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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplő 
Egybegyűltek!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önö-
ket az önkormányzat és a képviselő-testület ne-
vében abból az alkalomból, hogy eljöttek együtt 
ünnepelni településünk függetlenségének napját.
A mai nap az emlékezés napja, 7 éve volt a nép-
szavazás, amikor elindultunk a saját önálló utun-
kon. Akarattya 2012. augusztus 5-én tartott nép-
szavazással nyilvánította ki függetlenségét, és 
ezt minden évben megünnepeljük. Emlékezzünk, 
ünnepeljünk és legyünk büszkék az eddig elért 
eredményeinkre! 
Mindig jó, ha időnként feltesszük magunknak azt 
a kérdést, jó döntés volt-e a leválás Kenesétől? A 
válasz egyértelműen: Igen
Településünk gyorsan fejlődik, már nem másod-

rangú része Kenesének. Elértük, amit célul tűz-
tünk ki magunk elé. Egy független, állandóan 
fejlődő Akarattyát.
Azt gondolom, az itt jelenlévők tudják, honnan 
indultunk el, de nem árt felidézni az eddig elért 
eredményeket a teljesség igénye nélkül:
● 2014. október 12-én alakult meg a Balatona-
karattyai Önkormányzat, még ebben a rövid idő-
ben részesültünk 80 millió Ft rendkívüli támoga-
tásban, amiből megvásároltuk az Étgép épületét, 
egy kisteherautót és gépeket a település üzemel-
tetéséhez.
Decemberben a gyermekeket Mikulás-csomag-
gal, karácsonykor a rászorultakat élelmiszercso-
maggal ajándékoztuk meg, azóta is minden év-
ben ezt tesszük. 2014 óta rendszeresen kiadjuk 
az Akarattyai Naplót, amiben községünk életéről 
tájékoztatás adunk. 
● 2015. január 1-től, csatlakoztunk a Balatonfő-
kajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
● A katolikus templomunk tovább épült, sikerült 
jelentős plusz adományokat nyerni az építkezés-
hez. A templom még ebben az évben elkészült, 
ahol Érdi Tamás zongoraművész koncertet adott 
nekünk. 
● Kitisztítottuk a volt zsidó temetőt.
● A Kodolányi Ház tulajdonosával hosszú távú 
szerződést kötöttünk az épület üzemeltetésével 
kapcsolatban, és így növekedett a közösségi terünk.
● Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral közö-
sen megújítottuk könyvtárunkat.
● Megalakult a Balaton Kapuja polgárőrségünk, 
amit önkormányzatunk minden évben jelentős 
összeggel támogat.
● Csatlakoztunk a Balaton Körüli Horgászver-
senyhez, és Ladányi Imre vezetésével csapatot 
indítottunk.
● A közterületi utcákra a lakossággal közösen 
gyümölcsfát ültettünk, hagyományainknak meg-
felelően. A Rákóczi-fa maradványait megtisztí-
tottuk.

Függetlenség napja képekben, ünnepi beszéd
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● 2015-ben megvásároltuk a Szépkilátás ét-
termet, amit Akarattya-klubként is üzemeltetünk, 
ami civil-szervezeteinknek székhelyéül szolgál, 
ezt is pályázati pénzből.
● A Bercsényi, Lidó, Gumirádli strandot önkor-
mányzatunk működtetteti, így a nyereség az ön-
kormányzatunkat gazdagítja. 
● A Bercsényi strandon civil összefogással meg-
épült a strandkézilabda-pálya.
● Kárpátaljai gyerekeket üdültettünk augusztus 
végén, akiket a vállalkozóinkkal közösen láttunk 
el és tartalmas programokat szerveztünk nekik.
● A Felszállott a PÁVA műsor szereplői Aka-
rattyán készültek a TV felvételekre, egy este 
láthattuk-hallhattuk őket a Rákóczi parkban. 

