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Köszönjük minden választó-
nak október 13-án, az Önkor-
mányzati választáson való 
részvételt, és külön köszön-
jük azoknak, akik települé-
sünk töretlen fejlődése érde-
kében szavazatukkal minket 
támogattak! A következő öt 
évben is azon leszünk, hogy 
Akarattya minden polgárá-
nak az érdekeit figyelembe 
vegyük és Balatonakarattya 
a Balaton legszebb, legélhe-
tőbb településévé váljon. 
A csapattal összefogva dol-
goztuk végig a kampányt 
és sikert értünk el, hiszen 
mindenki bekerült a képvi-

Tisztelt Akarattyaiak!
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1. Matolcsy Gyöngyi polgármester
2. Kerékfy Pál polgármesterjelölt

274 szavazat 51%
263 szavazat (49%)

1.	 	Dr.	Détár	Bianka	képviselő 296 szavazat 55%

2.	 Rozs	Péter	képviselő 257 szavazat 47,8%

3. Fürdősné	Dr.	Endrődi	Éva	képviselő 257 szavazat 47,8%

4.	 Dr.	Imrédy	Szabolcs	képviselő 240 szavazat 44,6%

5. Farkas Sándor képviselőjelölt 199 szavazat (37,0%)

6. Dr Rózsás Attila képviselőjelölt 194 szavazat (36,1%)

7. Vatics Erzsébet képviselőjelölt 190 szavazat (35,3%)

8. Horváthné Winkler Klára képviselőjelölt 145 szavazat (27,0%)

9. Kovács László képviselőjelölt 132 szavazat (24,5%)

10. Háromszéki Péter képviselőjelölt 65 szavazat (12,1%)

11. Enzsöl Gábor képviselőjelölt 45 szavazat (8,4%)

12. Siminszky Attila képviselőjelölt 21 szavazat (3,9%)

1.	 FIDESZ-Kereszténydemokrata	Néppárt 297 (58,2%)

2. Momentum Mozgalom 76 (14,9%)

3.  Demokratikus Koalíció 73 (14,3%)

4. Magyar Szocialista Párt 23 (4,5%)

5. Mi Hazánk Mozgalom 22 (4,3%)

6. Jobbik Magyarországért Mozgalom 19 (3,7%)

Köszönjük még egyszer minden akarattyai választónak a szavazást! Köszönjük, hogy a többség újból 
bizalmat szavazott nekünk.
Matolcsy Gyöngyi, Dr. Détár Bianka, Fürdősné Dr. Endrődi Éva, Dr. Imrédy Szabolcs, Rozs Péter

selő-testületbe. Balatonkenese új polgármestere a választás éjszakáján eljött és személyesen gratulált 
a megválasztott testületnek, ezt a szép gesztust köszönjük neki, és még egyszer gratulálunk a kenesei 
polgármesternek és a megválasztott képviselőknek. 

Az	október	13-i	Önkormányzati	választáson	Balatonakatattya	szavazásának	eredménye:

Választói névjegyzékben szereplők száma: 847 fő, választáson megjelent: 543 fő (64%), 6 érvénytelen 
szavazat a polgármester szavazáson, 5 érvénytelen szavazat a képviselő szavazáson, és 32 érvényte-
len szavazat a megyei listán:



Önkormányzat 2019. szeptember–október

4

Köszönöm szépen, hogy bizalmat szavaztak 
nekem az idei önkormányzati választáson, és 
képviselőként dolgozhatok Akarattyáért, Önökért 
a jövőben.
Férjem, Fürdős Mihály születése óta él telepü-
lésünkön. Több évtizeden keresztül és jelenleg 
is a polgárőrség munkájában vesz részt. Én pe-
dig házasságkötésünk óta, 28 esztendeje lakom 
itt és ügyvédi praxist folytatok 1992-től kezdve. 
Gyermekünk Fürdős Gergely is itt nevelkedett 
születésétől fogva. Megszerettem ezt a kedves, 
csöndes, szép parkkal, strandokkal rendelkező és 
gyönyörű természeti adottságokban bővelkedő 
települést. Nagy kedvvel veszek részt több civil-
szervezet munkájában: a NABE, a Balatonaka-
rattyai Fürdőtelep Egyesület, a Katolikus Kari-
tász, és a Patrónus Állatvédő Egyesület számíthat 
rendszeres közreműködésemre. A 2002-2010-ig 
terjedő időszakban láttam el képviselői feladato-
kat településünkért, és több éven keresztül vol-
tam a részönkormányzat vezetője, ezért a képvi-
selői tisztséggel járó tevékenység nem ismeretlen 

előttem. Ebben az időben valósult meg - a Bala-
tonakarattyai Fürdőtelep Egyesület segítségével 
- a körszínpad lefedése és felújítása, amely a mai 
napig optimális helyszín a rendezvényeink lebo-
nyolításához.
Azért döntöttem úgy, hogy képviselőként jelölte-
tem magam, mert önállósodásunkat követően az 
elmúlt öt évben nagy örömmel és büszkeséggel 
tapasztaltam, hogy milyen sikeres és eredményes 
fejlődés valósult meg Balatonakarattyán az önkor-
mányzat munkája nyomán.  Úgy gondoltam, hogy  
a további évek érdemi munkájában én is szívesen 
részt vennék. Megtiszteltetés számomra, hogy 
Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonnyal és 
képviselőtársaimmal együtt az Önök akaratából 
Balatonakarattya fejlődéséért tevékenykedhetek. 
Bízom abban, hogy jogi ismereteimet és koráb-
bi helyi képviselői tapasztalataimat településünk 
szolgálatába tudom állítani. Elsődleges célom az 
elmúlt 5 évben elért eredmények és értékek meg-
őrzése, a település töretlen fejlődésének elősegí-
tése, és a lakosság érdekeinek érvényesítése.
Tisztelettel és köszönettel:
 

Fürdősné dr. Endrődi éva 
önkormányzati képviselő

Tisztelt Akarattyaiak!

Készítette: Hamar-Kovács Bence
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„Minél több homokszem pergett le életünk homok- 
órájából, annál tisztábban látunk át rajta”
          (Niccolo Machiavelli)

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az 
idősek világnapját, azóta minden év október 
1-én megemlékezünk a Föld mintegy hatszáz-
millió lakosáról.

Az önkormányzat az idén is hajókirándulásra vit-
te a település szépkorú lakosait.

Idősek	Világnapja	2019.	10.	01.

„Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, 
pedig még nem is leszek az, kérlek, légy hozzám 
türelmes és próbálj megérteni.

Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen 
felöltözni, légy türelmes. Jussanak eszedbe azok 
az idők, amikor én tanítottalak erre!

Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismétlem 
ugyanazt a dolgot, ne szakíts félbe, hallgass vé-
gig. Amikor kicsi voltál, ezerszer kellett elolvas-
nom ugyanazt a mesét, míg el nem aludtál.

Ha nem akarok megmosakodni, sem ne szégye-
níts meg, sem ne feddj meg érte. Jusson eszedbe 
az a millió ötlet, amit kitaláltam, hogy rá tudja-
lak venni a mosdásra.

Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a techni-
kai újdonságokkal kapcsolatban, adj elég időt, és 
ne nézz rám gúnyos mosollyal. Megtanítottalak 
sok mindenre: hogy egyél jókat, öltözködj szé-
pen, hogy hogyan nézz szembe az élettel.

Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesz-
tem beszélgetésünk fonalát adj gondolkodási 
időt, hogy eszembe jusson. És ha még sem sike-
rül megtennem, ne légy ideges, és ami a legfon-
tosabb, az nem a mondanivalóm, hanem az, hogy 
veled legyek, és figyelj rám.

Ha valaha nem akarok enni, ne erőltesd. Jól tu-
dom, hogy mikor kell ennem és mikor nem. Ha 
gyenge lábaim nem engednek sétálni... nyújtsd a 
kezed. Ugyanúgy, ahogy azt én tettem, amikor te 
tanultál járni.
És amikor egy napon azt mondom neked, hogy 
nem akarok tovább élni, hogy meg akarok hal-
ni, ne légy dühös. Egyszer ezt is meg fogod ér-
teni. Próbáld meg megérteni, hogy a koromat 
nem megéltem, hanem túléltem. Egy nap 
majd megérted, hogy minden hibám ellenére, 
mindig a legjobbat akartam neked, és hogy 
az utat szerettem volna előkészíteni neked. 
Nem érezhetsz sem szomorúságot, sem dühöt 
vagy tehetetlenséget, ha a közeledben vagyok. 
Mellettem kell lenned, próbálj meg megérteni, és 
segíts nekem, ahogy azt én tettem, amikor meg-
születtél. Segíts járnom. segíts befejezni az utam 
szeretettel és türelemmel. Megfizetlek majd egy 
mosollyal, és azzal a mérhetetlen nagy szeretet-
tel, amellyel mindig szerettelek.” 

(Ismeretlen szerző)

A fentiek szellemében küldött meghívást Bala- 
tonakarattya Község Önkormányzata a települé-
sen élő „szépkorúaknak”, egy hajókirándulásra 
invitálva őket. Mivel a Szigliget sétahajó a kene-
sei kikötőből indult, az odajutáshoz külön buszt 
is biztosítottak. Az indulásig hátralévő időt sokan 
a parton beszélgetve, ismerősöket üdvözölve töl-
tötték, élvezve a csodálatos napsütést.
A hajó elindulása után Matolcsy Gyöngyi polgár-
mester – az alpolgármesterek, és az önkormány-
zati képviselők jelenlétében – köszöntötte a közel 
80 résztvevőt. Megemlékezett róla, hogy jelenle-
gi értékeinket a nyugdíjasok munkája hozta létre, 
amelyért tiszteletet érdemelnek. Külön kiemelte 
a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub tevékenysé-
gét, amellyel folyamatosan segíti az önkormány-
zat munkáját és ezt egy gyönyörű herendi váza

Idősek	Világnapja
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és gravírozott fém emléklappal köszönték meg, 
melyet Kalcsó Zoltánné elnök vett át. Beszámolt 
a Balatonakarattyán az elmúlt 5 év során végre-
hajtott fejlesztésekről. Elmondta, hogy szeretnék 
tovább folytatni a megkezdett munkát.

Ránky Péter leköszönő képviselő, aki tovább nem  
vállalja ezt a feladatot, néhány gondolattal kiegé-
szítette az elhangzottakat és megköszönte az ed-
digi bizalmat.

Ezután Hatás Andrea művésznő operett- és nosz-
talgia dalokból összeállított műsora következett, 
nagy tetszést aratva. A műsor közben kedvesen 
felkért 1-1 férfit és táncolt vele.

