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Szeretettel köszöntöm a szülőket, a nagyszülő-
ket, a gyermekeket és minden kedves vendéget 
ezen a szép májusi napon!
A mai napon mindenki a gyermekekre figyel, 
minden figyelmünk, szeretetünk rájuk irányul. 
De nemcsak most, hanem egész életünk során 
védelmezzük őket, őrizzük minden bajtól, egyen-
getjük útjaikat.
A szülők feladata olyan feltételeket biztosítani, 
hogy vidám gyermekkort, örömteli élményeket él- 
hessenek át, hogy őszinte, nyílt, érdeklődő em-
berekké váljanak. Jó példát, szeretetet, erőt, és 
biztonságot kell nyújtanunk nekik, hogy felké-
szülhessenek a felnőttkor feladataira, hisz ők al-
kotják a jövő nemzedékét.
Balatonakarattya Községben a 0-18 éves korú 
gyermekek száma 141 fő, ami az előző évhez ké- 
pest jelentős növekedés. Kiemelt figyelmet for- 
dítunk a településen élő gyermekekre. Önkor-
mányzatunk az újszülöttek szüleit a gyermekek 
születésekor (rendeletben) anyagilag támogatja, 

ezen kívül a tavalyi évben 52 gyermeket része-
sítettünk beiskolázási támogatásban. A felsőok-
tatásban tanuló gyermekeket pedig támogatjuk 
tanulmányaik befejezéséig. Immár 10 éve a te-
lepülésen hagyomány már, hogy megünnepel-
jük az előző év májusától a mai napig született 
gyermekeket, és egy macit helyezünk fel az em-
lékfára, 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 és szüleit ünne-
peljük:
1. Rumy Alinát, aki 2017. május 17-én született, 
2. Kardos Lászlót, aki 2017. május 24-én szü-
letett, 
3. Marosvölgyi Dénest, aki 2017. június 25-én 
született, 
4. Logofet Manuel Dominikot, aki 2017. au-
gusztus 14-én született, 
5. Fonódi Esztert, aki 2017. augusztus 16-án 
született, 
6. Benedek Leventét, aki 2017. augusztus 18-án 
született, 
7. Heindl Olivér Zétényt, aki 2017. augusztus 
18-án született, 
8. Vadász Tamás Albertet, aki 2018. január 8-án 
született, 
9. Éliás Jakabot, aki 2018. február 9-én szüle-
tett, 
10. Heinbach Ádámot, aki 2018. május 5-én 
született, 
11. Walter-Lőcser Bendét, aki 2018. május 6-án 
született
Örüljünk ennek a csodás gyermeknapnak! Meg-
különböztetett figyelemmel vegyük körül őket! 
Legyen ez a nap ajándék számukra!

Matolcsy GyönGyi

polgármester

Gyermeknapi köszöntő
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3Korábban írtunk a strandokkal kapcsolatos terve-
inkről és most a strandok júniusi megnyitásához 
kapcsolódóan az eddigi eredményekről számo-
lunk be.
A június 2-ai nyitásig nagyrészt befejeződtek a 
Bercsényi strandon a Kisfaludy Program tá-
mogatásával megvalósuló felújítási munkálatok, 
amik ősszel kezdődtek el.
Mit végeztünk eddig? Az első ütem építészeti 
kivitelezése már befejeződött. A legnagyobb és 
legfontosabb feladatunk a több mint 1000 négy-
zetméteres felső terasz rendbetétele volt. A régi, 
beázó födém most már szigetelve van, így jobb 
körülmények között működnek az üzletek. A te-
rasz betonja helyén szép téglaburkolat fogadja 
a vendégeket, és a betonkorlátot is kicseréltük 
üvegre. 
Mit találnak a teraszon nyáron? 
●  Fedett részén, a pénztártól keletre, van hely a  
masszázs és a strandkönyvtár részére. 
●	Az új pénztárépület másik oldalán kávézó 
várja a strandolókat, akik akár fedél alatt, akár a 
napon is üldögélhetnek. 
●	A terasz nyugati felén napozóágyak és 

A felújított strandjaink
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napernyők nyújtanak választási lehetőséget az 
ott pihenőknek.
●	Folyik az internetkapcsolat kiépítése is, ami 
egyszerre több tucat embert is ki tud majd szol-
gálni WiFi-n keresztül. 
●	Terveink szerint a Part FM szól majd a tera-
szon, ellátva balatoni hírekkel, programajánla-
tokkal és zenével az ott időző vendégeket.
Ugyan nem a felújítás része, de fontos, hogy a 
homokozó felett napvitorla lesz idén nyáron.A 
teraszon a kávézó már megnyílt (június 15-én), 
mire ezt a cikket olvassák. Reméljük, hogy kel-
lemesen színesíti a strandi büfék széles választé-
kát! Bízunk benne, hogy az épület tetején kiala-
kított színvonalas területet hamar birtokba veszik 
és megszeretik a strandolók. 
Idén nyáron is segíteni fogja a tavaly megkedvelt 
elektromos kisbusz a strand megközelítését. 
A Lidó strandon kisebb léptékű, de szintén 
fontos munkákat végeztünk el. A felújított pénz-
tárépület hátsó részében teljesen új vizesblokk 
fogadja a vendégeket, ebben az akadálymentes 
zuhanyozó és WC mellett pelenkázó is van. 
A kaputól a partig szép járda épült, amit sötéte-
dés után az új kandeláberek világítanak meg. 
Már megérkeztek az új kerékpártámaszok is, a 
beszerelésük folyamatban van.
Szintén folyamatban van a végleges tereprende-
zés, virágok kiültetése.
A magaspartról és Akarattya más részeiről ismert 
padok közül kettő itt is megjelent a Balatonaka-
rattyai Fürdőtelep Egyesület jóvoltából. 

A Gumirádli strandon a gyermekpancsoló ki-
alakításával kapcsolatban tavaly kaptunk több 
kérést és hasznos javaslatot az akarattyaiaktól. 
Ezeket és a tapasztalatokat is figyelembe véve 
kérte a képviselő-testület a tervezőt, hogy módo-
sítsa a pancsoló tervét. Az új megoldásban nincs 
cölöpsor és lépcső, hanem közvetlen kihullám-
zós, fövenyes part készült. 
A kisgyermekes családok örömmel vették birtok-
ba a strandot, egyértelműen pozitív visszajelzé-
seket kaptunk. 

Rozs PéteR
alpolgármester
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
2018. április 25.

1./ Balatonakarattya vízkár-elhárítási ter-
vének elkészítéséről döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete tudomásul vette, hogy az idei költ- 
ségvetés terhére el kell készíteni a település víz-
kár-elhárítási tervét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Rozs Péter al- 
polgármestert az ajánlattevőkkel történő egyez-
tetésre. A nyertes ajánlattevőről a testület a ké-
sőbbiekben dönt.

2./ Beérkezett támogatási kérelmekről dön-
tés. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Országos Mentőszolgálat Ala-
pítvány (számlaszám: CITI  Bank 10800007-
68164029) részére 150 ezer forint összegű 
támogatást biztosít. A támogatási összeg felhasz-
nálásáról az Országos Mentőszolgálat Alapít-
vány elszámol.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonkenesei Pilinszky János 
Általános Iskola részére a balatonakarattyai gyer-
mekek év végi tanulmányi kirándulását 21 000,- 
Ft összeggel támogatja. 
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja, hogy Dr. Meláth 
Viola gyermekorvos 8172 Balatonakarattya, 
Szent I. u. 1.szám alatti rendelőjébe 44 ezer fo-
rint értékű multifunkciós nyomtató/szkenner ké-
szülék kerüljön megvásárlásra.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Pénz-
ügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsá-
gának tájékoztatása alapján a fedezet rendelke-
zésre áll. 

3./ a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszol-
gáltatás támogatási pályázaton történő in-
dulásról döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testülete a 2018. évi lakossági víz- 

és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
felé. A képviselő-testület meghatalmazza a pol-
gármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos te-
endők lebonyolítására. 

2018. május 16.

1./ Balatonakarattya, Bercsényi strand te-
tőteraszán kialakított vendéglátóegység 
üzemeltetésére pályázat kiírása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázati felhívást tett közzé a 
Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán 
kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére.

2./ Balatonkenesei református egyházkö-
zösség együttműködési megállapodás aláírá-
sáról döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi 
polgármester asszonyt, hogy a Balatonkenesei 
Református Egyházközség és Balatonakarattya 
Község Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodást aláírja. 

3./ Balatonakarattya község önkormány-
zatának a strand használatához kapcsolódó 
lakossági kedvezmény megállapítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az idegenforgalmi adóhoz kapcso-
lódó kedvezmény összegének megállapításáról 
szóló 72/2017. (V.31.) önkormányzati határozatá-
ban foglaltakat helybenhagyja, így az idei évben 
nem kívánja módosítani.

4./ az idei évi strandjegy árak meghatározása.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a tavalyi évben megállapított 
és elfogadott strandjegy árakat az idei évben nem 
módosítja. 
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Tengósok Kikötője
Őszinte örömmel számolunk be róla, hogy a Bercsényi strandon a tengópálya melletti büfé ismét 
üzemel. Az örömünkre nagyrészt az ad okot, hogy kedves tagtársunk, Vadász Tamás nyitotta meg. Az 
új név és a teljesen felújított épület hangulata is arra utal, hogy egyszerre a tengósok és a vitorlázók 
tanyája lesz ez a nagyszerű hely. Vadász Tamás nem csak hozzáértő szakember, hanem itt élő, csalá-
dilag Akarattyához kötődő ember is. Bízhatunk abban, hogy nem egynyaras kalandról van szó, mint 
néhány korábbi bérlő esetében!

Javasoljuk az akarattyaiaknak és vendégeinknek a Tengósok Kikötőjébe való behajózást!

KeRéKfy Pál

Akarattyai jó hírek

5./ településszervezési szakértő árajánlatá-
ról döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dr. Németh Iván építész, te-
lepüléstervező által benyújtott 1 millió forint + 
áfa összegű ajánlatát elfogadja.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Pénz-
ügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizott-
sága a 8/2018. (IV.25.) határozatában megállapí-
totta, hogy az ajánlat fedezete a tartalék terhére 
rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Matolcsy 
Gyöngyi polgármestert a szerződés aláírására. 

2018. május 23.

1./ Balatoni Bringakör kerékpárút építése 
tárgyáBan telekmegosztásról döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Bala-
toni Bringakör kerékpárút építéséhez szükséges 
telekmegosztáshoz az alábbi területeken:

1. Enyingi út mellett és a 710. úti körforgalomnál
2. Rákóczi út mellett (71. sz. út)
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Egyesületi társadalmi 
munka

Masszázs a strandon?
Masszázs a strandon! - olvashattuk a múlt-
kori akarattyai napló számában. A felújított te-
raszon a könyvtár és kávézó mellett kapott he-
lyet a masszázs. Egyszer volt, hol nem volt...
Van egy Balatoni masszázs csapat,  akik évek 
óta azon törik a fejüket, hogy minél több em-
berhez eljuttassák a masszázst. Minél egysze-
rűbben, de mégis valami különleges formában. 
Balatoni masszázs csapatunk küldetése, hogy 
minden ember masszíroztassa magát, mert mind 
testileg, mind szellemileg jót tesz mindenkinek. 
Sőt! Tegyük szokássá, mert annál fittebbek, fi-
atalosabbak leszünk, az izmok pedig rugalma-
sak maradnak, még a nyugdíj után is. Fájdal-
mak, fáradtság, feszültség helyett - masszázs.  
Ki ne szeretne a természethez ilyen közel ella-
zulni, relaxálni, jobban lenni? Akarattyára jel-
lemző a fiatalosság, a megújulás. Talán éppen 
ezért a legjobb helyen és a legideálisabb kör-
nyezetben tapasztalhatjuk meg ezt a különle-

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület az új 
Rákóczi-szobor környezetét is szebbé akarja ten-
ni. Ennek során a Rákóczi-fa maradványai körüli 
kerítést is megújítjuk. A közel 800 új kerítéslécet 
társadalmi munkában festjük le. Június 9-én reg-
gel 8-ra gyűltünk össze, és a lécek egyharmadának 
a csiszolását és festését tudtuk elvégezni ¼ 11-ig, 
amikor az eső megálljt parancsolt a munkának. 

