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– Gratulálunk alpolgármesteri kinevezéséhez. 
– A képviselő-testület szeptemberben társadalmi megbí-
zatású alpolgármesterré választott meg, így Balatonaka-
rattyának továbbra is két alpolgármestere van. Alpol-
gármesterként a jogi ügyekért vagyok felelős, így érte-
lemszerűen továbbra is Rozs Péter alpolgármester úr a
polgármester asszony általános helyettese, én társadalmi
megbízatású alpolgármesterként a jogi munkát végzem.
– Miért volt szükség az alpolgármesteri kinevezésre?
– Ahogy a kampányban is ígértem, a 2014. októberében
létrejött önkormányzat jogi működésének és jogi struk-
túrájának kialakításában képviselőként részt vettem.
Büszkén állítható, hogy az előzmények nélkül létrejött
önkormányzat rövid időn belül tökéletesen működött,
kialakításra kerültek azok a jogi és szervezeti mecha-
nizmusok, amelyek az önkormányzati működést meg-
alapozták, így elmondható, hogy egy év alatt a „semmi-
ből” egy jól működő önkormányzatot hoztunk létre.
Ugyanakkor a jogi vonatkozású ügyek nem szűntek
meg, sőt egyre több ügyben van szükség jogi képviseletre,
amelyek egyrészt az önkormányzat napi működésével,
másrészt a különböző fejlesztésekkel függenek össze.
Ezen ügyek között napi rendszerességgel merülnek fel
szerződésekkel, az önkormányzatot érintő peres ügyek-
kel, illetve az általános működéssel kapcsolatos jogi fel-
adatok. Ezek a jogi ügyek mára már olyan nagyságrendet
és szinte napi szintű munkát jelentenek, amelyet képvi-
selőként már nem lehet ellátni. A képviselő-testület előtt
két lehetőség állt, az egyik, hogy a jogi munkákra a tes-
tület ügyvédi irodát bíz meg, amely azonban jelentős
költséget rótt volna az önkormányzatra. A másik lehe-
tőség az volt, hogy a jogi ügyeket rendszerbe foglaljuk,
és a jogi ügyekért felelős alpolgármesteri tisztség létre-
hozásával a jogi ügyek intézésének módját és rendszerét
intézményesített keretek közé rendezzük. A testület ez
utóbbi megoldást választotta, és ezért jött lére a jogi
ügyekért felelős társadalmi megbízatású alpolgármesteri
tisztség. 
– A vagyonmegosztási perben részt vesz?
– A vagyonmegosztási perben ügyvédként az ügyvédi
törvény értelmében nem vehetek részt, azonban ahogy

eddig képviselőként, úgy a jövőben alpolgármesterként
az eljárásban részt veszek. Ez azt jelenti, hogy a képvi-
selő-testület által megbízott ügyvédekkel folyamatosan
konzultálok és közösen dolgozzuk ki a perstratégiát, il-
letve Balatonakarattya álláspontját. 
– Jelenleg hol tart a vagyonmegosztási per?
– Sokszor hallom azokat a véleményeket, miszerint a va-
gyonmegosztási per lassan halad, azonban ezzel nem
értek egyet: a per más hasonló peres eljárásokhoz képest
kifejezetten gyorsan halad. A peres eljárás egy éve indult,
és ezen egy év alatt sikerült eljutni oda, hogy a bíróság
az előkészítő bizottság által megjelölt határvonal tekin-
tetében településszervezési szakértőt jelölt ki annak vizs-
gálatára, hogy az előkészítő bizottság által javasolt határ
a településszervezési szempontoknak megfelel-e. Jelenleg
(2017. október 2. – a szerk.) ott tart az ügy, hogy a szak-
értő elkészítette szakvéleményét, amely szerint az előké-
szítő bizottság által megjelölt határ helyes, illetve a határt
a szakértő kiigazította annyival, hogy a balatonakarattyai
területhez kapcsolta a Honvéd Üdülő Csapatpihenő el-
nevezésű részét is. A bíróság a szakértői vélemény alapján
reményeink szerint még az idén döntést hoz a határ te-
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kintetében, így kialakul a vagyonmegosztás alapját ké-
pező lakosságarány, amely a vagyonmegosztás alapja
lesz. Tekintettel arra, hogy Balatonakarattya álláspontja
mindig is az volt, hogy a balatonkenesei nyilvántartásban
szerepelő egyes vagyontárgyak értékmegjelölése nem he-
lyes, ezért vagyonszakértő kirendelését kértük a bíróság-
tól, amely indítványunk alapján várhatóan idén sor kerül
a vagyonszakértő kijelölésére. A vagyonszakértőnek az
a feladata, hogy felmérje a Balatonkenese és Balaton-
akarattya együttes közigazgatási területén található va-
gyontárgyak értékét, amely ha megtörténik, a bíróság el
tudja végezni a tényleges vagyonmegosztást. 
– Milyen a viszony Balatonkenesével?
– Az elmúlt időszakban Balatonakarattya és Balatonke-
nese viszonya finoman fogalmazva nem volt ideális, a
kenesei képviselő-testület – főként a pályázatainkhoz
kapcsolódóan – hozott jónéhány olyan döntést, amely
Balatonakarattyára nézve kifejezetten hátrányos volt.
Ugyanakkor az elmúlt néhány hónapban a viszony nor-
malizálódni látszik és most úgy tűnik, hogy Balatonke-
nesével kialakítható a jószomszédi viszony, amelynek
jele például, hogy a Bercsényi strandra és a Lido strandra
elnyert pályázatunkhoz a szükséges hozzájárulásokat
megadták, így ezen fejlesztések elvégezhetőek. 
– Miért van szükség a balatonakarattyai pályázatokhoz Ba-
latonkenese hozzájárulására?
– Ez a helyzet a vonatkozó jogszabályok tökéletlenségéből
fakad. Jelenleg – amíg a vagyonmegosztásra nem került
sor – minden egyes Balatonakarattyán található vagyon -
elem – még az utcák is – Balatonkenese Város ingatlan-
nyilvántartási tulajdonában állnak. Ugyan Balatonaka-
rattya álláspontja szerint ezen vagyontárgyak közös tu-

lajdonban állnak, azonban a pályázat kiírók minden eset-
ben az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos hozzá-
járulását kérik a támogatási szerződés megkötéséhez.
Tekintve, hogy jelenleg az ingatlan-nyilvántartási tulaj-
donos Balatonkenese, így Balatonkenese hozzájárulását
kell kérnünk. 
– Ön szerint mikorra várható a vagyonmegosztási per lezá-
rulása?
– Bízom abban, hogy a jelenlegi ciklus végéig megszületik
az elsőfokú ítélet.
– Hol tart jelenleg a Zöldfok Zrt. által Balatonakarattya
ellen indított per?
– 2015-ben a balatonakarattyai képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2016. évtől a Siókom Kft. helyett a Vertikál
Zrt-vel szállíttatja el a települési szilárd hulladékot. A
döntés hátterében az állt, hogy a Vertikál Zrt. lényegesen
kedvezőbb ajánlatot adott, valamivel kisebb díjért több
szolgáltatás elvégzését ajánlotta. Ekörben példaként em-
líthető a házhoz menő lomtalanítás, amely következtében
megszűntek a korábbi években tapasztalt lomtalanítás
alatti szeméthegyek. A Siókom Kft. tulajdonosa, az NHSZ
Zöldfok Zrt. azért perelte be Balatonakarattyát, mert úgy
gondolta, hogy a Vertikál Zrt-vel megkötött szerződésünk
jogszabálysértő. A peres eljárásban a polgármester asz-
szony meghatalmazása alapján én képviseltem Balaton-
akarattyát, és örömmel számolhatok be róla, hogy a
peres eljárást jogerősen megnyertük, azaz az eljáró tör-
vényszék kimondta, hogy a Vertikál Zrt-vel kötött hulla-
dékszállítási szerződésünk semminemű módon nem sért
jogszabályt. 
– Köszönöm a beszélgetést.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Balatonakarattya Község Önkormányzata a 2016-ban beadott TOP pályázataink közül a „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés tárgyú TOP-3.1.1.-15” jelű 100 %-os intenzitású (0 Ft önerő) pályáza-
tunkat a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság vezetője 302.686.732 Ft összegű támo-
gatásra érdemesnek ítélte.
A pályázat megvalósítása érdekében jelenleg összehangolási tárgyalások folynak a Balatoni Bringakör
nyomvonalával kapcsolatos átfedések miatt a támogatási szerződés megkötése érdekében. 

Kerékpárút pályázatot nyertünk!
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– Mióta vagy akarattyai? Mi köt Aka-
rattyához?
– Jó régen, több mint 60 éve töltöm
itt a nyaraimat. Volt, amikor 3 hóna-
pot, máskor a hétvégéken túl csak pár
hetet - amennyire lehetőségem volt.
Itt ismerkedtem meg a vízzel, itt sze-
reztem meg azt az alapvető jártassá-
got, amivel gond nélkül el vagyok a
Balatonban és a Balatonon. A fiaim
is itt ismerkedtek meg a nagy vízzel,
és jórészt a szabad természettel is.
Most örömmel figyelem, ahogy az unokáim élik át ezeket
az élményeket. 
Ha azt kérdezted, hogy mióta élek Akarattyán, annak
csak tizenegy éve. Azóta télen-nyáron itt vagyok, innen
járok Budapestre dolgozni.
– Nem megterhelő ekkora utat megtenni nap, mint nap?
– De igen, fárasztó. Mégis szeretem. Egész rövid ideig
próbálkoztam az autózással, de hamar rájöttem, hogy
vonatozni jobb. Ugyan kötöttséget jelent a menetrendhez
való alkalmazkodás, de szabadságot jelent, hogy a vona-
ton lehet olvasni, zenét hallgatni, dolgozni, az órákra
készülni. Egy-két ismeretség is szövődött olyanokkal,
akikkel megosztottuk az utazás élményeit, néha kelle-
metlenségeit. 

Szerencsére nem utazom minden nap a fővárosba, ti-
pikusan heti 3-4, néha több, néha kevesebb alkalommal
megyek. 

A sok utazásért bőven kárpótol a falusi élet, az itteni
emberek, a táj, a jó levegő, a minden nap más Balaton
közelsége.
– Mi a munkád, amiért Budapestre jársz?
– Most már négy éve egyetemeken és főiskolákon tanítok.
Korábban nagy nemzetközi vállalat informatikai igaz-
gatója voltam, 17 országban hetven ember volt a csapa-
tomban. Nagy részükkel azóta is rendszeres kapcsolatban
vagyunk, követjük egymás életét. A tanításban azt adom
tovább, amit azt elmúlt évtizedekben megtanultam a

technika, a vezetés, az üzleti értékte-
remtés és az együttműködés terüle-
tén. 