A műsor után Revuczky Karion irányításával a 
Szépkilátás Bisztró szakácsa és csinos felszol-
gáló kislányai egy finom ebéddel kényeztettek 
bennünket, olyan hatalmas adaggal, hogy sokan 
– jómagam is – csak szuszogva tudtuk megen-
ni. A menü a képeken látható, az ebédet somlói 
galuska zárta.
Mindeközben a hajó Siófok előtt megfordult, de 
menet közben lehetőségünk volt gyönyörködni a 
csodálatos Balaton csillogásában, az aranyhídban, 
az akarattyai part látványában is, sokan még így 
nem is láthatták lakhelyüket, a magaspartot. A ra-
gyogó napsütés, és a jó idő sokakat a felső, nyitott 
fedélzetre csábított, itt folytatták a beszélgetést.
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A kikötés után, a kiszálláskor polgármester asz-
szony, Rozs Péter és Dr. Imrédy Szabolcs alpol-
gármesterek 1-1 üveg, az alkalomra címkézett 
borral, a lányoknak még egy szál virággal ked-
veskedve köszöntek el, további jó egészséget kí-
vánva.

A „szépkorúak” nevében köszönjük a figyelmes-
séget az önkormányzatnak, a csodálatos élményt 
az alpolgármester „ötletgazdának”, amellyel 
immár több éve megemlékeznek ezen a napon 
rólunk!

Kornis GyörGy
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Történelmünk három legkiemelkedőbb szimbo-
likus dátuma augusztus 20, március 15, október 23. 
Augusztus 20-a a Honfoglalás az Államalapítás 
és Európai beilleszkedésünk jelképe, mely kor-
szak után évszázadokig Európa egyik meghatá-
rozó hatalmaként élt nemzetünk. 
A másik két dátum (március 15, és október 23.) 
egész más vonatkozásban kiemelkedő. Mind-
kettő a nemzet szabadságáért és a társadalmi 
igazságtalanság ellen vívott harc jelképe. Mind- 

két alkalommal az ifjúság volt a zászlóvivő. 48-
ban a Márciusi Ifjak. 56-ban pedig az Egyetemi 
Ifjúság. 
1956 októberében a szegedi egyetemisták által 
meghirdetett követeléseket magáévá téve és ki-
egészítve a Műegyetemről indult a forradalom. 
Az egyetemisták menete minden pesti egyetemet 
képviselve a Bem szoborhoz, a Petőfi szoborhoz 
vonult. A tüntetőkhöz egyre többen csatlakoz-
tak és a tömeg hatalmassá duzzadt. Közben az 
egyes egyetemek ifjúsági vezetői Marján István 
őrnagy a Műegyetem honvédelmi tanszékének a 
vezetője javaslatára két öt fős csapatot alkottak 
és küldöttségként az Országházba Hegedűs And-
rás miniszterelnökhöz, illetve Piros András bel-
ügyminiszterhez mentek az ifjúság követelései-
vel. Követelték a szovjet csapatok kivonását, az 
előnytelen gazdasági szerződések (timföld ügy-
let) felülvizsgálatát, a többpártrendszeren ala- 
puló demokráciát, de alapvetően süket fülekre 
találtak. A meghallgatásuk egyetlen pozitívuma 

Ünnepélyes keretek között esküt tett az újra megválasztott testület. 
Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony megköszönte a szavazók bizalmát.

Október 23.

Esküt	tett	az	új	testület	Balatonakarattyán

Tisztelt	Ünneplő,	emlékező	Akarattyaiak!



Önkormányzat2019. szeptember–október

9

volt, hogy nem tartóztatták le őket. 
A tüntető tömeg a Parlament elé vonult köve-
telték Gerő Ernő leváltását. Az Országház er-
kélyéről Erdei Ferenc miniszterelnök-helyettes 
próbálta lecsillapítani az egész teret betöltő vi-
harosan zúgó tömeget. A tüntetők Nagy Imrét kí-
vánták hallani. A tömeg együtt skandálta „oltsuk 
le a csillagot, ne fogyasszon áramot”. Majd Sin-
kovics Imre színművész szavalata következett. 
Közben a Ferenciek terén már vér folyt. Egyik 
állatorvostan hallgató egyetemistát, Tatai Zoltánt 
géppisztolysorozat kivégezte, miközben egy se-
besült forradalmárnak akart segítséget nyújtani. 
Az elindult lavinát nem lehetett megállítani. Dőlt 
a Sztálin szobor, jött a rádió ostroma, ahol már 
kegyetlenül ropogtak a fegyverek. Másnap ki-
vonták a szovjet csapatokat a fővárosból, majd 
Gerő Ernőt a párt első titkárát leváltották és jött 
Kádár. Miközben a főváros nagy része örömmá-
morban ünnepelt, 25-én a Parlament elé vonuló 
tömegre az ÁVH-sok sortüze zúdult. Több mint 
100-an a helyszínen meghaltak és több százan 
megsebesültek. Ezután új Nemzeti Kormány ala-
kult Nagy Imre vezetésével, mely a szovjet csa-
patok kivonását, valamint az ÁVH feloszlatását 
követelte. Megalakultak a nemzeti és forradalmi 
bizottságok. Elindult a demokratizálódás. A fő-
város hangulata leírhatatlan volt. 
Október 30-án megszűnt a MDP és létrejött az 
MSZMP. Ekkor volt a Köztársaságtéri párt-
háznál a sok halottat és sebesültet követelő 
fegyveres harc is. Mindszenty hercegprímást 
kiszabadították a rétságti honvédek. 31-én koa-
líciós kormány alakult. A harcokban több mint 
2700-an vesztették életüket. A karhatalmis- 
ták az úgynevezett pufajkások véres megtorláso-
kat végeztek. Jött a statárium, sortüzek, bebör-
tönzések, internáló táborok, jogtalan bírósági 
ítéletek. Melynek eredményeként 300 embert 
kivégeztek, 30 000 ember börtönbe került,  több 
tíz ezer embert a munkahelyén, vagy lakóhelyén 
zaklattak hosszú éveken át és ami a legszomo-
rúbb több mint 250 000 ember külföldön keresett 
menedéket. 

Ami a helyi történéseket illeti csak utalnék Ma-
kai Ferenc, Márkus Zoltán, Szabó Károly, Kecs-
kés József és Taslár Tibor írásaira. 
Külön kell szólnom az emlékkövünk kapcsán Ha-
jagos Árpádról. A kő ötlete az övé volt 2006-ban 
és Mi hárman: Nyitrai Jenő, dr. Ming András és 
Jómagam csatlakozva hozzá alapítottuk e követ, 
melyhez többen csatlakoztak, hogy Akarattyán 
legyen egy emlékhely, ahol megünnepelhetjük 
azokat a csodás napokat és kegyelettel megem-
lékezhetünk hőseiről és egyszerű résztvevőiről. 
Őrizzük meg szívünk mélyén a Forradalom és 
Szabadságharc emlékét és hűek maradva hozzá 
valljuk Wass Albert szavaival (akit néhány napja 
egy nyikhaj lenácizott): 
„…És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megmérettetik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz, és csak a kő marad, 

dr. BErEy attila
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2019. augusztus 07.

1./ a Bercsényi strand ii. ütemének vizes  
Blokk felújítására kiírt feltételes közBe-
szerzési eljárás nyertesének kihirdetése.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Bercsényi strand II. ütemével 
kapcsolatosan kiírt közbeszerzési eljárásban ké-
szült lezáró jegyzőkönyvet megismerte. 

A lezáró jegyzőkönyvvel összhangban a képvi-
selő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesévé a 
Mozaik Építőipari és Kereskedelmi Kft-t (1182 
Budapest, Halomi út 108.) hirdeti ki azzal a 
felfüggesztő feltétellel, hogy szerződéskötésre a 
pályázati támogatás jóváírását követően, annak 
feltételével kerülhet sor. 

2019. augusztus 21.

1./ döntés a Balatonakarattya 3024 helyraj-
zi számú ingatlan elővásárlási jogáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a K & K Építő, Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft., mint eladók, valamint a Voice- 
force Kft., mint vevő közötti adásvételi szer-
ződésben leírt vételáron és feltételek mellett a  
Balatonakarattya 3024 hrsz-ú ingatlanra vonat-
kozó elővételi jogával nem kíván élni. 

2./ a magyar falu Program keretéBen kiírás-
ra került mfP-Bja/2019., a mfP-ötu/2019., 
az mfP-fft/2019., a mfP-kke/2019. a 
mfP-ouf/2019. és az mfP-hPh/2019. számú 
pályázaton történő indulásról döntés. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-

selő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Ma- 
gyar Falu Program keretében kiírásra került 
MFP-BJA/2019., a MFP-ÖTU/2019., az MFP- 
FFT/2019., a MFP-KKE/2019. a MFP-OUF 
/2019. és az MFP-HPH/2019. számú pályázatokra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázathoz szükséges dokumentumok 
benyújtására. 

3./ döntés az iskolabusz működtetéséről.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete az iskolabusz működtetés költsé-
geihez a 2019/2020. tanévben lakosságszám ará-
nyosan járul hozzá.

Felhatalmazza a polgármestert, az iskolabusz mű-
ködtetésre vonatkozó megállapodás aláírására.

4./ a helyi választási Bizottság tagjainak 
megválasztása.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda Veze- 
tőjének indítványára Balatonakarattya település 
Helyi Választási Bizottság tagjának választja 
meg: Dr. Nánássy Eleket, Molnár Róbertet, 
Szabóné Varga Juliannát, Ginál Hajnalkát és 
Tálos Évát, póttagjának választja meg: Szabó 
Péternét és Földes Magdolnát.

2019. szePtemBer 11.

1./ Balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testületének 1/2014. (X.27.) szer- 
vezeti működési szabályzatáról szóló ren-
deletének módosítása. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei  

Beszámoló	a	képviselő-testület	üléseiről



Önkormányzat2019. szeptember–október

11

Kormányhivatal VE/53/1199/2019. ügyiratszá-
mú törvényességi felhívását, és az abban foglaltak 
alapján Balatonakarattya Község Önkormány- 
zat Képviselő-testületének 1/2014. (X.27.) Szer-
vezeti Működési Szabályzatáról szóló ren-deletét 
módosította.

2./ Balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testületének 8/2014. (Xii.10.) köz-
terület-használat engedélyezéséről szóló 
rendeletének módosítása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei  
Kormányhivatal VE/53/1253-1/2019. ügyirat-
számú törvényességi felhívását, és az abban fog- 
laltak alapján Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.)  
közterület-használat engedélyezéséről szóló ren-
deletét módosította.

3./ Balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testületének 7/2019.(vi.11.) for-
galmi rend bevezetéséről szóló rendeletének 
módosítása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei  
Kormányhivatal VE/53/1253-1/2019. ügyirat-
számú törvényességi felhívását, és az abban 
foglaltak alapján Balatonakarattya Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 7/2019.
(VI.11.) forgalmi rend bevezetéséről szóló ren-
deletét módosította.

4./ döntés közalkalmazotti álláshely lét-
rehozásáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép- 
viselő-testülete 1 fő közalkalmazotti jogvi-
szonyban foglalkoztatott alkalmazotti állás-
helyet létesít 2019. szeptember 12. napjától 
kezdődően határozatlan időre Balatonakarattya 
Község Önkormányzatának állományában ad-
minisztratív feladatok ellátására.