Köszönjük minden résztvevőnek a lelkes munkát 
és a polgármesteri hivatalnak a munkaterületet! 

A jövő héten (június 16-án) újra találkozunk!

KeRéKfy Pál
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ges élményt. Hogy is van ez? A strandon? De a 
masszázs nem intim dolog? Akkor, hogy kerül 
ki a szabadba, ahol mindenki láthatja, mi törté-
nik? Éppen ez benne a lényeg. Látszik sokszor 
a kérdés a fejekben - amikor elmennek az em-
berek a sátor előtt, hogy de hát itt? IGEN! Mert 
itt mindenki sokkal lazább, fesztelenebb, pi-
hen, kikapcsolódik, fürdik, fürdőruhában van, 
látja, mit csinálnak ott. Nem bent, hanem ott.  
Napsütés, Balaton, barátok, család. Minden 
együtt a közös kikapcsolódáshoz, élményhez, 
vidámsághoz, pihenéshez. A gyerekek is nagyon 
szeretik. (Lilla még egészen kicsi volt, 4 éves 
és mutogatott, hogy azt, azt én is. Azóta már 
eltelt pár év, de minden évben az egész család 
eljön hozzánk.) És látjuk az újakat, az érdeklő-
dőket. Azt is, amikor csak messziről figyelnek. 
Állnak a fák mellett vagy a lépcsőnél jó mesz-
sze, és a következő napon már közelebbről, 
majd elmennek a sátor előtt többször. Végül 
odajönnek, megállnak, néznek, kérdeznek, majd 
bejönnek. És megtapasztalnak valamit, ami 
egészen felüdítő, pihentető. Látom a szemek-
ben a csillogást, akkor már ki akarják próbálni.  
Nálunk nem vesz senki zsákba macskát! Látja, 
hallja mi történik. Választhatnak masszőrt. Erő-
sebb kezűt, gyengébbet. Nőt vagy férfit. Gyógy-
masszőrt vagy talpreflexológust, de kérhetnek 
kimozgatást és relax masszázst is. A csapatnak 
az az erőssége, hogy szinte minden igénynek 
meg tudunk felelni. Biztonságban van minden-
ki. Tudják, mit fognak csinálni. Nem eshet ba-
juk. Szem előtt vagyunk. Kedvesek? Odafigyel-
nek rám?- kérdezik, gondolják.  Sokszor vicces 
a hangulat, kialakul egy kis beszélgetés. Később 
már ismeretség lesz belőle. Tényleg családi még 
a strand is. Múlt nyáron az állandó nyaralók 
még sütiket, finomságokat is hoztak. Amikor 
nem volt idő ebédelni, még erre is figyeltek 
a vendégek, hoztak pár falatot. Szeretjük ezt 
a világot, ezt az érzést. Mindenki adni akar.  
Elég rég volt, hogy a Balaton ide von-
zott bennünket és pár éve megtaláltuk 
az ideális helyünket itt Akarattyán. Azó-
ta több barátunk is leköltözött a Balatonra. 
Az együttműködésben támogatókra leltünk. Sok 
ötletünket meg tudjuk és tudtuk valósítani. Most 

is valami tényleg más lesz a felújított új teraszon.
Vendégektől:
●	 	Fekszem az ágyon és közben elringat a víz 
morajlása. Ahogy nézem a masszázs alatt a nap-
lementét, valami különleges nyugalmat érzek.
●	 Mindkét gyerekem évek óta szeret idejárni 
masszázsra és én is nyugodt vagyok, mert látha-
tom közben őket.

Editék már törzsvendégeink. Több éve, hogy 
járnak férjével együtt hozzánk. Már nyugdíjasok, 
de tudják, hogy a testüknek igazi felüdülés egy - 
egy óra kényeztetés. 
Hiszem, hogy aki egyszer már megpróbálta, nem 
tudja abbahagyni.

Aki nem hiszi, járjon utána!

BotKa zsuzsi
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A balatoni védelmi vonal kiépítésére 1944. szep-
tember 22-23-án a német szárazföldi haderő pa-
rancsnokság utasította a déli hadseregcsoport 
parancsnokát, hogy azonnal kezdjék meg egy új 
hadászati védelmi rendszer kiépítését. Ennek a 
védelmi vonalnak, több szárnya volt, délnyugati 
szárnyát Budapesttől, Csurgóig a Margit vonal 
alkotta. A tervezett védelmi vonalnak célja tu-
lajdonképpen Németország védelme volt. A né-
met védelmi vonalnak kétségtelenül a Balaton-
ra, mint természeti akadályra épültek. A 70 km 
hosszú, 10-13 km széles víztükör lehetővé tette a 
védelmi állások sűrítését.
December 4-én a Szovjet csapatok átkeltek a 

Sión. A Szovjet 4. gárda elérte a Balaton déli 
partvidékét, tombolt a harc Balatonakarattya – 
Polgárdi vonalában.
Elkezdődtek a vízi összecsapások is, de a hideg 
beálltával az emberekre tragédiák sorozata várt.
A 20. magyar gyaloghadosztály szinte teljesen 
megsemmisült.
Nagy harcok voltak Tihany félszigeténél, Bada-
csonytomajnál (komoly vízi harcok is) rengeteg 
áldozattal.
December 5-6-án súlyos harcok voltak térsé-
günkben, a Margit vonal Balatonakarattya – Pol-
gárdi közötti állomásokban (a németek harcolva 
hátráltak).

Koszorúzás a Margit-vonal hősi emlékműnél
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December 8-án a szovjet 80. gárda lövészha-
dosztálya elfoglalta Balatonfőkajárt az I. német 
páncélos hadosztály, Balatonakarattya, Csajág, 
Balatonfőkajár – felső, Füle vonalra vonult visz-
sza.
Ekkor már a Balaton teljes vonalában kemény 
harcok voltak.
December 25-én a Sió menti harcokban a 20. 
magyar gyalogos hadosztály szinte teljesen meg-
semmisült.
A Balaton befagyott, sokan szöktek meg a jég-
tükrön keresztül, menekültek a katonák, és buj-
káltak.
1945. január 18-án Konrád III. német ellentáma-
dás indult a Balatontól északra, Balatonakarattya 
és Csór között tombolt a harc.
Január 20-án a Balaton védőállás teljes szakaszát 
a 20. magyar gyaloghadosztály vette át.
Január 27-én megindult a Szovjet ellentámadás, 

és ez a Konrád felmentési kísérletek minden 
eredményt megsemmisítette.
Február 16-án III. német páncélos test jobb szár-
nya megtámadta a Margit vonal állását. Február 
végén, március elején a németek nagyarányú el-
lentámadást indítottak, ekkor már megkezdődött 
az átállások a szovjet oldalra. 
1945. március 6-án megkezdődött az ellentáma-
dás. Március végére a szovjet 27. hadsereg szét- 
zúzta a Balaton védelmi vonalat.
A lakosság egy része elmenekült lovas, vagy ök-
rös kocsival, és volt, aki gyalog próbált eljutni 
minél távolabb a harctól. Sokan pincébe, szőlő-
hegyre menekültek, és a két harcoló fél a fejük 
fölött lőtte egymást, szinte nem volt család, aki-
nek nem voltak civil halottai.

Vigyázzunk, hogy soha ne történjen ilyen ször-
nyűség!

2018. május 21-én ünnepeljük a Honvédelem 
Napjának 170. évfordulóját. 
Az 1848-ban - 170 éve alapított Magyar Hon-
védség - 1849-ben ezen a napon hősies harcok 
árán visszafoglalta Buda várát, bizonyságot téve 
arról, hogy a hősök minden időben bizonyságot 
tehetnek hősiességükről, erről is beszélt Udovecz 
György május 18-án az MH Rekreációs, Kikép-
zési és Konferencia Központ, a Honvéd Üdülő e 
napon megtartott ünnepi állománygyűlésén.
Az ünnepség során az alakulat csapatzászlajá-
ra, amelyet az elmúlt évben, alapításának 100. 
évfordulójára Magyarország Köztársasági El-
nöke adományozott, zászlószalagot kötött az 
adományozó szervezet nevében a hatékony kö-
zös együttműködés szimbólumaként, dr. Lincz-
mayer László rendőr alezredes, a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság vezetője és Kornis György, 
nyugállományú pv. alezredes, a Balatonakaraty-
tyai Nyugdíjas Klub Egyesület elnökhelyettese.
Kornis György ünnepi hozzászólásában ki-
hangsúlyozta, hogy a Honvéd Üdülő munkatár-
sai nem a hagyományos fegyveres szolgálattal 

végzik tevékenységüket, de szerepük rendkívül 
fontos a Magyar Honvédség hivatásos, szerződé-
ses és közalkalmazotti állományában, valamint 
hozzátartozóik fizikai- és szellemi állapotának 
regenerálásában, folyamatos karbantartásában, 
pihenésében, hogy védelmi feladataikat a leg-
magasabb készültségi fokon hajthassák végre. 
Az együttműködés folyamatos a két szervezet 
között, részt vesznek egymás rendezvényein, a 
baráti versengés közben sem feledkezve meg a 
bajtársiasságról.
Ezt jól bizonyítja a Honvéd Üdülő kora tavaszi 
Hurka- és Kolbásztöltő Fesztiválján a nyugdíjas 
klub által elért, előkelő II. helyezés, amire az ez 
évi Majális alkalmából rendezett főzőversenyen 
az Üdülő Csapata méltó módon „válaszolt”, az I. 
helyezést szerezték meg, megérdemelten! 
Kiemelte azt is, hogy a nyugdíjas klub tagjai ér-
zelmileg is kötődnek a Honvéd Üdülőhöz, többen 
évtizedeket dolgoztak ott, és néhányan onnan is 
mentek nyugdíjba!
Maga a felszólaló is az 1980-as évek közepén 5 
évig volt vezetője (HM-be történt áthelyezéséig), 

A Honvédelem Napja
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az üdülő területén – akkor még – önállóan mű-
ködő, Honvédségi Textiltisztító- és Javító Üzem 
Balatonkenesei üzemegységének. Kihangsúlyoz-
ta, hogy az adományozott zászlószalag szalagja-
inak és csomójának színei megegyeznek Bala-
tonakarattya község címermezőinek színeivel, 
ezzel is hangsúlyozva a tiszteletet és a közös 

együvé tartozást.
Végezetül Piros Ottó ezredes, parancsnok úr, és 
az általa vezetett állománynak további munkájá-
hoz, katona módra „erőt, egészséget” kívánt.