● Két új buszmegállót építettünk, amely védi az 
utazókat az időjárás kellemetlenségeitől. Megú-
jult a Csittényhegyi vasútállomásunk a Máv jó-
voltából.
● Felújítottuk az orvosi rendelőt.
● A Batsányi utca teljesen, a Deák Ferenc utca és 
Ady egyrésze új aszfaltburkolatot kapott pályá-
zati pénzből. A Salak utca térburkolatot kapott.
● A rászorultak részére szociális tűzifát osztottunk. 
● Az itt élő fiatalokat és időseket karácsonykor 
10 000 Ft/fő támogatásban részesítettük.
● 2016-ban elkészült az egyik legnagyobb fejlesz-
tésünknek az intelligens közvilágításnak a terve.
● Új kedvezőbb hulladékszállítási szerződést kö- 
töttünk a VertiKÁL Közszolgáltatóval, az önkor-
mányzati pótbefizetéseket így felszámoltuk.
● Bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést. Óvo-
dánkat teljes mértékben saját kézbe vettük, új 
alapító okirat készült.
● Pályáztunk a műfüves focipálya építésére és 
még abban az évben át is adtuk.
● 3 ivóvíz-közkutat alakítottunk ki.
● Csatlakoztunk a Mozdulj Balaton programso-
rozathoz, amiben értékes sportszereket kaptunk 
és programokat szerveztünk strandunkon.
● Németh Péter lelkész úrral elkezdtük tervezni 
az új református templom építését.
● Önkormányzatunk Együttműködési Megálla-
podást kötött a Magyar Honvédség Rekreációs 
és Konferencia Központjával (Honvéd Üdülő).
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● Összefogással új padok és szemetesládák ke-
rültek a Kisfaludy sétányra.
● Évente szemétszedési akción veszünk részt a 
helyi lakosokkal és civil- szervezetekkel. 
● Elkészült Akarattya címere, zászlaja és bel-
területi térképe.
● Megalapítottuk Akarattya Díszpolgára és Ér-
demérme címet, amit ünnepség keretében min-
den évben átadunk.
● Megalakult hivatalosan is a nyugdíjas klubunk.
● Aszfaltozás történt az Ady Endre út teljes 
szakaszán, a Gáspár-telepen az Erdősor utcában 
1 km hosszan.
● 2017-ben megvalósult az egyik legnagyobb 
fejlesztésünk az intelligens közvilágítás, amit 
pályázati pénzből és a költségvetésünk terhére 
végeztünk el: közel 180 millió Ft- ból.
● Pályázati pénzen újabb gépeket, kistraktort vá-
sároltunk a falugondnokság részére.
● A strandon az önkormányzat megvásárolta a 
Tengó büfét. A teljes felújítást és az üzemeltetést 
Vadász Tamás cége végzi magas színvonalon. 
● Elektromos kisbuszt vásároltunk a strandi 
közlekedés megkönnyítése érdekében.
● A főidényben strandkönyvtárat működtetünk.
● Kárpátaljai gyerekeket üdültettünk harmadik 
éve.
● A legfontosabb, hogy önkormányzatunk hi-
telfelvétel nélkül működik. 

● A Gumirádli strandon parkolót, járdát és gye-
rekpancsolót alakítottuk ki.
● Útfelújítás történt a Csittényhegyi út és a Kár-
pátalja utcában.
● 2018-ban szezon előtt felújítottuk a strandjain-
kat. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől elnyert 
pályázaton a Bercsényi strandot 45 millió Ft, a 
Lidó strandot 30 millió Ft értékben, a fejlesztést 
még két ütemben folytatni szeretnénk.
● A körszínpad előtti terület összefogással új 
szilárd burkolatot kapott.
● Könyvtárunk rendszeresen csatlakozik az Or-
szágos Könyvtári napok kulturális eseménye-
ihez. Az Idősek világnapja alkalmából balatoni 
hajókirándulásra invitáltuk a helyi szépkorúakat.
Iskolakezdési támogatás keretében 10 000-Ft tá-
mogatjuk tanulóinkat.
● Szociális tűzifát osztottunk a rászorultak részére. 
● Az itt élő fiatalokat és időseket karácsonykor 
10 000 Ft/fő támogatásban részesítettük.
● Beléptünk a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 
Egyesületbe.
● Idén 2019-ben:
Az idei év legnagyobb munkája volt a TOP pá-
lyázat keretében elnyert kerékpárhálózati-út 
fejlesztése, ami közel 5 km új burkolatot jelent, 
302 millió Ft értékben. Jelenleg 3 kerékpárhá-
lózati-útfejlesztés érinti településünket: a saját 
jogon nyert - munkába járást segítő úthálózat 
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fejlesztés, a Balatoni kerékpár-körút, és a Buda-
pest-Balaton kerékpárút, amik kiemelt beruhá-
zásként épülnek.
● A Szabad strand fejlesztése 56,7 millió Ft ér-
tékben valósult meg.
● A Bercsényi strand fejlesztésének II. Üteme, 
50 millió Ft, - még nem kezdődött el.
● Megtörtént a Református templom alapkőletétele.
● Óvódánkban gázkazán csere történt. Indulunk 
az óvodai udvar - fejlesztési pályázaton 5 millió 
ft értékben.
● Parkolót építettünk a Rákóczi parknál.
● Orvosi rendelőnk eszközfejlesztését támogat-
juk pályázati pénzből.

