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Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket 
az önkormányzat és a képviselő-testület nevében.

Megállapítom, hogy a testület határozatképes.

Egy napirendi pontunk van, a közmeghallgatás. 
Aki a napirendi ponttal egyetért, kérem, kézfel-
tartással jelezze.

A képviselő-testület a napirendi pontot határo-
zathozatal nélkül elfogadta.

Az elmúlt év jelentősebb eseményeiről szeretnék 
pár szót szólni.

• Településünk az önállósodása óta töretlenül 
  fejlődik.

• Az idei évben fejeződött be a TOP pályázat ke- 
 retében elnyert 302 millió forint értékű, közel  
 5 km hosszú új aszfaltos burkolatú kerékpárhá- 
 lózati út fejlesztése.

• Elkezdődött a Balatoni Bringakör építése, mely  
 jelenleg is folyik. 

• Érvényes építési engedélye van a Budapest- 
 Balaton kerékpárútnak, ami kiemelt beruházás- 
 ként épül.

• Idén 56 millió Ft értékben, pályázati forrásból 
 a (Gumirádli) szabad strandon a közvilágítás 
 kiépítése, partvédmű megerősítése, tereprende- 
 zés, új vizesblokk, baba-mama szoba, és csa- 
 ládbarát öltöző kialakítása valósult meg.

• Szeretnénk elkezdeni a Bercsényi strand fej- 
 lesztésének II. ütemét, melyre közel 50 millió Ft 
 értékű támogatásra nyújtottunk be pályázatot. 
 A támogatásból a főépületben, új öltözőt és  
 vizesblokkot szeretnénk felújítani. 

A Magyar Falu Program keretén belül a kö-
vetkező pályázatokon indultunk:

• Az óvoda udvarának fejlesztésére 5 millió Ft 
 értékű támogatást nyertünk.

• Az orvosi rendelőnk részére pályázati támo- 
 gatásból új eszközöket vásároltunk (1 700 ezer 
 Ft értékben)

• Megterveztettük az Étgép bővítéseként a hiva- 
 tal és a művelődési ház épületének fejlesztését. 

• Az önkormányzati tulajdonú utak felújítására 
 30 millió Ft-ot nyertünk: Esze Tamás, Brassó, 
 Deák Ferenc utca.

• A kistelepülések járdaépítésének felújításának  
 anyagtámogatására 5 millió Ft-ot nyertünk,  
 melyből a Rákóczi út, Bakony utca és a Kiska- 
 kukk közötti járda újult meg.

• Önkormányzati forrásból elkezdődött a Puszta- 
 szeri utca, Veres Péter utca, Fácános utca, Szép  
 utca és Állomás utca aszfaltozása és vízelveze- 
 tésének kiépítése.

• Pályázati forrásból szeretnék bölcsödét léte- 
 síteni.

• A Kisfaludy sétány forgalmi rendjének megvá- 
 tozása miatt parkolót építettünk a Rákóczi park- 
 nál, a Thököly és Iskola utca, valamint a Thö- 
 köly és Ady Endre utca kereszteződésénél, így  
 rendezettebbé téve a parkolást.

• Együttműködési szerződés alapján külső for- 
 rásból megvalósult a Koppány sor útfelújítása.

• Idén volt a Református templom alapkőletétele,  
 és ma már szerkezet kész állapotban van.

Közmeghallgatás 
Kedves Balatonakarattyaiak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
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• Az önkormányzat támogatja a civil egyesüle- 
 teket: a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klubot, a  
 Nők a Balatonért Egyesületet, a Balaton Ka- 
 puja Polgárőrséget, és a Balatonakarattyai Für- 
 dőtelep Egyesületet. Ezúton szeretném meg- 
 köszönni az egyesületek munkáját, a közös- 
 ségi élet érdekében végzett sok segítségü- 
 ket. Igazi siker az önkormányzatunknak, hogy 
 ennyi aktív egyesülete van, s ezáltal hozzá- 
 járulnak településünk színvonalas rendezvé- 
 nyeihez, kiállítások szervezéséhez, és a kör- 
 nyezet tisztántartásához. Még egyszer nagyon  
 szépen köszönjük a munkájukat.

• Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a tava- 
 lyi évekhez hasonlóan az idén is meghirdettük, 
 a köztéri gyümölcsfa pótló akciónkat a lakosság 
 részére, mert a település fa és növényállománya 
 fiatalításra szorul. Öt év alatt 500 fát ültettünk.

Településünk fejlődése egy aktívabb közterü-
let felügyeletet kíván, amely az illegális szeme-
telést, a szabálytalan parkolást, a gondozatlan 
ingatlanokat napi szinten kezeli a lakossággal 
együttműködve.

Sok elképzelés és fejlesztés szerepel terveink 
között, szeretnénk tovább folytatni, az elmúlt 5 
évben elkezdett felújításokat, beruházásokat és 
tovább szépíteni a települést.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

A köszöntő után az érdeklődők választ kaptak a 
kérdéseikre. Ezután került sor az Elismerő Okle-
velek és az 50 000 Ft-os ajándékutalvány átadá-
sára.

Az idén két fiatal sportoló kapta meg ezt az elis-
merést, akikre méltán büszke Balatonakarattya.

Varga Gréta, aki a sportok királynőjének tartott 
atlétikában ér el sorozatban kiemelkedő ered-
ményeket és a tanulásban is kiválóan teljesít. 
Legnagyobb sikere az Európai Ifjúsági Olim-

piai Fesztiválon, fő számában a 2000 méteres 
akadály-futásban elért második helyezése. Nagy 
álma egy olimpián való részvétel. 
Udvardy Luca, aki két évesen kezdett el teni-
szezni, Panna nővére példáját követve. 13 évesen 
már sikereket ért el a korosztályos versenyeken. 
Nagy ambícióval tervezi, hogy világelső legyen 
és Grand Slamből minél többet megnyerjen. Saj-
nos Ő nem tudott eljönni az oklevél átvételére.
További sok sikert kívánunk Nekik!

Matolcsy GyönGyi polgármester
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2019. november 06.

1./ balatonakarattya község önkormányzat kép-
viselő-testületének 8/2014. (Xii.10.) közterület-
használat engedélyezéséről szóló rendeletének 
felülvizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította rendeletét.
2./ balatonakarattya község önkormányzat kép- 

viselő-testületének a helyi adókról szóló 
3/2014. (X.31.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította rendeletét.
3./ a szociális tűzifa helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította rendeletét.

beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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4./ a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 2/2015. (ii.26.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította rendeletét.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellá-
tásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 
alapján a karácsonyi támogatások összegének kifizeté-
séhez hozzájárul.
Az önkormányzat szociális feladataira kapott normatí-
ván felüli összeg a tartalék terhére kifizethető. 

2019. november 20.

1./ döntés kiemelkedő sportteljesítmény elis-
meréséről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Udvardy Lucát és Varga Grétát, akik tovább 
viszik a település jó hírét, kiváló sportteljesítményükért 
elismerésben részesíti. 
A sportolókat kiváló sportteljesítményükért 50-50 ezer 
forintos vásárlási utalványban részesíti, ami a tartalék 
terhére kifizethető.
2./ tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésének i-iii. negyedéves helyzeté ről és az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének  módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította rendeletét.
3./ polgármester és az alpolgármesterek év végi 
jutalma.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Rozs Péter alpolgármester 
év végén bruttó 359 000,- Ft jutalomban részesüljön. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Dr. Imrédy Szabolcs 
alpolgármester úr év végén bruttó 179 500,- Ft juta-
lomban részesüljön.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Matolcsy Gyöngyi pol-

gármester év végén bruttó 398 900,- Ft jutalomban 
részesüljön. 
4./ közös hivatal csatlakozásáról szóló döntés 
meghozatala.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Közös Hivatalhoz való csatlakozásáról, úgy 
döntött, hogy amennyiben Balatonakarattya érdekének 
megfelelő megállapodást lehet kötni, - lakosságszám 
arányos elszámolással -, úgy a testület szándéka az, hogy 
továbbra is a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hi-
vatalhoz csatlakozik. 
5./ a balaton vízparti területei közcélú terület-
felhasználási tervének szakmai egyeztetése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvise- 
lő-testülete felhatalmazza Rozs Péter alpolgármestert 
és Szabó Zoltán főépítészt, hogy a Balaton vízparti 
területei közcélú területfelhasználási tervének szakmai 
egyeztetése tárgyában elkészített véleményt, javaslatot 
együttesen aláírják.
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December 6-án este a Rákóczi parkban sok gyerek gyűlt össze és várta a Mikulást, aki az idén is lovas 
kocsin érkezett. A mikulástánc után az ajándékosztásra mindenki felsorakozott és boldogan vette át a 
csomagot. A szép estét a Mézengúzok gyermekzenekar műsora zárta.