5./ döntés a balatonakarattya 3628/2 hely- 
rajzi számú ingatlanon lévő pavilon elő-
vásárlási jogáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Borosné Horváth Mónika és Esteleckiné 
Tóth Viktória, mint eladók, valamint a P-Közmű 
Építő Kft., mint vevő közötti adásvételi szerződésben 
leírt vételáron és feltételek mellett a Balatonakarattya 
3628/2 hrsz-ú ingatlanon lévő pavilonra vonatkozó 
elővételi jogával nem kíván élni. 

6./ magyarok nagyasszonya katolikus kari-
tász támogatásáról döntés.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Római Katolikus Plébánia Ma-
gyarok Nagyasszonya Katolikus Karitász részére 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 9/2015. (V.20) a helyi civil 
szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról 
szóló rendelete alapján rendkívüli támogatásként 
a civil támogatási keret terhére 130 000,- Ft ösz-
szegű támogatást biztosít. 

2019. szePtemBer 25.

1./ az önkormányzat 2019. évi költség-
vetéséről szóló rendelet módosítása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította a rendeletet.

2./ döntés a 2020. évi Bursa hungarica 
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-pá-
lyázathoz való csatlakozásról. 

Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalás után az alábbi hatá-
rozatot hozta:

Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási ta- 
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nulmányokat kezdő fiatalok támogatására létre- 
hozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 
fordulójához csatlakozni kíván, és a pályázatokat 
(„A” és „B” típus együttesen) kiírja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. 
november 05.

3./ a kötelező felvételt biztosító általános 
iskola körzethatárának véleményezése.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja, hogy Balatonakarattya 
Község iskola felvételi körzethatára a Bala-
tonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (8174 Balatonkenese, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.).

Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonakarattyai Kirendeltség jegyzője nyil-
vántartásában szereplő a Balatonkenesei Pilinsz- 
ky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolába járó lakóhellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű gyermekek létszáma 2 fő, a halmozottan 
hátrányos gyermekek létszáma 4 fő.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-tes-
tületi határozatot küldje meg a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala részére.

4./ állomás utca és környéke útéPítés tárgyú 
közBeszerzés nyertesének elfogadása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattya Állomás utca  
és környéke útépítés tárgyú közbeszerzés nyer-
tesének - a Bíráló Bizottság és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ja-
vaslata alapján - a Colas Út Zrt. (1113 Budapest, 
Bocskai Út 73.) árajánlatát fogadja el.

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság továbbá javasolja, hogy a szerződés meg- 
kötésekor törekedni kell a pénzügyi teljesítés 
határidejének 2020. március hóig történő halasztására.  

Felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert 
a szerződés megkötésére.

5./ tájékoztatás az oPtimum-gamma ingat- 
lanBefektetési kft-vel megkötött együtt-
működési megállapodásról.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Optimum-Gamma Ingat-
lanbefektetési Kft-vel kötött együttműködési 
megállapodás aláírásáról szóló tájékoztatót tudo-
másul vette a Koppány sor mindösszesen 1000 
méter hosszan történő felújítása tárgyában. 

6./ a balatonakarattyai szilfa óvoda 
óvodavezetői kinevezésének módosítása.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balaton-
akarattyai Szilfa Óvoda óvodavezető kinevezését 
a jogszabálynak megfelelően módosítja. 

A képviselő-testület Zsobrák Máriát 2016. 
szeptember 01. napjától 2021. augusztus 15.  
napjáig terjedő 5 éves időtartamra a Bala-
tonakarattyai Szilfa Óvoda intézményben az 
óvodavezetői feladatok ellátásával megbízza. 

7./ balatoni bringakör megvalósításához a 
településrendezési eszközök módosítása tár-
gyában lévő módosított tervek megismerése.

1.) Balatonakarattya község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Településrendezési terv  
módosítását, korrekcióját határozta el az úgy- 
nevezett „Balatoni bringakör” megvalósu-
lásával kapcsolatosan. A központi beruházás 
Balatonakarattya Község közigazgatási terü-letét 
érintő fejlesztése tette szükségessé a módosítást.

2.) A képviselő-testület korábbi döntésével le-
zárta a 83/2018.(XI.7.) számú partnerségi 
rendelet alapján lefolytatott eljárást.

3.) A képviselő-testület megismerte jelen hatá- 
rozat mellékletét képező tervezői doku-
mentációt, és Szabó Zoltán főépítész úr által 
javasolt módosítást is.
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4.) A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy Balatonakarattya Község Önkor- 
mányzata nevében a teljes tervezői doku-
mentációt nyújtsa be az Állami Főépítésznek 
a településfejlesztési koncepcióról, az integ- 
rált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32.§ (1) C). pontja szerint a meg-
változott tartalomra tekintettel újbóli tár-
gyalásos eljárás lefolytatása céljából.
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Az Ecsetre Fel Alapítvány mesebelivé varázsolta 
az óvodánk lépcsőfeljáratát a nyáron.

Óvodánk létszáma 2019. szeptember 1-től 25 fő. 
Az idei nevelési évben 18 fiú, és 7 lány jár óvo-
dánkba. Szeptember első két hete a beszoktatásról 
szólt. Szokásunkhoz híven, ebben az időszakban 
a fő feladatunk az új gyermekek beszoktatása, a 
régiek visszaszoktatása az óvodai életbe. Fő fel-
adatunk a nyugodt, derűs, biztonságos, meleg 
légkör megteremtése. A biztonságérzet a legfon-
tosabb egy óvodáskorú gyermek számára, ezért 
feltétlenül szükség van egy napirendre, ahol min-
denki megtanulja, hogy mi, mi után következik. 
A kicsik számára a legfontosabb, hogy minden-
kiért megjöjjenek a szülei. Volt, aki már első nap 
a szülei nélkül maradt az óvodában, de volt, aki 
még a beszoktatás két hetében is igényelte, hogy 
édesanyja vele legyen. Az idei évben hamar sike-
rült beszokni minden kisgyermeknek. Ez az idő-
szak a szokások, szabályok elsajátításáról szól. 

Szeptember 20-án tartottuk óvodánkban a Taka-
rítás Világnapját, amikor az udvart a gyerekekkel 
közösen tettük szebbé. 
Szeptember 27-én tartottuk a Mihály napi vásárt. 
Megismerkedtünk a Mihály napi vásári hagyo-
mányokkal. Egy kis műsorral készültünk, amit a 
szülőknek adtunk elő. Sok vásárfiát készítettünk 
a gyerekekkel közösen és tudtunk árulni, a szü-
lőktől is kaptunk vásárfiát, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni.
Október 2-án a könyvtár szervezésében a Dok-
tor Mancsok Alapítvány egy terápiás kutyája járt 
nálunk, és az ő segítségével a gyerekek figyelme, 
nagymozgása, finommotorikája, számlálás, kitar-
tásuk, szabályok betartása fontos szerepet kapott. 
A gyerekek nagyon élvezték azt a másfél órát, 
amit velünk töltöttek. Teljesítették a különböző 
gyakorlatokat, feladatokat. Nagy öröm számunk-
ra, hogy aki reggel úgy jött óvodába, hogy félt a 
kutyától, ő is felbátorodott, és mert közeledni a 

Óvodánk élete
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kutyushoz, megsimogatta és végig teljesítette a 
feladatokat. Nagy kedvencük volt a tűz, víz, re-
pülő játék, ahol a kutya mutatta az instrukciókat. 
Köszönjük szépen Magdának a szervezést. 
Október 3-án Áprily Géza hozott nekünk egy őszi 
zenei csokrot. A gyerekek többféle ritmushang-
szert kipróbálhattak Géza bácsi gitárkíséretére.
Október 20-án (vasárnap) a Balatonakarattyai 
Nyugdíjas Klub szervezésében a Tök jó nap ke-

retében meghívást kaptunk egy kis műsorra, majd 
az azt követő tökfaragásra. Köszönjük szépen a 
meghívást a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub 
minden kedves tagjának!
Köszönöm szépen a figyelmüket!

Tisztelettel:
ZsoBráK Mária

Óvodavezető
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Balatonakarattya idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához, melynek 
középpontjában idén az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épülő, páratlanul ambiciózus 
és átalakító jellegű jövőkép szerepelt. A „Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” projekt 
keretében ezek az igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink, unokáink életét is alapvetően befolyá-
soló témák kerültek reflektorfénybe.

Minden évben megrendezzük a Népmese nap-
ján a mesemondó versenyünket. Az idén ez az 
Országos Könyvtári Napok ideje alatt valósult 
meg. Még 4 évvel ezelőtt 70 évesek is voltak a 
résztvevők között, de sajnos már nem élnek. A 
részvétellel nem vagyunk elégedettek, mert az 
iskolások délutáni leterheltsége, elfoglaltsága és 
talán érdektelensége miatt ez a helyzet alakult 
ki. (Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, de 
a kütyük lassan győznek a népmese felett.) Vi-
szont, aki ott volt az nagyon jól érezte magát. A 
résztvevők üdítőt, csokit és könyvet kaptak aján-
dékba. 

Országos	Könyvtári	Napok	2019

Mesemondó verseny

Készítette: Hamar-Kovács Bence
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A Doktor Mancsok Alapítványt azzal a céllal 
hozták létre, hogy terápiás kutyáikkal minél több 
oktatási és szociális intézménybe eljussanak, 
ahol segítségükkel hozzájárulhatnak az egész-
séges gyermekek, felnőttek fejlesztéséhez, gyó-
gyításához, életminőségük javításához. Céljuk az 
állatasszisztált terápia népszerűsítése, valamint 
pozitív hatásait minél több emberhez eljuttatni. 
Terápiás kutyáik színt visznek az oktatásba, meg-
törik a mindennapok monotóniáját.

A Doktor Mancsok Alapítvány egy kutyusa októ-
ber 2-án délelőtt a balatonakarattyai Szilfa óvo-
dában járt a gyermekek nagy örömére.