● Pénzt különítettünk el a Pusztaszeri út, Veres 
Péter utca, Fácános utca aszfaltozására és vízel-
vezetésére, a fejlesztést őszre tervezzük. A levá-
lást megelőző 10 évben kb. 350 méternyi út asz-
faltozására került sor, az elmúlt 5 évben pedig 10 
km utat láttunk el új aszfalt burkolattal.
● Megállapodást kötöttünk a Koppánysor utcájá-
nak felújítására. 
● Idén megkezdhetjük a Településközpont fej-
lesztését, bővítését, amit pályázaton nyertünk.
Terveink szerint szeretnénk tovább folytatni az 
elmúlt 5 évben elkezdett felújításokat, beruházá-
sokat, tovább fejleszteni a települést. Sok elkép-
zelés és fejlesztés szerepel terveinkben. Szeret-
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nénk bölcsődét létesíteni pályázati pénzből. Az 
elkezdett fejlesztéseket tovább szeretnénk foly-
tatni, azt gondolom erre csak egy ütőképes csapat 
képes.
Ez a feladat csak úgy tudott megvalósulni, hogy 
az önkormányzat jó csapatként működött, min-
denkinek meg volt a szerepe és a feladata, és arra 
koncentrált. Köszönöm az önkormányzati kép-
viselők és dolgozók emberpróbáló munkáját. A 
testületi tagok kiemelkedő munkájának köszön-
hető, hogy ilyen sok mindent elértünk az alap-
feladataink ellátása mellett. Külön köszönöm 
Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek és a 
Belügyminisztériumnak a sok támogatást, amit 
az elmúlt években nyújtottak nekünk.
Balatonakarattyának több évtizedes lemaradást 
kell behoznia, ezért képviselő-testületünk ki-
emelt feladatának érezte, hogy az állandó lako-
soknak és az itt tartózkodó nyaralóknak minőségi 
közszolgáltatást nyújtson. Ezen az úton tudunk 
tovább menni közösen, ha az őszi Önkormány-
zati választásokon Önök is így gondolják és 
Bennünket választanak.
Higgyünk abban, hogy ezelőtt 5 évvel Akaraty-
tyán egy új, reményteli és cselekvő korszak nyílt 
meg, amely egy igazságos, emberi és békés Aka-

rattya alapjait teremti meg, azét az Akarattyáét, 
ahol az összefogás hazára talált.
Az elmúlt 5 évben közösen éltünk át szép és ne-
héz pillanatokat. Olykor vitázunk egy kicsit, de ez 
az élet sója, mely kell ahhoz, hogy észrevegyük 
azokat a pillanatokat, amikor segítünk egymás-
nak, ha baj van. Különbözőek vagyunk, de van 
bennünk egy közös pont, hogy mind akarattyai-
ak vagyunk, és akarattyaiként gondolkodunk, mi 
mindannyian kivesszük a szerepünket a közös-
ségi életből. Dolgozunk, építjük és szépítjük ott-
honunk, vagy éppen közösségi munkát végzünk.
Itt szeretném megköszönni a civil szervezetek-
nek, a segítőknek a munkáját: a Nyugdíjas klub-
nak, Polgárőrségnek, Fürdőtelep egyesületnek, a 
NABÉ-nak.
Találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor egy év múl-
va! Bízom benne, hogy a színes programokon 
jól érzik majd magukat, kicsit megpihenve, újult 
erővel folytatjuk munkánkat.
Jó szórakozást kívánok az előttünk álló szép es-
téhez! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Hajrá Akarattya! Éljen Akarattya függetlensége!
2019. 08. 05.

Matolcsy GyönGyi 
polgármester
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2019. június 25.