Balatonakarattya közséG önkorMányzata

Megjött a Mikulás
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Nagyon régóta vagyok Akarattyán, így alakított ki a természet. Az emberek szeretnek rajtam sétálni 
és innen gyönyörködni a panorámában. Az önkormányzat az én gondoskodó gazdám: ápol, félt és 
vigyáz rám. 
Erre most különösen nagy szükségem van, mert amióta beválasztottak A megye 7 csodája – közé és 
híres lettem, azóta megszaporodtak az esküvők, nagyobb rendezvények. Ezért úgy döntöttek, hogy 
hoznak egy rendeletet, és amikor 50-80 fő fog találkozni rajtam, akkor az utánuk való rendrakást ki 
kell fizetni.
A mindennapi sétálókkal nincs baj, Ők továbbra is kedvüket lelhetik bennem, de Őket is arra kérem, 
hogy vigyázzanak rám!

A magaspart

Kedves Látogatóim!
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Óvodánk életében a november 
sok programmal telt. Elsőként 
a Márton napot tartottuk meg a 
gyerekek körében. November 
11-én egy színvonalas gyer-
mekműsor részesei lehettünk 

egy szegedi bábszínház előa-
dásának. A gyerekeknek na-
gyon tetszett a zenés, interaktív 
mese, Ludas Matyi meséjét ad-
ták elő nekünk a művészek. 
Egészséghét keretében két 
meghívottunk is volt. Ezúton 
szeretném megköszönni Ormai 
Katinkának a kapcsolatfelvé-
telt, az ő segítségével sikerült 
Kothenczné Dominek Ildikó-
val felvenni a kapcsolatot. Il-
dikó néni a helyes kézmosás 
fontosságáról tartott érdekes 
bemutatót nekünk. Egy maci 
szemléltette, hogy a tüsszentés 
a macitól legtávolabb eső kis-
gyermeket is eléri, felhívta a fi-
gyelmünket a papír zsebkendő 
helyes használatára, illetve az 
alapos kézmosás fontosságára. 
Ildikó néni a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Osztályáról érkezett hoz-
zánk. Másnap a fogunk tiszta-
sága, illetve a helyes fogmosás 
volt az előadás témája. Ebben 
segített nekünk a Globe Dental 
munkatársa: Czél Andrea.
Egy óriási fogkefével szem-
léltette a helyes fogmosást. 
Természetesen a gyerekek is 
kipróbálhatták ezt a fogkefét. 
Egy nagyon kedves fogmosó 
dalt is hozott nekünk. Kaptunk 
egy homokórát, ami mutatja a 
fogmosás idejét, fogkrémeket,  
illetve foggyűjtő tartókat, és 
persze a gyerekek a legjobban 
a lufinak örültek.
November 25-től november 27-
ig Kézműves vásárt tartottunk, 
ahol sok kézzel készített áru ke-
rült eladásra. 
Az adventi koszorún mi is 
meggyújtottuk az első, illetve 
a második gyertyánkat. Az ad-
venti zsákocskából minden nap 
egy kisgyermek választhat. Az 
adventi időszakban még job-
ban erősítjük a gyermekekben a 
szeretet, az elfogadás, a türelem 
egymás iránti érzéseket. 
December 5-én délután a Miku-
lás is ellátogatott hozzánk. 
December 10-én pedig Kalap 
Jakab előadását láthatják a gye-
rekek. Ezúton szeretném meg-
köszönni Thury Attiláné Zsu-
zsának a NABE vezetőjének 
az előadást. Hiszen ezt kaptuk 
idén ajándékba tőlük.

Élet az óvodában
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Kívánok minden kedves olvasó-
nak Áldott, Békés Ünnepeket!
Tisztelettel:

zsoBrák Mária

A Patrónus 2006 Balatonkenesei-Balatonakarattyai 
Állatvédő Egyesületről

Az egyesület 2006-ban kezdte meg munkáját ba-
latonkenesei székhellyel, azonban kezdetektől 
fogva az akarattyai állatbarátok köréből is egyre 
több tagot tudhatott soraiban. Balatonakarattya 
Község Önkormányzata 2017-től támogatja az 
egyesület tevékenységét. A megalakulástól Keré-
nyi Dániel Istvánné látta el az elnöki feladatokat, 
a mindennapi munkában férjére, Kerényi Dáni-
elre támaszkodva. Felkutatták a gazdátlanul ma-
radt kutyákat és cicákat, gondoskodtak ellátásuk-
ról, amíg új gazdit nem találtak számukra. A civil 
szervezet tevékenységét kiszélesítve – támogató 
bevonásával – a rászoruló, szerény körülmények 
között élő gazdik számtalan házi kedvencének 
vállalták a kötelező oltások, a jogszabály által 
előírt mikrochippel való ellátás, és ivartalanítás 
költségeit. Segítséget nyújtottak az állatorvoshoz 
jutás, az étkeztetés és gondozás sokrétű felada-

taiban. Az egyesület mai napig is végzi hasznos 
tevékenységét. 
Az év végével vezetőváltás következik be a civil 
szervezet élén, és 13 év elteltével az elnök asz-
szony átadja a stafétabotot. Ebből az alkalomból 
szeretnénk megköszönni a sok-sok év áldozatos 
és időnként nehézségektől sem mentes, mégis 
eredményekben gazdag munkáját, hiszen az 
egyesület az önkormányzatok ez irányú feladata-
it is nagyban segítette, és tevékenysége nyomán 
a kóbor állatok nagyban megfogyatkoztak tele-
pülésünkön.
Kedves Ildikó és Dániel nagyon szépen kö-
szönjük, a továbbiakban jó pihenést és egészség-
ben gazdag éveket kívánunk. Az egyesületnek 
pedig kívánunk településünket is szolgáló továb-
bi sikeres és örömteli munkálkodást.

Balatonakarattya Község Önkormányzata
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Tájélménye, balatoni léte, életművének időtálló, 
klasszikus értéke révén helye van a Panteonban, 
és könyveinek minden magyar olvasó könyves-
polcán.
Így vélekedett Praznovszky Mihály irodalom-
történész Kodolányi János, Kossuth-díjas íróról, 
akinek tiszteletére születése 120., és halála 50. 
évfordulója alkalmából emlékművet állíttatott az 
önkormányzat a füredi Panteonban, szombaton.
 Fotó: Nagy Lajos/Napló
Kodolányi, aki a legnagyobb magyar levélíró is, 

a magyar irodalom legmeghatározóbb alakja, és 
nemcsak a 20. századé. Hatalmas életművet ha-
gyott ránk, minden életkorban érdemes olvasni, 
mert különleges felfedezésen lesz részünk, fo-
galmazott Praznovszky Mihály. Az irodalomtör-
ténész hozzátette, hármas egység az életműve: 
pályakezdőként mélyből jövő, móriczi, tolsztoji 
indulatokkal, érzelmekkel, drámaian mutatja be 
a 20. század elejének magyar szegénységét, és 
riasztó jövőképet fest.
A másik Kodolányi a 20-as, 40-es években meg-

Kodolányi Jánosnak állítottak emlékművet 
Balatonfüreden

Aki ezt a könyvet kezébe veszi, ön-
kéntelenül azt kérdezi, vajon eza-
latt az ötezer év alatt észrevehető-e 
az a fejlődés vagy haladás, amely-
ről annyit beszélnek? Vagy igazuk 
van azoknak, akik azt állítják, hogy 
haladás nincs, az emberiség min-
dig egy helyben állt és örökké egy 
helyben fog maradni. Az olvasó a 
könyv első átlapozása közben azt 
a határozott benyomást fogja nyer-
ni, hogy semmiféle haladásról nem 
lehet beszélni. Négyezer-ötszáz év-
vel ezelőtt írta Egyiptomban valaki 
névtelen „Az életunt panaszait”, de 
valaki más tegnap is írhatta volna. 
Formában pedig? A Su-king formá-
ja modern, sokkal modernebb, mint 
a tegnap élt, bizonyos tekintetben archaikus Walt 
Whitman. Az emberi lét nagy témái nem változtak. 
Mindig ugyanarról volt szó: Lao-cenél, Órigenész-
nél, Eckehart mesternél, Emersonnál. Az emberiséget 
éppen az teszi, hogy létének minden témája örök… 
  A könyv nem regény, amely az elején kezdődik és 

a végén befejeződik, hanem minden 
mondatával újra kezdődik és újra be-
fejeződik. Éppen ezért a könyv la-
pozni való, és ott kell kezdeni, ahol 
kinyílik. Nem ajánlatos belőle három 
lapnál többet egyfolytában olvasni, de 
feltétlenül minden nap legalább egy 
mondattal foglalkozni kell. A legal-
kalmasabb idő erre a kora reggel vagy 
a késő este. A könyv szövegei ugyan-
is nem vaktában idézett szép részle-
tek, még csak nem is bölcs tanítások, 
hanem meditációs objektumok… 
  Ez a könyv a bölcsesség iskolájában 
az első elemi osztály tankönyve. A leg-
első lépés abban az irányban, amelyet 
a könyv szerzői járnak. Az első lépés 
felismerni a felszín átkozott történeté-

nek örök értelmetlen zűrzavara mögött és alatt az ál-
dott történet végső célját: emberré lenni. Felismerni, 
hogy végül is semmi de semmi bennünket tökéletesen 
ki nem elégít, sem érzéki gyönyör, sem gazdagság, 
sem hírnév, sem hatalom, hanem csak ez az egy: vég-
re, végül, embernek lenni.

