amikor állandó akarattyai lakos let-
tem kibővíthettem a gyűjteményt,
ami jelenleg közel 700-800 cserép

növényből áll. Sokat köszönhetek
Farsang Feri barátomnak, aki szintén
Akarattyán él. Ő már akkor rendkí-
vül tapasztalt gyűjtőnek számított és
szívesen látott, amikor kezdőként fel-
kerestem.

Ha a fentiek alapján valakiben ér-
deklődés támadt a kaktuszok és más
pozsgás növények iránt, jó szívvel
ajánlom az interneten a Magyar
Kaktuszgyűjtők Országos Egyesüle-
tének (MKOE) honlapját http:// -
www. kak tusz gyujtok.hu/. Itt szinte
minden kérdésre megtalálhatja a vá-

laszt, amire rövid kis ismertetőmben
részletesen nem térhettem ki. Például
magvetés, növényvédelem, a növé-
nyek gondozásával, azonosításával
kapcsolatos további ismeretek. A fó-
rumon pedig tapasztalt gyűjtők se-
gítségére is számíthat. Tájékoztatást
kaphat itt az évente rendszeresen
megrendezésre kerülő kiállításokról,
egyéb rendezvényekről.

Természetesen előzetes telefonos
egyeztetés alapján jómagam is szí-
vesen látok minden kaktuszok és
pozsgások iránt érdeklődő olvasót.

HÁDEN PÉTER

Tel: 30 5464355
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Majális – főzőverseny
Volt idén is májusfaállítás, gyerekek-
nek játszóvár, és sok csapat, akik a
legjobbat szerették volna főzni!

A nyugdíjasok is sokat töprengtek,
mivel a kiírás csak szárnyasokat en-
gedélyezett a résztvevő csapatoknak!
Klubunk hosszas tanakodás után
döntött:

TÖLTÖTT CSIRKECOMB, FŰSZE-
RES KRUMPLIÁGYON, HÁZI SAVA-
NYÚSÁGOKKAL.

Mindezt a jól bevált kemencénkben
készítettük, ami megadta a különle-
ges ízét, jellegét! És ismét nem tud-
tunk tévedni!

A szakmai zsűri - hosszas egyezte-
tés után, minden szempontot figye-
lembe véve - úgy döntött, hogy a Ba-
latonakarattyai Nyugdíjas Klub Egye-
sület a tavalyi év után ismét az élen-
járó lett ebben a versenyben!

Köszönjük, ezt a szeretetet jövőre
is megpróbáljuk kiérdemelni!
A főzőverseny eredménye:
1. Balatonakarattya Nyugdíjas Klub
Egyesület: töltött csirkecomb aka-
rattyai módra, tepsiben, héjában sült
majorannás krumplival.
2. Hajnal család: tárcsás csirke pá-
colva, csirkemáj szalonnába gön-
gyölve, gombafejek grillen, fóliába
tekert burgonya, vajmártással.
3. Bakonyi betyárok: jó magyaros
összeállítás, kakashegyi betyármadár
címmel.
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Immár hagyományosnak mondható - és 2 éve tagadha-
tatlanul ezzel a céllal életre hívott – pálinkaversenyünket
ismét meghirdettük 2017-ben is. A május 1-jén megren-
dezett programok sorában került sorra a verseny, a főző-
és süteményverseny mellett. A tavalyi mérsékelt érdek-

lődést (akkor 9 induló volt) messze felülmúlva, az első
lelkesedésben leadott 2015-ös 17 mintát is megelőzve
összesen 19 pálinka mintát kaptunk. Ezeket az erre a
célra vásárolt és gondosan, nemzeti színű címkével ellá-
tott üvegekbe töltve „semlegesítettem”  azaz az adott
sorszám volt az azonosítás egyetlen eszköze. Akkor még
nem is sejtettük, hogy ezeket az üvegeket ebben a lét-
számban akkor látjuk utoljára (részletek később).

A zsűri tagjai több szempont szerint álltak össze egy
csapattá. Másodmagammal a harmadik évben ültem a

zsűriben, de volt, aki ajánlással jött. Természetesen a
gyengébb nem képviselője is helyet kapott köztünk, és
olyan is, aki a vendéglátós szakmában dolgozik több év-
tizede a Bercsényi strandon, már több mint 20 éve.

A nevezési lapok szerint a leadott legérdekesebb válto-
zatok a következők voltak: cékla, mandarin, naspolya,
csipkebogyó.

Az eredményhirdetés elhúzódása miatt nem sikerült
pár szót váltanunk a céklapálinka készítőjével, pedig na-
gyon érdekelt volna a módszere. A hagyományosnak
mondható fajták jellemezték a legjobbak csoportját, tehát
kajszibarack és szilva.

A nem egyszerűen meghozott döntés szerint kialakult
végső sorrend a következő:

1. Kajszibarack-pálinka, a Hajnal család műve, Bala-
tonakarattya

2. Kajszibarack-pálinka, Görgényi Géza remeke, Érd
3. Fügepálinka, Ács Gábor alkotása, Balatonakarattya
Amire fentebb utaltam, azt meg kell említenem, bár

negatív ízzel. A verseny után a leadott minták csekély
maradékát mindig közösen elfogyasztjuk, illetve akit ér-
dekel, megkóstolhatja. Azt azonban nem hirdettük meg,
hogy azokat üvegestől elvigyék. Azaz az üvegeket szívesen
megőriztük volna 2018-ra, a 19-ből 5 darabot sikerült
eltennünk.

Az idei versenyek is kitűnő hangulatban, csodás időjá-
rásban zajlottak. Találkozzunk 2018-ban! 