A tanítás mellett sokat írok, hetente
teszek közzé 2-3 oldalas írásokat az
engem és másokat érdeklő témákról
a technológia és az emberek kapcso-
latáról.
– Mit gondolsz Akarattyáról?
– Azt szeretném, ha ez egy olyan falu
lenne, ahol lehet élni, jó élni, és meg-
találjuk az egyensúlyt. Sok területen

kell megtalálnunk ezt az egyensúlyt, nem is próbálom
mind felsorolni. A leglátványosabb az itt élni akarók és
az idelátogatók igényeinek ütközése, de egyik említett
csoport se homogén, azokon belül is jelentős ütközések
vannak (nyugodt, csendes élet - jövedelmező vendégfor-
galom, pihenés - bulizás). Sokat töprengek ezeken a kér-
déseken, de nem kerülök közelebb a megoldáshoz. 

Sajnos az itt élők között is sok az ellentét, és ez - ter-
mészetszerűleg - romlott is az önállóságunk megszerzése
óta. Sokat kell még együtt dolgoznunk azon, hogy ne el-
lenséget lásson az egyik ember a másikban! Nekem ez
nagyon nehéz, mert úgy szocializálódtam, az volt a
norma mindhárom munkahelyemen, hogy együtt, egy
irányba húzunk. Nem akarok változni...
– Mivel járulsz hozzá Akarattya éle téhez? 
– Az első ötven évben, amikor csak nyaraló voltam, nem
igazán volt kapcsolatom az itt élőkkel, és Akarattya szinte
csak a Balatont és a nyaralót jelentette. 

Amióta itt élek, elkezdtem apróságokkal foglalkozni.
Először átalakítottam a vásárlási szokásaimat, rászoktam
az itteni boltokra. Ha nem vásárolunk helyben, nem lesz-
nek itt üzletek, ez ilyen egyszerű. Akinél szezonon kívül
szeretnék vásárolni, annál vásárolok a szezonban is. Ke-
restem a helyi közösséggel a kapcsolatot, ez nagyon las-
san ment, mert nem vagyok jó az új ismeretségek építé-
sében. Ha jól emlékszem, az egyik szemétszedés volt az
az alkalom, amikor megtört a jég. 

Beszélgetés Kerékfy Pál akarattyai lakossal
„Összefogva megcsináljuk!”
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Önkéntes szolgálatként létrehoztam és nem kevés mun-
kával sok éve vezetek egy internetes naptárat, amibe igyek-
szem minden helyi (akarattyai és kenesei) eseményt beírni. 

Amikor az önállósodás terítékre került, jobban kezdett
érdekelni az itteni közélet, még egy-egy BART-ülésre is
bekíváncsiskodtam. Az Akarattyai Szilfalevél megjelenése
és Donászy Judittal való találkozásom jelentett változást.
Felajánlottam, hogy az újság internetes változatát létre-
hozom és folyamatosan csinálom. Ő elfogadta, így lett
online újságunk. Később képeket, majd cikkeket is adtam
a Szilfalevélbe. Nagyon sajnálom, hogy kifáradt az ala-
pítvány és elhalt az újság. Öröm az ürömben, hogy még
ma is olvassák, minden héten akad egy-egy látogató.

Kerestem, hogy ki „engedi meg”, hogy ezt a tudásomat
Akarattya hasznára fordítsam. Végül az egyik adventi
rendezvényen Pálinkás Ferinek (akit akkor még nem is-
mertem, de ma már büszkén tekintem barátomnak)
mondtam, hogy szeretnék valamit tenni, ő rögtön össze-
hozott Hámori Gáborral, a Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület elnökével, aki beleegyezett, hogy legyen inter-
netes jelenléte az egyesületnek. Utána még kellett egy
kis idő, hogy kikristályosodjék a feladat. Ma már látoga-
tott honlapja és népszerű Facebook-oldala van az egye-
sületnek. 

Meggyőződésem, hogy a kommunikáció, információ-
áramlás és átláthatóság szempontjából nagyon fontos
minél több dologról interneten is tájékoztatni, beszélgetni.
Tudom, hogy ez nem könnyű, és rejt veszélyeket, de mégis
szükséges, és el kell viselni kötekedő embereket is.

Itt még nem álltam meg, mert a Fürdőtelep Egyesület

csak egy kis szelete Akarattyának. Kerestem további le-
hetőségeket, így most már egy éve az önkormányzat Fa-
cebook-oldalát is én kezelem. Ez más munka, mint az
egyesületi, itt nem én hozom létre a tartalmat. Örülök
ennek a lehetőségnek, a programok és hírek közzétételé-
nek. Látom, hogy sok emberhez ezen a csatornán ke-
resztül jutnak el leghamarabb az őket érdeklő események,
fejlemények. Annak örülök a legjobban, amikor hozzá-
szólások és viták is vannak. Ezek nagyon fontosak! 
– Mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
– Sokat sétálok, ehhez jó társaság Negro, akivel rendsze-
resen bebarangoljuk a közeli és néha a távolabbi utcákat.
Figyelem a változásokat, a jóknak örülök, a többit vagy
elfogadom, vagy igyekszem változtatni rajtuk. A ház, a
kert is ad feladatot - és ezekre sajnos nem jut annyi ener-
giám, mint szeretném. A macsekok is igénylik az időmet.

Ahogy említettem, vannak unokáim, idén nyáron szü-
letett az ötödik, aki egyben a második kislány. Velük és
a három fiammal és három menyemmel nyáron itt, az
év többi szakában náluk találkozunk.

Igyekszem minél több helyi rendezvényen részt venni.
Ezekből idén nyáron rengeteg volt - egyesek szerint túl
sok, de én akkor is örülök nekik, ha csak a kisebb részükre
jutok el. A Fürdőtelep Egyesület eseményein szervezőként
vettem rész, és jó érzés volt látni a sok embert, akik él-
vezték. Ezen a két sporteseményen (futás és úszás) vol-
tunk a legtöbben. Szeretném, ha ezek révén is erősödne
a közösség! 
– Köszönöm és a továbbiakban is számítunk Rád! 

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Csipkerózsika-álmából ébred a volt MÁV-üdülő

2017 őszén megkezdődtek a volt MÁV-üdülő felújításának elő-
készületei. A majdani munkálatokat gondos előkészítés előzi
meg. Az érintett területen most a geodéták végeznek pontos te-
repfelmérést, majd részletes talajmechanikai feltárás készül nem-
csak az üdülő területén, hanem tágabb környezetében is. Ezért
találkozhatunk a magas-parton is fúrást végző munkásokkal.
Nemcsak talajminta-vétel folyik, hanem geotechnikai mérő-rend-
szer is kiépül. Az építkezés megkezdése előtti állapotot rögzítik,
amit a későbbiekben rendszeresen monitoroznak. A mérési adatok
mind a MÁV-, mind az önkormányzat részére hozzáférhetők
lesznek. RÁNKY PÉTER
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2017. AUGUSZTUS 02.

1./BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE ÖNKORMÁNYZATI ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta rendeletét.
2./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE 1/2014. (X.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK

MÓDOSÍTÁSA A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosította rendeletét.
3./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZ-
TETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és te-
lepüléskép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyez-
tetés helyi szabályairól szóló rendeletét a Bizottsági ülés
megtárgyalása után alkotja meg.
4./ NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BE-
GYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosította rendeletét.
5./ BALATONAKARATTYA 2934/5 HRSZ-Ú INGATLANON LÉVŐ

NAPFÉNY PAVILONSOR 4. SZ. FELÉPÍTMÉNY ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL

DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Bánki Lajos és Bánki Lajosné (1143 Budapest, Gi-
zella út 12.) eladók, valamint MIBOLO 2008 Kft. (6044
Kecskemét, Úrihegy Tanya 176.) vevő közti adásvételi
előszerződésben leírt vételáron (2 900 000,- Ft,) és felté-
telek mellett elővételi jogával nem kíván élni.
Balatonakarattya Község Önkormányzata tájékoztassa a
vevőt, hogy az Önkormányzat tervei között szerepel az,
hogy a pavilonsor jelenlegi helyét megváltoztatni kívánja.
Az Önkormányzat tájékoztassa Balatonkenese Város Ön-
kormányzatát, hogy nyilatkozzon, hogy lemond-e az elő-
vásárlási jogáról. 

6./ SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖN-
TÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylését és a követ-
kező határozatot hozta:
A képviselő-testület a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatást igényli. Az igényelt
mennyiség tűzifa támogatás esetén: 20 m3
Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó ki-
egészítő támogatás önrészét, 25 400,- Ft összegben az
általános tartalék terhére biztosítja.
Balatonakarattya Községi Önkormányzata a szociális
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szüksé-
ges intézkedés megtételére.
7./ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉ-
RELMÉRŐL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére
150 ezer forint támogatást biztosít.

2017. AUGUSZTUS 16.

1./BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL

ÉS TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI

EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja, hogy az alábbi pontok az interneten
történő megjelentetést tegyék kötelezővé:
A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről.
Településrendezési eszköz készítésének vagy módosítá-
sának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által ren-
deletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén.
Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban
történő készítése, módosítása esetén.
A fenti határozat alapján Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete megalkotta rendeletét.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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2./ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉRE VONAT-
KOZÓ ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére a
Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 750 ezer
forint + ÁFA összegű árajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére
azzal, hogy a 1 éves pályázati tanácsadást díjmentesen
biztosítsák. Térítési díj ellenében erre a szolgáltatásra
nem tartunk igényt.
3./ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG MEGSZÜNTETÉSÉRŐL, PÉNZ-
ÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÁTALAKÍTÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Településfejlesztési Bizottságot megszünteti.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot megszünteti.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete létrehozza a Pénzügyi, Gazdasági és Településfej-
lesztési Bizottságot.
A Bizottság tagjai: Dr. Imrédy Szabolcs, Dr. Détár Bianka
Ránky Péter, Ács Gábor, Molnár Róbert
4./ BALATONKENESE VÍZPART REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁSI KÖ-
VETELMÉNYEKKEL ÉRINTETT TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSÁRÓL ÉS

VÍZPART REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

SZÓLÓ 14/2005.(IV.21.) TNM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK KEZ-
DEMÉNYEZÉSÉRŐL. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat a tárgyban meg-
nevezett TNM rendelet módosítás kezdeményezésének
programpontjai közül törli a Magyar Honvédség Rekre-
ációs Kiképzési és Konferencia Központ (továbbiakban:
MH RKKK) által korábban kezdeményezett, a MH RKKK
területe előtti kikötő létesítését lehetővé tévő „kikötőjel-
piktogram” szerepeltetését.
INDOKOLÁS:
Balatonakarattya Község Önkormányzata, Balatonkenese
Város Önkormányzatával közösen határozta el a tárgyban
megnevezett rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) mó-
dosításának kezdeményezését és annak tartalmát közösen
jegyzőkönyvbe rögzítették.
A jegyzőkönyvben az önkormányzatok munkatervet és fel-
adat ütemezést határoztak el. Annak 2. pontjában rögzí-
tette a két önkormányzat, hogy milyen teendői vannak a
MH RKKK fenntartójának az általa kezdeményezett üzemi
kishajó kikötő létesítésének lehetőségével kapcsolatosan.  
A jegyzőkönyvben szerepel, hogy a programpontot alá-

támasztó vízügyi szakvélemény elkészítését várják az ön-
kormányzatok. A jegyzőkönyvet a MH RKKK képviselője
2017.03.31-én vette át. Az ügyben az önkormányzat ve-
zetősége többször egyeztetett a MH RKKK jogászával,
parancsnokával.
A mai napig a vízügyi szakvélemény nem készült el. Erre
tekintettel, figyelembe véve a 2017. 08. 18-i leadási ha-
táridőt Balatonakarattya Község Önkormányzata a TNM
rendelet módosításának a MH RKKK-t érintő ezen prog-
rampontját nem tudja benyújtani, a benyújtott és elké-
szített anyag nem fogja tartalmazni a MH RKKK területét
érintő módosítást.
5./ KÁRPÁTALJAI GYERMEKEK ÜDÜLTETÉSÉRŐL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete támogatja a kárpátaljai Gát település gyermekeinek
üdültetését, azzal a kitétellel, hogy a tavalyi év költségeit
nem haladhatja meg az idei támogatási összeg. 
6./ ISKOLABUSZ MŰKÖDTETÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az iskolabusz működtetés költségeihez a 2017/2018.
tanévben lakosságszám arányosan járul hozzá.
Felhatalmazza a polgármestert, az iskolabusz működte-
tésre vonatkozó megállapodás aláírására.