Hamvas Béla
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írja a magyar mitológiát, a Tatárjárás, és az Ál-
lamalapítás könyveivel, felhívja a figyelmet a 
német veszélyre, majd harmadik időszakában, a 
40-es, 50-es években hatalmas mítosz regényeket 
ír, Gilgamestől Jézusig jut el. Elhangzott, Kodo-
lányi a Dunántúl írója is, Akarattyán telepedett le, 
és megfordul a füredi Lipták házban, ekkor talál-
kozik a magyar irodalom hatalmas triásza, Kodo-
lányi, Németh László és Illyés Gyula.
Egyetértettek abban, hogy tökéletes Magyaror-
szágra kell törekedni, európai nemzet megterem-
téséért. Kodolányit többször meggyógyították a 
füredi szívkórházban, amelyről többször írt. Az 
író nagyon szerette a Balatont, hősei végigjárják 
a part mindkét oldalát. „Igen, itt lakik az Isten, a 
Balaton partján”, írta.
Az ünnepségen Praznovszky Mihály köszöntő-
je után az író rokona, Kodolányi Gyula, Prima 
Primissima-díjas költő mondott avatóbeszédet, 
majd Bóka István polgármesterrel együtt leplezte 
az emléktáblát, ahol a megjelentek, köztük a Ba-
latonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tagjai, ko-
szorúkat helyeztek el. Az ünnepen Bálint János, 
Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, és Oberfrank 
Pál Jászai Mari-díjas színművész adott szép mű-
sort.
Forrás:  Veszprémi Napló Kovács Erika 
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kodo-
lanyi-janosnak-allitottak-emlekmuvet-balatonfu-
reden-3145263/
Video az eseményről: https://youtu.be/cKchIIgl-
fVc
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Művészportré

Egy igazi akarattyai gyöngyszemre bukkantam 
Kloton Péter személyében. Szokták mondani, 
hogy a téma az utcán hever. És tényleg. Egy szép 
napsütéses őszi reggel, kutyasétáltatás közben 
találkoztam egy régi ismerősömmel. Beszélge-
tésünk során kiderült, hogy egy nemzetközileg 
elismert, híres festőművész van a családjában, 
akinek akarattyai kötődése vitathatatlan.

Idézek Kloton Pétert és műveit bemutató brossu-
rából:

„1927-ben Pesterzsébeten születtem. Az Iparmű-
vészeti Főiskolát 1948-ban végeztem el. Diósy 
Antal, Domanovszky Endre, Kacziányi Aladár,

 Leszkövszky György és Borsos Miklós voltak 
a mestereim. Évekig tanulmányokat folytattam a 
Szépművészeti Múzeumban, majd a Művészeti 
Alap megbízásából négy éven keresztül 1956-ig, 
az állami másolatgyűjtemény részére dolgoztam. 
Műveim a hazai és külföldi köz- és magángyűj-
teményekben találhatóak.”
Majd felsorolás következik, hol mindenhol és 
mikor voltak kiállításai. Ezek tények és adatok, 
de ki tudná jobban és hitelesebben bemutatni 
Kloton Pétert a művészt és az embert, mint fia 
ifj. Kloton Péter? Vele beszélgetek:
- Nagyon örülök, hogy rábukkantam az édes-
apjára. Legelőször is kérem, meséljen arról, 
mióta van meg ez a szép kis ház a Balaton 
partján?
Édesapámék 1968-ban vásárolták ezt a vízparti 
telket a Solymosi családtól, végleges formáját 
1974-ben érte el. Nekem már egész kis gyermek-
koromból vannak akarattyai emlékeim. A Soly-
mosi család ugyanis gyermeküdültetést is vállalt 
az ötvenes években, sokat nyaraltam náluk. Na-
gyon romantikus idők voltak, a vizet még a kút-
ról hoztuk a házba.
- Olvastam az őt bemutató brossurában pá-
lyafutásának rövid történetét. A füzetben sze-
repel tájkép, csendélet, portré. Mégis mit sze-
retett leginkább festeni?
Nagyon szerette a csendéletet, de minden témá-
ban otthonosan mozgott. Nagyon jó keze volt, 
szinte ontotta a képeket. A Képcsarnok Vállalat 
alkalmazásában állt és a képeit főleg külföldi 
megrendelők vásárolták. Sok magánkereskedő 
is megkereste. Rengeteg képe van Angliában, 
Ausztriában és Japánban.
- Itt is alkotott Akarattyán? Melyek azok a ké-
pek, amelyeket itt festett, vagy amelyek Aka-
rattyát ábrázolják?
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Természetesen itt is alkotott. A ház emeletén ala-
kította ki műtermét. Sok balatoni tájkép szüle-
tett ebben a műteremben. Kedvenc témája volt a 
Koppány sor.

- Meséljen édesapjáról, milyen ember volt 
Kloton Péter?
Igazi bohém ember volt és nagyon jólelkű! Na-
gyon szerette a társaságot, nálunk soha nem hűlt 
ki a kilincs. Az akkori művészvilág krémje meg-
fordult ebben a kis házban, előfordult, hogy het-
ven ember vendégeskedett itt.

Kamaszkorom legszebb emlékei közé tartozik, 
mikor akarattyai barátaimmal egy-egy kiadós 
foci meccs után összegyűltünk nálunk, ettük az 
általa készített finom pörköltet és csak mesélt, 
mesélt nekünk egyfolytában mindenről, a világ-
ról,a nőkről, a művészetekről, a politikáról. Bará-
taim csak úgy hívták a Mester! 

Rendkívül tehetséges volt, egyből felvették a 
főiskolára. A főiskola elvégzése után Csepelen 
volt fődekoratőr. De nem sokáig, mert össze-
tűzésbe került a helyi párttitkárral. Ezért börtön-
be is került, ahol azért nem érezte magát olyan 
rosszul. Szinte az összes börtön alkalmazott és 
családja portréját megfestette, akik ott a bör-
tönben művész úrnak szólítottak.

Elmesélek még egy történetet édesapám életéből, 
mely igen nagy hatással volt rám. 17 évesen, mint 
leventét akarták a németek kivinni erőszakkal, de 
Sopronnál két társával megszöktek és hazafelé az 
oroszok fogták el őket. Egy ló patát találtak és 
azt főzték meg, majd körbeadva szopogatták. Ez 
az „élmény” meghatározta egész életének gon-
dolkozás módját. Soha életemben nem hallottam 
nyafogni, panaszkodni. Mélyen szerette és tisz-
telte az életet. „Ételt nem dobunk ki, ha több van, 
mint kellene, meg kell osztani másokkal, de ki-
dobni nem!” - ezt sokszor hangoztatta.

- Mit jelentett neki Akarattya?

Mindent! Nagyon sok helyen járt és dolgozott. 
Hivatalosan dolgozott Bécsben, Firenzében és 
Párizsban, de igazán itt érezte jól magát. 

- Önnek melyik képe tetszik a legjobban?

Nehéz a választás. Talán azt mondanám, hogy 
amelyik a Koppány sort ábrázolja.

Kedves Péter, köszönöm az interjút! Örülünk, 
hogy megismerhettük az édesapját és büszkék 
vagyunk rá.

Ventics áGnes
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Pár hét és itt a karácsony. Az utcák, terek, üzletek 
és otthonaink is ünnepi díszbe öltöznek a szeretet 
ünnepére készülődve. 
Vajon a készülődés az anyagi környezetünk mel-
lett a lelkünk felkészítésére is kiterjed?
Vajon elgondolkodunk azon, milyen jót vagy ke-
vésbé jót tettünk az év során, mennyi örömöt ad-
tunk szeretteinknek, vagy hányszor bántottuk meg 
őket.
November 20. a „Gyermekek jogainak”, no-
vember 25. a „Nők elleni erőszak megszűnte-
tésének” világnapja. Tudom, tele a hócipőnk a 
világnapokkal, de így az év vége felé, karácsony 
felé nekem, rendőrnek bizony ez is eszembe jut.
A hétköznapokban a rohanásra, felpörgött éle-
tünkre fogjuk, hogy nincs időnk egymásra, gyer-
mekeinkre, idős hozzátartozóinkra, barátainkra, 
rokonainkra. 
Az évvégi ünnepek idején adódó hosszabb együtt-
létre úgy készüljünk, hogy az együtt eltöltött idő 
tartalmas, türelemmel, megértéssel, elfogadással 
teli legyen!
Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a 
családi vitáknak adjunk teret, mert azt különösen 
a gyerekek nehezen élik meg, mert azt egy életre 
szóló romboló élményként viszik magukkal!
Nekünk, rendőröknek az év végi ünnepek nem-
csak a boldog oldalukat mutatják meg! Gyakran 
találkozunk a szeretet, megértés hiányát tükröző 
szóbeli és tettleges bántalmazásokkal. Ezekben 
az esetekben szinte mindig jelen van az alkohol-
fogyasztás negatív hatása is. Persze ez nemcsak 
ünnepeken fordulhat elő, amire a fenn említett vi-
lágnapok is utalnak. Az alkoholt fogyasztó ember 
belátó-képessége korlátozott, legyen idős vagy 
fiatal, nő vagy férfi. Az alkohol hatása a szerve-
zetben a viselkedés kontrolálhatóságát csökkenti, 
magyarul nem hat ránk a józan eszünk. Előtérbe 
kerülnek a sérelmek, elszabadulnak az indulatok, 
és máris kész a családi, a barátok, szomszédok, 