PÁLINKÁS FERENC

Majális – Pálinkaverseny

Mint azt a tavalyi éves közgyűlésen és azóta több eset-
ben plakátokon is közhírré tettük, folytatódik a pad -
szemetes összeállítások elhelyezése településünkön. A
közgyűlésen konkrét kérdést kaptunk arról, hogy többen
is szponzorálhatnak-e ilyen módon együtt 1-1 padot.
Akár 5000 Ft – 10.000 Ft összegekkel összeadva a
150.000 Ft-ot. Erre egyértelműen pozitív választ adtunk
és vártuk a vonatkozó felajánlásokat. Ezek sajnos nem
jöttek azóta sem. 

Hangsúlyoztuk az akciónk további életben tartását a
jövőre nézve is a május 27-i Gáspár-telepi fórumon is.

A jelenleg megrendelt és leszállított padjaink (5 darab)
mind gazdára leltek és azok kihelyezése is, függő eset
mellett, megtörtént.

Kérjük e lehetőség további terjesztését, mert kedvenc
községünkben továbbra is szeretnénk az adományozók
által kijelölt helyszínek kényelmét ezzel az akcióval a jö-
vőben is teljesebbé tenni!

A Fogadj örökbe egy padot akciónk 2017. évi állása
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Még a szervezőket is meglepte az a nagy érdeklődés,
amely a rendezvényt kísérte. A jelenléti ív tanúsága sze-
rint a megjelent több mint 40 fő nem csak a Fürdőtelep
egyesületi tagok soraiból került ki, de az állandó lakosok
és a nyaralók érdeklődését is felkeltette. Nem csoda, hi-
szen valamennyi jó szándékú ember szeretne tenni kör-
nyezete rendben tartásában, szépítésében.

Körünkben köszönthettük Lukácsné Bea kirendeltség-
vezető asszonyt és Rozs Péter alpolgármester urat, akik
készségesen válaszoltak a felmerült kérdésekre. 

Elsősorban az utak állapota és a közlekedésből adódó
gondok merültek fel. A beszélgetés eredményét az aláb-
biak szerint összegezhetjük:
1. Lakó-pihenő táblák kihelyezését kérték a száguldó ve-
zetők által okozott veszélyek elkerülésére, lehetőség sze-
rint 10-15 db-ot.
2. A murvás utak rendben tartását az önkormányzat el-
végzi, erre a feltétek rendelkezésre állnak, de kérnek min-
denkit, hogy jelezze a kátyúkat az önkormányzatnál.
Ugyanez a helyet az eltűnt, elkopott utcanév táblák ese-
tében is.
3. Felmerült a villogó sebességmérő kiállításának lehe-
tősége is. Itt az önkormányzatot felkértük, hogy tisztázza
ennek a költségvonzatát és térjünk vissza erre a kérdésre. 
4. Szintén tisztázandó, hogy létrehozható-e gyalogosát-
kelő hely az Erdősor utca, ill. a buszmegálló területén.
5. Azt az örömteli információt kaptuk, hogy várhatóan
2017. június végétől elektromos buszszolgáltatás várható,
elsősorban a strandokra történő lejutásban való segít-
ségre, de várhatóan egy-két fontosabb vonathoz is eljut
majd a busz. Ez azért lenne fontos, mert az idősebbek
nehezen jutnak el a vasúttól a házakig.
6. Lépcső kiépítése az Enyingi/Cserfa utcánál, hogy köny-
nyebb legyen a rézsűn való feljutás.

Időközben az önkormányzat elkészítette a lépcsőt kor-
láttal.

Következő téma a hulladékkezelés kérdése volt.
Egyesületünk két beadványt nyújtott be az önkormány-

zatnak 2017 áprilisában a hulladékkezelésével kapcso-
latban. Egyrészt kértjük egy nap kijelölését a veszélyes
hulladék elszállítására. Azt az információt kaptuk, hogy
ennek előkészítése folyamatban van, és hamarosan ki-

hirdetésre kerül az időpont. Kértük továbbá az 1100 l-es
„üveges” konténerek szezonbeli gyakoribb ürítését is. 
1. Felkértük az önkormányzatot, hogy legalább 10 db fi-
gyelmeztető táblát helyezzen ki a telepen, mivel az eldo-
bált szemétmennyiség oly mértékben megnőtt, hogy az
már egészségügyi szempontokat vet fel.
2. Szintén ide tartozik, hogy a Vertikál Zrt. által biztosí-
tott szelektív és komposztálható zsákok száma kevés. Az
emberek szívesen vásárolnának is akár ezekből, amennyi-
ben erre mód nyílna. Itt is kértük az önkormányzatot,
hogy legyen ebben a dologban segítségünkre, vegye fel a
kapcsolatot a Vertikál Zrt-vel, hogy biztosítsák a lehető-
séget. 

Elhangzottak önkritikus hangok is. Az elmúlt évben
egyesületünk csatlakozott a „Teszedd” hulladékgyűjtési
akcióhoz. Bár a nyugdíjasok finom sültekkel és gulyással
várták a megfáradt gyűjtőket, a gáspártelepi közösség
mindössze 2 fővel képviseltette magát. Idén, a hasonlóan
szervezett megmozduláson már csak egy főre szorítkozott
a gáspártelepi részvétel.  Most jelezzük, hogy az orszá-
gosan szervezett „Teszedd akció” idén ősszel kerül lebo-
nyolításra, az időpontot ki fogjuk hirdetni.

A következő téma a területen lévő 4 kilátó állapotának
rendezése. Itt ígéretet kaptunk az önkormányzattól, hogy
a Kilátó, Rianás, Hóvirág és a Diófa utcák torkolatában
levő kilátókat rendbe teszik. Ezt nagyon köszönjük az
önkormányzatnak, azonban kérjük a környezetben la-
kókat, hogy a karbantartásban vegyék ki részüket, mivel
csak így biztosítható, hogy a rendbetett terület csinos és
használható legyen.