2017. SZEPTEMBER 20.

1./ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL MEGKÖTENDŐ

STRANDÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármester asz-
szonyt, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatával a
Bercsényi és Lidó strandra vonatkozóan a strandüzemel-
tetési szerződést a mellékletekkel együtt aláírhassa.
2./ BERCSÉNYI STRANDON LÉVŐ TASLÁR HENRIK VITORLÁS ME-
NEDÉK BÉRLETI SZERZŐDÉSÉRŐL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete jóváhagyja a Bercsényi strandon lévő Taslár Henrik
Vitorlás Menedék tárgyában az Akarattyai Vitorlázó
Egyesülettel (székhely: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi
út 6.) megkötött bérleti szerződés aláírását.
3./ ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az alpolgármester választás titkos szavazásának
lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság tagjainak
Rozs Péter és Ránky Péter képviselőt választja meg. 
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A megbízatást a tagok elfogadják. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg
2017. szeptember 20. napjától Dr. Imrédy Szabolcsot.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy Matolcsy Gyöngyi polgármester meg-
bízza általános helyettesének Rozs Péter Alpolgármestert.
4./ELEKTROMOS KISBUSZ MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nagy és Fiai Kft-től (1131 Budapest, Jász u. 179.)  elekt-
romos kisbuszt bérel 2017. június hónaptól kezdődően. 
A pozitív tapasztalatok alapján a bérleti díjat a képvi-
selő-testület 2017. október hónapig megkívánja hosszab-
bítani, továbbá a jövő év elején újabb bérleti jogviszonyt
kíván létesíteni a kisbuszra.
Amennyiben továbbra is igény mutatkozik a személy-
szállítási szolgáltatásra, úgy jövő évben az eddig kifizetett
bérleti díjak és kaució beszámításával, a képviselő-testület
dönthet a maradványértéken történő megvásárlásáról. 
5./ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON MEGOSZTÁSA TÁRGYÚ BÍRÓSÁGI

TÁRGYALÁSRA MEGHATALMAZÁS.
Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony kérésére és be-
jelentésére a képviselő-testület a Veszprémi Törvényszék
előtt folyamatban lévő 1.K.27.315/2016. számú ügyben
az alperes törvényes képviseletével 2017. október 24-én
tartandó tárgyaláson Dr. Imrédy Szabolcs képviselő-tes-
tületi tagot bízza meg a Magyarország  helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 32§(2) e.
pontja és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. 
INDOKOLÁS:
Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony akadályoztatása
miatt nem tud részt venni a szóban forgó tárgyaláson,
Rozs Péter alpolgármester pedig bejelentette, hogy a tár-
gyaláson Balatonakarattya Község Önkormányzat alperes
képviseletét a kellő szakismerettel rendelkező Dr. Imrédy
Szabolcs képviselő-testületi tag láthatná el legjobban. 
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület az alperesi
törvényes képviselet ellátására a megjelölt tárgyaláson

és eljárásban dr. Imrédy Szabolcs képviselő-testületi tagot
bízta meg, aki teljes körű jognyilatkozat tételre jogosult
alperes képviseletében.
6./KISTELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ALACSONY ÖSSZEGŰ FEJ-
LESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ IN-
DULÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a „Kistelepülési önkormányzatok ala-
csony összegű fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályá-
zaton történő indulást, mellyel kapcsolatban a következő
határozatot hozta:
Pályázatot nyújt be bruttó 1.269.000 Ft összegű fűnyí-
rótraktor beszerzésére.
A pályázatból elnyerhető maximális összeg: 1.250.000 Ft.
Balatonakarattya Község Önkormányzata a „Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támo-
gatás” önrészét, 19.000 Ft összegben az általános tartalék
terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételére.
7./ A POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEG-
ÁLLAPÍTÁSA.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a pol-
gármesterek és alpolgármesterek illetményét megállapító
képviselő-testületi határozatokat. A vizsgálat eredménye-
ként kiderült, hogy az illetmények sok esetben nincsenek
száz forintra kerekítve, ezért felhívta a figyelmet a kere-
kítési szabály alkalmazására. Balatonakarattya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének is új döntést kel-
lett hoznia, így Matolcsy Gyöngyi polgármester és Rozs
Péter alpolgármester illetményét száz forintra kerekítette.
8./ A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSA. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bi-
zottság elnökének Dr. Imrédy Szabolcsot választja meg
a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 58. § (1) bekezdése alapján.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2017. október
25-én 17 órakor a volt MÁV-üdülő rendezvénytermében (Koppány sor 41.), amelyre mindenkit szeretettel
várunk.

Közmeghallgatás
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Idősek Napja
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Beköszöntött az ősz
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, a tanulás ideje, hanem
az egész éves munkánk gyümölcsének, termésének a be-
takarítási ideje is.

Az örömbe, az elégedettségbe gyakran üröm is vegyül.
Előfordul, hogy a terményfelvásárlás, vagy eladás címén
utcákat járó idegenek valójában terepszemlét tartanak.
Felmérik, hol-ki lakik, mikor-ki van otthon, mit érdemes
meglovasítani. 

Minden lelkiismeret-furdalás nélkül, a legkülönfélébb
indokokat, ürügyet kitalálva bekéredzkednek a házba,
lakásba, és az otthon lévő, főleg idősebb ember figyelmét
elterelve, ellopják megtakarított pénzüket, ékszereiket,
kisebb értékes tárgyaikat. Gyakran ketten mennek, és a
harmadik, vagy többi személy a gépkocsiban, valahol a
közelben várakozik. A trükkös lopásokhoz használt me-
sék, amellyel bejutnak az otthonokba, meglepetésszerűen
hatnak, sokszor segítséget kérnek, ezzel kihasználva a
megjelenésük okozta váratlan helyzetet.

Az utcán árujukat kínáló igenekkel kapcsolatban sem
árt az óvatosság! Nem elég, hogy gyenge minőségű ter-
mékkel kereskednek – „igaz, jó áron” –, hanem ők is fel-
használják ezt a tevékenységet a terepszemlére. 

Azt tanácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek! Ne
engedjenek idegent az otthonukba! Legyenek óvatosak,
előre ne fizessek ki semmit, csak, ha már valóban meg-
kapták az árut, annyit amennyiben megegyeztek, és olyan
minőséget, amilyent vártak. Az internetes vásárlásoknál
ez különösen fontos! De mindez vonatkozik a tűzifavá-
sárlásra is! Ha előre tudják a szállítás időpontját, lehe-
tőleg ne egyedül várják. Kérjenek meg ismerőst, aki fel
tudja mérni, minden rendben van-e a mennyiség és mi-
nőség vonatkozásában is. 

Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, azonnal érte-

sítsék a Rendőrséget. A csalások elkerülése érdekében kérjük,
jelezzék, ha idegenek, vagy idegen autók járják az utcákat,
hogy megelőzzük a bajt!

Az évszakváltás a mezőgazdasági, kerti munkák soka-
sodását is jelenti. A jó időben, kertben tevékenykedő em-
berek nyitva hagyott ajtaja és ablaka szinte csalogatja a
besurranókat. Ne adjunk alkalmat a rossz szándékkal
érkezők még annyi időre sem, amíg átlépünk a szom-
szédba!

És, ha már az őszről van szó: a termény betakarítással
együtt jár, hogy megnő a lassabban haladó mezőgazda-
sági járművek forgalma az utakon próbára téve a gyor-
sabb járművezetők türelmét, az időjárási változások mel-
lett időnkét sárfelhordással, a rakomány leszóródásával,
a lehulló levelek síkosságával romlik az út felületek álla-
pota, több a gyalogos reggel és délután, hazafelé az ut-
cákon a tanév megkezdődésével, rövidülnek a nappalok,
romlanak a látási viszonyok.

Szeptember a szüret ideje. A nagy munka, vagy a kelle-
mes baráti program is alkalmat ad egy kis borozgatásra.
Ez rendben is van, ha valaki ezután nem ül volán mögé,
vagy nem esik el kerékpárjával. Mert a kerékpárosok ese-
tében nem tiltott az alkoholfogyasztás, de nekik is csak
mértékkel, hogy közlekedésre, vezetésre képes állapotban
legyenek. A nyáron volt olyan hétvége, hogy három ke-
rékpáros is sérült a „vezetésre képtelen állapotban történt
járművezetés” közben. Magyarul elesett! Ilyen esetben a
rendőrséget jogszabály kötelezi eljárás indítására.

Közlekedjenek figyelmesebben és óvatosabban, de nem
csak a gépjárművezetők, hanem a kerékpárosok és gyalo-
gosok is!

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Súlyos partfalomlás történt október 5-én a Sirály utca 24. sz. ingatlan előtt, a mellékelt képeken látható a löszfal le-
omlása, súvadása. Balatonakarattya magas-part fali része löszös, mozgásveszélyes terület. Emlékeztetjük olvasóinkat
korábbi lapszámunkban 2017 júniusában megjelent: Mi a lösz? című cikkünkre.

Magaspartomlás a Sirály utcában
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Augusztus 20.

Balatonakarattya Község Önkormányzata az idén is meg-
hívta lakosait Szent István király, államalapítónk tiszte-
letére tartott ünnepségére a Rákóczi parkba. A progra-
mon ünnepi beszédet mondott Matolcsy Gyöngyi pol-
gármester asszony. A vers után Dudás Réka és a Gizella
női kar énekelt, majd Árpád atya megáldotta a kenyeret,
amit a jelenlevőknek szétosztottunk.  