KoRnis GyöRGy

Palánta- és virágvásárba invitálta Akarattya ál-
landó és üdülőtulajdonosait a Balatonakarattyai 
Nyugdíjas Klub Egyesület. Egy szép napsütéses 
szombaton a mindig lelkes nyugdíjasok leglelke-
sebbjei az Állomás térnél várták Szanyi Ildit, aki 
a virágokat hozta egy nagy utánfutóval. Gyor-
san lehuzigáltuk a konténereket, és közben már 
mindenki "kiszemelte" magának, melyik tetszik 
a legjobban! Voltak érdeklődők, akik már menet 

közben lekapkodták a nekik legjobban tetszőket. 
Bevallom, néhánnyal én is barátságot kötöttem, 
azóta kertünk díszei, mint a mellékelt képeken is 
látható.  Ismét egy jó akciónk volt, az eredmény 
és a megelégedett akarattyaiak véleménye arra 
inspirál bennünket, hogy jövőre is megismétel-
jük az akciót!

KoRnis GyöRGy

Virágvásár 2018
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A képviselő-testület minden év májusában dönt 
a község civil szervezeteinek támogatásáról. Ez 
idén is így volt, 4 070 000 forintos támogatási 
keretet osztottak szét. A támogatást igénylők-
nek az alábbi feltételeket kell szem előtt tartani 
a rendelet alapján: csak azok az egyesületek ré-
szesülhetnek támogatásban, akik eleget tettek el-
számolási kötelezettségüknek, valamint a létesítő 

okirat alapján megfelelően működnek. A testület 
a kérelmek mellé azt is pontosan kéri megjelöl-
ni, hogy az egyesület mire kívánja fordítani az 
elnyert pénzösszeget. Vizsgálni fogják, hogy a 
szervezet tevékenysége és meghatározott prog-
ramja mennyiben szolgálja a község, a közösség 
érdekeit. Az egyesületeknek a múlt évi tevékeny-
ségükről röviden be kellett számolni. 

Támogatást kérhettek a civil szervezetek

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Rákóczi-szobor 1/1-es mintája elkészült. A zsűrizést elvégeztük 
és néhány apró javítást felvetve a bemutatott szobrot alkalmasnak találtuk arra, hogy a szobor öntési 
munkálatait elvégezzék. Mire ez a beszámoló, megjelenik az ezzel kapcsolatos számlát - szerződés 
szerint - kifizetjük.
A zsűrizésben az elnökség tagjai valamint az önkormányzat részéről Dr. Bánkuty Józsefné vett részt. 
A napokban felvesszük a kapcsolatot az adományozókkal, abból a célból, hogy a szobor hátoldalán 
elhelyezendő feliratokat pontosítsuk.

Néhány szó az egyéb, a szoborral kapcsolatos feladatokról, amelyhez kérjük tagjaink közreműködését. 
A Rákóczi fa maradványait körülvevő kerítés elöregedett. Kérjük azon tagjaink segítségét, akik részt 
vállalnának a kerítés rendbetételében. A következő munkákról lenne szó: régi lécek eltávolítása, korlát 
festése, új (már levágott) lécek festése, új lécek feltétele. A szükséges festéket és ecseteket egyesüle-
tünk beszerzi. A munkát június hónapban célszerű lenne befejezni.

Kérjük tagjainkat, akik szívesen vesznek részt ebben a munkában, mihamarabb jelentkezzenek az 
akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségen.

Koltai Viktor tagunk vállalta, hogy a szintén elöregedett, a fa történetét leíró tábla szövegét megújítja. 
Magának a táblának az oszlopait és tetejét is le kell festeni, lehetőség szerint a kerítéssel egy időben. 
Ebben is kérjük segítségüket!

Vayer Zoltán a Kerigon Kft. tulajdonosa felajánlotta a szobor díjmentes őrzését. Nemcsak a szükséges 
technikai eszközöket biztosítja, hanem a 0-24 órás figyelést is. Nagyon köszönjük ezt a segítséget, 
mert csak akkor lehetünk nyugodtak, ha a szobor őrzését megnyugtatóan rendezzük.

Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak a kerítésen belüli rendezésért, valamint az elvi engedé-
lyek megadásáért.

Balatonakarattyai Fürdőtelep egyesület

Jelentés a II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
mellszoborral kapcsolatos ügyekről 
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Ezennel jelezzük, hogy 2018. május 30-án az önkormányzat elbírálta a 2018. évi támogatási kérel-
münket, és 1 millió 180 ezer forintot nyertünk el az erre a szezonra tervezett programok, ill. működés 
finanszírozására. Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet mondani ezért, és reméljük, hogy a megrende-
zésre kerülő programok az itt élők, nyaralók és az ide látogató érdeklődők szórakozását, kikapcsoló-
dását, felfrissülését szolgálják. A támogatás mértékének megfelelően a Napló 2018. március–áprilisi 
számában megjelent rendezvénytervezetben szereplő listát módosítanunk kell, így az Oberfrank Pál-
lal tervezett programunkat töröljük.  Megértésüket köszönjük.

 Továbbra is várjuk Önöket a többi programra: 
 2018. július 7. „Beszélgetés a beszédről” Szépkilátás Bisztró 17 óra
 2018. július 28. „Fuss velünk a Magasparton” 10 óra
 2018. augusztus 4. „Függetlenségnapi úszás” 10 óra
 2018. augusztus 11. Ünnepi közgyűlés, II. Rákóczi Ferenc 
 mellszobrának leleplezése
 A részletekről szórólapokon tájékoztatjuk Önöket.
 Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

ránky emőke
ügyvezető alelnök

Kedves Olvasók!

Vagyis nem, nem vagy kedves, de még társamnak sem szívesen nevezlek! Hogy miért? Ha kíváncsi 
vagy, és az olvasók is bizonyára azok, hát elmondom. 
Feltételezem, hogy ez év áprilisában megrendeltél a Metró áruházban egy szép nagy grill sütőt, amit 
április 3-án ki is szállítottak neked. Biztosan nagyon örülsz az új grill sütődnek, büszkén fogod mutat-
ni barátaidnak, a szomszédoknak az új szerzeményed. De vajon ugyanilyen büszkén azt is elmeséled 
nekik, hogy hová dobtad ki a grillsütő csomagoló anyagát. Na, nem a kukába! Nem is a szelektív 
zacskóba! Szépen elrendezve kiraktad a természetbe, a Deák Ferenc utca végébe, az út mellé, a fűbe.
Nagyon sajnálom, hogy ezt tetted, és minden lakó és nyaralótársam nevében szeretnélek megkérni, 
hogy ha legközelebb ilyen szép nagy dolgot vásárolsz, a csomagoló anyagot ne tedd ki a természetbe. 
Dobd ki, a kukába, elviszik! Tedd szelektív zsákba, elviszik! A kartonokat még el is tudod égetni. 
(május 31-ig péntekenként lehetett.)
Remélem, hogy megfogadod a tanácsomat és nem csúfítod tovább Akarattyát további szeméthegyek-
kel. Azt már remélni sem merem, hogy elszégyelled magad és talán fel is szeded, amit leraktál. 
Minden akarattyai nevében:

Ventics áGnes

Vegyük észre!
Kedves Akarattyai lakó vagy nyaraló társam!
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Nem csak az időjárást tekintve, hanem a naptár 
szerint is beköszöntött a nyár. A nagy hőségben, 
a viharok következtében, de bármilyen más ese-
mény miatt is szükségünk lehet a segítő szervek 
munkájának, szolgáltatásainak igénybevételé-
re. A különböző segélyhívó számok csak való-
di vészhelyzet esetében hívhatók. Legyen ez a 
mentők (104), tűzoltók (105), a rendőrség (107), 
vagy az általános segélyhívó (112) száma!
Az indokolatlan hívás a valódi veszélyhelyzetben 
lévőknek nyújtandó segítséget hátráltatja, ezért is 
szankciónálható szabálysértési eljárás keretében. 
Érdeklődésre, egyeztetésre, tájékoztatás kérésére 
az adott szervezet vezetékes vonala, illetve mobil 
számai szolgálnak.

Mi a teendő, ha segélyhívást kezdeményezünk?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése 
után röviden, érthetően el kell mondani, hogy 
mi történt. Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a 
nyugalmát, elmondja a saját nevét, címét, visz-
szahívható telefonszámát. Az operátor által fel-
tett kérdésekre, a minél gyorsabb segítségnyújtás 
érdekében, egyértelmű, lényegre törő válaszokat 
célszerű adni. Fontos, hogy az állampolgár a be-
jelentés során a lehető legpontosabban hatá-
rozza meg az esemény helyszínét, egyértelmű 
cím hiányában annak megközelítési módját.
A nyár a Balaton-parton megnövekedett forga-
lommal, az itt megforduló vendégek, járművek 
számának jelentős növekedésével is jár. A se-
gélyhívások számának növekedése nem feltét-
len jár együtt a nagyobb forgalommal, viszont 
a nagyobb forgalom következtében nő a rendőri 
intézkedések száma. A jó közbiztonság fenntar-
tása a rendőrség kiemelt feladata a turisztikai 
idényben is! Ennek egyik módja a közúti elle-
nőrzések számának növelése. A helyi szervezésű 
ellenőrzéseken kívül országos és európai akciók-
kal is találkozhatnak a közúton közlekedők. Igaz, 
az ellenőrzéseket minden esetben egy konkrét 
szemponthoz kötik, pl. ittas vezetők, körözött 
személyek kiszűrése, biztonsági eszközök hasz-

nálata, sebességmérés, vezetés közbeni pihe-
nőidők betartása, stb., de ez nem zárja ki, hogy 
bármely szabálytalanságot észlelve a rendőrök 
megtegyék a megfelelő, szakszerű és jogszerű 
intézkedéseket. A megállított gépjárművek elle-
nőrzése kiterjed a benne tartózkodó személyek 
- vezetők és utasok - adatainak, iratainak ellenőr-
zésén túl a gépjármű műszaki állapotára, irataira, 
a csomagtartó tartalmára. 
Ha már a nyarat, a jó időt emlegettem, felhívom 
a figyelmet a turisztikai időszakban gyakrabban 
előforduló bűncselekményekre.
Úgy gondolom a strandon és gépkocsiból történő 
lopások megelőzésében jelentős szerepe van a 
potenciális áldozatnak. A strandon őrizetlenül 
hagyott, legfeljebb törülközővel letakart, vagy 
a gépkocsi utasterében szem előtt hagyott holmi 
valóságos csáberővel bír a tolvajok számára. 
A nyaralók nyitott ajtaja, ablaka akkor is vonzó a 
besurranó tolvajoknak, ha otthon, vagy a kertben 
tartózkodnak az ott lakók, a vendégek.
Értékeinkre elsősorban nekünk magunknak kell 
vigyázni! A rendőrség már csak a bekövetkezett 
bűncselekmény elkövetőjét tudja felderíteni, de 
ez a felderítés nem feltétlen jár együtt a kár meg-
térülésével is.

Az óvatosság feltétlen legyen életünk része, ha 
idegen áll, idegenek állnak a kapu előtt! Ne en-
gedjük be otthonunkba, kertünkbe sem! A pohár 
vizet ki lehet vinni, de ha elterelik a figyelmün-
ket, amíg körül néznek a lakásban, házban, kert-
ben, melléképületben, bosszúság, akár jelentős 
kár is érhet bennünket. 