Végül, de nem utolsó sorban a strandok. 
Alpolgármester úr részletesen ismertette az elképzelé-

seket a strandok rendbetételével kapcsolatosan. Várha-
tóan 40+30 millió forintot használnak fel a Bercsényi és
a Lidó strandokra. Kérésként merült fel további lépcsők
kihelyezése, minimum 6 db legyen használható és ke-
vésnek mutatkozik az a két öltöző, amit jelenleg hasz-
nálni lehet, természetesen olyan apróságokra is sort kell
keríteni, mint az öltözőkben plusz akasztók kihelyezése.

Hosszasan vitattuk meg a strandbelépő kedvezmények
kérdését, mivel tagjaink és nyaralóink szeretnének ré-
szesülni ilyenben. Lukácsné Bea elmondta, hogy erre az

Beszámoló az I. Gáspár-telepi fórumról
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évre az önkormányzat kialakította és határozatban rög-
zítette a kedvezmények mértékét, amely jóval kedvezőbb
lesz a tavalyinál. A 70 éven felüliek ingyen látogathatják
a strandokat, míg családi kedvezmény kialakítását is ter-
vezik. A részletes strandbelépő szabályzat az önkormány-
zat honlapján megtekinthető. A Fürdőtelep Egyesület
tagjai számára továbbra is szeretné a kedvezményes
strandbelépés lehetőségét elérni. 

A Fürdőtelep Egyesület jelezte, hogy a fórumon elhang-
zottak alapján beadványt készít az önkormányzat részére,
hogy a megbeszéltek mihamarabb valóra válhassanak.
Bejelentésre került, hogy a Fürdőtelep Egyesület ez évi
közgyűlése 2017. augusztus 12-én került megrendezésre,
ahol minden tagot és érdeklődőt szeretettel várunk.

RÁNKY EMŐKE

Ügyvezető alelnök

Idén ismét átvonultak és a Bercsényi lejáró parkolójában levő ellenőrző állomáson és rövid időt töltöttek ezúttal a
Balaton Classic veterán autók Akarattyán. A kissé késve érkezett értesítés ellenére sok gyerek és rajongó figyelte az
autók felvonulását. Jövőre is szeretnénk látni a gépcsodákat – lehetőleg már a Rákóczi parkban.

Oldtimer autók Akarattyán
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Tudvalevő, hogy 2018-ban 90 éves év-
fordulója lesz Akarattya (Akarattyai
Fürdőtelep Egyesület 1928) megala-
pításának.
Erre az alkalomra szeretnénk egy ju-
bileumi kiadványt - helytörténeti
gyűjteményt összeállítani.
A kiadvány alapjában a dr. Koltay 
József által összegyűjtött anyagaira
épül fel.
Kérek mindenkit, akinek van valami
hozzáteendő írásos, vagy képi anyaga
Akarattya helytörténeti könyvéhez
kérem, jelezze.
Gondolatébresztőnek az alábbiakban
a tartalom tervezet található, melyben
a vörössel jelzettek már nagyjából el-
készültek. A kiadványhoz dvd mellék-
letet is tervezünk az adatok, képek,
filmek és egyebek közreadásához.
A tartalomban jelzett témákon kí-
vül  kérek, mindenkit jelezze, mit tar-
tana fontosnak megjelentetni, ill. mi-
hez van anyaga.

TARTALOM
1. Akarattya általános természeti vi-
szonyai
Geológiai viszonyok
Növényzet
Éghajlat, szél, levegő, víz
2. Az akarattyai Rákóczi-szilfa
A magyarok fája, A nagy fa
3.1 Akarattya története az 1900-as
évekig
3.2 Balatonakarattya története
1920-1948-ig
Budapest- Börgönd- Szabadbattyán
– Tapolca vasútvonal története
A Székesfővárosi Üdülő története
3.3 A Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület története 1948-ig

Fürdőtelep egyesület
Taslár Tibor emlékezése:
Monostory Gyula első telepes emlé-
kezése:
Vitéz Ruszkay Endre gyémántdiplo-
más mérnök visszaemlékezése:
A hegycsuszamlás, amely a Bercsényi
strandot betemette.
Kulturális és sportélet 1930 és 1950
között
1946 húsvét előtt történt
Az akarattyai közúti hidak és a vasúti
alagút
Akarattya a II. világháború vihará-
ban* (1944-1945)
A front közeledése
Harcok Akarattya előterében
Akarattya közvetlenül a háború után
Győzelmi ünnep Akarattyán
Akarattya újjáépítése
3.4 Ó azok az ötvenes évek…..
Koltay József emlékei
Egy év a kenesei egy focicsapatban.
A veszélyes ’50-es évekről 
Moldova György: Balaton elrablása
Az 1956-os forradalomról
Mészáros Gyula: Forradalom és sza-
badságharc Veszprémben
1956 Balatonkenesén, Honvéd üdü-
lőben
Az 1956-os forradalomról
Szabó Károly emlékei a balatonke-
nesei eseményekről
Részlet V. Sónyi G. András visszaem-
lékezéséből 
Az 1956-os éveket követő időszakok
néhány fontosabb eseménye
Váratlan találkozás Balatonkenese
tanácselnökével.
3.5 Akarattya eseménynaptárából*
4. Fürdőtelep Egyesületek tevékeny-
sége Akarattyán (1928-2014)

A fürdőtelep egyesületek előterjesz-
téseiből (1992-2003)
Visszatekintés
Az Egyesület 1992. évi tevékenysé-
géről
5. Balatonakarattya főépítészének
beszámólója*
6. Művészek és szépliteratúránk
művészei Balatonakarattyán
Kosztolányi Dezső
Veres Péter
Kodolányi János
Szabó Sándor színész
7. Sport hagyományai, ismert spor-
tolók Akarattyán
foci, lábtenisz, vitorlázás