A program a Balatonakarattyai Könyvtári, In- 
formációs és Közösségi Hely szervezésében, a  
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer kere-
tében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tá-
mogatásával valósult meg Az Országos Könyv-
tári Napok ideje alatt. 

dr. BánKuty JóZsEFné

Doktor Mancsok Alapítvány a Szilfa óvodában
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Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2019.  
évi Kiemelt KSZR programajánlójában sze-
replő «Építsünk	 Lego-ból könyvtárat!» 
című programját és az ahhoz szükséges  
játékot megigényeltük a balatonakarattyai 
könyvtárnak.
Az így kapott lego	 játékot	a helyi könyv-
tárban helyeztük el, biztosítva a folyamatos 
hozzáférés lehetőségét a látogatók részére.
Ennek	a	programnak	az	volt	a	célja,	hogy 
népszerűsítse	 a	könyvtárat	 és	 annak	kö- 
zösségi	 térként	 betöltött	 funkcióját.	 A 
könyvtárat olyan közösségépítő játékkal gaz- 
dagítsa, amely hosszú távon teret és lehető- 
séget nyújt új közösségek kialakulásához 
valamint a meglévő kapcsolatok ápolásához. 
Ösztönözze a könyvtárba való beiratkozást, 
népszerűsítse az olvasást.

dr. BánKuty JóZsEFné

„Építsünk	LEGO-ból	könyvtárat!”
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Megismerlek és elfogadlak. 
Olyannak, amilyen vagy. 
A te teljes világodat. 
Aki jól szeret, az megismer és elfogad 
saját világát kitágítja a másik felé. 
Befogadja őt.
„Ha az embernek olyan szerencséje van, hogy va- 
lakit is érdekelni kezd, amit itt vagy ott mon- 
dott, leírt, és úgynevezett ‚előadásokra’ hívják, 
akkor azt kell átélnie, hogy ezeknek az együtt- 
léteknek, legalábbis az ő számára, a hasonlít- 
hatatlanul jobb, felpezsdítőbb, szórakoztatóbb ré-
sze az, amikor a megjelentek elmondják kérdése-
iket, aggályaikat, ellenvetéseiket, egyszóval meg-

nyilatkoznak. Nagyszerű érzés hallani, amikor a 
négy-ötszáz fős (esetleg nagyobb) hallgatóságból 
egy kedves nő vagy férfi feláll, és bevilágító erő-
vel mondja el személyes tapasztalatait, személyes 
példáját, ami megeleveníti az egész együttlétet.
Ebben a könyvben a találkozásoknak ezt a ré-
szét, illetve a kérdésekre adott válaszokat ta-
lálja meg az Olvasó. Nem kérdés-felelet for-
májában, hanem a kérdéseket, az elmondott 
eseteket is beledolgozva az egyes témákról szó-
ló részecskékbe. (Így hát szerzőtársak vagyunk 
– hat-nyolc év néhány száz megszólalójával.) 
Míg az előző kötetben, az Érzelmi biztonságban  
az előadások válogatása jelent meg, itt ezeké a 
közös beszélgetéseké.
És, igen, ezek a beszélgetések mindig abba az 
irányba mutattak, hogy miképp is kellene, hogyan 
is lehetne ezt az együttélést – a gyerekkel és tá-
gabban: egymással - jól csinálni, hogyan is lehet-
ne jól szeretni. Akármerre ágaznak is el az egyes 
témák, a mélyükben mindig ez a kérdés lapul. Ott 
húzódik meg, és sokszor felfűti a beszélgetést. 
Kicsit szorongok. Vajon ebből a felfűtöttségből 
sikerül-e itt, a következő lapokon valamit is visz-
szaadni?ˮ

Könyvajánló
Vekerdy Tamás: Jól szeretni című könyvét az író emlékére szeretném ajánlani mindenkinek.

Készítette: Hamar-Kovács Bence
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 „Egy homokszemben lásd meg a világot, egy 
vadvirágban a fénylő eget” (Blake)

Elérkezett a szeptember. Lassan lecseng a nyári 
pörgés, hosszabbak már az éjszakák, elmúltak a 
nagy melegek. Ilyenkor végig szoktam gondol-
ni, hogy a nyár mi mindent adott nekem ebben 
az évben. Mit sikerült elérni a terveimből, hova 
sikerült eljutni és megnézni valami szépet vagy 
érdekeset, volt-e lehetőség egy kis aktív vagy 
passzív pihenésre, meg tudtam-e látogatni a csa-
ládomat, hogyan áll a kertünk, mi van még hátra 
a betakarításból-befőzésből, sikerült-e  felkészül-
ni a következő iskolai tanévre és a többi, és a töb-
bi. Amikor ezeken gondolkoztam, hála töltötte el 
szívemet-lelkemet, mert ezen a nyáron nagyon 
sok minden történt, amiért hálás lehetek. A hála 
érzése nagyon jó! Örömmel és boldogsággal teli, 
nyugalmat ad és erőt. Igazi erőforrás a léleknek.

Robert Emmons pszichológus egy tíz hetes kí-
sérletet végzett a hála témakörében. Kísérleti 
alanyait három csoportba osztotta. Az első cso-
portba tartozó személyektől (ők voltak a „hála” 
csoport) azt kérte, hogy minden hét végén írjanak 
le öt olyan dolgot, amiért hálásak lehetnek. A kí-
sérletben résztvevők mindenféle dolgot felsorol-
tak: hálásak voltak egészségi állapotunkért, egy 
szép természeti látványért, egy mosolyért, stb. A 
második csoport tagjaitól azt kérte, (ők voltak a 
„bosszúság” csoport) hogy írjanak le minden hét 
végén öt olyan dolgot, ami felbosszantotta vagy 
zavarta őket a hét folyamán. Itt is széles volt a lis-
ta: bosszúsak voltak a teli autóutakért, egy rossz 
ételért, egy hosszú sorért a boltban stb. A harma-
dik csoport tagjaitól pedig azt kérte (ők voltak 
a „semleges” csoport), hogy írjanak le öt olyan 
dolgot, ami megtörtént velük, bármilyen ese-
ményt. Természetesen a kísérlet előtt felmérték 
a csoportok tagjainak egészségi állapotát, elége-
dettségi szintjét, és a tíz hét után újra felmérték 

őket. A „hála” csoport tagjai a kísérlet végére elé-
gedettebbé váltak az életükkel és optimistábbak 
voltak. Sőt, még az egészségügyi helyzetükért is 
elkezdtek tenni valamit, legtöbben testedzéssel 
javítottak rajta. Összességében a hála által kivál-
tott belső érzések jó hatással voltak testi és lelki 
egészségükre is. Velük ellentétben a „bosszúság” 
csoport tagjai egyre rosszabbnak látták életüket 
és náluk még tervben sem volt, hogy bármin is 
változtassanak. A „semleges” csoport eredmé-
nyei nem voltak kiemelkedőek sem pozitív, sem 
negatív irányban. 

A legérdekesebb eredmény pedig az volt, ami-
kor a kb. azonos anyagi helyzetű, egészségi ál-
lapotú és kapcsolati hálóban élő emberek adatait 
hasonlították össze, akiket eltérő csoportokba 
osztottak be. Az eredményt szerintem Önök is 
kitalálják. Akik a „hála” csoportban voltak, jobb-
nak ítélték meg helyzetüket, mint akik a „bosz-
szúság” csoportba kerültek. Pedig pusztán az 
életkörülményeik semmilyen eltérést nem indo-
koltak volna. Hát igen. Nem mindegy, hogy egy 
félig töltött pohárra nézve mi jut eszünkbe: félig 
üres, vagy az, hogy félig tele van.

Robert Emmons javaslatokat is adott, hogyan le-
het a hála érzését követni, illetve kiváltani az éle-
tünkben, hogy élvezzük annak jótékony hatását. 
Vezethetünk hálanaplót, amelyben leírjuk, miért 
is vagyunk hálásak azon a napon. Végiggondol-
hatjuk, hogy kik a kapcsolati hálónkba tartozó 
emberek és ismerősök, és személy szerint kinek 
mi mindent köszönhetünk. De írhatunk köszö-
nőlevelet is valakinek, akivel kapcsolatban azt 
érezzük, hogy sok jót tett velünk. 

Ha így belegondolok én is nagyon sok minde-
nért lehetek hálás! Először is – és most elnézést 
kérek a nyaraló emberektől – de hálás vagyok 
azért, hogy egy kicsit csendesebb már a Balaton 

Hála
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part, újra lehet nagyokat sétálni és gyönyörködni 
a kék víz lágy ringatózásában és hallgatni a hul-
lámok csendes morajlását. Hálás vagyok, hogy 
a kertünk igazán bőségesen termett és teli pol-
cokon állnak a lekvárok, szörpök, savanyúságok 
a kamrában. Hálás vagyok azért, hogy egy kis 
festéssel-karbantartással sikerül néhány szobát 
felújítani a kolostorban, és örömmel fedezhetjük 
fel kezünk munkáját a megújult falakon. Hálás 
vagyok, hogy néhány szép magyar várost meg 
tudtunk látogatni és megismerkedtünk újraéledt 

ősi magyar hagyományokkal. Hálás vagyok azért 
is, mert a nyári programok mellett volt idő egy 
lelkigyakorlatra, ahol Istennel minőségi időt tölt-
hettem. Hálás vagyok, mert sikerült a családom-
mal is minőségi időt töltenem és új közös emlé-
keket gyűjteni. Hálás vagyok a barátaimért és az 
ismerőseimért, akikben egyre szebb emberi tulaj-
donságokat fedezhettem fel. … Hálás vagyok. Jó 
hálásnak lenni.

M. tEréZ nővér

A szeptember az ősz kezdete! Az időjárás jelentős változását hozza magával, ami erőteljesen kihat a 
közlekedési feltételekre. Egyre több jármű (kerékpár is!), azon belül gépjármű rója az ország útjait 
gyakorlott és kevésbé gyakorlott vezetőkkel. 
A KRESZ szabályozása kiterjed a közlekedés minden területére: a járművek állapotára, közlekedési 
feltételeire, a vezetési feltételekre, a közlekedési útvonalak használatára, azok a biztonságos közle-
kedést nyújtó felszerelésére (táblák, jelzések, felfestések), a közlekedők egymáshoz való viszonyára. 
Amikor a KRESZ-t, vagy egy-egy helyen a szabályozást (táblákat, felfestést) módosítják, azt minden 
esetben a bekövetkezett balesetek okainak elemzése előzi meg. 

A közlekedés ugyanúgy változik, alakul, mint az életünk minden területe, ezért folyamatos „utánkö-
vetést” igényel a résztvevők részéről a szabályok frissítése. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a szabályozás a közlekedés biztonságát szolgálja, 
azt,	hogy	aki	elindul,	az	oda	is	érjen	az	úti	céljához!

A balesetek vizsgálatakor - döntő többségben – az	emberi	mulasztás,	hiba	egyértelműen	kimu-
tatható okként. 

A TISPOL (az európai közlekedési rendőrségi hálózat)  Európai Mobilitási hét vagy a Biztonság 
hete néven minden évben közlekedésbiztonsági kampányt hirdet. Ez az időszak magában foglalja az 
EDWARD Napot szeptember 26-án és az Autómentes Napot 22-én. Az „EDWARD” mozaikszó, az 
European Day Without a Road Death (Európai Nap Közúti Áldozatok Nélkül) szavak kezdőbetűiből 
tevődik össze, az Autómentes Nap elnevezés pedig önmagáért beszél.

A közlekedésbiztonsági felhívásoknak ősszel mindenképpen ki kell terjedni a tanév kezdetére is. A 
nyári szabadságból iskolapadba szoruló diákok reggel és a tanítás végén nagyobb csoportokban lépnek 

Szeptember	a	közlekedésbiztonság	hónapja
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ki az utcára, inkább figyelve 
egymásra, mint a környe-
zetben történő dolgokra.