idegenek közötti vita, ami akár tettlegességig is 
fajulhat.
Az év végi ünnepekről beszélve nem maradhat 
el, hogy a vásárlások kapcsán ne adjak néhány 
hasznos tanácsot!
A bevásárlóközpontok, a szupermarketek vásár-
ló tömege vonzza a „potyázó” bűnelkövetőket, 
zsebtolvajokat, hamis adománygyűjtőket is!
A pénztárcánk mindig legyen könnyen nem el-
érhető helyen, ne a kosár tetején, a nyitott külső 
zsebekben!
Amíg pakolunk a gépkocsi csomagtartójába, ad-
dig ne legyen nyitva az autó utastere!
Adományaink eljuttatására a kiválasztott célcso-
portnak a banki utalás, ahol azonosítható a számla 
tulajdonosa, a legbiztosabb módja!
Házalóktól, bemutatókon ne számítsunk olcsó, de 
jó minőségi termékre!
Házalókat, idegeneket ne engedjünk be ottho-
nunkba a trükkös lopások megelőzése érdekében!
Az internetes vásárlás esetén csak ismert, meg-
bízható oldalról rendeljünk termékeket! 
Lehetőleg ne a főszámlánkról, hanem kisebb, a 
vásárlásra elegendő összeggel rendelkező Web-
számláról vásároljunk!
Adok-veszek oldalakról – lehetőleg – utánvétel 
rendeljünk terméket!
A PINKÓD soha ne legyen a kártya közelében, 
elérhető helyen! 

Tudom, vannak olyanok, akik szerényebb anyagi 
lehetőséggel bírnak, de az ünnep nem a ráköltött 
összegtől lesz igazi ünnep, hanem a szeretettől, 
amit befektetünk, a szeretettől, amit megosztunk 
másokkal, akár a rászorulóknak juttatott ado-
mány, odafigyelés  formájában.

stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Év végi ünnep kapcsán
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Katolikus Karitász – a szolgáló szeretet csoportja

Az adventi idő a jótékonyság ideje is. Ezért a Magyarok Nagyasszonya Karitász csoport egyrészt a 
templomban meghirdetett tartós élelmiszergyűjtésből 10 akarattyai családot tudott támogatni, más-
részt 50 akarattyai idős és beteg embernek készített testi és lelki táplálékot, édes-sós finomságokat 
tartalmazó ajándékot, hogy mindenki számára karácsony a szeretet ünnepe legyen. Köszönet a helyi 
önkormányzatnak és a helyi támogatóknak a nagylelkűségért. 

- Karácsony előtt a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitász 
csoport a ferences segítő nővérekkel közösen adventi ko-
szorúkészítést hirdetett kicsiknek és nagyoknak. Az adventi ko-
szorún a négy gyertya négy egymást követő vasárnap gyullad 
fel, egyre nagyobb fényt adva az egyre hosszabb éjszakákban. 
Ezzel is segítve a lelki felkészülést karácsony ünnepére, ahol a 
négy égő gyertya mellett már a karácsonyfa is fényárba borul. 
A koszorúkat mindenki saját ízlése és igénye szerint készítette el 
a rendelkezésre álló bőséges alapanyagokból. A saját készítésű 
koszorú arra is figyelmeztet, hogy önmagamat is készítsem fel az 
adventi idő alatt, hogy a karácsony számomra is a beteljesedés 
ünnepe legyen.

M. Teréz nővér
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csoport tagjai minden évben Árpád-házi Szent 
Erzsébet ünnepén tesznek ígéretet, hogy a sze-
retet jegyében odaállnak a gyermekek, az egye-
dülállók, a rászorulók mellé, jótettel és segít-
séggel. Az életpéldát Árpád-házi Szent Erzsébet 
mutatta meg, hisz ő nemcsak észrevette a szük-
séget, hanem finom lelkülettel segített is rajta. 
Ebben az évben is tizenöten tettünk ígéretet, 
hogy a Balatonkenesei Plébánia területén (Bala-
tonkenesén, Balatonakarattyán és Balatonvilá-
goson) aktív segítséget nyújtsunk a testi és lel-
ki rászorulóknak. Természetesen a csoportnak 
mindenki tagja lehet, aki szeretne részt venni a 
jótevő szeretet művében és minden támogatást 
szívesen veszünk és köszönünk, hisz rengeteg 
lehetőség van az adományok továbbadására. 
Itt szeretném megköszönni a helyi önkormány-
zatnak és a helyi vállalkozónak, hogy ebben az 
évben is támogatták munkánkat. Szent Erzsébet 
életének egyik nagy csodája az volt, hogy egyik 
nap épp a szegényeknek vitt ki kenyereket a kö-
tényében, mikor „rajtakapták”. Az isteni segítség 

úgy mentette meg a számonkérő hangtól, hogy a 
kenyerek a kötényében rózsává változtak. Ennek 
emlékére, november 17-én a szentmisén mi is 
ajándék kenyereket osztottunk, melyeket a mise 
alatt Pál atya áldott meg. 
Ha pedig az évet tekintem végig, meg szeretném 
említeni a húsvét előtti sonka és kalács csomago-
kat a helyi rászorulóknak, a ferences nővérekkel 
közösen szervezett húsvéti és karácsonyi kreatív 
alkalmakon a gyermekek támogatását, a kará-
csonyt megelőző szeretetcsomagokat a helyiek-
nek, a nagyböjti és adventi tartós élelmiszercso-
magok kiosztását is.
Azoknak, akik támogatnak minket, azoknak, 
akik jó szívvel gondolnak ránk, azoknak, akik-
nek a szeretet tettekben is megnyilvánul, azok-
nak, akiknek fontos a másik ember, egyszóval azt 
hiszem mindenkinek, áldott karácsonyi ünnepe-
ket kívánunk.

HorVátH Jánosné rózsika

Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitász 
csoport vezetője
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Az adventi készülődés elkezdődött! Ha kimegyünk az utcákra, fénylő füzérek, csillogó díszek, fel-
díszített karácsonyfák, vásárlásra ösztönző reklámok özöne vesz körül minket. Talán még küzdünk 
ellene, de mégis, valahogy elkezdünk arról álmodozni, hogy milyen is legyen a karácsonyi asztal 
díszítése, hogyan dekoráljuk a szobákat, az ablakokat. Bevallom, én is vettem már új karácsonyi ab-
lakdíszeket, tervezem az új karácsonyi asztalterítőt, nézegetem a méteráru boltok kínálatát, szinte már 
látom is, milyen szépek lesznek a kolostorban!

Egyre több vágyakozás ébred ilyenkor a szívünkben, eltervezzük milyen öröm lesz az ajándékok 
bontogatása, milyen jó lesz együtt a karácsonyi asztal körül, milyen jól fogjuk együtt eltölteni a kará-
csonyi ünnepet. Ugyanakkor, ha közvetlen karácsony előtt beszélgetünk az ismerősökkel, sokan épp 
az ellenkezőjét mondják el. Hát igen, még nem vették meg az összes ajándékot, de majd az utolsó 
nap a közeli bevásárlóközpontban lesz idő pótolni. A karácsonyi menü? Hát, igen, voltak tervek, de 
mostanra alig maradt belőle. A közös ünneplés? Hát igen, annyira fáradt vagyok én is, a többiek is, 
hogy remélem, nagyobb vita nélkül megússzuk az ünnepet. Valami-valamikor elcsúszott. A vágyak 
még novemberben megvoltak, a valóság december végére más lett. Mi történt közben? Valahogy a 
karácsony ünnepe leszűkült a tennivalókra, az ajándékokra, az ünnepi eseményekre, összejövetelek-
re. Akciók a boltokban, hitel lehetőségek tömkelege, karácsonyi vásárok minden elképzelhető helyen. 
Nem rossz, hogy vannak! De elég?

2017 karácsonyán Pál Feri katolikus pap és mentálhigiénés szakember a szentmise prédikációjában 
egy nagyon érdekes gondolatot fogalmazott meg. Mi „egy olyan világban élünk, ahol örömmel vesz-
szük a kezünkben a tárgyakat, és nagy élvezettel fogjuk az okos eszközeinket és személyre szabjuk 
őket. …  De akár így is mondhatnám, hogy amikor örülünk ennek, hogy képesek vagyunk tárgyakat 
személyre szabni, aközben annak is nagyon tudunk örülni, hogy személyeket tárgyiasítani vagyunk 
képesek.” Miért? Mert így kényelemes. Karácsony üzenete teljesen más. „Az Ige Testté lett. Az Isten 
Emberré. De talán még inkább mondhatnánk így, Személlyé. … Milyen nagydolog, hogy Isten nem 
egy tárgyat küldött nekünk. Nem is eszméket küldött, és nem szavakat, hanem éppen fordítva. Sze-
mélyt.” A Személyt pedig nem tudjuk saját képünkre formálni, nem tudjuk éppen aktuális elvárásaink 
szerint alakítani. Ő biztos sarokpont. 
Talán ez a gyökere annak, hogy vannak, akiknek a karácsony gyönyörű ünnep, és vannak, akik alig 
várják, hogy túl legyenek rajta. A karácsony igazából nem a tárgyi ajándékokról szól, nem a feldíszí-
tett lakásról, nem az égőkkel teleaggatott fáról. Személy és személy közötti kapcsolatról. Bármilyen 
egyszerű lehet a karácsonyi asztal, ha a körülötte ülők szeretettel néznek egymásra, és roskadozhat 
finomságok alatt, ha a körülötte ülők nem egymásra figyelnek, hanem csak az okos eszközeiket nyo-
mogatják. Lehet, hogy csak jelképes ajándékot adunk egymásnak, de ha azt csupa figyelemmel és 
szeretettel tesszük meg, akkor kivirul a másik személy. Azt hiszem, karácsonyt nem véletlen nevezik 
a szeretet ünnepének. Csakhogy ez nem tárgyiasított szeretet, hanem mélyen átérzett, ahol a másik 

Karácsony és szívünk vágyai
Mottó: „Balga vágyak helyett többet ér, ha megérted, amit kell, s jókor vagy jó helyen.”