Akarattyai érdekeltségű labdarúgók
Akarattya érdekeltségű sportolók
8. Leválás története
Akarattya leválásának szükségessége,
előzmények (2012-2014)
Az első Akarattyai Önkormányzat
megalakulása és néhány éves műkö-
désének eredményei (2014-2017)
9. Fürdőtelep Egyesület megújulása
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület újjászervezése, fontosabb cél-
kitűzések
Balatonakarattya a jövő felé tekintve

Témák:
Kertmozi
A Körszínpad átadása 2007.07.15 
Hírességek, orvosok, professzorok,
vitézek
Templom története
Közismert régi és új akarattyai sze-
mélyek 
Díszpolgárok, kitüntettek
Akarattyai iskola története
Vízközmű társulat
Akarattyai üdülők

Felhívás
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Akarattyai vendéglők,
Utcanevek
Strandok
Szemelvények Akarattya 90 éves
múltjából (1928-2017) (Cikkek, is-
mertetők, dokumentumok)

Mellékletek DVD-n
Fürdőtelep Egyesület Alapszabály
1936
Névjegyzék 1930
Névjegyzék 1944
BM Rendelet 1933

Légifelvételek
Képek, képeslapok
Térképek
Öböl tv felvételei
Filmfelvételek
Régi újságokból

Két évtizeddel ezelőtt történt. Egy rekkenő nyári napon
a budai Bocskai úton bandukoltam hazafelé. Az úttesten
a szombat déli órákban szokásos végtelennek tűnő ko-
csisor. A többség a Balaton felé tartott. Hirtelen vidám
kurjantást hallok. Álló autója nyitott ablakából egy haj-
dan volt focista klubtársam kiáltott rám. Kölcsönös üd-
vözlés után elmondta, hogy nemrégen vásárolt akaraty-
tyai telkére igyekszik. Ekkor mozdult a kocsisor, de még
odakiáltotta, tud egy eladó telket az övé közelében. A
sor meglódult, válaszolni már nem volt érkezésem. Ba-
latoni telket régóta szerettem volna venni, de hogy éppen
Akarattyán, még nem tudtam elképzelni sem. Néhány
nap múltán felhívtam és miután megnéztem a Csaba
utcai erdőszéli telket az első látásra beleszerettem. Két
hónap elteltével akarattyai telektulajdonos lettem. Így
találkozott össze a szükségszerűség és a véletlen örök
harmóniája.

A következőkben (kín) rímekbe foglalva mesélem el
döntésem következményeit.

Akarattya fogságában
Nem Akarattyán születtem, véletlen ide csöppentem.
Akarattya megfogott, rabigába hajtott.
Ennek éppen negyven éve, mintha az idő röpülne.
Azóta Budán vagyok otthon, Akarattán itthon.
Akarattán madárdalra ébredek, mindig korán, frissen kelek.
Kapálok és füvet nyírok, sokat mozgok, amennyit bírok.
Strandra megyek, ha jó az idő, kellemes a balatoni fürdő.
Estére hívogat a Rákóczi park, apraja, nagyja oda tart.
Miután véget vetnek dalnak, s zenének, az emberek haza-
térnek.
Csend és nyugalom üli meg a vidéket.
Ülünk gyertyafény mellett a kertben, a ránk ereszkedett
csendben.
Jófajta bor az asztalon, nyugovóra ért a sokadalom.
Elmélázunk a világ rendjén, beszélgetünk a filozófia mentén.
Felettünk a csillagos égbolt, megigéz a sápadtan fénylő Hold.
Felfedezzük – kicsik és nagyok – itt fényesebben ragyognak
a csillagok. DÜRR BÉLA

Hogyan lettem akarattyai?

2017.05.11-én egyeztetést és bejárást tartott a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.és önkormányzatunk az aka-
rattyai Balatoni Bringakör nyomvonaláról.

A Balatoni kerékpárút Balatonvilágos felől a Sirály és a
Balatoni utcán közös használatú nyomvonalon halad. A
Balatoni út és a 71.sz. főút–710 számú főút körforgalmi
csomópontjáig az önálló kerékpárutat fel kell újítani, ki
kell szélesíteni. A nyomvonal ezután az Árpád utcán halad
az Ady Endre utcáig, az önálló kerékpárutat fel kell újítani,
ki kell szélesíteni. Az Ady Endre utcán haladna további-

akban a nyomvonal. Itt a burkolat állapota megfelelő- az
önkormányzat nemrég felújította – csak forgalomtechni-
kai fejlesztés szükséges. A 71. sz főúton történő átvezetést
biztonságossá kell tenni jelzőlámpás kialakítással. A ter-
vezett nyomvonal a Kisfaludy sétányon (magasparton )
halad. Itt a meglevő, zúzott kő burkolatú utcára kerül
aszfalt burkolat és azon fog haladni a közös használatú
kerékpárút. Az Ybl Miklós utcán éri el a 71. sz. főutat. Itt
a főút mellett a baloldalon az Orgona utca vonaláig önálló
kerékpárút épül, ott a nyomvonal a Botond utcán halad
tovább vegyes forgalmú kialakítással. A Botond utcában
szilárd burkolatépítés és forgalomtechnikai fejlesztés
szükséges. A kerékpárút a Botond utca végén csatlakozik
a meglevő Kenese–Tihany projekthez.

Egyeztetés a Balatoni
kerékpárút nyomvonaláról
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A második évadban két zenés beszélgetést tervezünk,
még nem eldöntött, hogy hol is lesz a rendezvény, erről a
később kifüggesztett plakátokról szerezhetnek tudomást.