A kertkaput, a lakásajtót mindig tartsuk zárva, 
ha otthon vagyunk, akkor is!

stanka mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Nyár van, nyár van ….
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Az idén induló ovis (és kisiskolás) néptáncos 
csoport tagjai az elmúlt négy hónapban minden 
héten egyszer szorgalmasan illegtek-billegtek, 
ritmusra járt a lábuk és nagyokat kacagtak.
Lippert Ferencnek, azaz Ferkó néptánc oktató 
bácsinak nem esik nehezére a kacagtatás és a fi-
gyelem lekötése. Ő is 4 évesen kezdte a táncolást, 
és azóta is folyamatosan műveli, oktatja, főállás-
ban. A foglalkozásai nem korlátozódnak pusztán 
a táncra, a bemelegítésen és a játékokon túl meg-
jelennek az óráin a néprajzi elemek, és persze a 
népdalok is a tánc mellett.
A részvétel ugyan önköltséges, de az önkor-

mányzat és a Karát Alapítvány segíti ki Ferkó 
bácsi benzinköltségét, ami nélkül sehogy sem 
sikerült volna elindítani a csoportot, így azt lehet 
mondani, hogy a támogatás teszi lehetővé, hogy 
e kéttucatnyi gyermek a néptánc segítségével 
még sokrétűbben fejlődhessen. Ezt a segítséget 
ezúton is köszönik a jókedvű gyermekek és szü-
leik! Reméljük, hogy a jövő tanévben már láthat-
juk őket fellépni is.
Szeptemberben várunk minden kedves óvodás és 
kisiskolás táncolni vágyó gyermeket!

DR. KaRáDi-KoVács Kata

Köszönet a néptáncos ovisoktól
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Az idei majálison gulyásfőző versenyt hirdettünk, amelynek eredményei:

I. MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ csapata - csülkösgulyás

II. NABE csapata - kakasgulyás

III. Balatonakarattya Község Önkormányzata csapata - kapribogyós marhagulyás

A süteményverseny eredményei:

I. Brandhuber Szilvia - csupacsokis süti mentás eperöntettel

II. Molnár Józsefné - hatlapos sütemény

III. Szegedi Szilvia - kókuszos sütemény

Pálinkaverseny eredményei:

I. Zubor Zoltán – almapálinka

II. Dr. Hajnal László – kajszipálinka

III. Dr. Hajnal László – törkölypálinka

Gratulálunk a nyerteseknek és a résztvevőknek!

A nyertes sütemény receptje:

Csupacsokis mentás eperöntettel

Elkészítés:  
16 dkg étcsokit (lehetőleg 60% kakaótartalmú vagy akár 
magasabb) gőz fölött megolvasztunk, majd hozzáadunk: 
- 16 dkg vaj vagy margarint- 16 dkg kristálycukrot- fél cso-
mag vaníliás cukrot- 4 tojás sárgáját. Mindezt fél óráig ke-
verjük.
- 10 dkg lisztet 
- 1 csipet sót
- fél csomag sütőport. 
Ezeket jól összekeverjük egy tálban. 4 tojás fehérje ke-
mény habbá verjük és beleforgatjuk az összekevert lisz-
tet, sót, sütőport. Majd összekeverjük a fenti két tálat és 
kivajazott és lisztezett tortaformába öntjük. Előmelegített 
sütőben 150-170 C fokon kb. 40 percig sütjük. A friss ep-
ret összeturmixoljuk mézzel és kevés mentalevéllel. 

Május elseje
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Május elseje képekben
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Magyarország Kormánya 2018-at a Családok 
éveként határozta meg, fontos célként kezelik, 
hogy anyagi és erkölcsi támogatást nyújtsanak az 
ifjú házasoknak, az otthonteremtés és a gyermek-
vállalás előtt állóknak, a nagycsaládosoknak, a 

munkába szülés után visszatérőknek, valamint az 
időseknek is. Ehhez kapcsolódva számos orszá-
gos rendezvény, rendezvénysorozat vette kezde-
tét, mely az egész évet átszövi majd.

Óvodánk egy vegyes csoporttal működik. A 
2017-2018-as nevelési évben 27 kisgyermek jár 
intézményünkbe. Ebből 11 lány, és 16 fiú: 14 kis-
csoportos, 2 középsős, és 11 nagycsoportos korú 
gyermek. Óvodai életünk a pedagógiai progra-
munk alapján valósul meg. Reggel a gyermekek 
6:45-től 9 óráig a szabad játékban tanulnak meg 
játékokkal játszani, hiszen a játék során sok terü-
leten fejlődik a gyermek. Ezt követi a mindenna-
pos torna, majd tisztálkodás, terítés a tízóraihoz. 
A kiscsoportosok önállóan terítenek, a nagyok 
pedig már naposi teendőket is ellátnak. Nagy 
szerepe van az önállósodásnak, a türelemnek, 
a mások segítése, odafigyelés másokra is nagy 
hangsúlyt kap a naposi teendők során. Majd min-
den nap a hetirendünk alapján különböző tevé-
kenységekben vesznek részt a gyermekek. Ilye-
nek pl. a mese, vers, rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka, ének zene, énekes játék, a külső világ 
tevékeny megismerése, és a torna. Nagy hang-
súlyt fektetünk az egészséges életmódra. Nagyon 
odafigyelünk arra, hogy minél több gyümölcsöt, 
illetve zöldségfélét kapjanak a gyermekek. Sze-
rencsére a Susogó étteremtől is gyakran kapunk 
zöldségféléket (paprika, paradicsom, uborka, re-
tek, hagyma). A szülőktől is rengeteg gyümölcsöt 
kaptunk az év folyamán, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni! Amikor csak tehetjük, a sza-
bad levegőn sokat tartózkodunk. A mindennapos 
mozgással, séta a szabad levegőn, sokmozgásos 
játékkal próbáljuk testi egészségünket megóvni. 
Az alapos kézmosásra, illetve a fogmosásra is 
odafigyelünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsola-
tot a védőnővel, gyermekorvossal.

szilfa ÓVoDa  

Családok éve 2018

Egészséges életmód, 
egészségre nevelés az óvodánkban

Rajzolta: Németh Tímea óvodás
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Az idén is a gyermekekről szólt 
május utolsó vasárnapja. 
A gyermeknap közeledtével 
megint ugrálóvár után kellett 
néznünk, eddig béreltük vagy 
kölcsönkértük. Az idén Matolcsy 
Gyöngyi polgármester asszony 
vásárolt egy ugráló várat és megajándékozta a 
gyermekeket, amit május utolsó vasárnapján fel 
is avattak a kicsik. Köszönet érte!
Ugyanezen a napon felajánlásokat is kaptunk 
a rendezvényünkre: a Szépkilátás Vendéglő, 
a Spoon Étterem, Hanák ABC, Lila ABC, Jozi 

Élelmiszerüzlet Berhida, Matol-
csy Gyöngyi polgármester asz-
szonytól almát kaptak a gyere-
kek. Köszönjük!
A Balatonakarattyai Nyugdíjas 
Klub Egyesület tagjai önkéntes 
munkájukkal, mint mindig se-

gítettek. Palacsintát hoztak és mindenkinek bol-
dogan töltötték a finom lekvárjaikkal. Köszönjük 
Molnár Józsefné, Erdélyi Mária, Kalcsó Zoltán-
né, Bárdosi Imréné, Walter Attiláné, Pokornik 
Istvánné, Szabóné Szegedi Szilvia, Koltai Jó-
zsefné és Blazsúr Istvánné segítségét! 

2018. május 3-án tartottuk Anyák napi ünnepé-
lyünket. Az anyukáknak a meglepetést már he-
tekkel a műsor előtt elkészítették a gyermekek. 
Mindenki lerajzolhatta saját magát, és az anyu-
káját. Az anyák napi meghívóra a kis virágokat 
az óvoda udvarán gyűjtötték az ovisaink. Saját 
kezükkel készített kis ajándék mellé virágot kap-
tak az ünnepeltek. Az óvodásaink szívhez szóló 
műsorral lepték meg az édesanyákat, nagymamá-
kat, dédi mamákat. Majd a hagyományokhoz hí-
ven a dadus nénik által készített kókuszgolyóval 
kínálták meg a gyermekek szeretteiket.
A műsor ünnepi dalokból, versekből állt, amit 
hangzeres előadás tett hangulatosabbá. Két kis-
gyermek szilofonon adott elő két anyák napi dalt. 
A köszöntést egy kedves versikével zártuk, amit 
a gyermekek az édesanyjuk ölében mondhatták 

el. Sikerült pár édesanya szemébe könnyeket va-
rázsolni. Jövőre is szeretettel várjuk az édesanyá-
kat, nagymamákat, és a dédi mamákat!

Tisztelettel: zsoBRáK MáRia

Gyermeknap

Anyák napja az óvodánkban
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A Nők a Balatonért Egyesület 2016 óta igazán mél-
tó módon, a "Jövőd a Balaton" Zöld Fesztivál névre 
keresztelt programjával ünnepli-köszönti a környe-
zetvédelem világnapját. Első alkalommal Balatonal-
mádiban a Szent Erzsébet Liget (korábbi nevén Öreg 
park) adott helyet ennek a seregszemlének, ahol a 
balatonakarattyai és kenesei csoport szép számú kül-
döttséggel csatlakozott a különböző tóparti település-
ről érkező tagtársakhoz. Mi több, a Zenepavilonban 
szabadtéri tárlatot rendeztünk a régi balatoni „vizes” 
mesterségeket bemutató kiállításunk anyagából. 
Tavaly az egyesület a magyar tenger déli partján, Sió-
fokon tartotta a nagyszabású fesztivált. A város főte-
rén igencsak mutatós pavilont rendeztünk be a jeles 
alkalomból, amivel megannyi tagtásunk és sok láto-
gató elismerését vívtuk ki. Úgyhogy 2017-ben magas-
ra tettük a lécet, ami után idén még inkább fel kellett 
kötnünk azt a bizonyos nadrágot, ugyanis ebben az 
évben Akarattyára esett a NABE elnökasszonyának a 
választása. Szauer Rózsa döntésében komoly szerepet 
játszott a 2018-as fesztivál helyszínétől (balatonaka-
rattyai Rákóczi park) karnyújtásnyira fekvő, páratlan 
panorámával bíró Magaspart…
Nagy örömünkre a nyári szezon várva várt nyitánya-
ként jegyzett nagyszabású „zöld” seregszemlén sok 
résztvevőre/tagtársra számíthattunk az idén 23 éves 
egyesület részéről, mert az előző két alkalomhoz ha-
sonlóan most is a NABE majdnem minden csoportja 
képviseltette magát a rendezvényen.
Gondos és lelkiismeretes vendéglátókként az aka-
rattyai és a kenesei tagtársak június első szombatján 
már reggel 8 órakor birtokba vették a Rákóczi parkot: 

bőven volt tennivalónk, hogy minden(ki) a helyére 
kerüljön a 10 órakor kezdődő fesztiválra. Sátrakat ál-
lítottunk, berendeztük a pavilonunkat, beüzemeltük a 
büfénket, még egyszer átbeszéltük a feladatokat és a 
forgatókönyvet, és nem utolsó sorban reggeltől izzott 
a kemence a parkban: merthogy a Balatonakarattyai 
Nyugdíjas Klub jóvoltából – a dolgos helyi asszonyok 
áldozatos munkájának köszönhetően – helyben sütött 
pogácsával kedveskedtünk az idelátogatóknak.  
A program hivatalos részében Thury Attiláné, a helyi 
NABE csoport vezetője köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd Matolcsy Gyöngyi, a település polgármes-
tere osztotta meg a fesztivállal kapcsolatos gondola-
tait a résztvevőkkel. Ezután Szauer Rózsa, a Nők a 
Balatonért Egyesület elnöke mondott rövid beszédet, 
és megnyitotta a 3. Zöld Fesztivált. A színpadi mű-
sor első fellépőjeként Lux Ádám színművész szavalt 
néhány strófát Csizmadia Károly: Bujdosó magyarok 
című művéből. Ezt követően az akarattyai óvodá-
sok produkcióját láthattuk, majd a Várady testvérek 
leptek meg bennünket értékes előadásukkal. A zenés 
műsorszám után Lux Ádám egy, a Balatont mélta-
tó-dícsérő, szívet melengető prózát adott elő. A mű-
sor utolsó felvonásaként Szauer Rózsa megnyitotta az 
Invazív fajok és hatásuk a Balatonra című kiállítást, 
majd Vági Károlyné kenesei tagtársunk bemutatta a 
rendezvényen megjelent csoportokat. 
Az első két alkalomhoz hasonlóan a nagyszabású 
„zöld” seregszemle idén is sokszínű, tartalmas ese-
ménnyé kerekedett, és a család minden tagja számá-
ra érdekes, hasznos, ismeretterjesztő programokat és 
játékokat kínált. A rendezvény ugyanis nem titkoltan 
a családokat szólította meg, mert mint tudjuk és vall-