A gyermekek, fiatalok fi-
gyelmét ma már a rendel-
kezésükre álló eszközök, el- 
ső sorban az okos telefonok 
is jelentősen lekötik. A virtu-
ális kapcsolattartás, a zene-
hallgatás, a telefonálás, üze- 
netküldés, a gombok nyom-
kodása – bedugott füllel – 
nem csak a kezeket, hanem 
a figyelmet is leköti. A látás, 
a hallás beszűkülése az inge-
rek, információ befogadását 
korlátozza, amely a közleke-
désben különösen könnyen 
vezet balesetveszélyes hely-
zet kialakulásához. 

A Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság által indított 
„Hallgatsz	vagy	hallasz?” 
kampánnyal az idegenfor-
galmi időszakban megje-
lentünk a strandokon, a ren-
dezvényeken. Megkerestük 
az oktatási intézményeket, 
ahol már a nyári szünet e- 
lőtt kifüggesztésre került a 
kampány plakátja. A tanév 
során minden előadáson, 
foglalkozáson felhívjuk a 
tanulók figyelmét 

a mobiltelefonok közlekedés közbeni veszélymentes használatára.

Persze a „bedugott fül” veszélye nem csak a gyalogosok, hanem a kerékpárosok és az autósok 
esetében is kerülendő. Hiszen a környezeti információ, pl szirénázó jármű közeledése, dudaszó nem 
jut el a lehajtott fejjel, zenélő hedszettel közlekedő kerékpároshoz, illetve a felhúzott ablakkal zenét 
hallgató, telefon-kihangosítót használó autóshoz. 

stanKa Mária r. őrnaGy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Élvezzük az „indiánnyár” melegét, ragyogását, 
de hamarosan számíthatunk a hangulatunkra, fi- 
gyelmünkre, a közlekedési környezetünkre ko-
moly hatást gyakorló ködös, nyirkos, nyálkás, 
esős napokra is.
Nem kell ahhoz gépkocsit vezetni, hogy a nyo-
mott hangulatunk, a közlekedési biztonságunkat 
hátrányosan befolyásoló út és látási körülmények 
következtében kialakuló veszélyhelyzetbe kerüljünk.

 Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség 
közlekedésbiztonságot erősítő kampánya

 „Látni	és	látszani!” szlogennel.
Október 15. és december 15. között 

meghirdetett közlekedésbiztonsági fokozott 
ellenőrzés a jó látás és jó láthatóság 

jegyében zajlik.

Ősszel a közlekedési balesetek bekövetkezésé-
ben jelentős szerepet játszik, hogy a gépjármű- 
vezetők nem	 az	 időjárási-,	 látási-	 és	 útviszo-
nyoknak	 megfelelően	 vezetik	 járműveiket.	
Nem veszik figyelembe az évszakváltozással já- 
ró fényviszonyokat, a lecsapódó párától ned-
ves, lehulló levelekkel borított és száraz út-
szakaszok váltakozását. Ilyen feltételek között 
célszerű nagyobb követési távolságot tartva a 
megszokottnál lassabban vezetni.
Az őszi-téli	 átállással	 kapcsolatos	 felkészülés  
is időszerűvé vált, melynek keretében fontos: a  
futómű, az akkumulátor, a gumiabroncsok, a	vi- 
lágítás,	 a	 fékrendszer	 ellenőrzése, a jól mű- 
ködő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray  
és a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a pá-
ramentesítő használata. Már most bekészíthetjük a 
váratlan elakadáskor hasznos eszközöket, takarót.
A rendőrség kiemelt figyelmet szentel a megválto-
zott időjárási-, látási- és útviszonyokra tekintettel

• a forgalomban résztvevő, valamint az álló 
 járművek kivilágítására, 
• a járművek világítóberendezéseit nem ren- 

 deltetésszerűen használókra (indokolatlan 
 ködlámpa használat), a bekapcsolást elmu- 
 lasztókra
• a hiányosan működő vagy koszos, tört lám- 
 pákra,
• a kerékpárosok és a gyalogosok látható- 
 ságára.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy  
a megállási	 és	 várakozási	 szabályok	 betar-
tásának a gyakran borús, ködös, rövidebb 
nappalok idején kiemelt fontossága van. Egy-egy 
figyelmetlen autós jelentős forgalmi akadályt, 
dugót és főleg balesetveszélyes helyzetet okoz-
hat/teremthet, ha nem veszi figyelembe, hogy 
nemcsak a szabályokat, de a praktikusságot is 
szem előtt kell tartani a megálláskor. 
Gyakorlatilag minden településen, városokban 
és községekben is problémát okoz az oktatási 
intézmények (óvodák, iskolák) környékén a 
reggeli és délutáni csúcsforgalom. Egyre többen 
szállítják gyermekeiket személygépkocsival, és  
valóban csak rövid időre állnak meg, amíg bekísé-
rik az iskolába őket, de figyelmetlenségükkel, a  
többiekkel való nem törődéssel sok bosszú- 
ságot tudnak okozni szülőtársaiknak és bale- 
setveszélyes	 helyzetet	 a	 gyalog,	 rollerrel,	 ke-
rékpárral	érkező	gyermekeknek.	
Mindenki közlekedik! Gyalog, kerékpáron, gép-
járművel, mindenféle elektromos kütyükkel. Ré-
szesei vagyunk egy nagy „társasjátéknak”, amely 
valójában egyáltalán	nem	játék!	A közlekedés 
veszélyes üzem, és minden résztvevőnek meg- 
van a maga felelőssége. Senkinek nincs a jog- 
szabályban meghatározott kizárólagos elsőbb-
sége, előnye a másikkal szemben erejénél fogva. 

A legfontosabb szempont a balesetek 
megelőzése!

stanKa Mária r. őrnaGy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Látni	és	látszani!
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Az ősz nemcsak közlekedési, hanem bűn-
megelőzési szempontból is legkiemelkedőbb 
eseménye a Mindenszentek és a Halottak Napja. 
A közúton megnövekvő forgalom jelentős részét 
a temetőket látogató hozzátartozók teszik ki. 

A sírok gondozásával, rendbe tételével fog-
lalatoskodók gyakran hagyják felügyelet nélkül 
táskájukat. Óvatlanságukat, jóhiszeműségüket 
használják ki a tolvajok, akik nem kegyeleti ok-
ból, hanem bűnelkövetési szándékkal sétálgatnak 

a temetőkben. Itt azt is meg kell jegyeznem, hogy 
a gépkocsiban látható helyen, esetleg az ülés alatt 
hagyott táskák sincsenek biztonságban.

A tolvajok mellett megjelenhetnek a sírokat ron- 
gáló, vázákat, márványtáblákat, szobrokat eltulaj- 
donító bűnelkövetők is. Amennyiben ilyent tapasz-
talnak, kérjük, azonnal értesítsék a rendőrséget.

stanKa Mária r. őrnaGy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Vigyázzunk	értékeinkre!

A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy 
gyűlés miatt félpályás útlezárás lesz Veszprémben 2019. október 21. és  
2019. december 20. között hétköznapokon, 7 órától 9 óra 30 percig  
az alábbi helyszíneken:

-	a	Budapest	úton,	a	Kossuth	Lajos	Általános	Iskola	előtti	útszakaszon,
-	a	Házgyári	út	9.	szám	előtti	útszakaszon,
-	 az	 Ady	 Endre	 utcában,	 a	 körforgalom	 és	 az	 Almádi	 út	 közötti	
szakaszon
-	és	a	Cholnoky	Jenő	utcában,	a	Lóczy	Lajos	utcánál	lévő	körforgalom 
	 (szupermarket	előtt)	és	az	Almádi	útnál	található	benzinkutak	közötti 
	 útszakaszon.

A forgalomkorlátozás a hétköznapra eső munkaszüneti napokon 
(október 23., november 1.) nem lesz érvényben.

Kérjük a járművezetőket, hogy az érintett időszakban a megváltozott for-
galmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Balesetmentes közlekedést kíván a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság!
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület régó- 
ta dédelgetett terve valósulhatott meg az idén, 
Pitti Katalin művésznő balatonakarattyai látoga-
tásával.

Igen komoly, nagy létszámú közönség jelenlété-
ben töltöttünk 2 szép órát Pitti Katalin művész- 
nővel szeptember 14-én a Szépkilátás Bisztró-
ban. Behúzódtunk a belső térbe, hogy zavarta-
lanabb, családiasabb lehessen az est hangula-
ta. Voltunk vagy 70-80-an, bizonyítva, hogy a 
művésznő népszerűsége a mai napig mennyire 
töretlen. Olyan programra invitáltuk a kedves 
érdeklődőket, amit már szerettünk volna előbb 
megrendezni, de egyeztetési nehézségek miatt 
csak mostanra sikeredett.

A Liszt díjas, Érdemes művész nagy szeretettel 
jött hozzánk, ami az egész este hangulatán érez-
hető volt. Közvetlen stílusa, őszinte mesélő ked-
ve, még mindig nagyszerű hangja, szuggesztív 
előadásmódja, kritikus és önkritikus véleményal-
kotása, kirobbanó energiája mind-mind bizto-
sítékai voltak annak, hogy emlékezetes műsor 
hallgatósága lehettünk. A közönség csak részben 
volt akarattyai: Almádiból, Budapestről is érke-
zett erre az alkalomra egy kisebb baráti, 8-10 fős 
társaság.
Vendégünk felidézte a komoly szereplő kivá-
lasztás után, de számára mégis váratlanul „ölébe 
pottyantˮ Othello c. tv film női főszerepét a 70-
es években, amit az akkori és az egyetemes ma- 

Pitti	Katalin	volt	a	vendégünk



Civil életCivil élet 2019. szeptember–október

26

gyar operaszínpad hatalmasságaival forgathatott. 
Sokat jelentett számára Ferencsik János szigorú 
karmesteri profizmusa, Simándy József, Melis 
György főszereplői partnersége, Horváth Ádám 
mesteri, rendezői szereplő vezetése.
A művésznő különböző zenei stílusban, több 
műfajban íródott darabot adott elő, dalokat, áriát, 
imát, operett szerepet. Ebben méltó partnerének 
bizonyult Hegedűs Valér avatott, alkalmazko-
dó zongora kísérete. Nagy sikere volt a hallga-
tóság énekeltetésének is, ami nagyon spontánul 
és sikeresen zajlott. Az elmúlt években igen sok 
általános iskolát keresett fel az országban „ope-
ra nagyköveti” minőségében valamint az általa 
adott jótékonysági koncerteknek is igen hosz-
szú lenne a névsora. Sok tanítvány is köszönheti 
Neki az elmúlt évek során, hogy előbbre jutott az 
énekesi pályán.