Az első alkalomra július 22-én 17 órakor kerül sor, ahol
vendégünk Pukánszky Béla lesz, míg a szeptember 9-i
est vendége Szamosközi Alice logopédus. 

Néhány szót első előadónkról:
dr. habil. Pukánszky Béla DSc, egyetemi tanár. Első dip-

lomáját tekintve csellista. A beszélgetés során felvételeiből
válogat. Országos jelentőségű neveléstörténész, iskola-

szervező, tankönyvíró. Több doktori iskola alapítója. Je-
lenlegi munkahelyei: Szegedi Tudományegyetem Gyógy-
pedagógus-képző Intézet intézményvezető egyetemi ta-
nára. Az Egri Eszterházy Károly Egyetem egyetemi ta-
nára, ahol a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője,
valamint Komáromi Selye János Egyetem Tanárképző
Karának egyetemi tanára. Nagy tudása mellett csellójá-
téka és szorgalma kiemelkedő. Szeretettel ajánljuk a ked-
ves közönség figyelmébe, ahol könyvkiadásait is bemu-
tatjuk. RÁNKY EMŐKE

Emlékezés Gyóni Géza költőre
halálának 100. évfordulóján

Zenés beszélgetések 2017-ben
a fürdőtelep egyesület rendezésében

AZ EMLÉKEZÉS IDŐSZERŰSÉGE
ÉS KAPCSOLÓDÁSA AKARÁTTYÁHOZ

Ma már kevesen emlékeznek a 100. éve elhunyt Gyóni
Géza költőre, Ady Endre költőtársára, az első világháború
kiváló költőjére. A hagyománytisztelő lelkes akarattyaiak
azonban a II. világháborút követő időszakban utcát ne-
veztek el Akarattya központjában Gyóni Gézáról. A ju-
bileumi emlékezés egy főhajtás a költő emlékének.

Az emlékezés további kötődése Akarattyához, hogy édes-
apám az első akarattyai telepesek egyike – aki 6 évet töl-
tött a szibériai hadifogságban – rövid ideig Kraszno-
jarszkban egy fogolytáborban volt Gyóni Géza költővel.
Hogy megőrizze a neves költő emlékét, sírjáról egy száll
havasi gyopárt hozott haza, melyet évtizedekig megőrzött
otthonában.

A jubileumi megemlékezés kedvező lehetőséget ad arra,
hogy emlékezzünk a sok-sok tízezer Szibériába hurcolt
és ott elhunyt magyar hadifoglyokra és azokra is, akik-
nek a véres és értelmetlen harcok, megpróbáltatások és
szenvedések után többnyire hadirokkantként sikerült ha-
zatérniük. (megjegyzés: a hazatérők között néhány aka-
rattyai telepes is volt).

Gyóni Géza rabságban, Szibériai fogolytáborban,
Krasznojárszkban
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A KÖLTŐRE VONATKOZÓ FŐBB ADATOK

Családja: Édesapja Achim Mihály, békéscsabai szlovák
származású evangélikus lelkész. Édesanyja Bekker Gi-
zella. Achim Gyóni Gézának 11 testvére volt.
Született:  Achim Géza, 1884. június 26., Gyón
Foglakozása:  költő, újságíró, teológus
Fontosabb művei:  Cézár én nem megyek (1912)
Csak egy éjszakára (Przemysl, 1914. november)
Kitüntetés, irodalmi díj: Petőfi társaság tagja,
Brit Királyi Irodalmi Társaság pályázatának nagydíja
(csak egy éjszakára.. című költeményért (1934)
Irodalmi irányzat: impresszionizmus, szimbolizmus
Alkotói korszaka: Az 1910-es évek előtt kezdődött és az
első világháborúban 1917-ben a hadifogságban bekö-
vetkezett haláláig tartott. A körülmények hatására kései
lírájának fő témájává a háború vált.

GYÓNI GÉZA KÖLTÉSZETÉRŐL

Gyóni Géza költő költészete (1910-1917) négy szakaszra
osztható:

ifjúkori költemények (Versek című kötetében)
Ady hatás ideje (Szomorú szemmel és az Élet szeretője

c. kötetek)
A háborús korszak (Lengyel mezőkön, Tábortűz mellett

című kötet)
A hadifogság kora (Levelek a kálváriáról és a Rabságban

című kötetek)

AZ EGYES KORSZAKOKRÓL RÖVIDEN

Ifjúkori költészet
Gyóni Géza ifjúkori költészetére nagy hatással volt köz-
vetlen élettere Gyón község és környékének falusi kör-
nyezete. Többek szerint nagymértékben hatott a költőre
édesanyja agybaja, melyet Géza öccse, Ádám korai halála
váltott ki az asszonyból. Gyóni örökölte anyjától az el-
mezavart és utolsó napjaiban ez ütött ki rajta.

Gyóni Géza első irodalmi korszakának hű lenyomatát
adja az 1904-ben Versek címen megjelent kötete. A té-
mákat tekintve elmondható, hogy Gyóni megverselte fáj-
dalmait. Szerelmi csalódásai és apja erős akarata megvi-
selte lelkét, ezért elsősorban rezignáltabb, búslakodó ver-
sek alkotják a kötetet.

Különös jellemzője Gyóni verseinek egy szinte állandóan
jelenlévő halálkép, amely szerelmi lírájának is meghatá-
rozó elemévé válik. Korai verseiben azonban a szerelem
és a halál összekapcsolódása valószínűleg még nem tu-
datos.

Ady hatás ideje
A költő irodalmi művészetével foglalkozva elengedhetet-
len az Ady Endrére és költészetéhez való viszony tár-
gyalása. Gyóni kritikusai egyhangúan egyetértettek ab-
ban, hogy Ady jelentős hatást gyakorolt Gyóni költésze-
tére, csupán a hatás nagyságát mondta az egyik na-
gyobbnak, a másik kisebbnek, nyilván aszerint, hogy
mennyire ismerték vagy szerették Adyt.