Zöld Fesztivál színes programokkal
– avagy Akarattyán ünnepelt a NABE
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juk, a természetet szeretetére és a környezetvédelem-
re való nevelést sem lehet elég korán kezdeni...
A gyerekek a változatos kézműves foglalkozásokon 
tehették próbára a kreativitásukat és a kézügyességü-
ket, illetve tanulhatták meg, például, hogy miként ké-
szíthetnek a régiből újat… Emellett mini vidámpark 
és különféle szabadtéri játékok is várták a gyerkőcö-
ket. A Zöld fesztiválon kiállították a „Játékos Bala-
ton” elnevezésű interaktív játékot is, amely a Balaton 
növényeit, állatait, a különböző halfajokat, a gyü-
mölcskultúrát, a nevezetes épületeket, vagy éppen a 
balatoni kőzeteket mutatta be az érdeklődőknek. A 26 
különböző elemből álló „balatoni játszóház” játékai 
a tóval kapcsolatos szinte valamennyi témakört „fel-
dolgozzák”.
A programok összeállításakor a szervezők természe-
tesen a felnőttekre is gondoltak, akik amellett, hogy a 
környezetvédelemmel kapcsolatos megannyi hasznos 
tanácsokat kaphattak, a vízbárban különféle palackos, 
forrás- és csapvizet tesztelhettek, és még komposztá-
lás-bemutatón is részt vehettek.
A délelőtt folyamán a mozogni vágyók 20 perces tor-
nával frissültek fel, méghozzá egy neves tréner irá-
nyításával. Az ún. 3-1-2 meridián tornát ugyanis Dr. 
Eőry Ajándok, a kínai orvoslás kiváló magyarországi 
képviselője tartotta a lelkes résztvevőknek.
De volt látvány-kovácsolás, sőt virágvásár is. Helyi 
termelők jóvoltából sajtokat, különleges lekvárokat, 
savanyúságokat lehetett kóstolni, vásárolni, no meg 
az egésznapos büfé, ahol az akarattyai és kenesei tag-
társak ínycsiklandó zsíros kenyérrel és saját készítésű 
süteményekkel várták a lelkesen fesztiválozó NA-
BE-tagokat. 
A nap folyamán a „menetleveles” családi sátorjárás 
során kicsik és nagyok lelkesen gyűjtötték a zöldpon-
tokat, és aki jól teljesített (összegyűjtötte a kellő szá-
mú pontot), az a végén jutalmat kapott.

A kellemes ebédet a Szépkilátás Bisztróban költhet-
tük el, ahová több turnusban érkezett a NABE népes 
csapata. A finom falatok mellett örömmel állapítottuk 
meg, hogy az időközben Akarattyát elért jókora ziva-
tar a legkevésbé mosta el a jó hangulatot… 
A délután egyik legnépszerűbb programját, a családi 
jóga mókát a Rákóczi park árnyas fái között tartottuk, 
majd a nap záró felvonásaként a kenesei Szivárvány 
népdalkör örvendeztette meg a nagyérdeműt citerával 
kísért Balatoni dalcsokrával. A műsor után mintegy 
ráadásként a népdalkör tagjai közös éneklésre invitál-
ták a közönséget, a dalos kedvű publikum pedig kap-
va kapott a remek alkalmon…

Hosszú nap volt, nem tagadjuk, elfáradtunk a végére, 
de a megannyi pozitív visszajelzés a NABE-tagok és 
a látogatók részéről is, a közös(ségi) élmények és az 
örömteli fesztiválos pillanatok feledtették velünk a 
fáradtságot. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a csoport-
vezetőnknek, Thury Zsuzsának, aki oroszlánrészt vál-
lalt az idei Zöld fesztivál szervezésében, és rengeteg 
időt meg energiát fordított arra, hogy a helyi csopor-
tunk egy igazán színes, tartalmas és hangulatos ren-
dezvénnyel büszkélkedhessen.

szűcs anikó (naBe tag) 

Ezúton szeretném megköszönni a sok támogatást, 
amit kaptunk:
Balatonakarattya Község Önkormányzat, Balaton- 
akarattyai Nyugdíjas Klub., Küngös Község Önkor-
mányzat, Balatonkenese Város Önkormányzata, Mo-
hacsibe Kft, Globe Dental Kft, Hanák ABC, Szépki-
látás Vendéglő, Thury Pál, Filó Gergő, Ács Gábor, 
Nánássy Elek, Kocsis Kenese Bt., Polgárőrök, Falu-
gondnokság, Szivárvány Népdalkör.
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Polgárőrségünkről
Biztos mindenki tudja, hogy 
van Akarattyán polgárőrség. 
Azt is nagyjából sejti, hogy 
mivel foglalkozik, sőt találko-
zott is a tagjaival itt vagy ott.
Én is megpróbáltam ösz- 
szeszedni, hogy vajon mit is 
csinálnak.
Az alaptevékenységük az 
éjszakai járőrözés. Nem on-
nan tudom, hogy sokszor 
látom őket járőrözés közben. 
A szilveszter éjszakán kívül 
nem tudok felidézni velük 
való éjjeli találkozást. En-
nek az lehet az oka, hogy én 
nyugodtan alszom, mialatt ők 
járják a falu utcáit, rengeteg kilométert autóznak. 
Havonta nagyjából kétszázötven órát töltenek 
járőrözéssel. Ez a munkájuk hozzájárul ahhoz, 
hogy elég jó a közbiztonság nálunk. 
Nem csak éjjel vannak az utcán – a nyári sze-
zonban a strandok parkolóit ellenőrzik. Eközben 
szükség esetén útbaigazítást adnak a hozzánk lá-
togatóknak. 
Télen is van speciális feladatuk. Segítenek a nagy 
hidegben a rászoruló időseknek, akiknek elkel 
a segítő kéz a ház körül vagy a bevásárláshoz. 
Amikor enyhül az idő, jelzik a szolgáltatónak az 
elfagyott vízórákból ömlő vizet, sok-sok pénzt 
megmentve a nyaralótulajdonosoknak.
A tagok rendszeres beosztás alapján végeznek 
a település bel- és külterületén járőrszolgálatot. 
A szolgálat megkezdése előtt kötelezően be-
jelentik a rendőrségnek a szolgálatba indulók 
számát, nevét, adatait, a gépjármű rendszámát és 
a területet, ahol a szolgálatot végzik. A járőrözés 
közben észlelt rendkívüli eseményeket a járőr-
naplóban rögzítik.
Rendszeres koordinációs értekezleteken vitatják 
meg tapasztalataikat, és készülnek fel évszaknak, 
vagy eseménynek megfelelő, megelőző, vagy 

segítő feladatokkal.
Ahol mindenki láthatta őket, azok a rendezvénye-
ink. Én mindig találkozom velük és az autójuk-
kal, akár a Rákóczi parkban van feladat, akár az 
utcákon kell a segítség. Tavaly július végén a ma-
gasparti futás biztosításában is komoly szerepük 
volt.
Néhányan biztos emlékeznek az utolsó Everness 
fesztiválra, ami nem okozott akkora felfordulást, 
mint a korábbiak. Sok munkát adott polgárőreink- 
nek a járművek megfelelő parkolóba irányítása, a 
normális forgalom fenntartása.
Szokássá vált a kenesei május végi nagyszabású 
sportrendezvény-sorozat. Ez rendesen kihat A- 
karattyára is, és a polgárőreink segítenek az ideig- 
lenes lezárásoknál az autósok útbaigazításában. 
Nem csak a közbiztonság területén vesz részt az 
egyesületük a falu életében, benne voltak tavaszi 
szemétszedés megszervezésében is.
Nem biztos, hogy mindent sikerült összeszed-
nem… Akinek van még információja, ne tartsa 
magában!

KeRéKfy Pál
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Egyesületünk adományok formájában kér most segítséget Önöktől, akarattyaiaktól. A polgárőrség 
személyautója már teljesen elhasználódott a sok megtett kilométer után. Sokat kell a javítására, fenn-
tartására költenünk, de így is alig-alig használható. Szükségünk van egy új autóra, de még nincs meg 

a szükséges összeg, így az Önök adományaira is szeretnénk számítani. 
Kérjük, hogy lehetőségük szerinti összeggel járuljanak hozzá ehhez az új autóhoz. 

Az összeget „Polgárőrség, adomány” megjelöléssel kérjük átutalással 
a 11748007-20196192 számlára vagy személyesen az egyesület vezetőjének, 

Cserép Péternek átadni.

Tisztelettel és köszönettel, Balatonakarattya Balaton kapuja polgárőr egyesület

Vakáció! Baj nélkül…
Hamarosan vége a tanévnek, megkezdődik a 
nyári szünet az oktatási intézményekben. A 
gyermekek kikerültek a biztonságot adó iskola-
falak közül, a szülőknek pedig gyakran nehéz-
séget okoz elhelyezésük, állandó felügyeletük 
megoldása. Mindnyájunk feladata, felelőssége, 
hogy felkészítsük a gyermekeket az őket érintő 
veszélyekre, amelyek közül az áldozattá válás 
megelőzéséhez a legszükségesebb tudnivalók a 
következők: 

● Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tart-
sák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek. 
● Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják 
őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mel-
lett tartják. 
● Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízza-
nak meg, velük ne menjenek sehová, még útba-
igazítás céljából sem. 
● A késő esti órákban lehetőség szerint ne indul-
janak egyedül haza, hanem egymást védve-kísér-
ve. 
● Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem 
testi épségüket védjék. 
● Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 
112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is. 
● Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, 
italokat, kábítószereket, tudatmódosító anyago-
kat, mert a hatásuk kiszámíthatatlan, és könnyeb-
ben válhatnak bűncselekmény áldozatává vagy 
elkövetőjévé.
● A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel 

töltik idejüket, ismerjék barátaik nevét, címét, 
telefonos elérhetőségét, tudják mikorra várhatók 
haza.
● Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra 
hasznos elfoglaltságot!
Táborokat, foglalkozásokat, otthoni tevékenysé-
get, a családért, lakóhelyi közösségért elvégzen-
dő feladatokat.
A nyári hónapokban, a tanítási szünet idősza-
kában jelentősen megnövekszik a gyermekek 
veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás igaz a köz-
lekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre és 
az ellenük elkövetett bűncselekményekre egya-
ránt. A tanítás befejezését követően a gyermekek 
felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetleneb-
bé válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így 
gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a 
parkokban, játszótereken, utak mentén.

Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt fe-
lelőssége, hogy a nyári időszakban különösen 
ügyeljenek a gyermekekre, akár az úton vagy 
annak közelében, akár gyalogosan, akár kerék-
párral közkelednek. Számítsanak arra, hogy a 
gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, sok-
szor nincs veszélyérzetük és gyakran kalandot 
keresnek.