     Kowalsky meg a Vega
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személye és létezése fontos és értékes számomra. Ez az az alapvető vágy, aminek a beteljesülését 
keressük karácsony ünnepén: szeretve lenni és érezni, hogy fontos és értékes vagyok a másik ember 
számára. Ennek lehet jele az ünnepi asztal és az ajándékok is. De ahol a belső vágy nem teljesül, csa-
lódás és beteljesületlen várakozások maradnak, fájdalmas üresség. Érezzük, hogy valami történhetett 
volna, de nem történt meg.

Egy keresztény ember számára pedig az ünnepi asztal nemcsak a családról és a vendégekről szól, 
hanem egy másik Személyről: ott van az Ünnepelt is. Mi az ünnepi asztalra kihelyezünk egy terítéket 
Jézus számára is. Egy ikont Betlehemről, ég az ikon előtt egy gyertya, és amikor az étkezés előtti 
imát mondjuk, tudjuk, hogy Ő is velünk van. Az Ünnepeltet ünnepeljük, s közben az asztal körül ülő 
emberek is örülnek egymásnak. A keresztény ember Isten által (is) megérzi, hogy szeretett és értékes 
ember. Karácsonykor különösen is érzem, hogy Isten értem lett emberré, mert ennyire szeretett en-
gem és ennyire értékes vagyok a számára. 

Őszinte szeretetben és figyelmességben gazdag áldott karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!

M. Teréz nővér
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Rohanó világban élünk. Mindenki küzd a pén-
zért, munkáért, hogy a mindennapi életet bizto-
sítani tudja maga és családja számára. 

Szorongunk, stresszelünk és arra sincs idő, hogy 
néhány jó szót váltsunk egymással. Ez elsősor-
ban a nagyvárosokban észlelhető, de már a vidé-
ken élők is zárkózottabbak, mint régen.

A választások is ellentéteket szültek, melynek 
következtében barátságok bomlottak fel, csalá-
dok fordítottak egymásnak hátat, ez elkeserítő.

Ekkor tűnt fel a médiában egy kisfiú, Zente és 
kétségbeesett szülei. Gyermekük meggyógyul-
hat, ha 700 millió forintot előteremtenek a ke-
zelésére.

....és megint a pénz és egy gyermek élete a tét. 

Nagyon megérintett, de néhány nap leforgása 
alatt össze is gyűlt számukra a szükséges összeg.

Felhívták az emberek figyelmét, hogy egy eny-
ingi kisfiú, Levente ugyanezzel a betegséggel 
küzd, gerinc eredetű izomsorvadással (SMA). 
Ráadásul nagyon kevés idő maradt összegyűjteni 
a kezeléshez szükséges pénzt, hiszen csak 2 éves 
korig adják be az Amerikában szabadalmaztatott 
Zolgensma génterápiás gyógyszert.

Akkor már éreztem, hogy nincs mese, írok, ké-
rek, szólok, és minden követ megmozgatok.

Persze ezzel nagyon sokan így voltunk.

LEVENTE IS MEG FOG GYÓGYULNI! 
A pénz nem lehet akadály.

Köszönöm a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub-
nak, hogy a „Tök jó napon” Leviért kampányol-
tak. Az ő gyűjtésüknek köszönhetően 50 000 Ft-
ot sikerült átutalni Levi alapítványának.

A Szilfa Óvoda vezetője, Zsobrák Marika is 
azonnal igent mondott a kezdeményezésre.

Ő 27 000 Ft-ot utalt Levike számlájára, melyet 
szülők, dolgozók tettek a kihelyezett perselybe. 

A Hanák ABC is csatlakozott. A boltban persely, 
plakát került kihelyezésre. Hanákné Kelemen 
Ágnes és Hanák Attila felkerekítették a befolyt 
pénzt és 10 000 Ft-ot utalhattam át Levi család-
jának.

Itt szeretném megköszönni minden név nélkül 
adakozónak azt, hogy szűkös bevételeikből is 
TUDTAK ADNI. Csodálatos emberek!

Október 30-án a Szépkilátás Bisztró is beállt a 
kampányba. Az aznap megivott kávék bevételét 
felajánlották és Csitáry-Hock Tamás könyvbemu-
tatójára biztosították a személyzetet, a helyszínt.

Tamás több mint 6 éve barátom. Pozitív kicsen-

Egy adománygyűjtés, ami egész Magyarországot 
megmozgatta: Levente lépteiért...
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gésű írásai, szeretet-energiája mindenkire gyó-
gyítóan hat. Örülök, hogy elvállalta. Ennek kö-
szönhetően 30 000 Ft-ot utaltam Levinek. Tamás 
teljes tiszteletdíját.

Nagyon szép és hangulatos író-olvasó találkozó 
részesei lehettek a jelenlévők. Ami számomra 
fantasztikus volt, az az, hogy aki belépett az aj-
tón egymás után adta a 10-20 000 Ft-okat, melyet 
akarattyai, kenesei családok, magánvállalkozók 
küldtek. Balatonakarattya polgármester asszo-
nya, a képviselők, a helyi vállalkozók, a Lila 
ABC 10 000 Ft. Ezen a napon 200 000 Ft került 
elutalásra. Hála és köszönet érte mindenkinek!

Másnap olvastam a csodás hírt, mely tudatta 
mindenkivel: összegyűlt a szükséges pénzösszeg 
Hosszú Levente gyógykezelésére. Hullottak a 
könnyeim.

Milyen jó egy irányba menni, összefogni, szeretni!

Igen, és JÓ ADNI!

Zente és Levi is meggyógyulhat. Kaptak egy 
esélyt egy jobb életre.

És ez mindenkinek köszönhető, aki nem 
fordította el a fejét, aki nem gyártott kifogásokat, 
aki MERT ÉRZÉKENY LENNI.

És teljesen mindegy, hogy 100 FT-ot dobott a 
perselybe, vagy sok ezret utalt, hiszen van aki-
nek a 100 Ft is jóval többet jelent, mint másnak a 
100 000 Ft. (Ne érezzen emiatt senki lelkiismeret 
furdalást!)

Szívből kívánom, hogy tartsuk ébren magunk-
ban ezt az érzékenységet, nézzünk bátran egy-
más szemébe, szívébe, és ami nagyon fontos: 
merjünk segítséget kérni, ha szükséges! Hiszen 
semmi változás nem lett volna ennek a két kisfi-
únak az életében sem, ha szüleik nem fordulnak 
segítségkérésükkel a nagyvilághoz. 

Tudatosan kerültem a politizálást, a negatív meg-
jegyzéseket is elengedtem a fülem mellet, mikor 
elkezdtem a gyűjtést, mert mindenkinek meg kell 
érteni, hogy nagy dolgokat csak erős hittel, ten-
ni akarással, tettekkel lehet megvalósítani és egy 
percig sem szabad meginogni.

Gondoljunk bele, hol tartana ez a világ, ha tudó-
saink, művészeink nem valósították volna meg 
már sok százszor a LEHETETLENT?

És zárásképp egy gondolat Szent Ágostontól:

„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel 
van tele. A szeretethez nem kell teli erszény.”

További szép őszi napokat kívánva: 
PerGéné rozs Veronika
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Tisztelt Akarattyaiak!

Szeretném megköszönni mindazon lakosoknak, 
nyaralóknak, képviselőtársaimnak, és a hivata-
lunknak, akik támogatásukkal segítették nem-
csak az elmúlt 5 év képviselői, hanem a korábbi 
Leválási Bizottságban végzett munkámat. Az el-

múlt majd tíz esztendőben jó szívvel és felelős-
séggel szolgáltam Akarattyát. Bízom Akarattya 
fejlődésében, amelynek elősegítésére civilként 
továbbra is tevékenykedni fogok minden erőm-
mel, tudásommal.       Hajrá Akarattya!

ránky Péter

Mint ahogy az ismert, egyesületünk kérdőívet 
tett közzé, amely – többek között – megjelent a 
2019. szeptember-októberi Akarattyai Naplóban 
is. Valamennyi kérdésben, továbbá a 2020. évi 
együttműködés és a rendezendő programok ese-
tében is szeretnénk egyeztetni az önkormányzat-
tal. Elnökségünk ezt az egyeztetést 2020. január 
második felére tervezi. 