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ
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Örömmel vettük Mikepércs Rákóczi emlékfával bíró te-
lepülés meghívását az újonnan alakítandó Rákóczi park-
jukba faültetésre. Mikepércs település Debrecentől 4
km-re található 4800 lakosú bihari hajdúváros. Tímár
Zoltán Mikepércs polgármestere bemutatta a települést,
majd remek programban volt részünk: Nagy Sándor a
Rákóczi Szövetség debreceni titkárának megnyitója után
Nyakas Miklós történész tartott előadást „Hajdúvárosok
és a Rákóczi szabadságharc” címmel. Itt megdöbbenve
hallottuk, hogy a bihari hajdúk peréről: A török kiűzése
után a bécsi udvar megfosztotta a hajdúkat nemesi elő-
jogaiktól és Nagyszalontát I. Lipót császár és király
1702-ben herceg Esterházy Pál Antal nádornak zálogba
adta, Mária Terézia királynő pedig 1745-ben a derecskei
uradalommal együtt Eszterházy Antal Pál hercegnek
adományozta. A szabad hajdúk ellenálltak, jogaik és
birtokaik védelmében pert indítottak. És a lényeg: Az
óriási energiákat és költségeket felemésztő évszázados
„hajdonikális” per majd’ 150 évig tartott!

Ezután vidám zenés műsort adott a Szeredás Népzenei
Együttes Erdős Fruzsina énekével. Fellépett a Csillagocs-
kák és a Csillagfürt Néptánccsoport is. Kivonultunk a
Mikepércs határában a nagyváradi út mellett álló mike-
pércsi Rákóczi tölgyfához.

A meghívott települések (Romhány, Tiszaug, Dabas, Ká-
rolyfalva, Parádfürdő, Süttő, Kőtelek, Sajósenye, Ordas,
Ziliz, Bácsborsod, Becsvölgye és Mikepércs) elültették az
általuk hozott „Rákóczi”fájukat – köztük mi is Ács Gábor
a Fürdőtelep Egyesület Elnöke és Ránky Péter képviselő
- a Rákóczi emlékparkban majd a helyi fafaragó készítette
emlékoszlop leleplezése és megáldása után remek kacsa-
comb ebédet kaptunk.

2018-ban tavasszal először Sajósenyén fogunk fát ül-
tetni, majd őszön 90 éves évfordulónkon Balatonaka-
rattyára kerül sor – kellően fel kell készülnünk a telepü-
lések fogadására és a Rákóczi emlékfák helyének kijelö-
lésére.

RÁNKY PÉTER

Rákóczi emlékfák III.
országos találkozója

Mikepércsen
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Reformáció - 500
500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én, a középkori ke-
resztény egyház megreformálására törekvő mozgalmak
történetében fordulópont állt be. Már 100 évvel ezt meg-
előzően megindult a folyamat, melynek részei voltak az
1400-as évek reformzsinatai, a szerzetesrendi törekvések
és radikálisabb vallásjavító mozgalmak is.

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes és wittenbergi
teológia professzor 500 évvel ezelőtt fogalmazta meg 95
tételben vitaindító dokumentumát, melynek központi té-
mái a megtérés, bűnbánat, Krisztus evangéliuma volt.
Biblikus alapokra helyezett kritikájával és reform gon-
dolataival első lépésben a klérushoz fordult, de érdemi
eredmény nem született. Luther ezek után kezdte nyil-
vánosabban terjeszteni a gondolatait. 

Európa népét nem érte váratlanul a 95 tétel tartalma,
mert ott voltak a már említett ébredési kísérletek, mond-
hatni, a reformáció igénye benne volt a levegőben, csak
a megfelelő rendszeres teológiai alapozás hiányzott. Lut-
her ezt dolgozta ki. Így igen rövid idő alatt földrajzilag
is és társadalmilag is széles körben elterjedt, nagy nép-
szerűségre tett szert minden társadalmi rétegben.

Levelezésekből tudjuk, hogy a kezdetekben Luthertől

távol állt bárminemű szakadás gondolata. Luther és kör-
nyezete által kezdeményezett teológiai viták végül saj-
nálatos módon mégis elvezettek a nyugati kereszténység
ma is fennálló felekezeti megosztottságához, ugyanakkor
megújulást eredményeztek később az egyház egészében.

Kulturális szempontból a reformációnak talán a legna-
gyobb jelentősége, hogy szorgalmazta a híveknek saját
anyanyelvükön való megszólítását az istentiszteleteken
a latin liturgia helyett, és ezzel együtt a Szentírás lefor-
dítását, kinyomtatását és terjesztését. A német és magyar
irodalmi és köznyelv kialakulására például óriási hatást
gyakorolt Luther és Károli Gáspár bibliafordító munkás-
sága.

A félévezredes évforduló alkalmából szerte a világon és ha-
zánkban is történnek megemlékezések, kiállításokat rendez-
nek, konferenciákat szerveznek, emlékhelyeket avatnak. Ez
alakalomból kerül felállításra Kenesén Bálint József fafaragó
művész alkotása, egy szoborcsoport a református Gyülekezeti
Házzal szemben, az Ó-parókia (Könyvtár) udvarán. Három
alak magasodik majd a Kálvin Jánosról elnevezett téren, hát-
térben Luther, mint a reformáció elindítója, előtte Kálvin, a
harmadik pedig Dévai Bíró Mátyás, a „magyar Luther” lesz.

A szoborcsoport ünnepélyes átadására mások mellett
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke, Köntös László püspökhelyettes, Bellai Zoltán püs-
pöki főtanácsos és Császár Attila, a Veszprémi Református
Egyházmegye esperese jelenlétében és szolgálatával kerül
sor október 20-án, pénteken 16 órakor. Az alkalomra sze-
retettel hívjuk és várjuk a kedves Olvasókat!

Dévai Bíró Mátyás 1500 körül született Déván. Már szer-
zetes papként, wittenbergi egyetemi tanulmányai alatt
került ismeretségbe a reformátorokkal és tanaikkal. Első
magyar reformátorként hazatérve, az egyház és hit meg-
újulását szorgalmazva, már ezeket a tanításokat képvi-
selte. Sok üldöztetést, bebörtönzést elszenvedett, mégis
fáradhatatlanul járta be az akkori Magyarországot. Szá-
mos dunántúli gyülekezet – közte a kenesei is – az ő
munkássága nyomán lépett a reformáció útjára, de volt
Debrecen nagyhírű prédikátora is. Jóllehet a „magyar
Luther” névvel illették, szellemileg közelebb állt a huma-
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Luther Márton
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nista Melanchtonhoz, mint a dogmatikus Lutherhez; ti-
pikusan reformátor egyénisége humanista műveltséggel
ötvöződött. Meggyőződése volt, hogy mindenkinek el
kell sajátítania az írás-olvasást, legnevezetesebb munkája
egy gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szánt ábé-
céskönyv, az „Orthographia Ungarica, azaz igaz írás mód-
járól való tudomány”, de írt közérthető példákkal színe-
sített választékos magyarsággal megfogalmazott hittan-
könyvet is.

E „vándorló prédikátor buzgó reformátora volt egyhá-
zának, hűséges tanítója népének, egészen 1545-ös halá-
láig. Luther egyik „asztali beszélgetésében” Dévai Mátyást
a „keresztvállaló igaz keresztények sorába helyezte”. Va-
lóban hű szolgája volt Krisztusnak, minden körülmények
között.

Jézus ezt a példázatot mondta: „Két ember ment fel a
templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vám-
szedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Is-
ten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a
többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vám-
szedő is… A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem
akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt:
Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek,
ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz.” (Lukács
evangéliuma 18,9-14)

A reformáció idején nemcsak Luther, hanem számos kor-
társa számára is az vált a legégetőbb kérdéssé, hogy ho-
gyan találhat menedéket az ember Isten ítéletének idején.
Miben reménykedhetünk? Hogyan nyerhetünk kegyel-
met? Hogyan rendeződhet Vele a kapcsolatunk, ami a
bűn miatt megromlott?

A fenti példázat azt segít felismerni, hogy mit tehetünk
a megújulásért a személyes életünkben, vagyis mit tehe-
tünk a mi belső, egyéni reformációnkért. Hogyan lehet
„megigazulva hazamenni”, tehát úgy, hogy rendezve van-
nak a dolgaink Istennel?

Vegyük komolyan Jézus szavait, és induljunk ki abból,
hogy a farizeus és a vámszedő is imádkozni mentek fel
a templomba! Mindketten Istent keresték. Mindketten
kapcsolatot kerestek Istennel. Ez azonban csak egyikük-
nek sikerült! Vajon miért?

A farizeus imádkozni ment a templomba, de imája arról
szólt: Gyere Isten, veregesd meg te is a vállamat! Mert

hiszen láthatod, hogy én egy igaz ember vagyok, én min-
denben jó vagyok, én betöltöm minden törvényedet! Lásd
be, hogy ilyen jó hívet, mint én, aligha találsz máshol!
Aztán ima közben körülnézett, látott másokat, bűnösöket,
és tán még bele is borzongott, úgy köszönte meg Isten-
nek, hogy ezekhez ő semmiben nem hasonlít.

A vámszedő kicsit távolabb állt meg. Sem körülnézni
nem mert, sem égre emelni szemeit. Ő önmagát látta, a
hibáit, elrontott életét. Látta, hogy mennyire kicsi ő az
Isten előtt. Teljes súllyal átérezte méltatlanságát. Ezért
imájában csak ennyit tudott mondani: Uram, én elesett
bűnös vagyok, de Te légy hozzám kegyelmes!

Érdemes ezeket a példákat önmagunkon tovább gon-
dolni. Milyennek látjuk saját magunkat, amikor mi Isten
elé állunk, amikor elcsendesedünk Előtte? Mire szoktunk
hivatkozni, mit szoktunk felnagyítani az életünkből?
Mire vagyunk büszkék, vagy mi az, amit szégyellünk?

Itt vigyáznunk kell, hogy ne essünk a ló túloldalára. A
farizeus rossz példája nem azt üzeni, hogy ne is vegyünk
tudomást saját jó tulajdonságainkról. Igen, legyünk tu-
datában, hogy miben vagyunk jók és tehetségesek, hiszen
pont azért kaptuk, hogy használjuk! A farizeus azt ron-
totta el, hogy ezek alapján ő önmagát igaznak nyilvání-
totta! Isten helyett ő akart győztest hirdetni. Na, ez a
jog nem a miénk.

Aztán itt egy másik fontos kérdés: Milyennek látjuk mi
Istent, amikor elé állunk?

Dévai Bíró Mátyás
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Jézus példázatában a farizeus bizonyára önmagát látta
Isten helyében, ezért érezte feljogosítva magát az ítélet-
hozatalra. A vámszedő viszont azt látta Istenben, hogy
Ő kegyelmes! Azt látta, hogy elesett bűnös volta ellenére
rábízhatja magát. Bűnei, rossz döntései, elrontott élete,
és az egész örvény ellen, ami lefelé húzza a pusztulásba,
számára egyetlen mentőöv maradt: a Kegyelem. Egy ke-
gyelmes Isten: csakis Ő mentheti meg!

Milyennek látjuk mi Isten arcát, amikor elé állunk?
Szigorúnak? Olyannak, aki követel? Elvárásai vannak?
Ő mindig csak utasít? Büntet? Amikor úgy érezzük, hogy
összeroskadunk, Ő csak azt mondja: megérdemelted, ba-
jodat saját magadnak okoztad? – Ha ilyennek látjuk, ak-
kor próbáljuk korrigálni azt a képet, hiszen Jézus arca
egyáltalán nem ilyen volt! Nézzük csak meg Őt az Új-
szövetségben, ahogy odalép emberekhez, ahogy támo-
gatja, felsegíti, gyógyítja őket. Jézus azt akarja, hogy
egészséges és teljes életet éljünk!