Kollégáim nevében is rendkívüli eseménymentes 
vakációt kívánok minden családnak!

stanka mária r. őrnagy    Balatonalmádi 
rendőrkapitányság
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Szamosközi Alice „Beszélgetés a beszédről” 

Vicc

Szamosközi Alice az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen diplomázott logopédia szakos tanár, a 
Szegedi Tudományegyetem Fül - Orr - Gégésze-
ti és Fej-Nyaksebészeti Klinika logopédusa. 
Rendszeres előadója a hazai egyetemeknek; a 
Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Tár-
saság vezetőségi tagja. Munkássága elismeréséül 
2007-ben Kempelen Farkas Emlékéremmel tün-
tették ki. 
Korábban az általános logopédiai feladatok mel-
lett elsősorban a diszlexia, diszgráfia terápiája volt 
a szakterülete. Jelenleg a megkésett beszédfej- 
lődésű és hallássérült gyermekek gyógyításával 
és (re)habilitációjával foglalkozik.
A súlyos fokú hallássérültek, siketek számára a tö- 
kéletes beszéd elsajátítása a hallási kontroll 
hiányában a kilencvenes évek közepéig szinte 
lehetetlen volt: ezek a gyerekek siketnémává 
váltak. Az utóbbi években a technika fejlődése 
olyan eszközt adott a kezünkbe - a cochlearis 
implantátumot -, amellyel szinte minden siketen 
született gyermek képes elsajátítani a beszédet. 
Mivel a nyelv, illetve a beszéd elsajátítása élet-
korhoz kötött, ezért a siket gyermekeket, elsősor-

ban objektív hallásvizsgálatokra alapozott biztos 
diagnózis birtokában, célszerű minél korábban 
implantálni. Felnőttek esetében is lehetséges és 
eredményes a műtéti segítség.
2018. július 7-én (szombaton) 17 órakor a 
Szépkilátás Bisztróban találkozunk Szamosközi 
Alicével, aki a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület felkérésére háromnegyedórás elő-
adásában a beszédkészséggel, beszédértéssel 
foglalkozik.
Több évtizedes gyakorlati tapasztalatát osztja 
meg velünk az életből vett példákon keresztül, 
beleértve a beszédhibák javítását is. 
Ezt a programot könnyű szívvel tudjuk ajánlani 
minden szülőnek, nagyszülőnek és érdeklődőnek, 
mivel gyerekeink nyelvi tudása, beszédkészsége 
az egyik legfontosabb terület számunkra. Az 
előadást követően kérdéseket is feltehetünk majd.

Várunk tehát minden érdeklődőt szeretettel. A 
részvétel ingyenes.

Balatonakarattyai Fürdőtelep egyesület

● A szőke nő megy a moziba, de 5 perc múlva 
már jön is ki. Megállítja a portás, és kérdi:
- Ó, hölgyem mi a baj? Miért jött ki, talán nem 
tetszik a film?
- Dehogynem, csak a bemondóba mondta az a 
pasi, hogy kapcsoljuk ki a telefont, én meg a ko-
csiban hagytam! 

● Egy régi buddhista történet két szerzetesről, 
akik együtt vándoroltak. Amikor egy folyóhoz 
érkeztek, megpillantottak egy csinos, fiatal lányt, 
aki vonakodott átkelni, mert nem akarta be-
vizezni a ruháját. Erre az egyik szerzetes felkap-
ta, átvitte a folyón, és tovább vándorolt. 
Természetesen a szerzetesek rendes körülmények 

között nem lépnek kapcsolatba nőkkel, még ke- 
vésbé érintkeznek velük. Képzelhető hát, hogy 
a szerzetes társa mennyire megdöbbent. Min-
den lépésnél bosszúsabb és bosszúsabb lett, a- 
mitől végül teljesen lelassult. Végül jó néhány 
kilóméter után nem bírta tovább türtőztetni magát 
és kifakadt: 
- Hogy tehettél ilyet?
A másik szerzetes először nem értette, aztán így 
szólt: 
- Ó, a lányra gondolsz? De hisz én már kilóméte- 
rekkel ezelőtt letettem. 
Te még mindig magaddal cipeled?
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A múlt havi számban tévesen jelent meg Tamaskovicsné Stefán Anikó Balatonakarattya című verse, amelyért 
elnézést kérünk! Az eredeti verset itt közöljük:

Balatonakarattya

A Balaton kapuja     Messzeségben látod,

Olyan szép hely ez, ez maga a csoda,   Tihany mindkét tornyát

Ezért épült a mi kis házunk,    Vízen vitorlákat, 

Pontosan oda!      Hajókat, sok bólyát!

Csittényhegyről ha,     Ha innen elmerengsz

Végignézed a tájat,     Csak csodát tudsz látni,

Ilyen szépet ember     Úgy érzed, csak itt érdemes,

Máshol nem találhat!     Élni vagy meghalni!

Déli szél, ha fúj,     Aki egyszer itt volt,

Simogatja arcod,     Nem járt itt hiába,

Lágy hullámú víz,     Mindig visszavágyik,

Ér el túlsó partot!     E szép Akarattyára!

Helyesbítés

Napos jó időben,

Mindent lát az ember,

Innen fentről nézve,

Más a Magyar Tenger!

Balatonakarattya, 2017. máj. 25.
taMasKoVicsné stefán aniKÓ
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Az előző szám havi áttekintését ott fejeztem be, 
hogy április végén a tömény ibolyaillatfelhőket 
kiszorította az orgonaillat és a méhecskék aktív 
döngicsélése. Az apróbb gyermekek rácsodál-
koztak az első káposztalepkékre, hiszen a múlt 
évi pillangókra ők már/még nem emlékeztek. Az 
orgona meglehetősen hamar elnyílott és a méhek 
is átpártoltak a hófehér ruhába öltözött akácfák-
ra, melyeknek illata bódító volt idén is. 
Az első pitypangok már bóbitáikat eregették ja-
vában, mikor május közepe táján a hűvös fürdő-
vizet is kedvelők belemerészkedtek a Balaton 
ölelő hullámai közé, hiszen akkor az már 20 fo-
kos volt. A hősök annak ellenére bemerészked-
tek, hogy nem nagyon voltak még fürdőlépcsők, 
és mások elborzadt pillantása sem volt elrettentő 
számukra. Aki szeret figyelni az apró részletek-
re, az bizonyára észrevette parti sétai során, hogy 
a víz alá merült vörös homokköveken ilyenkor 
még kevesebb számban láthatóak a hüvelyk- 
ujj körömnyi vándorkagylók (Dreissena poly-
morpha). Akinek eszébe jut, figyelje meg ugyan-
ezen kövek alámerült felületét augusztusban is. 
Ahogy a rendellenesen meleg megérkezett, úgy 
nyitott ki jónéhány büfé, aminek következtében 
két korai hétvégén is igazán nyárias hangulat 
uralkodott a strandokon, csak éppen tömegnyo-
mor nélkül. Májusban még jutott esős és hűvös 
idő is, de ez így van rendjén, ha már az április 
nem volt annyira szeszélyes, hogy eléggé beön-
tözze a vetéseket. A pont május idusán futkáro-
zó erős szél megtépte a méltóságos gesztenye-
fák habos virágszoknyáinak rojtját, és kiverte a 
nyíló bodzákból a virágport, illatostól. A bodza 

hamar elmúló illatát szerencsére nagyhamar 
pótolták a hársfák. Aki elnézett Kenese, Füred 
felé, az láthatta, hogy hétvégénként megindult a 
vitorlás versenyszezon, így már gyönyörködhe-
tünk a fehér vitorlákkal telepettyezett különböző 
színárnyalatú kék-zöld kombinációban is. Vajon 
ezeket az árnyalatokat valaha, valaki megpróbál-
ta névvel illetni, megkülönböztetni? Vagy ez em-
ber feletti feladat? És nevezzük egyszerűen csak 
„szép”-nek, mert lusták vagyunk, és nem isme-
rünk több szót a színárnyalatok megfogására? 
A májust csodás gyermeknap zárta a Rákóczi 
parkban, a gyermekek nem győztek örülni a min-
denfélének, amiket a mindenki által ismert sző-
ke rövidhajú hölgy a kezükbe nyomott, csupa 
gyermekkézbe való dolog: bubifújó, gyümölcslé, 
bukta, stb. A szervezést dicséri, hogy két örök 
kedvenc is jelen volt az egyebek mellett: az ugrá-
lóvár és Frici bohóc. 
A június kezdetét a NABE által szervezett Zöld 
Fesztivál nyitotta, ami szintén a gyermekek életét 
színesítette. Sok jó ötlettel megvalósított progra-
mon okosodhatott egyszerre mindenki. A stran-
dokon lévő játszótereken már szinte hétköznap 
is volt egy-egy csimpaszkodó vagy homokozó 
gyermek, néha már a hónap elején is sorba kellett 
állni a büfében, egyre zajosabbá vált a part hét-
végénként, de még parkolóhely is akadt bőven. 
Egyszóval elkezdett zsibongani a nyár, egyelőre 
lassan, megfontoltan, de visszafoghatatlanul és 
elsöprő erejének teljes tudatában.

DR. KaRáDi-KoVács Kata

Évszak összegző II.
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Weöres Sándor (1913-1989)
„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alat-
tad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
A legegyedibb és legtitokzatosabb alakja a 20. 
századi magyar irodalomnak. Ő írta meg a magyar 
irodalom első Hitler-ellenes versét, kétszer került 
a Nobel-díj közelébe, és egy macska halála miatt 
a villamossínekre feküdt. Alakját körbelengik 
azok az anekdoták, amelyeket barátai, ismerősei 
jegyeztek fel, adtak tovább. Ebből idézünk fel 
itt, a visszaemlékezések tükrében: a szüleit ön- 
gyilkossági kísérleteivel figyelmeztető fiú alak-
jától az állatbolond, nemzetközi hírű költőóriásig. 
Barátja Polcz Alaine 1946-ban az Országos Szé-
chényi Könyvtár titkárságán dolgozott, így em-
lékszik vissza első találkozására „Sanyikával”: 
„belépett az ajtón egy alacsony, vékony fiatal-
ember, szürke, kicsit piszkos overallban, a haja 
kócos, és az arcán is valami szürke folt, mintha 
hamu vagy sárfolt lenne. Mint egy rakodómun-
kás vagy utcaseprő, úgy nézett ki. A fiatalember 
belép, megáll tétován az ajtóban, egyik lábáról 
a másikra nehezedik, kicsit oldalt hajtja a fejét, 
és megszólal vékony, kisfiús hangon. Nekem, ne-
künk örökre Sanyika maradt-marad, mert olyan 
volt, mintha nem is volna igazán ember, hanem 
valami különleges lény: a moha, a manó és az 
ember között. Az első perctől kezdve éreztem 
rajta ezt a területenkívüliséget, a nem konkrét 
valahová tartozást. Azt hiszem, hogy mindig is 
ilyen maradt. 
”Kétszer volt esélyes a Nobel-díjra: Pomogáts 
Béla anekdotája szerint, Weöres Sándort 1981-
ben nemcsak felterjesztették, hanem bekerült 
az utolsó kosárba, a három név közé. (Abban 
az évben Czeslaw Milosz kapta a díjat.) Én 
akkor éppen Párizsban voltam egy akadémiai 
ösztöndíjjal, és eljutott hozzám az a történet, 
hogy a Le Monde minden Nobel-díj jelöltről, 
tehát az utolsó háromról valamilyen információt 
kívánt beszerezni, hogy bárki is fogja megkapni, 
nekik naprakészen ott legyen az anyag. Fölhívták 
a Magyar Kulturális Intézet igazgatóját és föl-