Elnökségünk a 8/2019 (XI. 8.) számú határozat-
tal úgy öntött, hogy örömmel veszünk fel 13 új 
tagot, és sajnálattal kizárunk 20 főt tagjaink so-
rából. A kizárások azokat érintették, akik 2017-
ben fizetettek utoljára tagdíjat.

A kérdőíveket alaposan kiértékeljük és az ered-
ményt honlapunkon megtalálhatják majd, várha-
tóan január első felében.

Idén az első Ádvent megszervezése egyesüle-
tünk feladata, ebben az ügyben Thury Zsuzsival 
tartjuk a kapcsolatot. 

A 2020. évi programok megbeszélését az önkor-
mányzattal való egyeztetés utánra, tehát 2020 
februárjára halasztjuk. 

Amiről szó esett még:

- Trianon emlékmű: Az Akarattyai Napló 2019. évi 
decemberi számában olvashatják felhívásunkat. 
- Digitális séta: felmérjük a jelenleg kihelyezett, 
de elavult szövegű táblákat, és új táblákkal frissí-
tenénk környezetünket.
- A vízparttal kapcsolatban felmerült, hogy sze-
retnénk megismerni a Partalja Egyesület és az 
önkormányzat véleményét.  Ezek ismeretében 
alakítjuk ki saját álláspontunkat. Az egyesület 
részéről a témával Ránky Péter foglalkozik. Ha-
táridő. 2019.11.22.
- Egyesületünk megkapta a kiadási jogot a „Fa-
lukönyv - Akarattyai találka” című kiadványra a 
Karát Alapítványtól. A pályázathoz ajánlatokat 
szereztünk be, amelyek alapján pályázatot ad-
tunk be a Bethlen Gábor alapítványhoz a megva-
lósításra. 2,7 millió Ft értékben.
- Felmerült a honlap módosításának kérdése. 
Könnyebben áttekinthető és a saját programjaink 
iránt nagyobb érdeklődésre számot tartó felület 
kialakítását tervezzük.
- Megérkezett „A megye 7 csodája” táblánk.
A részletes jegyzőkönyv honlapunkon megte-
kinthető. 

ránky eMőke

Köszönet

Beszámoló a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
2019. november 8. napi elnökségi üléséről
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Varga Adél talpreflexológus, kinesio tape 

terapeuta volt a vendégünk!
A nagyszerű előadás során sok hasznos gyakor-
lati tanáccsal lettünk gazdagabbak, rengeteg kér-
désünkre kaptunk választ, miközben a kezünkön 
tanultuk a különböző fogásokat, hogy mit, hol 
masszíroznunk.   
Adél szavait idézve „A reflexológia a test ön-
gyógyító folyamatainak beindítása. Testünkön az 
idegpályák az agytól a talpig futnak. A talp egy 
jelzőberendezés, amelyen egy betegség előjeleit 
már akkor felfedezhetjük akár, amikor ez a még 
nem is jelentkezik tünetként. Az egész szervezet 
tükröződése még testünk több területén is megta-
lálható (pl.: kézen, arcon, fülön stb.), azonban a 
talpon, a mérete miatt, jobban kitapinthatóak az 
egyes szervek és könnyebben kezelhetőek.
A talpunkon több mint 70 000 idegvégződés ta-
lálható, ezért szakszerű tudással innen az egész 
testünk elérhető. A talpon úgynevezett reflexzó-
nák találhatóak. Ha ezeket a zónákat megfelelő 
nyomással, masszázzsal ingereljük, az idegpá-
lyákon keresztül a vegetatív idegrendszer kor-
rekciót hajt végre szerveinkben, növelni tudja a 

hozzá rendelt szerv vérbőségét, javítja az anyag-
cseréjét, a nyirokkeringését, a sejtek oxigén fel-
vevő képességét serkenti, ezáltal segíti a szerve-
zet öngyógyító erejét.”
Adél elmesélése alapján a talp- kézreflexológia 
mellett sok mindent megtudtunk a talpelemzés-
ről is, ami főleg a jellemünk, egyéniségünk meg-
ismerésében segít. 
Egy rövidke időre a természetes, tiszta illóolajok 
jótékony hatásainak, illatainak csodálatos világá-
ba is bepillantást nyerhettünk.  
Az egészségükért tenni akarók lelkes csapata saj-
nálattal vette tudomásul, hogy elszaladt az idő, 
pedig még sokáig elhallgatták volna Adél kedves 
szavait. 
Tervezzük, hogy folytatjuk az előadássorozatot, 
az „illóolajokkal”.  
A jó hangulathoz az étterem kellemes légköre is 
nagyban hozzájárult. Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani a Szépkilátás Bisztró dolgozóinak a 
terem elrendezéséért, a készséges kiszolgálásért. 

  tHury attiláné

NABE  csoportvezető 

A Szépkilátás Bisztróban
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Végre eljött az év talán legszebb, legbensősége-
sebb időszaka, a várakozás ideje: Adventum Do-
mini. Pilinszky így fogalmaz: az advent lényege 
szerint ez várakozás arra, Aki van. Ez az elcsen-
desedés, baráti beszélgetések ideje. 
Immár tradicionálisan a Rákóczi parkban, a kör-
színpadnál jöttünk össze az első gyertya meg-
gyújtására. 

Előbb szívhez szóló történetet hallottunk plébá-
nos urunktól, dr. Balázs Páltól.
Majd Evans Ildikó útjára indította a Sétáló Bet-
lehemet az első családnak. A kezdeményezésben 
tavaly részt vett családok között kellemes baráti 
beszélgetések, sőt barátságok is alakultak. 
Hámori Zsófi Tóthárpád Ferenc „Ugye, hallod 
szavam?” című versét adta elő, nagyon kedvesen. 
Azután Pálinkás Feri barátunk tolmácsolta ad-
venti gondolatait.  Móra Ferenc  A pillangók ki-
rálya című meséjét mondta el a hitről, szeretetről, 
reményről. 
A meghitt beszélgetéseket kiválóan segítette az 
ünnepet rendező Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület lilahagymás zsíroskenyér kínálata. A 
harapnivalókat finom sütemények egészítették 
ki. Természetesen nem hiányzott a forralt bor és 
a tea sem.
Jól éreztük magunkat, gondolom, mindannyiun-
kat megszólított az Advent lényege, amit Márai 
így írt meg: „Van-e érzés, mely forróbban és 
sejtelmesebben megdobogtatja az ember szívét, 
mint az ünnep és a várakozás izgalma?” 

kardos éVa

Advent első vasárnapját ünnepeltük Akarattyán
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Advent 2. vasárnapja

Balatonakarattyán szokásosan advent minden 
vasárnapját megünnepeljük. Ebben az évben 
a 2. vasárnap jutott a Balatonakarattyai Nyug-
díjas Klub Egyesületnek, hogy megszervezze 
az ünneplést! Többször megbeszéltük, hogyan 
is fogunk készülni, mivel a programokon kí-
vül a vendéglátás is fontos része ennek az ese-
ménynek. A megállapodás az lett, hogy most 
nem közösen sütünk a kemencében, minden-
ki otthon készítette el a finomnál finomabb sü-
teményeket és hozta el a közös asztalokra!!  
Kornis György elnökhelyettes köszöntője után 
Teréz nővér méltatta az advent jelentőségét, a 
karácsonyvárás szép hangulatát.

Kalcsó Zoltánné Aranka, az egyesület elnöke 
meggyújtotta a 2. Adventi gyertyát!
Az akarattyai gyerekek nagy sikert arató és taps-
sal jutalmazott zenés táncműsora, melyet Zsapka 
Bea irányításával és betanításával adtak elő, fo-
kozta az esemény hangulatát. 