1./ A 2019. évi lAkossági víz- és csAtornAszol- 
gáltatás támogatási pályázaton történő 
indulásról döntés.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 
nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

A képviselő-testület meghatalmazza a polgár-
mestert az állami támogatás igénylésének be-
nyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.

2019. július 10.

1./ intelligens gyalogos átkelőhely kiala-
kításáról döntés.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete az intelligens gyalogos átkelőhely  
kialakításához vállalja az 1 250 ezer forint  
összegű önerő kifizetését, továbbá a működtetés-
hez és üzemeltetéshez szükséges – a kivitelezés 
befejezésétől számított 5 évre - évente 10 ezer 
forint összegű költséget. 

2./ közbeszerzés megindításA Az állomás, 
Fácános, PusztAszeri, veres Péter és széP 
utcA útéPítésére és vízelvezetésére.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép- 
viselő-testülete határozatot hozott az Állomás 
utca, Fácános utca, Pusztaszeri utca, Veres 
Péter utca, és Szép utca útépítésére és víz-
elvezetésére tárgyú közbeszerzési eljárás meg-
indítására irányulóan az alábbiak szerint:

Az eljárás megindítását engedélyezi a Kbt. 
Harmadik Rész 115. § alapján lefolytatandó hir- 
detmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
alapján. Az eljárás lebonyolítására kijelöli Fü- 
löp Zoltán ügyvédet és felelős akkreditált köz-
beszerzési szaktanácsadót (1024 Budapest,  
Kút u. 5.).

3./ Feltételes közbeszerzés megindításA 
bAlAtonAkArAttyA, koPPány sor, deák Fe-
renc utcA útFelújításárA.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete határozatot hozott a Koppány sor 
és Deák Ferenc utca felújítás tárgyú feltételes 
közbeszerzési eljárás megindítására irányulóan 
az alábbiak szerint:

Az eljárás megindítását engedélyezi a Kbt. Har- 
madik Rész 115. § alapján lefolytatandó hirdet-
mény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
alapján. Az eljárás lebonyolítására kijelöli Fü- 
löp Zoltán ügyvédet és felelős akkreditált köz-
beszerzési szaktanácsadót (1024 Budapest, Kút u. 5.).

2019. július 17.

1./ bAlAtonAkArAttyA község önkormány-
zat képviselő-testülete önkormányzati is-
kolAkezdési támogAtásáról szóló rendeleté-
nek megAlkotásA.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megalkotta rendeletét. 

2./ Döntés a településrenDezési eszközök Mó-
Dosításáról. 

1.) Balatonakarattya Község Képviselő-testülete 
elhatározta településrendezési eszközeinek 
a folyamatban lévő eljárásoktól független, 

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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új eljárás keretében történő módosítását, 
melyet a a határozat elválaszthatatlan 1. 
melléklete szerinti tervezési programmal 
kíván megvalósítani.

2.) A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §  
(1) b) pontja szerinti „egyszerűsített” egyez-
tetési eljárás szabályai szerint folytatja le 
az önkormányzat, tekintettel arra, hogy 
módosítások során a településszerkezetet 
meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat 
nem változik, nem történik új beépítésre 
szánt terület kijelölése, nem történik zöld, 
vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli 
terület megszüntetése.

3.) A módosítás lehetőségét megalapozza, hogy 
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet záró 
rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében 
szereplő határidő 2019. december 31.

4.) A módosításokat előzőek alapján az önkor-
mányzat a jelenleg hatályos településrendezési 
eszközök foltszerű és részleges módosításával, 
az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 
településrendezési tartalmi követelményeinek 
és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja 
végre.

5.) A szükséges egyeztető és egyéb eljárásokra, 
tervező kiválasztására, szerződéskötésre a kép-
viselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

3./ Döntés a szociális tűzifa pályázaton 
történő inDulásról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a szociális célú tűzi-
fa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylését és a következő határozatot hozta:

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást igényli. 
Az igényelt mennyiség tűzifa támogatás esetén: 
20 m3.

Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás önrészét és a 
szállítási költséget az általános tartalék terhére 
biztosítja.

Balatonakarattya Község Önkormányzata a szo-
ciális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgálta-
tást nem kér.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedés megtételére.