A sokak által jól ismert Luther-film egyik legmegkapóbb
jelenete az, amikor az ördöggel viaskodó és önmagát
marcangoló Márton testvért megkérdezi lelki atyja: Mi
után kutatsz, mit keresel magadnak? Ő szinte odasírja

neki: Egy irgalmas Istent! Aki szeret engem, és akit én is
szerethetek! Ekkor Ő levette nyakából a keresztet, bele-
tette Luther markába, és ráfonta ujjait: Akkor hát Őt
nézd! Krisztust! Neki mondd: a tiéd vagyok, ments hát
meg! – Ez a mondat később is többször visszatér a film-
ben. Ez kísérte őt végig: talpra segítette, bátorságot adott
küzdelmeiben. Egy kegyelmes Isten, akihez odafordul-
hatott: A tiéd vagyok, ments hát meg!

Így tesz a vámszedő is ott a templomban, s Jézus ezt
mondja róla: „Ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint
amaz.”

Isten tesz minket igazzá, ha mi a gyermekei vagyunk,
és hozzá tartozunk.

Ha a mi gyermekeink rosszat tesznek, hibáznak, attól
még nyilván a gyermekeink maradnak. Még ha meg-
bántanak, vagy ellenünk fordulnak, akkor is a mieink. –
Isten is valahogy így tekint ránk: vétkezünk, sokszor el-
lene fordulunk, de Ő a gyermekeiként szeret. Merjük hát
érezni szeretetét! Merjük bizalommal megszólítani Őt,
merjünk odabújni hozzá, és ezt mondani: A tiéd vagyok,
ments hát meg engem!

NÉMETHNÉ SZ. TÓTH ILDIKÓ és NÉMETH PÉTER lelkészek

Ádvent
Az ádventi ünnepi alkalmak idén december 3, 10 és 17-én lesznek, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Fürdőtelep Egyesület szervezésében 2017. november 3-án és 17-én 17 órai kezdettel filmvetítés lesz a Szépkilátás
vendéglőben: Ördög veri a feleségét, Egy pikoló világos kerül vetítésre. Mindenkit szeretettel várunk!

Idén november 17-én lesz 100 éves a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia  Központ – Székesfő-
városi üdülő - Honvéd üdülő 100 éves jubileuma.
A jubileumra szép kiadvány jelenik meg, melynek kidolgozásában Akarattya is részt vállalt.

Filmklub

100 éves lesz a Honvéd üdülő

Naptárba várunk fényképeket

Önkormányzatunk meghirdeti naptárfotó-pályázatát. A beküldött fotókat – egy pályázó legfeljebb 12 képet nevezhet
– 2017. november 15-ig küldhetik el. A fotók előzetes válogatás után kerülnek fel Balatonakarattya közösségi
oldalára, ahol 2017. november 23-ig szavazhatnak rájuk. A legnépszerűbb képekből a zsűri állítja össze a naptárat.
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A nyár eseménydús időszaka után érthető, hogy szerve-
zett programjaink száma csökken az elkövetkező idő-
szakra, tavaszig. A sok sikeres nyári program után úgy
érezzük, hogy sikerült eltalálnunk kedves tagtársaink és
minden idelátogató és résztvevő ízlését, igényét és erre
igyekszünk a jövőben is törekedni a programok összevá-
logatásánál. Nagyban segítene, ha az ismert csatornákon
(postai úton, elektromos levélben, társasági oldalon, sze-
mélyesen, telefonon, stb.) megkeresnének bennünket öt-
letekkel, igényekkel, javaslatokkal a 2018-as év program-
naptárát illetően!

Sajnos technikai okok miatt el kellett halasztanunk a
logopédiai szakemberrel való akarattyai beszélgetést. Ter-
veink szerint ezt a programot mindenképpen megtartjuk
a tavasszal, sokan jelezték érdeklődésüket. Azt tervezzük,
hogy erre a programra akarattyai óvodánk pedagógusait
is meghívjuk.

A közgyűlésen a tagság elhatározta az egyesület köz-
hasznú szervezetté válását. Ezzel kapcsolatban a tör-
vényszék néhány kiegészítést és változtatást írt elő az
augusztusban elfogadott beszámolóban és alapszabály-

ban. Ezek nem érintik érdemben az egyesület működését,
de elég sok megbeszéléssel és adminisztratív jellegű mun-
kával jártak. Legjelentősebb teendő az elmúlt időszakban
a közhasznúvá válás feltételeinek teljesítése, azok doku-
mentálása és kellően előkészítve a prezentálása volt a
hivatalokba. Ennek a bonyolult, sok teendőt kívánó egyez-
tetésnek élharcosa volt Kerékfy Pali barátunk, aki ügyve-
zetőnk, Ránky Emőke  betegsége miatt is magára vállalta
mindezen teendők ügyvédi és könyvelői egyeztetését, ösz-
szeállítását. Munkáját ezúton is hálásan köszönjük.

Ősszel megindulnak majd a filmklub találkozói is. A
tavalyi mérsékelt érdeklődés után a nyári találkozókon
többen szóvá tették, hogy amennyiben pénteki vetítésre
lenne mód, úgy jönnének még Budapestről is. Ezt egyez-
tetnünk kell a Szépkilátás Bisztróval, ahol a hétfő volt a
kényelmesen használható időpont eddig, a bisztró zárva
tartása miatt.

Feltett szándékunk, hogy színesebbé tegyük a program-
jaink választékát, így ismételten kérjük javaslataikat!

Kellemes, szép őszi időszakot Mindannyiuknak!
PÁLINKÁS FERI

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület hírei

A közgyűlés a meghívóban javasolt napirendet elfogadta,
mindegyik témát megtárgyalta, és meghozta az alábbi
határozatokat.

A közgyűlés megszavazta a 2016-os közgyűlés óta je-
lentkezett tagok felvételét az egyesületbe.

A közgyűlés, Ránky Emőke ügyvezető alelnök előter-
jesztése és a Felügyelő Bizottság jelentése alapján elfo-
gadta az egyesület 2016-os évéről szóló beszámolót.

Ránky Emőke és Szeles Dezső elnökségi tag beszámolói
alapján fogadta el a közgyűlés a 2017-es év eddigi és ter-
vezett programjait.

A közgyűlés – a jelöltek bemutatkozása után – megvá-
lasztotta az egyesület alábbi tisztségviselőit három év
időtartamra:

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
2017-es közgyűlésének határozatai
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Ács Gábort az egyesület elnökének,
Földes Csilla Pálmát az egyesület elnökségi tagjának,
Paunoch Pétert az egyesület elnökségi tagjának.
Ezt követően a közgyűlés – Ács Gábor, frissen megvá-

lasztott elnök előterjesztésében – elfogadta az egyesület
2018-as tervét.

Ránky Emőke ismertette a közhasznú szervezetté válás
feltételeit és céljait, majd a közgyűlés elfogadta, hogy a
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület közhasznú szer-
vezet legyen, és kezdeményezze a közhasznú szervezetté
minősítését.

A közgyűlés végső határozatával – az előbbiek alapján
– elfogadta az új alapszabályt.

Tökjó nap
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Nyugdíjasklub kaposvári kirándulása
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Akarattya térkép
Egy kedves akarattyai nyaraló, Dőry
Krisztina ( Lenkei Miklós )  büszkén
hozta be az önkormányzatba a mel-
lékelt képen látható térképet, mint
ereklyét Akarattya múltjából. Sajnos
a térképen dátum nem szerepel. Van
már térképünk a Fürdőtelep Egyesü-
let parcellázási tervéről 1921-ből,
1930-ból. Ez a térkép feltehetőleg ké-
sőbb készülhetett, mert feltünteti
már az utcák neveit is.

A térkép tüzetes áttanulmányozása
után nagyon sok érdekességre buk-
kantam.

Akarattyán akkoriban a következő
intézmények léteztek:

A Fürdő iroda a térkép szerint a ko-
rábban Hangyabolt, korábban Nép-
bolt, ma Étgép helyén volt – a temp-
lom mellett.

Lubik féle üzlet, lejjebb a Rákóczi
úton a mai Mátyás király u. sarkán,
és nem messze még lejjebb volt a
pék, ide még jómagam is mentem
nagyanyámmal kenyérért. 

Szembe volt a Húsüzlet Hideg Já-
nossal, és Hanák Istvánnal, mellette

volt a Lázer néni féle zöldséges, ide
is jártunk nagyanyámmal.  

A Rákóczi parkban volt teniszpálya,
amit a képeslapon is látható.

A térképen van egy második tenisz-
pálya is a Koppány sori alagút felett,
erről is kaptam fényképet.

A jegyzői földek mellett volt a zsi-
dótemető. A vasúti híd mellett a Ra-
bin féle fatelep (?) a mai vízügy he-

lyén, ahol később a Gomba élelmi-
szerüzlet volt.

A vasútmegálló mellett létezett a
térkép szerint a Szente féle trafik,
ami a képeslap tanúsága szerin „Do-
hánytőzsde” volt.

Volt Postahivatal a Selmecbánya ut-
cában, amit Monostory Gyula fele-
sége Anna néni vezetett.

A térképen nincs még rajta a Szép-
kilátás és a Dorner vendéglő – ma
Degesz, viszont Csárda néven szere-
pel a Rákóczi úton a volt Hartmann
féle vendéglő.

A Bercsényi lejáró elején volt az
Akarattya Major. Emellett volt a Ben-
cés diák nyaraló és a mai Gáspár-te-
lepen a Cserkész utcában – ma Sirály
utca – az Öregcserkészek üdülő te-
lepe.

A Bercsényi strandon volt büfé, és
a Taslár féle csónakház.

Található még homokbánya a Rá-
kóczi út mentén.

A térképen megjelölték a közkutakat.



2017. szeptember–október

Rövid felsorolás a régi és a mai ut-
canevekkel:

Kolozsvár utca – Iskola utca, Erdély
utca – Ady Endre utca, Temesvár utca
– Batsányi utca, Zenta utca – Sza-
badság utca, Selmecbánya utca –
Köztársaság utca, Nagyvárad utca-
Mátyás Király utca, Kassa utca –
Gyóni Géza utca, Bácska utca – Toldi
Miklós utca, Késmárk utca ma is Kés-
márk utca, hogy maradt meg?, No-
vember 2 – Kárpátalja utca, Szabadka

utca – Budai Nagy Antal utca, Felvi-
dék utca – Radnóti Miklós utca, Pap-
keszi út-később Zalka Máté utca- ma
Deák Ferenc utca.

A következő utcaneveket közigaz-
gatásilag Keneséhez csatoláskor vál-
toztatták meg, hogy ne legyen két
azonos utcanév egy településen:

Kossuth utca – Damjanich utca, Pe-
tőfi utca – Vajda János utca és végül
Jókai utca – Móra Ferenc utca.

Szeretném még egyszer köszönete-
met kifejezni a térkép rendelkezésre
bocsátójának, mert Akarattya múlt-
jából sok hasznos információ birto-
kába jutottunk.