Utánuk a Balatonkenesei Szivárvány Népdal- 
kör dalait hallhattuk citera kísérettel, amelyet  
nagy taps kísért. Tanai Judit versmondása  
volt a műsor zárása. Kornis György elnökhelyet-
tes megköszönte a népes számú jelenlévőnek, 
hogy eljöttek, hogy ismét „közössé” voltunk, és 
meghívta a nyugdíjasok nevében a terített asz-
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Fonyódon tartották a IX. Balatoni 
Helytörténész találkozót

talokhoz az ott lévőket! Fogytak a finom házi 
sütemények, a zsíros kenyér lila hagymával, a 
meleg tea és a forralt bor! Nagy sikerük volt, 
remek ünnep volt, jó volt a barátokkal is talál-
kozni, elbeszélgetni! Külön érdekesség volt, 
hogy ezúttal nem csak a lányok hozták el a  
sütiket, de új tagtársunk, Kerékfy Pali is két-
féle süteményt sütött! Gratuláltunk neki. Kel- 
lenek az ilyen események, ettől erősödik közsé-
günk közössége! 
Akarattya, én ilyennek szeretlek!

kornis GyörGy

Dr. Takács Gábor ötletgazda nyomán, egy novem-
ber végi szép őszi napon tartották meg a Balato-
ni Helytörténészek IX. találkozójukat a fonyódi 
könyvtárban. Érdekesnél érdekesebb előadások 
hangzottak el a Balaton körül levő települések 
helytörténészeiről. Töreky András Nemesvi-
ta-Edericsről a Sió 1901-es szabályozásának és a 
zsilip építésének eredeti fényképalbumát találta 

meg az edericsi Afrika Múzeum Nagy Endre ha-
gyatékában, mely képeket levetített előadásában.
Láttunk régi balatonlellei képeslapokat, és meg- 
tudtuk Szebellédi Ferenc badacsonyi helytörté-
nésztől miként került a badacsonyi bazalt So-
mogyvárra, Szent László által alapított telepü-
lésre.
A soron következő X. jubileumi találkozót Bala-
tonfűzfő tartja, amint azt Szanyi Szilvia polgár-
mester asszony örömmel jelentette be. Reméljük, 
hogy több érdeklődőt vonz a következő találkozó 
a közelünkben.

ránky Péter
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Horgászverseny Akarattyán

2019. szeptember 28-án került megrendezésre 
az őszi horgászverseny, immáron negyedik alka-
lommal.
Ez a verseny is a Balatonakarattyai Balaton Ka-
puja Polgárőr Egyesületen belül zajlott, amit La-
dányi Imre alelnök, mint főszervező bonyolított 
le, akárcsak az előzőeket. Kedvezett a verseny-
zőknek a horgász szerencse, voltak, akik kiemel-
kedő mennyiséget fogtak, mondhatnám úgy is: 
átlagon felül.
Az első helyen 20 kg nettó súly a második helyen 
14 kg a harmadik helyen 11 kg volt az össz. töme-
ge a kifogott halaknak.
Mint minden versenyen most is finom ebédet fő-
zött Papp István, aki szakácsként dolgozik. Nagy 
köszönet Neked Pista!
Most is van kinek köszönetet mondani: például 
az innivalót, az evőeszközöket, a kenyeret, mint 
eddig is a Lila ABC vezetői: Ginál Mátyás és Gi-
nál Hajnalka adományozták. Köszönjük szépen 
kedves Mátyás és Hajnalka! 
Köszönet jár még Erdélyi Istvánnak, aki több-
szörösét fizette a nevezési díjnak. Amivel az aka-
rattyai polgárőrséget támogatta. 

Köszönjük szépen Pista!
Köszönet jár polgárőr társaimnak (Okolicsá-
nyi-Kuthy Dezsőné, Okolicsányi-Kuthy Hajnal-
ka, Cserép Péter) is, akik a főzésnél és a mérleg-
elésnél, illetve ahol kellett mindenhol segítettek.
Köszönjük szépen Varga Péternek a lepsényi Hor-
gászbolt tulajdonosának a támogatást: 15 000 Ft 
értékben kaptunk tőle halcsalit. Köszönjük szé-
pen Péter!
A végére nem maradt más hátra, mint az ered-
ményhirdetés: 

1. Gáspár Tamás
2. Németh Róbert
3. Bagi Zoltán

Értékes ajándékokat adott át Ladányi Imre 
alelnök úr a nyerteseknek.
Köszönjük szépen mindenkinek, akik a részvé-
telükkel támogatták a Balatonakarattyai Balaton 
Kapuja Polgárőr Egyesületet!
Szevasztok, találkozunk 2020 tavaszán a Csókási 
János emlék horgászversenyen.
(70 000 Ft került a polgárőrség számlájára, ugyan- 
úgy mint tavasszal) 

ladányi iMre 
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Kelet-Afrikai úti beszámoló a Balatonakarattyai 
Nyugdíjas klubban

A nyugdíjasok meghívására dr. Varga József 
főorvos tartott filmvetítéssel egybekötött él-
ménybeszámolót a Szépkilátásban.
Az eredeti expedíció 1886-88 között történt. 
Zanzibárról indult és a mai Tanzánia és Kenya 
területén zajlott. Gróf Teleki Sámuel (Samu) 
(1845-1916) Sáromberkén született Erdélyben. 
Debrecenben, Göttingenben és másutt is tanult 
Európában. Rudolf trónörökös baráti köréhez 
tartozott. Felkészülten indult Afrikába, arra a 
területre, ami még fehér folt volt a földrész tér-
képén.

Eredményei: felfedezte és feltérképezte a Rudolf 
(ma Turkána) és Stefánia (ma Csev-Bahir) tava-
kat, a róla elnevezett 640 m magas Teleki vul-
kánt, mely éppen működött. Először volt a hóha-
tárnál a Kilimandzsárón (később Hans Mayer az 
ő útmutatása alapján jutott fel a csúcsára).
Őrzi a nevét a Kenya hegyen egy nagyon hosszú 
völgykatlan, továbbá több magashegyi növény 
is róla kapta nevét (Senéció és Lobélia). 
Valódi felfedező, sokoldalúan képzett tudós volt, 
akit azonnal felvettek az egyiptomi és később 
több európai nemzeti földrajzi társaság tisztelet-
beli tagjának. 
Az expedíció 40 kg aranyába került a grófnak. 
Nagy jelentősége volt, hogy a felfedezéseit nem 
követte gyarmatosítás, ezért maradt meg a neve 
a térképeken, nem afrikanizálták, mint  a többi 
felfedezőről elnevezett földrajzi neveket.
Útjukat megörökítette Ludwig von Hönel sorha-
jó hadnagy, aki útitársa volt a grófnak.
A fényképeket is ő készítette.
100 évvel Teleki után Magyar Tudományos Af-
rika Expedíció indult hazánkból, 1987. decem-
ber 17. - 1988. június 18. között.
A 10 fős expedíció magyar kutatókból állt. Az 
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expedíció tagjai voltak Gábris Gyula földrajz 
professzor, Lerner János és Pokoly Béla térké-
pészek, Juhász Árpád geológus, Galácz András 
őslénytan professzor, Sárkány Mihály kulturális 
antropológus, Füsi Nagy Géza nyelvész, Kuba-
sek János muzeológus, Pócs Tamás akadémikus, 
növénytan szakértő, Vojnics András entomolo-
gus (ízeltlábúakkal foglalkozik), Sárány József 
természetfilmes.
Varga főorvos úr orvosként szolgálva vett részt 
az expedícióban.

Az expedíció 100 évvel Teleki után (napra pon-
tosan 1988. március 5-én látta meg a Rudolf ta-
vat) végigjárta a gróf útját, majd tovább végezte 
küldetését Burundiban, Ruandában és Zairében 
(ma Kongó).

A főorvos úr által levetített film Teleki grófról 
és Kelet-Afrika lakóiról szólt. Az akkor készült 

6 részes filmből a nyugdíjas klub tagjai két részt 
néztek meg. A filmet a Natúra Stúdió készítette 
és ez a film díjat nyert Olaszországban a termé-
szetfilm fesztiválon a 80-as évek legvégén.

A beszámolót a főorvos úr írása alapján leje-
gyezte:

ránky Péter
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Közgyülés

Mivel törvényi kötelezettség, 2019. novem-
ber 25-én a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub 
Egyesület megtartotta közgyűlését a Szépkilátás 
Klubban.

 Revuczky Karionnak és csapatának köszönjük a 
lehetőséget és segítséget.

A napirendi pontok a következők voltak:

1. Az elnökség beszámolója, amelyet Kalcsó Zol-
tánné Aranka terjesztett elő, melyet egyhangúlag 
elfogadott a 32 tagból jelen lévő 22 tag.

2. Walterné Zsuzsi beszámolt anyagi helyzetünk-
ről, pénzügyi tevékenységünkről, ami megfelelő-
nek mondható. Köszönjük a gondos könyvelést!

3. Egyéb napirendi pontok alatt a jövő évet pró-
báltuk megtervezni, záporoztak az ötletek.

Az ülés levezetését Fürdősné Éva segítette jogi 
tanácsaival.

Az ülés levezetését Kalcsó Aranka vállalta  
magára.

A jegyzőkönyv vezetését Kerékfy Pali tagtár-
sunk vállalta el.

A jelölteket és a jegyzőkönyv-hitelesítőket a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta.

A napirendi pontokat egyenként a közgyűlés 
meghallgatta és elfogadta őket, egyhangúlag.

A lezárás után kötetlen beszélgetés következett, 
majd előre néztünk, megbeszéltük az előttünk 
álló Mikulás ünnepet a gyerekekkel, majd az ál-
talunk szervezett második ádventi ünnepet.

December 16-án megtartjuk a szokásos évbú-
csúztatónkat a Degesz Étteremben (Később erről 
külön beszámolunk).

Kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánunk 
minden kedves Barátunknak!

kornis GyörGy
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Színházban 

És a busz jött, mert megrendeltük! Aktív nyug-
díjasaink, külsősökkel kiegészülve, ismét úgy 
döntöttek, hogy nem csak a testi, de a szellemi 
táplálék is kell! Külön buszt rendelve majd negy-
venen indultunk el Veszprémbe a Petőfi Színház 
előadására. (Mivel az előadás este 10-kor ért 
véget, ezért volt szükség külön buszra!) A busz-
költséget mindenki maga fedezte, de megérte a 
kapott élmény. 