4./ Döntés a mezőgazDasági és viDékfejlesz-
tési hivatal által kiírt „viDékfejlesztési 
program ereDményeinek népszerűsítése” tár-
gyú pályázaton történő inDulásról. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal által kiírt „Vidékfejlesztési Program 
eredményeinek népszerűsítése” tárgyú Széche-
nyi Programiroda Nonprofit Kft., mint lebonyo-
lító által kiírt pályázaton el kíván indulni, ameny-
nyiben a feltételeknek megfelel.
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Az ünnepek azért vannak, hogy üzenetük legyen. 
Minden település a maga módján megemlékezik 
ezen a napon. 
„Adj emberséget az embernek, adj magyarságot 
a magyarnak” – mondta József Attila.
Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami 
ünnepe - az államalapításra és az államalapító 
Szent István királyunkra emlékezünk.
Államalapító Szent István Királyunkat 1083-ban 
szentté avatták Székesfehérváron. Mária Teré-
zia óta a szentté avatás évfordulója, állami és 
egyházi ünnep is egyben. 1771 -től, kisebb-na-
gyobb megszakításokkal a mai napig ünnepeljük.
Első királyunk Szent István KERESZTÉNY 
MAGYAR ÁLLAMOT ALAPÍTOTT. Szűz Má-
ria a Boldogasszony oltalmába ajánlotta az or-
szágot és vele a Magyar Szent Koronát.
Első királyunk tudta, hogy hazánk csak úgy ma-
radhat meg, ha felveszi a keresztséget, és ha bé-
kében él a szomszédokkal. 999-ben Asztrik pan-
nonhalmi apátot küldte el Rómába II. Szilveszter 
pápához tárgyalni, koronát és apostoli áldást 
kérve, melyet hittérítő munkája érdeméül meg is 
kapott Róma püspökétől.
1000. december 25-én (a 16. század második 
felétől érvényes gregorián naptár szerint január 
elsején) Esztergomban Istvánt „Isten kegyelmé-
ből” a magyarok királyává koronázták.
István királyunk üzenete ezzel az volt, ha nem 
cselekszünk időben és határozottan, akkor nem 
lesz mit megvédenünk és lassan eltűnünk a törté-
nelem süllyesztőjében.
István kora és napjaink kora is egy új világ. 
Valami újnak a kezdete, egy kemény mun-
kával megteremtett új világnak, ahogy az új 
kenyér is mindig a jól végzett munka eredmé-
nye, ami táplálékul szolgál nekünk, ugyanígy 
István király és utódainak tettei, a magyar 
népnek táplálékul, iránymutatóul szolgáltak  

2019. augusztus 20. 
ünnepi megemlékezés
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a történelem során és ma is. Megállja a helyét 
mindaz, amit ő ránk hagyott. Ő azóta is itt van 
velünk, s üzen a legnehezebb időkben is: nem 
vagytok egyedül. 
A Mi felelősségünk is, nemcsak a kormányé, 
hanem, minden egyes magyaré, magyarnak 
maradni.
1019 év a világmindenség történelmében nem 
nagy idő, de egy ország életében annál jelentő-
sebb időszak. Népek jelentek meg és tűntek el 
nyomtalanul, a magyarság pedig él.
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Az ara-
tásnak vége, várjuk az új kenyér illatát. Valami-
kor a kenyeret otthon, falun nagyanyáink, anyá-
ink sütötték. Ma már vásároljuk. Sok munka volt 
addig, amíg a búza, rozs, vagy éppen a kukorica-
szemből friss kenyér lett. Becsüljük meg a mun-
kát és annak eredményét, a magyar kenyeret! 
Emlékezzünk Akarattyán is Államalapító Szent 
Isvtán királyunkra!

2019. augusztus 20.
Matolcsy GyönGyi 

polgármester
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Amikor elkezdjük 
kutatni elakadása- 
ink, szorongása-
ink, elhibázott pár- 
kapcsolataink, is-
métlődő kudarca-
ink okát, gyakran 
kiderül, hogy saját 
életünk történései 
nem adnak megfe-
lelő magyarázatot. 
Ilyenkor érdemes 
a tágabb perspek-
tívát is megvizs-
gálni, és szüleink, 
nagyszüleink vagy 
akár a még koráb-
bi generációk élet- 
eseményeit is fel- 
tárni. A legtöbb 
esetben döbbenten 
tapasztaljuk majd 
- amit a modern 
kutatások eredmé- 
nyei is igazolnak 
-, hogy felmenő- 
ink traumái, feldol- 
gozatlan félelmei,  
kapcsolati törései  
még a halálukkal 
sem enyésznek el, 
hanem bennünk élnek tovább.  Az egykori háborús 
üldöztetés a mi életünkben depresszió formájában 
jelentkezik, a kitelepítés traumája állandó bizal-
matlanságban, az árván maradt dédmama kötő- 
dési vesztesége párkapcsolati kudarcokban, az  
öngyilkos nagypapa eltitkolt története pánikza- 
varban - hogy csak néhány lehetséges pél- 
dát említsek. Számomra ma már egyértelmű, 