Párhuzamba lehet állítani a két költő életútját. Pl.
Gyóni édesapja evangélikus lelkész, Ady anyai ősei re-
formátus prédikátorok voltak. Mindketten szülői utasí-
tásra polgári pályán próbáltak elhelyezkedni. Nem okoz-
hat különösebb meglepetést tehát, hogy a fiatalabb és
valamivel kisebb tehetségű Gyónira döntő hatást gyako-
rolt Ady.

Gyóni Géza soha nem hitte magát Ady Endre utánzó-
jának, ő maga is megvetette az ő formáit silányan másoló
divat költőket. A költő adottságaival sikeresen tudta tol-
mácsolni Adyt a legszebben és az Ady-ellenesek számára
is tetszetően! Ő ugyanis azon kevesek közé tartozott,
akik az első perctől értették Ady mondanivalóját. 

A háborús korszak
Gyónit 1907-ben, 1909-ben és 1912-ben is behívták rövi-
debb időre, míg első világháborús katonai szolgálata
1914. augusztusi mozgósításától Przemysl 1915. március
elsejéig tartott. Első világháború előtti háborús lírájának
legfontosabb darabja az 1912-ben, a szarajevói szolgálata
alatt keletkezett Cézár, én nem megyek című vers.

1914. augusztus 1-jén behívták, mint kornenburgi pót-
tartalékost és rövidesen Przemyslbe került, ahol hadi-
fogságba eséséig 8 hónapot töltött és 31 ismert verset
írt. Az elsők között születik meg szeptember 6-án a Ma-
gyar katonák dala, mely hamar nagy népszerűségre tesz
szert a harcoló csapatok körében

A véres harcokkal teletűzdelt október nagy hatást gya-
korol Gyónira az átélt borzalmak és megrázó események,
a reménytelenség és a szellemi magány elkeseríti, de fel
is ingerli a költőt.  Ezekből a roppantul mély, erős érzel-
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mekből született meg 1914 novemberében legmaradan-
dóbb és legismertebb verse, a Csak egy éjszakára… című
alkotás. A mű 1914. december 14-én jelent meg a
przemysli Tábori újságban, s még a hónap végén kiadták
az erődítmény nyomdájában készült Lengyel mezőkön,
Tábortűz mellett elnevezésű verskötetét is.

A hadifogság kora
Przemysl elestével több mint százezer osztrák-magyar
katona esett fogságba, köztük Gyóni Géza és öccse Mi-
hály. Öccsének szívtágulása lett, ezért engedélyezték,
hogy Géza tisztiszolgaként mellette maradjon. Az új esz-
mék rabja, a szabadság és az „élet szeretője” kezdetben
igen nehezen viselte a fogságot.

A hosszú utazás során megfigyelt tájak még szomorú
körülmények ellenére is megihletik, így születik meg
egyik legfontosabb művének jelentős része is, ez a Levelek
a kálváriáról versciklus.

A tábor unalma és a halál állandó érzete számvetésre
készteti a költőt, így keletkezett 1915 novemberében a
Magyar bárd sorsa című verse, 1916 januárjában pedig
a Harminc évig a pusztában. Ezek a versek az önéletrajzi
vonatkozásokon túl a költő lelkiállapotát is híven tükrö-
zik az adott időben. Az orosz forradalom hírére megszü-

letik A béke jön című verse, de átmeneti derűje után
gyorsan visszaesett depressziójába. Öccse állapotának
romlása, majd halála végképp elkeseríti a költőt. Az ezt
követő időszakban legnagyobb részét már elborult el-
mével töltötte.

GYÓNI GÉZA KÖLTÉSZETÉNEK MEGÍTÉLÉSE

Gyóni Géza költészetét számos irodalomértő és kritikus
tanulmányozta és bírálta az évek során. Munkáik tanul-
mányozása során hamar kiderülhet: kevés magyar mű-
vésszel fordult elő, hogy műveiről és azok minőségéről
ily sokan, ily sokféle véleményt alkottak.

Néhány vélemény:
„….. az is lehet, hogy úgyszólván minden róla való vé-

lemény félreértés. Már az is, hogy sokan jó költőnek tar-
tották, de az is, hogy mások, dilettánsnak, legjobb esetben
epigonnak mondották.”

„Úgy gondolom, nem volt igazán jó költő, nem volt
rossz költő sem, de jól tudott verselni és egy antenna ér-
zékenységével fogta fel a körülötte élők hangulatait,
együtt hullámzott a közvélemény következetlenségeivel.”

(A szerkesztő megjegyzése: Gyóni Géza költőt méltán
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nevezik az első világháború legismertebb katona költő-
jének, Szibéria Petőfijének)

A KÖLTŐ UTOLSÓ HÓNAPJAI ÉS HALÁLA (1916-1917)

A költő utolsó hónapjai alatt a hadapróddá való előlépte-
téstől (1916. február), a haláláig (1917. június 25.) terjedő
időszakot értjük. A márciustól kezdődő mintegy négy hó-
napos időszakban Gyóni 19 költeményt és egy drámát írt. 

A testvérek helyzete egyre reménytelenebbé vált, mind-
ketten megromlott egészségügyi állapotban várták a há-
ború végét. Ekkoriban ismerkedett meg a szocialista esz-
mékkel, melyekkel kiábrándultságában rokonszenvezett.
nacionalista  eszmeisége végképp a háttérbe szorult, gya-
korlatilag baloldali érzelművé vált.