Némi izgalommal járt a műsor végén, hogy kik 
kaphatják az ajándék cd-ket, dvd-ket, amiket a 
legfigyelmesebb hallgatók érdemeltek ki, néhány 
kérdésre adott jó válasszal. Sok - sok visszajel-
zés alapján elmondható, hogy nagyszerű esti 
programot választottak mindazok, akik pénteken 
velünk tartottak. Ezt mutatta az is, hogy a műsor 
utáni kis beszélgetésre, közös fényképek készí-
tésére sokan együtt maradtunk még a művésznő 
jelenlétében.
Köszönjük Pitti Katalinnak a velünk maradó él-
ményt, remélve, hogy máskor is köszönthetjük 
nálunk! A közvetlen környezet is méltó volt a 
szép programhoz, hiszen az érdeklődők ezen az 
estén nézhették meg utoljára helyszíni kiállítás 
keretében Thury Alexa kiállítását, ahol díszüveg 
alkotásait csodálhattuk, rendelhettük meg.

PálinKás FErEnc 
az est házigazdája
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Itt van az ősz, itt van újra. És ha ősz van, akkor a 
Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub kirándulni in-
dul. Közös döntés alapján ez évben a gemenci er-
dőt és környékét céloztuk meg, valamint a szom-
szédos Baját, több okból is, majd meglátjátok! 
A klub tagjain kívül meghívtuk a Veszprémi Bó-
nusz Nyugdíjasklub tagjait is, akik örömmel elfo-
gadva az invitálást 9-en jelentkeztek „vendégki-
ránduló”-nak. Róluk tudni kell, hogy rendszeres 
résztvevői és többször táncos fellépői egyéb 

rendezvényeinknek. Bodnárné Zsóka összefogja 
és kiválóan irányítja csapatát. A környező tele-
pülésekről is sokan jelentkeztek, megismerve a 
remek programot, így a reggel 6 órás indulásra 
44-en vártuk az autóbuszunkat. Géza, az állandó 
buszvezetőnk, szokás szerint Kenesétől felvette 
a kirándulókat, de a zöme Akarattyán a „kis-
körforgalomnál” gyülekezett és szállt fel. Kalcsó-
né Aranka, egyesületünk elnöke és Walterné 
Zsuzsi elnökhelyettes létszámellenőrzése után 
elindult a hajnali kelés ellenére is vidám csapat. 
Kornis György elnökhelyettes, a kirándulás szer-
vezője köszöntötte a résztvevőket és ismertette a 
programot, majd mindenkinek lehetősége nyílt, 
hogy a felkínált 5 féle menüből kiválassza, mit 
fog kérni ebédre, amire így a megbeszélt idő-
re fel tud készülni az étterem. Akinek nem volt 
ínyére egyik sem, annak az a’la carte is rendel-
kezésére állt.

Közel 9 óra volt, amikor megérkeztünk Pörböly-
re az Ökoturisztikai Központba, ahol megváltot-
tuk a jegyeinket, körülnéztünk, büfé és ajándék-
bolt volt. 

9:30-kor kezdődött a kirándulás erdei vasút-
tal Pörböly-Malomtelelő-Pörböly szakaszon. A 
vonat egyszer állt meg Malomtelelő állomáson 
10:07-10:36 között, ahol egy megfigyelőtorony-
hoz lehet kisétálni.

Elinduláskor volt egy kis nehézség, a mozdony 
az emelkedőn nem tudott „felmászni”, csúszott 
a sín, pótmozdony jött utánunk, ami megtolta a 
szerelvényt, átsegítve ezen a szakaszon, innentől 
nem volt gond.
Menet közben gyönyörködtünk az őszi erdő 
szépségeiben, és olyan szerencsénk volt, hogy 
szarvasokat és vaddisznókat is láthattunk, ami a 
fényképen is látszik! Csodálatos volt! 
A kilátót jó néhányan megmászták (még én is, 

Kirándulás	Gemencre,	Bajára	
2019. szeptember 25.
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bár nem vagyok lépcsőjáró típus), megérte, mert 
a táj a legszebb arcát mutatta!

(Tudom, az újságba csak néhány kép fér be, 
de aki a többit is látni szeretné, itt megnézhe-
ti a neten, megéri: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100001958806484&sk=media_
set&set=a.3237319303009998&type=3 ).
11:11-kor érkeztünk vissza az erdei vasúttal 
Pörbölyre, ahonnan rövid mosdószünet és aján-
dékvásárlás után a buszunkkal utaztunk tovább 
Bajára a Gemenc Vándorpontra a sétahajó ki-
kötőpontjára. egyórás sétahajókázás a Dunán, 
csodálatos látnivalók és ragyogó napsütés, meg 
volt előre rendelve! A Duna alacsony vízállása 
miatt átmeneti zátonyokat és elzáródásokat is lát-
hattunk. Felejthetetlen élmény volt a hajókázás 
és a látnivalók!

De hát egyszer minden jónak vége lesz, kikötöt-
tünk a bajai Türr István híd tövénél, ahol gyorsan 
felszálltunk Géza buszára, mert a jó levegőtől 
megéheztünk, indultunk a bajai Potykacsárdába, 
ahol az ebédünket megrendeltük. Kicsit ugyan 
eltévedtünk (mert Géza utálja és nem használja 
a GPS-t), de némi telefonálgatás, erdei úton való 
forgolódás után a tulaj elénk jött és bevezetett. 
Leültünk és hozták az ebédet. Én bajai halászle-
vet kértem gyufatésztával, mint sokan! A képen 

látható adagot hozták ki, nem sajnálták a beleva-
lót, úgyhogy utána a rántott pontyom felét kény-
telen voltam Kerékfy Palinak felajánlani (ma 
már nagyon megenném), aki némi szabódás után 
„benyomta”!
Alig negyedórás késéssel sikerült elindulnunk, 
busszal beutaztunk Bajára, a Szentháromság térre 
vitte be a csoportot a busz, onnét 5 perc belváro-
si sétával értük el a Tóth Kálmán téri kiindulási 
megállót, majd egy menetrendszerinti útvonalon 
a lehető legtöbbet megmutattak a városból (ide-
genvezetéssel egybekötve). Itt egy „városnéző 
kisvonat” várt bennünket, ami persze nem vonat, 
de élvezetes volt a körutunk. Minden látnivaló-
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nál élvezetes tájékoztatót hallhattunk a hangszó-
róból, megismerhettük Baja nevezetességeit.
A Türr kilátónál 5-10 perces megállót beiktatva 
sétáltunk és nézelődtünk, és az út végén a Petőfi 
szigeten a turisztikai központnál ért véget a 
városnézés. Kiváló élmény volt, sok látnivalóval, 
nagyon élvezte mindenki!
A végállomásnál leszállva, a sétáló utcán elindul-
va, lehetőség volt egy fagyizásra. Kiváló fagyi 
volt, elfogadható áron, elmondhatjuk: jó nyalás 
volt! 
Buszunk hazafele indult velünk, senki nem ma-
radt le! Menet közben egy kis megállót tartot-
tunk, mivel a közelgő Tök Jó Napra készülve 
már odafele kifigyeltük, hogy Cece környékén 
faragható tököt árulnak jó áron. Némi alkudozás 
után sikerült jó ár mellett még egy „jutalomtö-
köt” is kiharcolni, ezeket a busz aljába bepakol- 
va elindulhattunk hazafele.
És sikeresen haza is jutottunk, megettünk, 
megittunk minden magunkkal vitt útravalót, és a 
csodás napi élmények után a köszöneté és a búcsú 
pusziké volt a hangsúly, tavasszal indulunk más 
irányba, de újra együtt! 

Kornis GyörGy
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A csend a víz után az élet második legértéke- 
sebb eleme. Ez az én megállapításom. Erre a 
megállapításra idén jöttem rá, két zajos nyári hó-
nap után. 

Az értelmező szótár szerint a csend az az álla-
pot, amelyben semmiféle hang nem hallatszik. 
Van feszült csend, halotti csend, néma csend, 
síri csend, ünnepi csend, és sorolhatnánk még 
hányféle csend létezik, amit nélkülöznünk kel-
lett ezen a nyáron. Pedig a csendnek hatalma 
van, gyógyító ereje. „Az egyedüllét, mint az 
egészségmegőrzés, a betegségből való gyógyulás 
egyik fontos tényezője.” Fülemben cseng Si-
mon&Garfunkel gyönyörű dallama a „Silent of 
sounds” , vagyis a „Csend hangjai”

„People talking without speaking,

people hearing without listening,

people writing songs that voices never share

No one dared

Disturb the sound of silence”

„Minden mondat könnyen érthető, nem kell hang 
és nem kell hangerő, olyan tisztán cseng…”

Nézzük miért is kellett nélkülöznünk a gyógyító 
csendet. A szórakoztatóipar, az építőipari tevé-
kenységek és a kertépítés, szépítés gondoskodott 
a csend megtöréséről. És akkor még a kóbor 
kutyák koncertjéről nem is beszéltem. Lehetett 

Csend,	ami	nincs
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választani hol ez, hol az a zajforrás keserítette 
meg mindennapjainkat. Minden napra jutott va-
lami. De a legborzalmasabb egy júliusi 35-36 fo-
kos nyári nap volt. Este 10 óra után nem tudom 
melyik buli volt éppen, talán a Zamárdiban zajló 
Balaton Sound, vagy a közeli Honvéd Üdülőből 
szállt felénk az iszonyú dübörgés. Zárt ablaknál, 
füldugóval, takaróval a fülön is tisztán lehetett 
hallani a mélynyomó ütemes tam-tamját. 

Másnap kialvatlanul ébredés után, délelőtt a 
szomszéd építkezés zajait kellett elviselni. Nem 
zaját, hanem zajait, ugyanis nem egy köszörű-
gép dolgozott a teraszunk mellett, hanem kettő 
egyidejűleg a fűrészgéppel, ami gerendákat és a 
fülünket hasogatta. 

Ebédidőben az építkezés elcsendesült, végre 
csend és nyugalom. Gondoltam én. De van ám 
még szomszéd, ahol megjelentek a kertészek. 
Füvet nyírnak. De nem egy fűnyíróval, hanem 
kettővel, egy fűnyíróval és egy fűkaszával. 

Ezután a nap után gondolkodtam el, hogy va-
jon megérte-e Budapestről Akarattyára költözni, 
nyugodt nyugdíjas évekre számítva. Emléke- 
imben felrémlett a Róbert Károly körúton köz-

lekedő 1-es villamos és autóáradat zaja, ami halk 
zümmögésnek tűnt a fentiekhez képest. 

Elgondolkodtam azon is, hogy a fiatalok miért 
hallgatják ennyire hangosan kedvelt zenéjüket. 
Talán ez a dübörgés fejezi ki a 21. századi élet-
érzést. Nagyon gyors a fejlődés minden vonalon, 
az ember nehezen tudja követni a saját maga ál-
tal diktált iramot. Bár valószínűnek tartom, hogy 
a mostani huszonévesek 50-60 éves korukban 
ugyanúgy fognak emlékezni ezekre a bulikra, 
mint mi az Illés, Omega, Metró, LGT koncertek-
re. Mondják majd egymásnak – emlékszel arra a 
jó bulira ott Zamárdiban 2019-ben? – feltéve, ha 
meghallják még egymás szavát.