RÁNKY PÉTER
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Édesapám Taslár Henrik első akarattyai-vízparti telepes
által épített, csónakok téli tárolására, az általa 1927-28-
ban az uradalmi sertéslejáró (később Bercsényi strand)
mellett létesített műhelyépülete már kicsinek bizonyult,
ezért egy új csónakgarázst kellett építeni.

Ehhez kapóra jött, hogy anyai nagyapám, egy akkor
Balatonfőkajárhoz tartozó, az akarattyai csónaképítő mű-
helytől Aliga felé kb. 1,5 km-re, a magasparttól (a mai
Sirály utcától) a vízpartig terjedő telket vett és ajándé-
kozott a Taslár unokák részére, amely előtt a Balatonba
nyúló kb. 120 m nádas volt.

Édesapám a csónaktároló építési engedélyezése ügyében
felkereste az Enyingi Járásbíróság (akkor kb. 20 települést
egyedül kiszolgáló) mérnökét, akinek bemutatta elkép-
zelését!

Az akkor nagyhatalmú úr elővette a hivatalos térképet,
áttanulmányozta a tervet és megkérdezte őt, hogy hány
gyermeke van? Miután elmondta, hogy három fiú és egy
lány, szigorúan a szemébe nézett és azt mondta: „Maga
egy tisztességes magyar ember, családja szebb jövője és
jobb megélhetése miatt ne csak 50 métert töltsön be a
nádasba, ill. ne 4x8 m területű garázst építsen, hanem
legalább 100 méter töltést, és arra 6x12 m területű csó-
naktárolót. Mondta még, hogy a telekhez egyébként is a
tóba több száz méterre benyúló vízjog tartozik.

Édesapám a javaslatot megköszönte, a mérnök úr pedig
a tervet saját kezűleg tintába mártott tollal kijavítva en-
gedélyezte. Erre a mérnöki ügyintézésre az egész csalá-
dunk a mai napig is tiszteltettel emlékszik vissza!

Édesapám a terveket szerényebb megoldásban valósí-
totta meg!

A parti földúttól 50 m hosszú, egy méter széles gyalo-
gutat, majd ehhez csatlakozó 25 m hosszú, 15 m széles
szigetet töltött fel, és erre építette a 10x5 m területű tá-
roló pincés fa szerkezetű nádtetős csónakgarázst.

Ez Akarattyáról az erdő alatt kitaposott kb. 0,5 m széles
gyalogúton, Aliga felől egy (lovaskocsi csapás) földúton, a

vízről pedig kb. 20 m hosszú, 4 m széles nádfolyosón (csó-
nakkal) volt megközelíthető! Olyan hely volt ez akkor,
amire még mai is azt mondják, hogy „ahol a madár se jár”.

A Balaton vize iható, olyan tiszta volt, hogy 3 m mélyre
is látható volt a tó feneke és a csónak közelében úszkáló
halrajok! A nádasban és a magaspart alatti erdőben vad-
kacsák, fácánok, galambok, sárgarigók, hódok, őzek, nyu-
lak, rókák stb. tanyáztak a levegőből paid sasok, hájék
pásztázták a környéket!

A harmincas évek második felében megjelent Akaraty-
tyán egy jó kiállású középkorú, ősz hajú úr és elmondta
édesapámnak, hogy motorkerékpárral körbejárta a Ba-
latont, hosszas kutatás után megtalálta a megbízói
számra legjobban tetsző „nyugalom szigetét”, illetve an-
nak tulajdonosát! „Balog úr” felajánlotta, hogy a nádas-
ban levő csónakgarázst több éven át nyaranként legalább
egy hónapra „jó pénzért” kibérelné. Berendezésként egy
asztalt, 4 széket, 4 ruhafogast, 1 polcot, fekvőhelyként 4
frissen kitömött szalmazsákot, 4 lepedőt, 4 párnát, 4
pokrócot, tisztálkodáshoz 4 lavórt kért. A szükségletek
elvégzésére a meglévő árnyékszéket megfelelőnek tar-
totta. „Balog úr” elmondta azt is, hogy itt több, élvonalbeli
színésznő fog nyaralni!

Édesapám csodálkozott az ajánlaton, mert azért a pén-
zért például a siófoki luxusszállodákban is lehetett nya-
ralni, de azt elfogadva teljesítette az igényeket. A „Balog
úr” által előre kifizetett bérleti díj már az első nyáron is
jelentősen növelte a család éves jövedelmét!

„Balog úr” az első szezon után elmondta, hogy vendégei
nagyon jól érezték magukat a „világ zajától távoli” nya-
ralóban és a csodás hely felkutatásáért többszöri dicsé-
retet kapott!

A vendégek élelmezését stb. „Balog úr” egy aligai pan-
zióból látta el.

A második nyár negyedik hetében hirtelen vihar jött és
napokig szakadt az eső. Emiatt „Balog úr” és vendégei
elhatározták, hogy hazamennek Budapestre. Ezt a höl-

Egy nádasba épített
csónakgarázs mint luxusnyaraló

Emlékezés
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gyek mezítláb, bokáig érő sarat taposva kb. 2 km-es gya-
log, „Balog úr” pedig (aki motorjával együtt szintén ott
ragadt) a kb. 50 lóerős „BMV világmárka” oldalkocsis
motorcsodát egy négylábú lóval kivontatva jutottak el
az aligai makadám útig.

Ezt családunk hatalmas tragédiának élte meg, mert azt
gondoltuk, hogy kedves, jól fizető vendégeink a kelle-
metlenség miatt soha nem jönnek vissza!

Legnagyobb meglepetésünkre „Balog úr” és a színésznők
azonban a következő nyáron is megjelentek! Ez a nyara-
lássorozat az 1940-es évek elejéig 5 nyáron át is kitartott.
Mindez annak ellenére, hogy közben a vendégek további
két ítéletidőt is átéltek, amelyekre azonban előre fel is
készültek!

Ez idő alatt csak egy esetben fordult elő, hogy a mű-
vésznők nyaralását váratlanul meg kellett zavarnunk,
édesapámnak munka közben néhány szerszámra volt
szüksége, ami a csónakgarázs pincéjében volt. A garázst
a délelőtti órákban csónakkal megközelítve, kb. 10 mé-
terről szemem elé tárult négy, ruha nélkül napozó hölgy
gyönyörű látványa. Zavaromban hangosan köszöntem,
hogy „Kezicsókolom!” Ekkor apukám evezés közben hát-
rafordult és (ő már a mellüket törölközővel betakaró höl-
gyet látta) rám parancsolt, hogy azonnal forduljak háttal.
De ez nekem csak félig, a hölgyekre sandítva sikerült!

Közben apukám megállt a csónakkal és elnézést kért a
váratlan zavarásért!

Időközben a színésznőkre a fürdőköpeny is felkerült és
bátorították a váratlan vendégeket, hogy csak jöjjenek
nyugodtan! Később „Balog úr” elmondta, hogy a napozó
hölgyek Karádi Katalin, Muráti Lili, Szeleczky Zita, a ne-
gyedik istennő nevére már nem emlékszem, voltak, de
ránk nem haragudtak meg!

Ezt a történetet hosszú időn át diszkréten magamban
tartottam. Csak a közelmúltban, egy nagyon jó akarattyai
barátomnak mondtam el és az ő bíztatására írtam meg.

A „nyugalom szigete” és környéke is az elmúlt közel 80
év alatt nagyot változott. Az 1940-es évek végén egy
aligai ÁVS-s meggyújtotta a nádat. A tűz az erős déli
szélben gyorsan terjedt és a garázst is porig égette. Ezt
követően az utolsó (Koppány sori) csónakkölcsönzőnket
is államosították és emiatt elkeseredésemben Pestre men-
tem tanulni. Az akkori nehéz idők miatt csak 25 év múlva
tértem issza, amikor a leégett garázs helyére édesapám-
mal együtt egy favázas nyaralót építettünk. 

Az 1990-es évek közepétől pedig az ingatlan területét
bővítettem és a vízparttól a magaspartig terjedő több,
mint 40 éven át elhanyagolt 3600 négyzetméter (szinte
áthatolhatatlan), dzsungelszerű lejtőn kb. 8 év alatt,
nagyrészt sajátkezű munkával (Grosics Gyula Aligai úti
közeli szomszédom, jó barátom szerint) a környék leg-
szebb teraszos gyümölcsös kertjét hoztam létre.

A kert felső, 45 m-es teraszán egy piros, a 35 m-esen
egy fehér és a 25 méteresen egy zöld színű pihenőpadot
helyeztem el, amely nemzeti szín a vízről, több kilomé-
terről is látható volt! A Taslár féle sziget partvonalát
folytatva, a nádasokat a szomszédok már az 1930-as
években elkezdték feltölteni, amely az 1970-es években
mederkotrás iszapfeltöltésével és az ingatlantulajdonosok
által megépített partvédő kőgátakkal fejeződött be. Erre
a feltöltésre kb. 50 év alatt már több tucat parkosított
nyaraló épült, amelyek tájba illő kialakítása az Aligai úti
területet a Balaton-környék egyik legkellemesebb nyara-
lóhelyévé emelve.

Ehhez nagymértékben hozzájárult az Aligai úti, Partalja
Tájvédő Egyesület több évtizedes hasznos tevékenysége
is, amelynek eredményeként sikerült elkerülni a kb. 1
km hosszú Aligai úti partszakasz előtti kb. 100 méter
széles sáv mederfeltöltését (szállodasor építését), a ke-
gyetlen Rákos rendszer által az Akarattya közeli nádasba
épített (a Balaton vizét évtizedeken át fertőző) szenny-
víztelep végleges megszüntetését. Az akarattyai Fővárosi
Üdülőtől (a ma is meglévő) aligai drótkerítésig terjedő
Balaton-part Aligai úti szakaszánál sikerült legjobban
megőrizni (nádasokat, a tavat kristálytiszta vízzel tápláló
fenékforrásokat, vízparti fasort, csendes öblöket, magas-
part alatti erdőt, gyümölcsösöket, stb.) a Balaton-part
eredeti természetes állapotát.

Ezt a természetközeli állapotot sokak szerint az aligai,
a világosi, szabadi stb. meglévő vízpartokhoz hasonlóan
a közjó érdekében továbbra is célszerű fenntartani!

A közel 80 év távlatából, ma is jó szívvel gondolok
vissza az első nádasba épített csónakgarázsra, amely né-
hai hírességeknek is örömet okozott és édesapámra, aki
nemcsak az akarattyai öbölben, de a távoli nádasban is
beindította a Balaton-part fejlődését.

TASLÁR TIBOR

87 éves, a még elő legrégebbi vízparti telepes
Balatonakarattya, 2017. 09.10.
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Az akarattyai iskola, amelybe jár-
tam a postával szemben volt a sa-
roktelken. Bálványosi tanító néni
tanított bennünket, én második osz-

tályos lettem, de a névsorban van
egy-két ismerős gyerek, akikről tu-
dom, hogy egy évvel idősebb, vagy
fiatalabb nálam.