Menet közben, miközben Aranka kiosztotta a je-
gyeket, Zsuzsi pedig „kasszírozott”, a találkozás 
örömén jó hangulatú beszélgetés, viccelődés zaj-
lott.

A színház büféjében többen egy üdítővel készül-
tünk az előadásra.

A történet valós tényeken alapul, az 1848-49-es 
szabadságharc eseményeit dolgozza fel egy ro-
mantikus történeten keresztül, Huszka Jenő na-
gyoperettjének interpretálásával.

A szereplők nagy átéléssel játszottak, sem zenei, 
sem színészi teljesítményük nem hagyott kívánni 
valót! A nézőközönség hosszas visszatapsolással 
köszönte meg fergeteges játékukat.

Ismét bebizonyosodott, hogy a Veszprémi Szín-
ház több évtizedes munkáját hálás nézők becsü-
lik s tisztelik!

(Magánmegjegyzés: Mivel feleségemmel Veszp-
rémbe jártunk egyetemre, nekünk megadatott, 
hogy láthattuk Latinovits Zoltánt, sőt személyes 
találkozón is részt vehettünk, máig szóló, és ma-
radandó élmény!)

Reméljük, még sok kiváló előadásra mehetünk, 
közösen.

Hazafelé a buszon még sokáig értékeltük ezt a 
szép élményt!

kornis GyörGy
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A Balatonakarattyai Magaspart egy a megye 
7 Természeti Csodája közül

A Szilfa Óvodában
4 Évszak 

(Gryllus Vilmos dalaival) Óvodák kedvenc műsora, ismert dalokkal és kedves bábszereplőkkel. 

Talán ez év július közepe táján hirdette meg a 
Veszprémi Napló a „A megye 7 csodája” játékát, 
amely megyénk legszebb geológiai jelenségeinek, 
természet alkotta csodáinak felfedezésére indult.
Egyesületünk rögtön belevetette magát a jelö-
lésbe és a szavazásba. Izgulva követtük, hogy 
éppen hányadik helyen tartunk a 20 csodála-
tosabbnál csodálatosabb színhely versenyé-
ben. Körlevélben, facebook-on és személyesen 
is buzdítottuk az Akarattyához kötődő, itt élő 
embereket a szavazásra. 
A végeredmény az alábbi: 1.) Tapolcafői Örvény- 

tó, 2.) Bakonynánai Római-fürdő, 3.) Balaton, 
4.) Somló, 5.) Úrkúti őskarszt, 6.) Cuha-völgy, 
és: 7. Balatonakarattyai Magaspart
A díjazottakat egy-egy emléktáblával jutalmazza 
a Veszprémi Napló. Egyesületünk felvállalja a 
kihelyezéssel, kapcsolattartással járó munkát, 
Önöket azonban arra kérnénk, adjanak ötletet a 
kihelyezés pontos helyére. Javaslataikat az aka-
rattyafurdo@gmail.com email címre, vagy pos-
tai címünkre: 8172. Balatonakarattya, Batsányi 
J. u. 43. küldjék. Gratulálunk Akarattya!

ránky eMőke ügyvezető

Óvodák kedvenc műsora, ismert dalokkal és ked-
ves bábszereplőkkel. 
Karácsonyi meglepetésként ajándékoztuk az 
akarattyai óvodásoknak az interaktív, ÉLŐ kon-
certet. A gyerekek izgatottan várták az előadást. 
A nagyszerű előadók a teljesen elbűvölték Őket, 

nagy sikert aratva a gyerekek körében. Az ovisok 
bátran és aktívan vettek részt az előadás során, 
énekeltek, tapsoltak, nagy volt a vidámság. 
Reméljük, hogy vidám, örömteli perceket, felejt-
hetetlen élményt szereztünk Akarattya kis óvo-
dásainak.
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Balatonakarattyai 
Fürdőtelep 
Egyesület

Egyesületünk ez év októberében kérdőívet küldött ki tagjai számára, és megkerestük a helyi civil 
szervezeteket, az itt élőket, és a kérdőívet az Akarattyai Napló is megjelentette. A kérdések között 
első helyen szerepelt a Trianon emlékmű felállítása. Mivel a válaszolók jelentős része anyagilag 
is szívesen támogatná egy Trianon emlékmű felállítását a 100 éves évfordulóra, így egyesületünk 
elhatározta a terv megvalósítását.

Alapos és átgondolt keresés után a Bojáskő Kft. ajánlatát találtuk legalkalmasabbnak arra, hogy  
művét ünnepélyesen elhelyezzük a centenáriumon: 2020. június első hétvégéjén. A hely kiválasztásában 
az önkormányzattal szeretnénk együttműködni.

A trianoni emlékmű várható bekerülési ára 1,7 millió forint, amit egyesületünk közadakozásból kíván 
finanszírozni.

Kérjük, járuljon hozzá Ön is a Trianon emlékmű megvalósításához!

A közeljövőben szeretnénk személyesen megkeresni az Akarattyáért áldozatra kész adományozókat, 
azonban adományaikat várjuk a 11712004-20074360 sz. számlánkra is, „Trianon emlékmű” 
megjegyzéssel. Ezennel informáljuk azon adományozókat, akik cégen keresztül támogatnák az em- 
lékmű felállítására irányuló erőfeszítéseinket, hogy egyesületünk adóalap-csökkentő igazolás ki-
állítására jogosult. 
Amennyiben legkésőbb 2020. év februárjában a művet megrendeljük, a kívánt május végi határ- 
idő betartása biztosított. Akkor szabad felelős megrendelést tennünk, ha a kívánt összeg legalább 
kétharmada összegyűlik. 

Kérjük tehát mindazokat, akik fontosnak tartják Balatonakarattya fejlődését, szépülését, támo- 
gassák az emlékmű tervünk megvalósítását!  Az adományozók nevét – ahogy a II. Rákóczi Ferenc 
mellszobor esetében is tettük – fel szeretnénk tüntetni.
Balatonakarattya, 2019. december 1. 

Balatonakarattyai 
FürdőTelep egyesüleT elnökség

Tisztelt Akarattyaiak, Tisztelt Adományozók!

SZÉKHELY: 8174 BALATONKENESE, RÁKÓCZI ÚT 6.
LEVELEZÉSI CÍM. 8172 BALATONAKARATTYA, BATSÁNYI JÁNOS UTCA 43.

akarattyafurdo@gmail.com ●  https://akarattyafurdo.wordpress.com 
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Egészségprogram

2019.december 10-én 17 órakor az Akarattya klubban 
(Szépkilátás Bisztró) Dr. Szikszai Adél és Götz Nor-
bert a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda szer-
vezésében tartott előadást és újraélesztési interaktív 
bemutatót.

Dr. Szikszai Adél (urológus szakorvos, SBO-n és Or-
vosi Ügyeletben dolgozó orvos) előadásában szó volt 
az egészségügyi ellátó rendszer működéséről. Többek 
között arról, hogy milyen állapotok esetén és hogyan 
kell azonnal mentőt hívni, milyen problémákkal lehel 
az orvosi ügyelethez fordulni (Balatonalmádi, Petőfi 

S. u. 2-4, Tel: 88/ 412-104) és mi a feladata a sürgős-
ségi osztálynak (Veszprém Kórház SBO). Elmondta 
azt is, hogy mit tartalmazzon a házi patika.

Ezután Götz Norbert mentőápoló részletesen beszélt 
arról, hogyan kell megállapítani eszméletlen beteg 
esetén, hogy haladéktalanul újraélesztést kell kezdeni 
(laikusként is!). Elmondta, hogy segélyhívás esetén a 
mentődiszpécser a mentő kiérkezéséig telefonon le-
vezényli a szükséges tennivalókat, majd ambu-babán 
bemutatta a laikus, eszköz nélküli újraélesztés techni-
káját. Az előadás és bemutató után a résztvevők ma-
guk is kipróbálhatták az újraélesztést az ambu-babán 
(ez egy olyan szemléltető eszköz, ami folyamatosan 
értékeli az alkalmazott mellkaskompresszió és a léle-
geztetés hatékonyságát). 

A rendezvényen szép számú érdeklődő sok hasznos 
információval és az EFI ajándékával térhetett haza.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett a szer-
vezésben és lebonyolításban, hogy ez a rendezvény 
létrejöhetett.

Köszönjük az rendezvényre látogatóknak az aktív 
közreműködést.

dr. détár Bianka
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Szerkesztőségi oldal

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 kapható az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint 
e-mail cím megadása esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levele-
ző listára, és körlevélben elküldjük. A lap letölthető a www.balatonakarattya.hu honla-
punkról is. Újságunkat megtalálja a következő helyeken: Hanák ABC, Vollár Zöldség-
bolt, 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

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.

Az Akarattyai Napló terjesztése

Megrendelés: 
hivatal@balatonakarattya.hu
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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
………………………………………..
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:  18.00–19.00
Kedd-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:
Siófok︎☎ 80/240-240
…………………………………………
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, 06 20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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Kép: Karácsony – illusztráció

Móra lászló: 
Karácsonyi csengő

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra. 

Áldott, Békés Karácsonyt Kíván
Balatonakarattya Község Önkormányzata!