Ekkor rövidebb ideig reménykedett még a szabadulás-
ban, ám Mihály öccse 1917. június 8-i halála után dep-
resszióba süllyedt. Nagyon megviselte fivére halála, akivel
gyermekkora után a hadifogolytáborban került újra szo-
ros kapcsolatba.

1917. június 15-én megírta egyik utolsó, Gyónás című

versét, melyet felvésett az ágya melletti falra. Úgy kezdő-
dik: „A halál igazságot oszt…” „Térjetek meg…” Ugyan-
ettől a naptól számítják tébolyultságának fokozódását.
Hallucinált, magában beszélt, nem vett többé tudomást
a külvilágról. Tíz napot élt még meghasadt tudattal, míg
végül 1917. június 25-én, napra pontosan 33. születés-
napján, Gyóni Géza befejezte földi pályafutását.

BEFEJEZÉS

Legyen ez a jubileumi megemlékezés egy főhajtás Gyóni
Géza az első világháború legnagyobb magyar katona köl-
tője és az elhurcolt több tízezer magyar hadifoglyok
(„hősök”) emlékének.

Balatonakarattya, 2017. június

(Megjegyzés: A megemlékezés elsősorban a Wikipédia:
Gyóni Géza részletes ismertetőjének felhasználásával és
szerkesztésével történt. Összeállította és szerkesztette:
Dr. Koltay József „ősakarattyás”)

Gyóni Géza temetése
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Sokszor halljuk ezt a kőzetet, talajt jelző szót Balaton-
akarattyán is. 

Magyar kutatók, Lóczi Lajos, Cholnoky Jenő is vizsgálta
a löszvidéket Kínában, és összehasonlították a magyar
löszvidékekkel és hozzájárultak a lösz keletkezésének a
leírásához.

Lóczy Lajos a Balaton kutatója az Ordosz és a Kun-Lun
el terében, valamint a Kuku-Nor vidékén figyelt fel először
a vörösagyagok és a löszök kapcsolatára. 1880-ban, ami-
kor Kínából hazatért, annak a véleményének adott han-
got, hogy az Ordosz és a Kun-Lun el terében lévő vörö-
sagyagok vagy vörösföldek (lateritek) nagyon közeli ro-
konai lehetnek a magyarországi „babérces vörösagya-
goknak”.

Kedvelt kutatási témája volt a löszök tanulmányozása
Ezt az üledéket a magyarság „sárgaföldnek” nevezi, a kí-
naiak is így hívják, neve „hoang-thu”. Ő írta le a holocén
löszképződményeket, s látta, hogyan képződik a Nan-
San alján vagy a Góbi szélein.

A lösz keletkezése
Több mint 70 féle elmélet alakult ki a lösz keletkezésére.

A legismertebb, melyet Ferdinand Richthofen geomorfo-
lógus, geológus ismertetett az 1800 évek végén és ez az
elfogadott elmélet ma is. Richthofen szerint ez az anyag
nem más, mint a levegőből hullott por, amit a száraz
esőtlen helyeken nem hord el a víz a tengerbe, hanem a
gyér növényzet megköti.  Az ő nevéhez fűződik egyébként
az ismert kínai Selyemút (Silkstrasse) elnevezés is. 

A földet vastag jégtakaró borította, előtte azonban si-
vatag volt. Jégkorszak előtt több területen, Szibéria déli
részén, Kína északnyugati területén, a Takla Makán si-
vatagban száraz idő volt. Óriási sivatagok voltak, e siva-
tagok homokját ragadta fel a sarki szél, szállította el
nagy homokviharok formájában Kína különböző tájaira,
ill Európába, Magyarországra is ugyanígy került ez a
homok ezekről a sivatagos tájakról. A por tehát a hideg
sztyeppékről felkapott és bukószelek által elszállított,
majd lerakott törmelék. A Kárpát-medencében 4–20, ese-
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Mi a lösz?
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tenként 40–60 m vastag réteget alkot. Az így létrejött,
szürkéssárga színű, szárazon nagyon kemény és jól meg-
álló kőzet Magyarország területének körülbelül egyhar-
madát borítja. A legtöbb helyen azonban már talaj is
képződött rajta, így nem látható közvetlenül a felszínen,
de szerkezete feltárul útbevágásokban, löszmélyutakban,
magaspartok peremén. (Bercsényi lejáró, Vay Ádám le-
járó, magaspart)

A port, homokot leterítette a szél, a szélvihar és azon
megkapaszkodott a következőkben a növényzet, kis fű -
szálak jöttek létre. Aztán újabb homokviharral jött egy
másik réteg és így folyamatosam rétegesen rakódtak le
évezredek alatt 14-15 ezer év alatt ezek a rétegek. Az
nem volt világos, mitől vannak ilyen hajszálcsövecskék
ebben a kőzetben.

A fűszálak, mint növények megkapaszkodtak kifejlőd-
tek, majd pedig a következő homokréteg után elrothad-
tak, és a helyükön ott maradtak ezek a hajszálerek.

Ez magyarázza a lösznek a likacsos szerkezetét, a lösz-
ben nagyon vékony hajszálerek likacsok vannak. A lösz
egy nagyon könnyen erodálódó kőzet érdekes löszfor-
mációk jöttek létre.

A löszben levő agyag és a mész, ahogy koncentrálódott
a beszivárgó víz hatására összecsomósodott az anyag,
így jöttek létre a löszbabák a löszben keletkező mész-
konkréciók.

Méretük igen apró is lehet, de akár 30 cm-es példányok
is előfordulnak. Igen változatos formájúak, legtöbbször
gömbölydedek, gyakran elágazók, babára hasonlítóak,
innen kapták nevüket. Sokszor a kiválás a löszben talál-
ható üregek falán kezdődik meg, emiatt maguk a lösz-
babák gyakran üregesek lesznek, a belsejükben található
törmelék pedig akár azt is eredményezheti, hogy meg-
rázva a babát az csörgő hangot ad.