Pesten, ahol éltünk nem volt jó az
ellátás akkortájt, ezért az Üdülő (bo-
csánat, Csittény) állomás közelében
lakó nagyszüleimhez adtak az uno-
katestvéremmel együtt, jó – kontra
–jó levegőre szeptember-október ill.
április-május hónapokra. Oda-vissza
gyalog baktattunk az iskolába,
amely négyosztályos, osztatlan lehe-
tett, egy egyik oszlop a lányoké, a
másik a fiúké volt, egy szem tanító
nénivel, aki sorban foglalkoztatta a
különböző osztályos gyerekeket, adta
ki a feladatokat a többieknek és fe-
letetett is. 

Érdemjegyeink akadálytalanul uta-
ztak Akarattya és Budapest között,
de még a bizonyítványt is itt kaptunk
júniusban. Számomra ismerős ne-
vek: Bálványosi Csaba, Szilvássy Il-
dikó, Szente Kati, Talpag Magdi, Ke-
rek Attila, Sally Bori, Karafiáth Esz-
ter, talán még a Tímár és Kajdi gye-
rekek.

Akarattyai iskola egykor
Nagy tisztelettel kell megemlékezni
Bálványosi Lászlónéról, aki 1946-ban
32 gyermekkel nép - iskolát alapított.
Az elhagyott Thököly út 39. és 41-
es számú telken lévő épületben kez-
dődik a tanítás. Az épület felújítá-
sára, a legszükségesebb berendezé-
sekre kérelmek sokaságát írja... Ösz-
szefogja a szülőket is és 1954- 55-
ben már négy tanulócsoportot tanít
Nemes József, Horváth Tivadarné
Szilvásy Katalin, Must István, Tordasi
Istvánné. Énekkar, népitánc-csoport,
modellezés, kézimunka szakkör, kü-

lönböző sportversenyek gazdagítot-
ták a tanulók szabadidős  tevékeny-
ségét.

1956-ban Bálványosi Lászlóné Szé-
kes fehér - várra költözik, új nevelők

érkeznek, Horváth Tivadar és Gabo-
nyi Imréné, Marika néni. Gyöngybe-
tűivel ő írta a tantestületi értekezle-
tek jegyzőkönyveit, amiből olvashat-
juk, hogy 1958-ban már 130 tanulója
volt az iskolának. A 60-as évek felfu-
tása után 1970-ben már Kenesére
kellett járni az 5-6. osztályosoknak
és 1978-ben végleg bezárta kapuit.
Ma már csak az utca neve emlékez-
teti az arra járót, hogy ott valamikor
gyermekzsivajtól volt hangos a kör-
nyék.

VÉR LÁSZLÓNÉ

Egy névsor margójára…
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Később jártunk az Iskola utcai is-
kolába (természetesen gyalog). Ott
Nemes tanár úrra emlékszem, aki
a fecsegőknek tenyerest adott egy
pálcával. Ekkor már negyedikes let-
tem, gondolom csak négyosztályos
iskola volt, mert az utolsó padban
ültem és a két évvel fiatalabb test-
vérem és az unokatestvérem pedig
előbbre. Itt is fiú és lány padsor volt
és egy szem tanár vezette a fogal-
kozásokat.

Ugye, ez ma már hitehetlen?

KÖRTVÉLYESI ISTVÁNNÉ RADNAI KINGA
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Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készít-
senek felvételeket településünkről. Célunk az, hogy új-
ságunk részére minél több fénykép készüljön községünk-
ről. Szívesen fogadunk archív, régi felvételeket, képesla-
pokat is beszkennelve, illetve igény esetén beszkenneljük.
A legjobb felvételeket szeretnénk megjelentetni az Aka-
rattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy
képes gyűjteményt is a jövőben. Az Akarattyai Napló jo-
got formál a beérkezett képek újságunkban történő fel-
használására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anya-
gainkban a felvétel készítője nevének feltüntetésével. A
képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról.
Csak elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk,
és lehetőség szerint legalább 5 MB méretű legyen. Kérjük
a beküldő rövid bemutatkozását Akarattyához való kö-
tődéséről. A fényképek folyamatosan küldhetők cí-
münkre: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. elektronikus
adathordozón, vagy a hivatal@balatonakarattya.hu
címre. 
Várjuk felvételeiket egész évben, és köszönjük munkáju-
kat, amellyel gazdagítani tudják Akarattya értékeit, és
örömet szereznek olvasóinknak.

Tudvalevő, hogy 2018-ban 90 éves évfordulója lesz Aka-
rattya (a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 1928)
megalapításának. Erre az alkalomra szeretnénk egy ju-
bileumi kiadványt - helytörténeti gyűjteményt összeállí-
tani. A kiadvány alapjában a dr. Koltay József által össze-
gyűjtött anyagaira épül fel. A kiadványhoz DVD-mellék-
letet is tervezünk az adatok, képek, filmek és egyebek
közreadásához. A kiadványt teljes egészében a Karát Ala-
pítvány finanszírozza.

Kérünk még egyszer mindenkit, akinek van valami hoz-
záteendő írásos, vagy képi anyaga, egyéb relikviája Aka-
rattya helytörténeti könyvéhez, jelezze.

Kérek, mindenkit jelezze, mit tartana fontosnak megje-
lentetni, ill. mihez van írásos, vagy képi anyaga.

RÁNKY PÉTER

Tisztelt Akarattyai lakosok,
nyaralók, újságolvasók!

Utolsó felhívás!

Meghívásunkra ellátogatott hozzánk Gróf Nádasdy Bor-
bála írónő és egy fantasztikus estével ajándékozta meg
az érdeklődőket. A világpolgárrá vált asszony a rend-
szerváltás óta visszatérhet ide, ahonnan elszakították:
hazájába, Magyarországra. Az ő példáján keresztül ta-
nulhatunk kitartást és alázatot az élethez. A meghitt,
kötetlen beszélgetés alatt észre sem vettük, hogy szalad
az idő, mert két órán keresztül csodáltuk, hallgattuk és
kérdeztük a nagyon izgalmas életéről. Eddig megjelent
könyvei: Zagolni zabad?. A szabadság zaga, Maradni za-
bad! Ízes élet, Úton-útfélen.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Gróf Nádasdy Borbála
író-olvasó találkozó
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Balatonakarattyán utcát ne-
veztek el róla, de ki is volt
Tompa Mihály? ”.

1817. szeptember 28-án szü-
letett Rimaszombaton a ma-
gyar irodalom méltatlanul el-
feledett költője. Rövid élete
tragédiák és vereségek soro-
zata volt. Még megérte a kie-
gyezést, majd egy évvel ké-
sőbb, 50 éves korában hunyt
el 1868. július 30-án. Élet-
műve mégis teljes, ráadásul
évtizedekkel sikerült megelő-
legeznie a modern magyar
költészetet.

A maga korában, és még so-
káig azután is, Tompa Mihályt
úgy tekintették, mint Petőfi és
Arany mellett a “nagy triász”
harmadik tagját, a népnemze-
tinek nevezett nemzeti klasszi-
kus költészetnek Petőfivel és Arannyal egyenlő rangú
főalakját. Tompa szerényebb tehetség, mint ők, akiknek
személyesen jó barátja volt. Legkedvesebb motívumai az
általános emberi érzések, a természet, a vallás, a család,
a barátság, a haza, a sors, a múlt hatása az emberi ke-
délyre; mindezekben az uralkodó hang a mélabú. Képze-
lete tele van a természet eleven szemléletével, legszíve-
sebben az elmúlás képei körül időzik és az emberi dol-

goknál a néphagyományok
körül, melyek szintén a múlt-
ról beszélnek. Vallásos érzése,
mely sokszor bibliai hangon
szól hozzánk, természetszere-
tete és hazafi-érzése tették a
legerősebb hatást a közön-
ségre, s az ezeken végigrezgő
mély elégikus hang. A növé-
nyi, állati élet és a hegyi táj
költészetét egy magyar költő
sem magyarázta nála érzőbb
lélekkel. Az általános emberi
érzések sajátos kifejezésével
és a magyar népszellem raj-
zával alapította meg kedvelt-
ségét, de legnagyobb költői hi-
vatását az 1850-es években
teljesítette, amikor az elnyo-
mott nemzet hangulatát líri-
kusaink közül ő fejezte ki leg-
hívebben. Halála után két év-

vel jelent meg Tompa Mihály összegyűjtött költeményei,
barátai, Arany János, Gyulai Pál, Lévay József adták ki.

Emlékezzünk Tompa Mihályra a népi ihletettségű, sa-
játosan egyéni hangú, a természethez mindig közel ma-
radó, a szabadságharcot lelkesen üdvözlő, és abban aktí-
van résztvevő, majd az önkényuralom alatt a nemzet lel-
kiismereteként páratlan allegorikus költeményeket al-
kotó, református lelkész-költőre!

Tompa Mihály 200 éve született
„Az én pályám szép, ámbár nem ragyog, Én az egyszerű nép őre vagyok!”

(Tompa Mihály: Levél Pogány Karolinához – részlet)

Nagy Ervin Balatonakarattya volt főépítésze 1999 évi javaslatára Akarattya legszebb, igazi építészeti értéket képviselő
„műemléke”, a Toroczkai Wigand Ede által tervezett nyaraló védetté vált. Hol található Akarattyán a nyaralóépület?
Kérjük válaszukat, és fényképüket a nyaralóról a szerkesztőségbe.

RÁNKY PÉTER

Hol található Akarattyán?
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Beszélgető partnerem SZOKOLAI
LÁSZLÓ labdarúgó, csatár, a Ferenc-
város és a Sturm Graz válogatott já-
tékosa, egyszeres magyar bajnok és
kétszeres magyar kupagyőztes. A ri-
portot balatonakarattyai üzlete előtt
készítem, de a beszélgetés nem köny-
nyű, mert az minden ötödik percben
megszakad. Itt, a Bezerédj strandon
őt mindenki ismeri, sokan köszönnek
neki, sokan csak félszavakat dobnak
felé, vagy csak integetnek. Legalább
négy-öt arra járó megkérdezi vélemé-
nyét a Videoton következő ellenfel-
éről, a Partizán Belgrádról. Válasza
természetesen – „sima” – és vélemé-
nyét egy kézlegyintéssel is megerősíti.
De közben csak mesélt és mesélt a
korai évekről, a sikerekről és termé-
szetesen a nehéz időszakokról is. Ha
azt mind le kellene írnom, a Napló
terjedelme sem lenne elegendő.
1. Miért pont a labdarúgást választot-
tad?
Nem volt más. Egy nyolcadik kerületi
pincelakásban laktunk. Nagyon sokat
rúgtuk a labdát kint az utcán, a téren. 
2. Mesélj a pályafutásodról, mikor kezd-
ted, hol nevelkedtél?
A KSI-ben nevelkedtem. A kitörést az
1970-es év hozta. A Csepel Fémmű-
vekben fociztam. Baróti Lajos  is lá-
tott és nem volt túl jó véleménnyel
rólam. Végigmért, megforgatott és
azt mondta: „Kisfiam, belőled soha
nem lesz focista!” 18 éves voltam ak-
kor, és végig bőgtem az utat hazáig. 
Karosszéria lakatos volt az alapszak-
mám. Beajánlottak a BKV-hoz, ahol
hegesztenem kellett. Eddig 6,5o Ft
volt az órabérem, a BKV-nál 25,- Ft
lett. Kaptam külön pénzt is, hogy ve-