kérték, hogy Weöres Sándorról adjon infor-
mációt. A válasz az volt: Weöres Sándor nevű író 
nincs, volt egy Veres Péter, de az már meghalt.”
 Az apával való kapcsolatról Weöres, ha kér-
dezték, általában szűkszavúan nyilatkozott. A 
feszültség, amely az anyai és az apai elvárások 
között húzódott, marta a gyerek Sándort, aki ön-
gyilkossági kísérletekkel próbált segítséget kér-
ni, és egész életében ideggyengeséggel küzdött. 
„Olyan üldözött gyerekkorom volt, hogy tízéves 
fejjel fölakasztottam magamat, úgy szedtek le. 
Képzelheted, micsoda gyerekkor lehetett, ami 
akkora kölyköt többszörös öngyilkossági kísérle-
tekre visz; de ennek köszönhetem, hogy kb. húsz  
éves fejjel már végleg túlestem a halálvágyon 
és a halálfélelmen” – írta levélben Fenyő Iván-
nak. Nem igazán közismert, hogy a máig egyik 
legnépszerűbb költőnk – kinek gyermekversein 
nemzedékek nevelkedtek – igen szoros és egész 
életre szóló barátságot kötött az alkohollal. Szim-
biózis-szerű szoros szerelemben éltek feleségé-
vel, Károlyi Amy-vel egészen haláláig. Némi 
utánajárással pedig legendás történetek sejle-
nek fel a Galagonya, Száncsengő és a Csiribiri 
c. versek nagyszerű szerzőjéről. Felesége, annak 
érdekében, hogy férje ne juthasson szeszhez, be-
zárta a szekrénybe. A későbbiekben pedig köte-
lezvényt íratott vele alá, hogy napi fél liter bornál 
nem fog többet inni. Weöres szeretett inni, s ezt is 
úgy valósította meg, mint egy gyerek, aki először 
fogyasztott alkoholt. Amit elétettek, gondolko-
dás nélkül megitta, aztán álmélkodott a hatásán.
Egy alkalommal mielőtt elment otthonról, rázár-
ta férjére a dolgozószoba ajtaját. Weöres eközben 
sem maradt rest! Mivel nem tudott kijutni a ház-
ból, ezért az utcán dolgozó munkások segítségét 
kérte, hogy hozzanak neki pár palack italt, amit 
testvériesen megosztott velük, saját részét pedig 
madzagon húzta fel a szobába.
Életének utolsó négy évében egészségi állapota 
egyre gyengült, bár alkotóképessége végig meg-
maradt. Károlyi Amy Enigma című írásában (Élet 
és irodalom, 1989. ápr. 14.) így emlékszik vissza:

Weöres Sándor (1913-1989)
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Végezzétek a következő egy-
szerű és hatékony gyakorlato-
kat a jobb teljesítmény érdeké-
ben!
„Miért nem megy a gyerekem-
nek a tanulás? Másnak vág az 
esze, mint a borotva, ő meg 
olyan nehezen kapcsol, akár-
hogy erőlködik is!”Az ilyen 
gyerekeken – és az ilyen gye-
rekek szülein – akar segíteni ez 
a könyv. Próbált már Ön úgy 
evezni, hogy a két evező közül 
csak az egyiket használta? Az a 
tapasztalat, hogy a „problémás” 
gyerekek 80%-a egyszerre csak 
az egyik agyfelét használja a 
tanuláshoz. Agyunk ugyan két 
agyféltekéből áll, de ez a ket-
tő: egy agy. Ha összehangolt 

működésüket valami gátolja, 
akkor minden szorgalom és te-
hetség dacára sokkal nehezeb-
ben megy a tanulás.
A könyv sok ábrával magya-
rázza meg, hogyan működik 
agyunk tanulás közben, és 
hogyan lehet összehangolni a 
két agyfélteke működését. Az 
így összekapcsolt „ÉSZKE-
REKEK” azután már vidáman 
forognak az AGYTORNAgya-
korlatok közben, és eredmé-
nyesen hangolják össze a két 
szem, a két fül és általában a 
test két oldalának munkáját. 
Megjön a gyerek önbizalma 
is: önállóbb lesz, érdeklődőbb, 
nyitottabb az őt körülvevő vi-
lágra.

Utolsó szavaink egymáshoz. 
Mély ránc jelent meg Sándor szemöldökei között. 
- Mi fáj, Sándor?
és ő azt válaszolta: 
- Felmegyek a magasságos egekbe, az fáj.

Tíz lépcső
Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad. 
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad. 
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad. 
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad. 
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.

Könyvajánló



30

E 2018. május – június

Amikor az ember nagyon szeret valakit, akkor 
áhítatos ünnep költözik a lelkébe; és valami fur-
csa üdvös félelem is: "jaj, nehogy elveszítsem 
az ő csodálatos szeretetét!".  Nemcsak az édes-
anyánkhoz fűződő viszonnyal vagyunk így, ha-
nem a róluk való megemlékezéssel is, mert ha 
csak anyák napján tudunk szép és igaz dolgokat 
mondani illendő köszöntés gyanánt, és a többi 
napon megfeledkezünk róluk, akkor megaláz-
nánk az édesanyákat is, és szégyent vallana a 
mi gyermek mivoltunk is. Mindezt elkerülendő 
irányítsuk gondolatainkat az anyaság lényegé-
re, örök valóságára és a velünk való legmélyebb 
kapcsolatára.
Az anyaság forrása nemcsak az alkalmas bioló-
gikumban 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 folytató-
dott. Mert soha senki nem törődött velem any-
nyit, mint ő, senki más nem tudott oly türelmes, 
megbocsátó és bizakodó lenni irántam, mint ő, 
senki nem tudott úgy örülni sikereimnek, mint ő, 
és senki sem aggódott annyira testi-lelki betegsé-
geim és szenvedéseim láttán, mint ő. Igen, mert 
minden édesanyát, és minden gyermeket egy 
életre meghatároz a mindent megelőző ÉN-TE 
kapcsolatuk, amely még akkor sem szakad el, ha 
valaki erőszakot követ el rajta, mert ez a kapcso-
lat a hatalmunkat meghaladó létet jelenti. 
Az anyaság sok-sok öröm, határtalan boldogság 
és megelégedettség forrása, de amiért a legtöbb 
anyának igen nagy árat kell fizetnie testi-lelki 
szenvedések formájában. A gyermek ezt még 
nem érti, s a felnőttnek is csak sejtései lehetnek 
saját szülőjével kapcsolatban. Az érett ember 
azonban felfogja édesanyja áldozatainak jelentő-
ségét, és hálás szívvel köszönetet mond értük; és 
ez az a pont, ahol kapcsolatuk minőségi változá-

son megy át!  A továbbiakban már nincs szükség 
szavakra, mert a lényeg úgyis kimondhatatlan. 
Elég egy gesztus, egy érintés, egy könnycsepp, 
vagy valami csekély jel, mert a megértett szeretet 
mindent meghaladó ajándék egymás számára. 
Az anyaság eszményét és valóságát megérteni 
és átélni nem könnyű dolog. Ha jól közelítünk 
hozzá, akkor nagy segítséget kapunk a Boldog-
ságos Szűz Mária misztériumától. Ő ugyanúgy 
édesanya akart lenni, mint a többi kortársa. Isten 
azonban érintetlen szűzi mivoltában az örök Ige 
életét indítja el benne. Ez az egészen sajátos eg-
zisztenciális viszony őt magát is átalakítja: nem-
csak édesanyává teszi, hanem istenszülővé, azaz 
a horizontális dimenziót anyaságában egyesíti a 
vertikális dimenzióval. Ennek gazdag üzenetei 
közül csak egyet emeljünk ki: minden édesanya 
nemcsak egy életre, hanem Örök Életre is szüli 
gyermekét. Lélekben tehát az örök élet anyjává 
kell válniuk. Az anyaság azonban nem magányos 
létforma. Nincs anyaság atyaság nélkül. Nehezen 
bontakozhat ki az anyai hivatás apai segítség nél-
kül, és erre nemcsak az édesanyának, hanem a 
gyermeknek is elengedhetetlenül szüksége van. 
Kívánunk minden édesanya és gyermek mellé 
lelki gazdagságban élő férjet és édesapát!
Május hava üzenettel fordul a fiatalok felé is: 
gyermek mivoltuk megélése mellett fontolják 
meg a reájuk váró kihívást, a hiteles szerelmet, 
és a szülővé válást.  Kerüljék el azt a tragikus 
helyzetet, amelyben az anyaság elszakad a ter-
mészetes biológiai folyamattól, és a szerelem 
alkalmi adás-vétel tárgya lesz; más részről ne is 
misztifikálják az anyaságot, mint egy privát ma-
gányos célt, mert igaz ugyan, hogy az anyaság 
szent dolog, de nem önmagában, hanem azáltal, 
mert szent dolog van rábízva egy családi harmó-
niában. 

DR. Balázs Pál

Az egész május az édesanyáké
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Szeles Dezsővel beszélgetek. Ő volt az első ri-
portalanyom 2016-ban, 101 szeres válogatott 
jégkorongozó, ötszörös magyar bajnok, és aki 10 
évig volt a magyar jégkorong válogatott szövet-
ségi kapitánya. Az első riport óta 2017-ben bevá-
lasztották a magyar jégkorong hírességek halha-
tatlanjai közé. Gyerekkorom óta ismerem őt és 
tudom, hogy a családja után a sport a mindene. 
Beszélgetésünk a sportról szól, a sportról általá-
ban és a sportról Akarattyán. 

1. 2014-ben a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület újbóli megalakulásakor elvállaltad 
a sportfelelősi tisztséget. Sikeres tevékenysé-
ged ellenére a tavalyi közgyűlésen lemondtál 
erről a tisztségről. Miért?
Már az előző riport alkalmával is elmondtam, 
hogy langyosan nem szeretek csinálni semmit. 

Vagy tűzforrón, vagy jéghidegen! Mindig a  
maximumot szeretem elérni. 2000-ben az Újpesti 
Dózsát is egyik napról a másikra hagytam ott. A 
hirtelen döntésem oka az volt, hogy csak a család 
kárára tudtam volna folytatni az edzői és a szö-
vetségi kapitányi tevékenységet. Azt látom, hogy 
a fiatalok ma másként gondolkodnak, másképpen 
látják világot. Át kellett adnom a stafétabotot. 
Amikor 40 éve elkezdtük a lábteniszt a strandon, 
nem gondoltam volna, hogy a Balatonakarattyai 
Lábtenisz Klub adja majd a magyar válogatott 
nagy részét. Nagyon sok a fiatal tehetség. Elő-
ször Vadász Tamás, Tatár Péter majd a nagyon 
tehetséges Királyvölgyi Krisztián vették át a 
klub ügyeinek intézését. Sajnos azok az öregfi-
úk, akikkel együtt kezdtem a lábteniszt, már nem 
nagyon foghatóak játékra, sokan egészségügyi 
problémákkal küzdenek.

2. Mi valósult meg a terveid közül?
A parázs életre kelt, most már csak folytatni kell, 
amit elkezdtünk. Nagy előrelépést jelent, hogy 
szívügyem a lábtenisz klub egyesületté alakult. 
A strandon a lábteniszen kívül strandröplabda 
versenyeket is rendeznek. Tavaly az időjárás 
kegyes volt hozzánk és meg tudtuk rendezni az 
első Függetlenség Napi Úszóversenyt. Nagyon 
sikeres volt a Magasparton megrendezett futó-
verseny, amit úgy tudom július 28-án az idén is 
megrendezünk. 