Az emberek a könnyen faragható anyagban barlangokat
alakítottak, löszlakásokat.

„A hűs, egészséges száraz, télen meleg lakásokat alakí-
tottak ki. Aki hasonló löszlakást az tekintse meg Aligán
a Balaton keleti partjaiban Simon István halászkunyhó-
ját” – írja Cholnoky Jenő a Sárkányok országából c. köny-
vében   

Maga a lösz felület nagyon tudja szívni a vizet, nedves-
ség és terhelés hatására roskadásra hajlamos, laza, tör-
melékes üledék. Ha esik az eső, akkor a löszfelszínekre
eső csapadék beszivárog a földterület, löszfelszín belse-

jébe, és egészen addig megy le ezeken a hajszál ereken,
amíg el nem ér egy vízzáró réteget, agyagréteget. Ez az
agyag nem ereszti át a vizet, megtartja és az agyag fölötti
löszréteg átitatódik vízzel, és ha az egy hegyoldalnyi, ak-
kor szakszerű szóval lesúvad. 

A lösz az súvad, nem omlik, nem csúszik. Magyaror-
szágon is ismeretes ez a fogalom. Lezúdulhat akár egy
nagy területű rész is, 1969-ben Dunaföldváron a kálvá-
riahegy becsúszott a Dunába. Később Kulcson a nyaralók
csúsztak le, ez egy élő probléma, akár Balatonakarattya
területén.

Minél magasabb és meredekebb a fal, annál könnyebben
megcsúszhat. A védekezés egyik gyakori módja ezért az,
hogy csökkentik a fal meredekségét. A teraszok falából
csövek vezetik ki a vizet az alagcsövekkel ellátott lösz-
testből. Meg lehet fogni a falat erősen bevashálózott ré-
zsű kialakításával is, a támfal azonban csak illúzió. Ez
ugyanis nem csökkenti a fal meredekségét, és csuszamlás
esetén azonnal alapjaiból kidől.

Mit tehetünk, ha már egy löszfal peremén, vagy általá-
ban egy csuszamlásveszélyes lejtőn van a telkünk? Házat
semmiképpen ne építsünk rá, de ha már ezen is túl va-
gyunk, a legfontosabb a repedések figyelése. A csuszam-
lást sokszor új repedések megjelenése előzi meg, sok csa-
padék vagy hóolvadás után érdemes ezeket figyelni a fal
pereménél. Az épületen létrejövő új repedések (vagy a
régiek szélesedése), a beszoruló ajtók és ablakok is jelzik,
hogy már mozog a “föld”.

Összeállította: RÁNKY PÉTER
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Manapság mindenki mindent az internet guglijából akar
megtudni és azzal a tudással élni, esetleg még dicsekedni
is, akkor az alábbi  tanulságos eset történt meg velem a
minap.

Az önkormányzatot kereste valaki telefonon érdeklődve
a Balatonakarattyán levő bányával kapcsolatban. Vála-
szért valamiért hozzám irányították a telefonálót, aki
előadta a következőt:

Szenvedélyesen kutatja, keresi a Magyarországon fel-
lelhető bányákat, illetve azok bányakincseit. Az interneten
a gugli keresőjében feljött: Balatonakarattya Bercsényi
út – mint bányászati lelőhely. Kicsit ismerve Akarattyát
előszörre nem értettem, miről beszél az érdeklődő. 

Azután leesett a tantusz: A MÁV 29. sz. vasútvonal
akarattyai megcsúszása után megerősítették az alépít-
ményt a vasúti híd és a Debreceni lejáró között. Ezen
munka során a kivitelező 104 darab 20 méter mélyre le-
nyúló vasbeton cölöpre helyezte a vasúti pályát a meg-
csúszás megelőzése érdekében. Természetszerűleg a lö-
szös talaj miatt a csapadékvizet a vasúti pálya feletti ol-
dalról el kellett vezetni. Ezt úgy oldották meg, hogy egy
mélyszállító csatornát építettek a pálya alá, és annak ki-
vezető részét a Bercsényi lejáró oldalán találjuk. A lezárt
csatornakijárat felé, egy valamilyen számomra ismeretlen
okból egy bánya jel került. 

Valaki erre járó nem tudván mi lehet ez, feltette az in-
ternetre, hogy Akarattyán bánya volt, vagy található.
Hát ebből azután a fentiek szerint semmi sem igaz.

Kedves olvasók ennyire higgyünk az okos telefonunkkal
is elérhető internetes keresők híreinek!!

Csalóka internet Balatoni Helytörténész találkozó
Idén Balatonfenyvesen gyűltek össze a Balaton-parti köz-
ségek helytörténészei. A találkozón részt vevők elfogadták
meghívásunkat a 2018-ban Balatonakarattya 90 éves
fennállása alkalmából Balatonakarattyán tartandó hely-
történész találkozóra.

Szép bútordarabok, régi és új,
hűtőszekrény, polcok eladók,

Akarattyáról elvihetők.
Egyeztetés: 06 20 934 0635

SÜRGŐS!



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!

SZERKESZTŐSÉGI OLDAL 2017. május–június

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Kiadja: Balatonakarattya Önkormányzata
Szerkesztőség: Közösségi Ház és Könyvtár, 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Tel.: 88/656-677, 20/215-0870 • e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu • www.balatonakarattya.hu
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 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

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:
☎ 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.

CSANÁDI IMRE: Májusdícsérő

Május, mosolygó,
békák torkát megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,

cserebogár-zúgató.
Röptetsz madarat,

meghozod a nyarat,
pölyhös fecskét,
fára cseresnyét!