gyek magamnak focicipőt és menjek
le a Spartacus pályára. A következő
állomás a Tipográfia volt, ahol BLASZ
I-ben játszottam és úgy éreztem na-
gyon sok pénzt keresek. 
1971-ben behívtak katonának, Veszp-
rémbe kerültem és a Honvéd Schön-
herz SE csapatkapitánya lettem.  A szá-
zadban volt még négy-öt labdarugó és
simán megnyertünk minden meccset. 
Bogáti Miklós egyengette tovább a
pályafutásomat. Szólt, hogy lesz egy
edzőmeccs az Ajkai Alumíniumnak
NB/II-ben. Nem volt rendes foci ci-
pőm sem, fekete salakon kellett ját-
szani, már vagy 30 percet fagyoskod-
tam a kispadon, amikor is beállítot-
tak. 6 gólt lőttem!
A megyei I. osztályban 36 gólt lőt-
tem. Ez olyan szép teljesítmény volt,
hogy a veszprémi Bakony Vegyész
leigazolt. Veszprémben kaptam la-
kást és a fegyverraktárban kaptam
állást. Feletteseim támogattak, na-
gyon sokat köszönhetek nekik. 
1974-ben mutatkoztam be az első

osztályban a Rába ETO csapatában,
az első itt töltött idényben MNK-t
nyertem a csapattal. A Rába ETO-nál
három évet töltöttem. 
1977-ben kerültem vissza Budapestre
a Ferencvároshoz, ahol 6 évet ját-
szottam. 1983-ban Ausztriába szer-
ződtem a grazi Sturm-hoz, itt négy
évet játszottam.
3. Mi volt a legnagyobb sikered?
A Fradival itthon megnyertünk min-
dent, amit lehetett a fociban. A
Sturm Graz csapatával az UEFA ku-
pában játszottam a négy közé jutá-
sért. Sikernek tartom még, hogy
1986-ban a magyar válogatottal Cip-
rus ellen az én gólommal jutottunk
ki a világbajnokságra.
4. Ki vagy mi inspirált sport pályafutá-
sod alatt?
Semmi más nem érdekelt csak a
labda, a foci. Már 10 éves koromban
elhatároztam, hogy magyar váloga-
tott leszek. Azt hittem én is egy Al-
bert Flórián leszek!
5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
Kudarcként éltem meg, hogy amikor
a Fradihoz kerültem az első évben
csak az ötödikek lettünk. Súlyos sé-
rülésem 1979-ben történt a Magyar-
ország-NDK meccsen. Egy Baum
nevű focista úgy lerúgott, hogy térd-
szalag sérülést szenvedtem. Fél évet
kellett kihagynom. De szerencsésnek
mondhatom magam, mert a sérülé-
sek általában elkerültek.
6. Ha nem a labdarúgás, akkor melyik
másik sportágat választottad volna?
Nincs más sport az életemben. Van
egy fotó, ahol három éves vagyok, és
egy labdát szorongatok a kezemben.
7. Mire vagy a legbüszkébb?

Játékosportré 10 kérdéssel
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A családomra. Van három csodálatos
gyerekem, Roland, András és Janka
és van három gyönyörű unokám, Zé-
tény és az ikrek Alex és Beni. Büszke
vagyok az akaratomra, a munkámra
és hogy soha nem adtam fel. Akárhol
játszottam, mindig azt akartam,
hogy olyan dolgot csináljak, amire
sokáig emlékeznek majd.
8. Ha nem sportolsz vagy dolgozol mivel
foglalkozol a legszívesebben?
Szeretek lábteniszezni, nagyon sok
lábtenisz tornát szerveztem itt a Be-
zerédj strandon. A másik hobbim a

horgászás, aminek most már több
időt szentelek, mert abbahagyom a
munkát, átadom az üzletem. 
9. Jelenleg mivel foglalkozol, van-e kap-
csolatod a labdarúgással?
Régi fradista öregfiúk vasárnaponként
lejárunk a Fradi pályára, szakmai
igazgatónk Kubatov úr biztosította
számunkra ezt a lehetőséget. Körül-
belül 15-20-an jövünk össze, focizunk
és utána ultizunk, sörözünk. A Fradi
meccsekre is rendszeresen kijárok.
Voltam edző is a Maglód csapatánál.
A 15. helyen állt a Maglód, amikor

átvettem a csapatot. Tíz meccset
nyertünk sorozatban egymás után.
Így lett negyedik a csapat.
10. Mit jelent számodra Akarattya?
1986-ban a Graz-ban fociztam, ami-
kor kaptam egy ajánlatot, hogy a
Koppány soron eladó egy telek. Rög-
tön lefoglalóztam és utána meg is
vettem. Akarattya a mindenem, itt
nem tudok ideges lenni és nem utol-
sósorban a nappali kanapéjáról lá-
tom a Balatont. Kell ennél több?
Nem Szoki, nem kell ennél több! Kö-
szönöm az interjút.

Idézet a Tallósi Hírnök 2016-os téli
számából: A foci, ami összeköt című
cikk: „ 25 éve kezdődött Tallós és Ba-
latonkenese kapcsolata. Akkor a két
alapiskola között alakult ki baráti
kapcsolat, melynek része volt a peda-
gógusok focitalálkozója is. Persze a
futballcsapatok összeállításában nem-
csak pedagógusok szerepeltek, tudjuk
milyen kevés a férfi a tanítók között,
hanem a futballt szerető öregfiúk is.
Hosszú éveken keresztül jól működött
a kapcsolat az alapiskolák között, az
öregfiúk pedig rendszeresen találkoz-
tak, minden évben kétszer: júniusban
Balatonkenesén, szeptember végén
pedig Tallóson. Balatonkenesén Bog-
nár Imre és Látics Csaba pedagógu-
sok, Tallóson pedig Hagony Gyula vol-
tak a kapcsolat elindítói. Ez így ment
25 éven keresztül…”

Illetve megy még ma is, hiszen a
2016-os tallósi 25 éves jubileumi 2
napos torna után, 2017 júliusában mi
láttuk vendégül a felvidéki település
focistáit 25.-ször! A kinti vendéglátás
után, amely remekül sikerült, nagy

volt rajtunk a teher, hogy minden úgy
alakuljon, ahogy elterveztük: legyen
jó idő, színvonalas fogadás, focimeccs,
vacsora, másnap egyéb programok.

Nagyszerű érzés volt, hogy a sok
támogatásnak és a sok szervezésnek
meglett az eredménye. Igaz, a foci-
pályán most a vendégek nyertek, de
mégsem voltunk vesztesek. Kellemes
napot töltöttünk barátainkkal, akiket
az Akarattyai műfűves focipálya mel-
lett felállított sátraknál tudtunk fo-
gadni finom falatokkal és hideg ita-
lokkal. Rövid köszöntőt mondott
Rozs Péter alpolgármester, Kocsis
Jenő képviselő, egykori csapattag il-
letve megtisztelt minket Jurcsó János
képviselő úr is. Egy kis sétával a ma-
gaspartról közösen megcsodáltuk a
Balatont, beszélgettünk a közös él-
ményekről, majd megkezdődtek a fo-
cimeccsek. Először a 60 év felettiek
mérték össze tudásukat, amely mér-
kőzésen nem az eredmény volt a fon-
tos, hanem a részvétel. Utána a 40
év felettiek csapatai küzdöttek meg
egymással és szoros meccsen tallósi

győzelem született.  Az estét Bala-
tonfőkajáron egy élőzenés vacsorá-
val, és egy kellemes pincelátogatással
zártuk. Másnap a strandolást válasz-
tották vendégeink, ott pihenték ki az
előző nap fáradalmait.

Ez, a számunkra oly fontos esemény
nem jöhetett volna létre a balaton-
kenesei illetve a balatonakarattyai ön-
kormányzatok és polgármesterek tá-
mogatása nélkül, köszönjük nekik.

Szintén nagy köszönettel tartozunk
a Kocsis Kenese Kft.-nek a finom hi-
degtálakért, a Katica pékségnek a
friss pogácsákért, kenyerekért, az Ele-
ven cukrászatnak a jubileumi tortá-
ért, a Hanák ABC-nek a hideg frissí-
tőkért, Budai Rolandnak a pálya mel-
lett felállított rendezvénysátrakért, a
Hotel Marina Portnak a kölcsönadott
eszközökért és egyéb támogatáso-
kért.  Igazi összefogást láttunk. Va-
lóban is megtapasztaltuk, hogy a foci
nemcsak a Tallósi barátainkkal köt
össze minket, hanem itt helyben is.

HANÁK ISTVÁN

az Öregfiúk focicsapat vezetője

Balatonkenesei öregfiúk focicsapat



Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, hanem eltérő időpontokban kerül pos-
taládájukba. Mint ahogyan újságunk címe érzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben minden, az adott hó-
napban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is, éppen ezért elkerülhetetlen, hogy a
Balatonakarattyai Napló időnként kissé későbbi időpontban, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg. Jó ol-
vasást kívánunk!

Ránky Péter, főszerkesztő

Tisztelt Olvasóink!
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Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Kiadja: Balatonakarattya Önkormányzata
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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 kapható  az Önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint e-mail cím megadása
esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük. A lap
egyébként letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.
Újságunkat megtalálja a következő helyeken: Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, FOCUS-COOP BT, Posta, Lila
ABC, Pelso ABC. Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a
laphoz.
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Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00
Polgármester/alpolgármester
és képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján):
szerdai napon: 14.00–16.00
minden pénteken 16.00–18.00
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
☎ 88/483-181

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/7742-000
Hétfő:                   8.00–10.00
Kedd:                  13.30–15.30
Szerda:                12.00–13.30
Csütörtök:             8.00–10.00
Péntek:                   8.30–10.00

A rendelőben
fiókgyógyszertár működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:                   8.30–9.30
Kedd:                  14.00–15.00
Szerda:                12.00–13.00
Csütörtök:   –
Péntek:                  8.30–10.00

Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola
☎ 70/315-7965
Hétfő–péntek:       8.00–9.00

Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd:                  12.00–13.00
Csütörtök:           12.00–13.00

Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
☎ 88/412-104
Hétköznapokon:  16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti
napokon:              8.00–8.00

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Gyürüs Ervin 
☎ 88/491-683

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

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

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

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

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

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

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

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

Polgárőrség ☎ 70/574-8343

Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com

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

Vízirendőrség:
Siófok ☎ 84/310-712

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

Vasútállomás: ☎ 88/481-017

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

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

Főgáz:
☎ 40/474-474

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

Református Lelkészi Hivatal:
☎ 88/481-348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
☎ 88/481-146

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

Közérdekű információk
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Akarattya QR kódjai
Elkészült Balatonakarattya és a Fürdőtelep Egyesület

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

TOMPA MIHÁLY:

Ősszel

Az ősz nyájas verőfényén ülök,
Körültem sárga, száraz lomb zörög;

Oly jó ittkünn nekem!
A természetnek hervadása

Beszél lelkemnek csendesen.