Visszatérve Budapestre! Lehet, hogy visszaköl-
tözöm. De nem! Vége a nyárnak, beköszöntött az 
ősz. Vége strandszezonnak, hazamentek a nya-
ralók. Vége a szabadtéri fesztiválok idejének, 
befejeződött az építkezés, nem nő a fű, nincs fű-
nyírás, fáznak a kutyák.

Megérkezett a nyugalom, a CSEND!

vEntics áGnEs

Balatonakarattya, 2019. október.

A legjobb házi szerek hideg időben: a méz, cit-
rom és gyömbér. 
Íme, a savanyú gyömbér receptje!
Hozzávalók:

• 250 g gyömbér;
• 1 evőkanál tengeri só;
• 300 ml almaecet;
• 100 g cukor;

Elkészítés:
Mossuk meg, majd hámozzuk meg a gyömbé-
reket. Vágjuk vékony szeletekre, sózzuk le és 

hagyjuk úgy 30 percig. Ezután rakjuk át egy tisz-
ta befőttesüvegbe. Egy edénybe töltsük bele az 
ecetet, adjuk hozzá a cukrot, majd forraljuk fel, 
a cukor teljesen olvadjon fel. Ha kész, töltsük rá 
a sózott gyömbérekre, zárjuk le az üveget, ame-
lyet egy törölközőbe csomagoljunk be, és egész 
éjszakára hagyjuk úgy.
Másnap tegyük át a kamrába az üveget, és érlel-
jük 14–18 napig. A finom, savanyú gyömbért fo-
gyasszuk bátran az étkek mellé. Ne ijedjünk meg, 
ha a gyömbér időközben rózsaszínűvé válik, mert 
ez csak annak a jele, hogy frissen vásároltuk.

Védekezzünk	a	megfázás	ellen!
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Egy	tök,	két	tök,	sok	tök,	lesz	sülttök,	ha	süttök!	

Ezzel a szlogennel határozta el a Balatonaka-
rattyai Nyugdíjas Klub Egyesület soha nem 
nyugvó, lelkes csapata, hogy idén is meg-
rendezi, megszervezi a Töknapot a körszín-
padnál, idén kicsit később, mint tavaly, az 
önkormányzati választások időpontja miatt. 

Időben elkezdtük a mozgósítást, plakátokat he-
lyeztünk ki Akarattyán, hívtuk a község apraját 
és nagyját töklámpás faragására, sült tökre. A 
plakátokat a Honvéd üdülő lakótelepén is kihe-
lyeztük, mivel korábban reklamáltak, hogy ők 
nincsnek tájékoztatva a rendezvényekről. A klub 
nyitott mindenki előtt, kapacitáltuk őket, hogy be 
kell lépni, el kell jönni a klubnapokra! Sajnálatos 
módon ismét bizonyítást nyert, hogy könnyebb 
kritizálni, mint felállni a fotelből. Bár a Honvéd 
lakótelepen sok nyugdíjas él, sajnos egyet sem 
láttunk sem a Tök Jó Napon, sem a másnapi 
klubgyűlésen! Ők veszítettek evvel, reméljük, 
hogy változtatnak a felfogásukon és ők is csatla-
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koznak az Akarattyát szerető és érte tenni akaró 
csapathoz!
A tököt a kemencénkben sütöttük, és a lányok 
gyúrták, nyújtották a tésztát, vágták a hozzávaló 
kolbászt, bacon szalonnát és lilahagymát, így 
elkészült a langalló, amit szintén a kemencében 
sütöttünk, folyamatos érdeklődés mellett! Nem 
is beszélve a sok finom süteményről, amit már 
otthon elkészítettek a lányok. A fogyasztáskor le-
hetőség volt adományokat felajánlani a „Levente 

lépteiért Alapítvány” részére, amely egy súlyosan 
beteg kisgyermek százmilliós gyógykezelését 
tűzte ki célul. Az így felajánlott összeget, 50 ezer 
Ft már feladásra került számára, jobbulást és mi-
előbbi gyógyulást kívánunk számára!

Az óvodások aranyos műsorral köszöntötték a 
résztvevőket, Balatonakarattyáról érkezett az ot-
tani NABE-sok által felkínált lehetőség, tökjel-
mezeket lehetett kölcsönvenni, még az óvonénik 
is éltek a lehetőséggel! Nagy sikert arattak!  
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34 A legkisebb résztvevőnk, Bendegúz is Tökmanó-
nak öltözött, nem egész egyhónapos!
Ez után megkezdődött a tökfaragó verseny, és 
bizony nem csak a gyerekeket sikerült „moz-
gósítani”, több felnőtt is beszállt a versenybe. 
Szebbnél szebb alkotások születtek, a nyelvét 
kinyújtó, „harapós” töknek ítélte a zsűri az I. he-
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lyet, amelyet a Molnár Józsefné Éva által készí-
tett különleges tortával jutalmaztak. (A nyertes 
és társai elmondása szerint igen finomra sikere-
sedett a torta, megérte érte küzdeni! ). A II. díjat a 
cicát ábrázoló tökfaragás nyerte, a III. díjat nyert 
versenyző se tért haza üres kézzel. Sőt, a zsűri 
egy különdíjat is kiadott, a ló vontatta tök kocsi 
(emlékeztek még a mesére) megalkotójának. Va-
lamennyiük plüssállatokat is tartalmazó csoma-
got kapott ajándékba.
A zsűri döntésére várva meséket hallhattak a gye-
rekek, akik közben a színpadon spontán éneklés-
be és táncolásba kezdtek, szemmel láthatólag él-
vezték a programot!

Eközben a terülj-terülj asztalokon rengeteg süte-
ményt, a langallót, forró teát és a nagyobbaknak 
forralt bort kínáltak a lányok, mindenki választ-
hatott ízlése szerint. Fogyott is mindenből.

Nem csak a községünkből, de a szomszédos te-
lepülésekről is jöttek érdeklődők, reméljük, hogy 
máskor is így lesz! Nyugdíjas klubunk tervei kö-
zött szerepel, hogy erősítjük kapcsolatunkat az 

ottani nyugdíjasokkal és érdeklődő aktívakkal! 
Mi, akarattyai nyugdíjasok, amint ezt deklaráltuk, 
teszünk is ezért, jó példája volt ennek néhány nap-
ja Gemencen tett kirándulásunk, melyen a környe-
ző településekről is több túratársunk vett részt.
Jó érzés volt látni a rengeteg előkészítő munka 
eredményét, megérte!
Fáradtan, de jóllakottan, csodás élménnyel gaz-
dagodva (ismét) vettünk búcsút egymástól!
Még	sok	ilyen	tök	jó	napot	kívánunk	minden-
kinek! 
Kornis GyörGy
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Három hely, amit látni kell!

Október 19-én, szombaton, kellemes napsüté- 
ses időben a Nők	A	Balatonért	Egyesület	ba-
latonakarattyai-balatonkenesei	 csoportja  ki-
rándulást szervezett Somogy megyébe. Utunk  
először Várdára,	a	Szász	Endre	Kastélymúze-
umba vezetett. Szászné Hajdú Katalin idegen-
vezetésével megtekintettük a 6 hektáros, arbo- 
rétum jellegű park egy részét. Az épületben cso- 
dálhattuk a kastély antik műtárgy-gyűjteményét, 
XIV. Lajos korabeli barokk és szecessziós bú- 
torait, óráit, porcelánjait. A kiállított tárgyak mel- 
lett érdekes történeteket hallhatunk a művész 
életéről, hétköznapjairól, szokásairól. Nagy él- 
mény volt belépni az eredeti állapotban meg-
hagyott műterembe. 
Felesége, Katalin asszony, aki szintén képzőmű-
vész (grafikus) nagyon gondosan ápolja a rá hagyott 
örökséget, s mellette létrehozta Katalin by Szász 
Design néven finomporcelán és ékszerkollekcióját. 

A látogatást közös fotózással zártuk.
Ezután átsétáltunk a régi postahivatalból áta-
lakított Közkincs Házba, ahol a polgármester 
úr nagy szeretettel fogadott minket. Itt ízelítőt 
kaptunk az épület történetéről, a kiállított tár-
gyakról, a lakossági összefogásból létrehozott 
Madárbarát kertről és Madárbarát faluról.
Kerti Teréz ismerősének Ácsné Dóczi Évának 
páratlanul szép origami gyűjteménye is ebben a 
házban, külön teremben várja a látogatókat.
Ebéd után, rövid időre megálltunk Balaton-
bogláron, a Gömbkilátónál. A vulkanikus ere- 
detű Várdomb csúcsán áll Boglár jelképe, pazar 
kilátással a Balatonra és a szemközti oldal 
tanúhegyeire.
Ezután érkeztünk Balatonszárszóra,	 a	 József	
Attila	Emlékházba.
A szárszói villasoron lévő felújított házban 
(nővére panziójában) töltötte utolsó napjait a  
súlyos betegségből lábadozó költő. 1937. de-
cember 3-án este innen indult arra a sétára, 
melyről nem tért vissza többé. 19 óra 35 perckor 
a balatonszárszói állomásról induló tehervonat 
halálra gázolta. A kiállítás a költő életének utolsó 
időszakát idézi fel, és abból visszatekintve állít 
emléket az egész életműnek.
Érdekességként, Ady év kapcsán egy előadást is 
hallhattunk „Ady és a pecaparti Párizs” címen.
Kirándulásunkat naplementekor a Balaton-par- 
ton zártuk, a mementóként álló mozdonyt jel-
képező emlékmű előtt.
A visszajelzésekből igazolva látjuk, hogy ez  
a szép nap mindenki számára csodálatos élmé-
nyeket, látnivalókat tartogatott. 
Kirándulásunk sikeresnek is mondható, mert kis 
csoportunkban három, újonnan jelentkező, tenni 
akaró tagot köszönthettünk, csoportvezetőnk 
nagy örömére.

váGi Károlyné
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BALATONAKARATTYAI   
FÜRDŐTELEP  EGYESÜLET  
KÖZHASZNÚ  SZERVEZET  

S Z É K H E L Y :  8 1 7 4  B A L A T O N K E N E S E ,  R Á K Ó C Z I  Ú T  6 .  

L E V E L E Z É S I  C Í M .  8 1 7 2  B A L A T O N A K A R A T T Y A ,  B A T S Á N Y I  J Á N O S  U T C A  4 3 .  

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

Szóljon hozzá! 

Ahogy a 2019. augusztusi közgyűlésen jeleztük, elnökségünk a következő elképzelésekkel áll a tagság és 
az Akarattyát támogató embereket elé: 

A 2020-as év hazánk szétszakadásának 100 éves évfordulója, vezetőségünk arra gondolt, hogy méltó 
megemlékezés lehetne egy kőbe vésett Trianon-emlékmű, amely emlékeztet a szomorú történelmi 
eseményre.  A megvalósítást közadakozásból gondoltuk összegyűjteni. Várjuk véleményüket: 

jó tervnek tartom igen, anyagilag is támogatnám         nem tartom jó tervnek. 