3. Mit szeretnél még látni, mi valósuljon meg 
Akarattyán?

Én azt látom, hogy Balatonakarattya ugyano-
lyan ékszerdoboz a Balaton északi partján, mint 
akármelyik osztrák kis hegyi falu. Vannak lehető-
ségek, amik még kihasználatlanok. Ilyen a kerék-
párutak megfelelő szintű kialakítása. Reméljük 
az idén ez is megvalósul. A strandokon elkez-
dődtek a felújítások. Szeretném, ha a strandok 
ugyanolyan magas színvonalúak lennének, mint 
a strand végében kialakított vitorlás-kikötő. A 
felújított és már megnyitott Tengo büfé már ilyen 
színvonalú. (A csapolt Pilzeni sör osztályon fe-

Sportélet Akarattyán
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lüli – mondja nevetve!) Szomorúan tapasztalom, 
hogy még mindig nagyon sok az öreg, beteg és 
korhadt gyümölcsfa az utcákon, bár már elindult 
a fák cseréjére egy önkormányzati kezdeménye-
zés. A fejlődésnek sajnos gátat szab, hogy még 
mindig nem tudtunk különválni Kenesétől, hi-
szen mindenki a saját várát szeretné építeni.

4. Mit javasolsz az utódodnak?
Az utódom Paunoch Péter lett, aki főállású sport-
menedzser. Tapasztalata és szaktudása a sport 
terén nagy hasznára lesz Akarattyának. Azt java-
solom, hogy folytassa a már elkezdett programo-
kat, az úszó- és futóversenyeket. Minél több ilyen 
rangos sporteseményt szervezzünk az akarattyai 
lakosoknak és nyaralóknak, ahol 6-90 éves korig 
mindenki elindulhat. Problémák mindig adódnak, 
de ne adja fel, folytassa a megkezdett munkát. 

5. Akarattya helyi lakosainak átlagéletkora 
elég magas. A hölgyeket már sikerült bevonni 
a sportba, hetente tornát illetve jógaoktatást 
tartanak számukra. De mi van a férfiakkal?
Sajnos Akarattyán nincs olyan közösségi tér, 
ahol az idősebb férfiak összejöhetnének, nevez-

zük klubnak, kultúrháznak, vagy jó értelemben 
vett „kocsmának”. Félreértés ne essék, nem azt 
az időt sírom vissza, amikor még a kertmoziba 
nekünk kellett vinni széket is. Egy olyan helyre 
lenne szükség, ahol lehetne szervezni kártya par-
tikat, sakk partikat, napi lapok, magazinok állnak 
rendelkezésre, ahol meg lehetne beszélni a „férfi-
as” dolgokat.

6. Még néhány szót mondanál a sportról ál-
talában?
Véleményem szerint jó irányba tart a sport Ma-
gyarországon. A TAO támogatási rendszer be-
vezetésével, főleg a látványsportokban olyan 
fejlődés indult meg, hogy ezekben a sportágak-
ban biztosan ott leszünk a következő olimpián. 
A sport nevelő ereje megkérdőjelezhetetlen. A 
sportoló gyerek rangsorolni tudja magát nemcsak 
a sportban, de az élet más területein is. Nem válik 
én központúvá, igazi közösségi ember lesz.     

Dezső, köszönöm az interjút! Kívánom, hogy 
amit még látni szeretnél Akarattyán, az minél ha-
marabb megvalósuljon!

Ventics áGnes      

A vízbe fulladás nem úgy néz ki, mint egy fulladás
A kapitány ruhástul ugrott a vízbe a fedélzetről, 
és erősen tempózni kezdett. Az egykori vízimen-
tő a szemét az áldozaton tartva a fürdőző pár 
felé tartott, akik a lehorgonyzott hajójuk és a 
strand között úsztak. „Szerintem azt hiszi, hogy 
fuldokolsz” – mondta a férj. Fröcskölték egy-
mást, a nő sikoltozott, de igazából csak álltak a 
nyakig érő vízben. „Jól vagyunk, mit csinál?” – 
kérdezte a nő kicsit idegesen. „Jól vagyunk!” – 
kiáltotta a férj, intett neki, de a kapitány erősen 
úszott irányukba. „Arrébb!” – kiáltotta a meg-
döbbent párnak, mialatt elúszott közöttük. Köz-
vetlenül mögöttük, nem egészen három méterre 
a kilencéves kislányuk fuldoklott. Biztonsággal 
a víz felett, a kapitány karjaiban a kislány köny-
nyekből kitörve kiáltott az apjáért.

Honnét ismerte fel a kapitány – 15 méteres távol-
ságból – amit az apja és az anyja nem vett észre 
csupán háromról? Valójában a fuldoklás nem egy 
heves, a víz csapkodásával és segítséghívással 
járó jelenet, amit sok ember gondol. A kapitány 
sok éves tapasztalatának és vízimentő tanulmá-
nyainak köszönhetően megtanulta felismerni a 
baj jeleit. Ellentétben az apukával, aki csupán a 
tévéből ismeri. Amíg a kislány a kapitány kar-
jaiban nem sírt fel, addig egy hangot sem adott 
ki. A fuldoklás majdnem mindig egy megtévesz-
tően csendes esemény. Ellentétben a tévében lá-
tott hangos, drámai helyzettel. Egy fuldokló nem 
csapkod, kiabál vagy kér segítséget. Hogy elkép-
zeljük, milyen halk és drámamentes lehet egy 
fuldoklás, nézzünk meg egy amerikai felmérést. 
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Néhány ritka helyzeten kívül a fuldokló embe-
rek képtelenek segítséget hívni. A légzőrendszer 
elsődleges szerepe a légzés, a beszéd csak má-
sodlagos. Ha lélegezni alig képes, beszélni még 
kevésbé fog tudni. A fuldokló szája hol a vízfel-
szín felett, hol alatta van. Legfeljebb kapkodni 
tudja a levegőt, de mivel nincs tartósan a víz fe-
lett, így nem tud megfelelően be- és kilélegezni 
és segítséget hívni. A fuldokló ember nem integet 
segítségért. Az ösztönök miatt próbálja a testét és 
a fejét a vízfelszínen tartani a karok oldal irányba 
nyújtásával és evezésével. Nem tudja kontrollál-
ni a kézmozdulatait: nem tud segítségért inteni, 
hadonászni, a mentésére siető ember felé vagy 
esetleg egy mentőeszközért nyúlni. Az ösztönös 
fuldoklási reakció alatt az ember teste az elejé-
től a végéig függőleges marad. Körülbelül 20–60 
másodpercig tud a fuldokló a felszínen küzdeni, 
mielőtt még elmerülne. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy aki segítségért kiált, és csapkodja a vizet, 
az nincs bajban. Nagy valószínűséggel víziszo-
nya van. Ez nem mindig jelenik meg az ösztö-
nös reakciókban, de ha mégis, nem tart sokáig, 
és ellentétben a valódi fuldoklókkal, ők tudnak 
a mentésben segíteni (közreműködésre képesek): 
meg tudják fogni a mentőkötelet, mentőgyűrűt, 
stb.

Ha valaki igazán fuldoklik, ezek a jelek árul-
kodnak róla:
●	a fej víz alatt vagy a száj a vízfelszín környé-
kén
●	a fej hátradöntve, nyitott szájjal
●	üres és üveges tekintet, nem képes fókuszálni
●	csukott szemek
●	a haja az arcára vagy a szemébe lóg
●	nem használja a lábait
●	hiperventillál vagy zihál
●	próbál valamelyik irányba úszni, de nem iga-
zán halad semerre
●	próbál a hátára fordulni
●	 úgy mozog, mintha egy láthatatlan létrára 
próbálna felmászni

Kedves szülők! A gyerekek a vízben hangosan 
játszanak, ha elcsendesednek, ellenőrizni kell 
őket, mi is történt!
Életet menthet a derékra rögzített Restube. Mi a 
Restube?

A Restube egy felfújódó biztonsági eszközöd a 
vízben, amely olyan helyen nyújt biztonságot, 
ahol általában nem viselsz mentőmellényt. Kicsi 
és könnyű, mindig nálad van. Csatold egyszerű-
en a derekadra vagy a trapézövre és irány a víz! 
Ha szükséges, rántsd meg erősen a kioldót és a 
bója felfújódik. Időt nyersz vele, tóban és tenger-
ben egyaránt hasznos. Újra felhasználhatod, ha 
új patront teszel bele. Restube. Nagyobb bizton-
ság a vízben!

Egy német szörfös találmánya, aki Portugáliában 
jutott bajba a tengeren. 
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Tisztelt akarattyai újságolvasók!

Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünk-
ről. Célunk az, hogy újságunk részére minél több fénykép készüljön községünkről. 
Szívesen fogadunk archív, régi felvételeket, képeslapokat is beszkennelve, illetve  
igény esetén beszkenneljük.  A legjobb felvételeket szeretnénk megjelentetni az 
Akarattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a 
jövőben. Az Akarattyai Napló jogot formál a beérkezett képek újságunkban történő 
felhasználására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője 
nevének feltüntetésével. A képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról. 
Csak elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk lehetőség szerint legalább 5 MB 
méretű legyen. Kérjük a beküldő rövid bemutatkozását Akarattyához való kötődéséről. 
A fényképek folyamatosan küldhetők címünkre: 8172. Balatonakarattya Iskola u. 7. 
elektronikus adathordozón, vagy hivatal@balatonakarattya.hu levélcímre. Várjuk 
felvételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják 
Akarattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.

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 letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is. Újságunkat megtalálja a következő helyeken: 
Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, FOCUS-COOP BT, Posta, Lila ABC, Pelso ABC, Szépkilátás Bisztró. 
Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.

Hirdetési árak 
az Akarattyai Naplóban

1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa

½ oldal = 15 000 Ft + Áfa

¼ oldal =    7500 Ft + Áfa

1/8 oldal =    5000 Ft + Áfa

Megrendelés: 
hivatal@balatonakarattya.hu

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Balatonakarattya Község 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

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.
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Mindenkit szeretettel várunk június 23-án 
a Hársfa fesztiválra! 

Este fellép a Budapest Ragtime Band!
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Közérdekű információk
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 vagy 
képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján) 
szerdai napon: 14.00–16.00
……………………………………….
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
☎ 88/483-181
……………………………………….
Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
H-K: 9.00–15.00, Sz-Cs: Zárva
Péntek:                  9.00–13.00
……………………………………….
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
………………………………………..
Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek: 8.30–15.00
Szombat:         8.00–12.00
………………………………………..
Balatonfűzfői Kormányablak: 
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
☎ 88/550-293

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/774-2000
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
………………………………………..
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
………………………………………..
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
………………………………………..
Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente
☎ 70/436-5079
Hétfő–péntek: 17.00–19.00

Rendőrség: 
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971
………………………………………..
Vízirendőrség:
Siófok ☎ 84/310-712
…………………………………………
Tűzoltóság: 
Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság: ☎ 88/590-625
…………………………………………
Vasútállomás: ☎ 88/481-017
………………………………………..
E-ON: Veszprém, Kossuth L. u. 6.
☎ 40/220-220
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/533-533
…………………………………………
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok�☎ 40/240-240
…………………………………………
Gáz: ügyfélszolgálat 
☎ 061/20/30/70-4749999
Gázszivárgás: ☎ 80/301-301
…………………………………………
Szemétszállítás: 
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 Fürdőtelep 
Egyesület: akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén 
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020 
☎ 88-656-677, 0620/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

2018. május – június
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Legnagyobb cél pedig, itt, 
e földi létben,

Ember lenni mindég, 
minden körülményben.

(Arany János)Fotó: Balatonakarattya, Alagút