Országzászló kihelyezésén gondolkodnánk a magasparton, a vízről is jól látható helyen, a Rákóczi fa és a 
Tihanyi Apátság vonalában. A felállítás költségeit szintén közadakozásból fedeznénk. Várjuk 
véleményüket: 

jó tervnek tartom igen, anyagilag is támogatnám         nem tartom jó tervnek. 

Gondoltunk arra, hogy virtuális sétautat hoznánk létre Akarattya területén, amely keretében táblákon 
jeleznénk az adott helyhez fűződő tudnivalókat. A táblákon megjelenő QR kódok segítségével részletes 
információt tudnánk közölni. Első időszakban a legfontosabb látnivalókhoz tennénk ki a táblákat, 
amelyeket aztán évről évre bővíthetnénk. Erre a tervre az önkormányzattól kérnénk támogatást. Kérjük, 
jelezze: 

jó tervnek tartom igen, anyagilag is támogatnám         nem tartom jó tervnek. 

Rendbe tehetnénk egy kiválasztott területet is közösen, ha erre van igény. Ezt az elképzelést közös 
munkával oldanánk meg, amelyre jelentkezőket várunk a rendbeteendő hely megjelölésével. 

jó tervnek tartom   személyesen részt vennék benne vagy anyagilag is támogatnám                       
nem tartom jó tervnek. 

Kérjük, válaszoljon a kérdésekre. A válaszok kiértékelése után indítanánk a gyűjtést a megvalósításra. 
Várjuk továbbá javaslatait, amelyeket beépíthetünk az elkövetkező évek megvalósítandó elképzeléseibe. 

Természetesen továbbra is megrendeznénk jól bevált sportprogramjainkat: a tornát, a Függetlenség napi 
úszást, a magasparti futást. Továbbra is támogatnánk a húsvéti tojáskeresést, az őszi tökfaragást. 

Idén első alkalommal rendeztük meg Szent Iván éji mulatságunkat. Ezt a programot jövőre is meg 
szeretnénk tartani gyerekműsorral, hangulatos szalonnasütéssel és valamilyen tűzhöz kapcsolható 
látványossággal. Reméljük, tudunk hagyományt teremteni.  

Szintén nagy sikert aratott a Beszélgetés híres emberrel sorozatunk, amelyben Lukács Sándor színművész 
úr, Oberfrank Pál színész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója vettek részt ez idáig, idén pedig Pitti 
Katalin operaénekes adott nagysikerű műsort.    
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Igen, ismét Gréta! Is-
mét fantasztikus ered-
mények! Újabb büsz-
keség Akarattyának! 
Varga Grétával már ké-
szítettem riportot 2018 
elején. Azóta nem sok 
idő telt el, viszont Gré-

ta életében sok változás történt. Iskolaváltás, kol-
légiumi élet, új versenyek, új kihívások. 
A rendkívül elfoglalt Gréta helyett édesapjával, 
Varga Lászlóval beszélgetek. A beszélgetést 
azokkal a sikerekkel kezdem, amelyekről én 
az interneten keresztül értesültem. Sorolom is 
mindjárt az édesapának: a veszprémi mezei fu-
tó-versenyen 4 km-en Gréta állhatott a dobogó 
legfelső fokára, Székesfehérváron az Atlétikai 
Diákolimpia Országos döntőjében 1500 és 3000 
méteren is ő lett a bajnok. Bevezetőm után Varga 
László elmondja, hogy nem ezek voltak a legna-
gyobb eredmények.

Varga László: 
A Fedett Pá- 
lyás Országos 
Bajnokságon, 
1500 méteren 
első, Mezei-
Futóverseny 
Országos Baj-
nokságon, 4 ki- 
lométeren el- 
ső, Nyári Sza-

badtéri Bajnokságon, 2000 méter akadályon első 
és 3000 méteren is első. Az idei legnagyobb si-
kere az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, 
az EYOF-on elért eredménye, ahol 2000 méter 
akadály-futásban második helyezést ért el. Ezen 
kívül még sok-sok versenyen szerepelt. Eddig 
összesen 35 versenyen. Még a felnőttek között is 
megmérette magát.

–	 Egy	 ilyen	 törékeny	 kislány,	mint	Gréta,	 ho-
gyan	képes	ilyen	nagyszerű	eredményeket	elér-
ni,	akár	fizikálisan,	akár	mentálisan	nézzük?
Varga László: Nem olyan törékeny ő! A látszat 
csal. Az alkata teljesen megfelel a hosszú távot 
futó atlétákénak. Szikár, erős felépítésű. Az étke-
zési szabályokat rendesen betartja. Mentálisan is 
teljesen rendben van. Persze egy-egy vereség őt 
is megviseli, de ezekből tud építkezni. Nagyon jó 
edzője van Tóthné Stupián Anikó személyében.
– A sport nem megy a tanulás rovására?
Varga László: Nem. Jól teljesít az iskolában is. 
A Vetési Albert Gimnáziumban a pedagógusok 
büszkék az élsportolóikra és nem gördítenek 
akadályt a sportnak, még akkor sem, ha ez több 
kikérővel is jár. Sokféle más sportot űző gyerek 
is jár ebbe a gimnáziumba.
– Mi	a	család	szerepe,	hogyan	tudják	most	se-
gíteni Grétát?
Varga László: Igen, egy kicsit csökkent a szere-
pünk, mert Gréta kollégiumban lakik. Régebben-
még a nagymama is sokat segített neki. Nagyon 
szerencsésen alakult, hogy az iskola, a kollégi-
um és az atlétikai stadion közel vannak egymás-
hoz, ezért nem kell közlekedési eszközt igénybe 
vennie, és nem kell korán sem kelnie. Hiányzik 
nekünk, de szinte naponta tartjuk vele a kapcso-
latot. Majdnem minden versenyén részt veszünk.
– Mik	a	tervek	és	mik	a	következő	nagy	meg-
mérettetések?
Varga László: A következő mezei Európa Baj-
nokságot Portugáliában rendezik idén decem-
berben. Grétának minden esélye megvan, hogy 
kijusson oda.  2020-ban lesz a következő Ifjúsági 
Európa Bajnokság Olaszországban, ahol Gréta 
a fő számában, a 2000 méteres akadályfutásban 
érem esélyesként indulhat.
Kedves László, köszönöm az interjút. Nagyon 
fogunk drukkolni Grétának!

vEntics áGnEs

ISMÉT	GRÉTA!
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Pár szóban az egyesületről:

2017 év elején alakult az egyesületünk. Jelenleg 
felnőtt csapatunkkal a megye III-ban az élme-
zőnyben szerepelünk. Az utánpótlás nevelésre 
nagy gondot fordítunk. Heti három edzést tartunk 
a gyerekeknek színvonalas edzők vezetésével.

Nyáron edzőtábort biztosítottunk a gyerekeknek 
(a szülők örömére is), ahol délelőtt két edzés volt, 
közben tízórai, vitorlázás, ebéd után filmvetítés, 
majd strandolás vízivárral, uzsonna.

Az előző években tornákon is részt vettünk és 

saját magunk is többször rendeztünk. Ha az idő 
még megengedi, akkor a helyi műfüves pályán is 
szeretnénk utánpótlás tornát szervezni a környék 
települései részvételével. 

Edzők szeptembertől: Polonkai Csaba volt NB II.-
es Garajszky Miklós volt NB II. és ifjúsági ma-
gyar válogatott, és Szabó Patrik testnevelő tanár.

A nagyobbak még az élőfüvön edzenek, várható 
létszámuk edzésenként még 12-15 fő.

MarosvölGyi lásZló

ügyvezető elnök

MLSZ	helyi	utánpótlás	szervezete
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Tisztelt	Ebtulajdonosok,	Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján a tartás 
helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, il-
letve a veszettség elleni oltás járvány védelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább 
egy alkalommal ebösszeírást végez.

Balatonakarattya	területén	2019.	november	1.	és	2020.	január	31.	között	történik	az	ebösz-
szeírás. Jogszabály változás miatt 2013. január 1-től a négy hónapnál idősebb eb csak transz-
ponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjen a transzponderrel még 
nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított Adat-
lap	beszerzése	az	ebtulajdonosok/ebtartók	kötelessége. Az ebösszeíráshoz szükséges „Adat-
lapˮ beszerezhető a Balatonfökajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendelt-
ségének hivatali helyiségében, (Iskola utca. 7.) valamint letölthető a honlapról. Több eb esetén 
ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján 
kitölteni.

Az adatlap kitöltésével kapcsolatban a 06 88/656-677 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Kérem,	hogy	az	Adatlapot	teljes	körűen	szíveskedjen	kitölteni,	aláírni	és	az	ebösszeírási	idő-
szak	végéig,	azaz	legkésőbb	2020.	január	31.	napjáig a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati 
Hivatal Balatonakarattyai kirendeltségének helyiségébe személyesen, postai úton a Balatonaka-
rattya Község Önkormányzata 8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. címre, vagy e-mailben a 
hivatal@balatonakarattya.hu címre eljuttatni szíveskedjen.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgál-
tatási kötelezettség teljesítését Balatonakarattya Község Önkormányzata a határidő lejártát kö-
vetően ellenőrzi. Aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtarlók figyelmét, hogy az ebösszeírást követően is kötelesek az 
adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban 
bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változást (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz ke-
rült) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére 
szolgáló adatlap is elérhető a Balatonfökajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai 
Kirendeltségének hivatali helyiségében, valamint letölthető a honlapról.

Együttműködését	köszönöm!

Balatonakarattya, 2019. október 18.

TÁJÉKOZTATÓ	A
2019.	ÉVI	KÖTELEZŐ	EBÖSSZEÍRÁSRÓL
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meghívó
 December 01. 

Advent 
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

december 06. 
Megjött a Mikulás! 

december 08. 
Advent 

Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület
december 15. 

Advent – NABE
december 22. 

Advent – Balatonakarattya Község Önkormányzata
Szeretettel várunk mindenkit az adventi 

gyertyagyújtásokra! Részletek a plakátokon.

Mit üzen a talpad? Talpreflexológia és talpelemzés.

Varga Adél talpreflexológus előadása
Helyszín: Balatonakarattya
 Szépkilátás Bisztró étterme
Időpont: 2019. nov. 22. 17 óra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
   NABE helyi csoport

Talpreflexológia
A talpreflex masszázs meg tudja
szüntetni az energiazavarokat,
és harmonizálni tudja a szervezetet.
Beindítja a test betegségmegelőző
folyamatait.
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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 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: Balatonakarattya

Petőfi Sándor: 
Itt van az ősz, itt van újra...

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét...ˮ