hogy egyetlen em- 
ber sorsa sem ért- 
hető meg transz- 
generációsszem- 
lélet nélkül. Ha  
szeretnénk meg- 
szabadulni kínzó  
tüneteinktől, vagy  
megvál toz ta tn i  
zavaró viselkedési  
és érzelmi mintá-
inkat, fel kell tár- 
nunk családunk  
múltját. Ez gyak-
ran nem egysze- 
rű feladat, mert  
sok titkot, kimon- 
datlan feszültsé- 
get hurcolunk ma-
gunkkal, és adunk  
tovább generáci- 
óról generációra.  
A tabutémák pedig  
megakadályoz- 
zák, hogy egész-
ségesen és őszin-
tén kapcsolódjunk  
egymáshoz és ön- 
magunkhoz. Eb- 
ben a könyvben  
szeretném végig-

vezetni az olvasót egy transzgenerációs önisme-
reti úton, hogy saját életében tetten érhesse és 
helyrehozhassa a múltból megörökölt negatív 
érzelmi viszonyulásokat és viselkedési mintákat.

orvos-tóth noéMi

Kulcslyuk Kiadó, 2018

Könyvajánló
Örökölt sors - Családi sebek és a gyógyulás útjai
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A kerékpárosokra is vonatkozik a A kerékpár jár-
mű! Ez az alapja a bringásokra vonatkozó közle-
kedési szabályoknak.
Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 
km/h sebességgel szabad közlekedni. Lakott te-
rületen kívül sisakban 50 km/h a megengedett 
legnagyobb sebesség, ha utast nem szállítunk, 
sisak nélkül 40 km/h. (40 km/h felett tehát köte-
lező a sisak!) Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és 
kerékpárúton 20 km/h a megengedett maximális 
sebesség. A mai gyors kerékpárokkal való szá-
guldozás ugyanúgy sebességtúllépés, mint a gép-
járművek esetében. A versenyre való felkészülés-
nek, edzésnek ne a közút legyen a helyszíne!
Járdán tilos kerékpározni! Kivétel: 
1. mivel a 12. évnél fiatalabb gyerekek főútvona-
lon még nem kerékpározhatnak, ezért ők halad-
hatnak a párhuzamos járdán, legfeljebb 10 km/h 
sebességgel. 
2. lakott területen belül olyan úton, ahol az úttest kerék-
páros közlekedésre alkalmatlan, a gyalogos forgalom 
zavarása nélkül, legfeljebb 10 km/óra sebességgel.
Kötelező!
Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak ott 
szabad kerékpározni. A megengedett sebes-
ség kerékpárúton 30 km/h. Kivétel: ha az úttes-
ten kerékpáros nyom (piktogram) van felfestve, 
ugyanis ebben az esetben az úttesten is szabad 
kerékpározni, és a kijelölt nyomvonal elhagyható. 
Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor 
csak ott szabad kerékpározni. A kerékpársáv egy-
irányú közlekedésre szolgál. Nemcsak szabály-
talan, hanem veszélyes és udvariatlan is szembe 
menni a forgalommal! A nyitott kerékpársávra 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a ke-
rékpársávra, két kivétellel:
1. A nyitott kerékpársávot elszabad hagyni bicik-
livel például balra kanyarodás előtt.
2. A nyitott kerékpársávra más járművek is rá-
hajthatnak például jobbra kanyarodás előtt.
A kerékpárút kereszteződéseiben nem mindig 

a kerékpárosoknak van elsőbbsége! Nem csak 
közlekedési tábla, hanem útburkolati jel is figyel-
meztet erre. Ha elsőbbsége van, akkor is győződ-
jön meg arról, hogy megadják azt, és csak utána 
hajtson le az úttestre!
A kijelölt gyalogátkelőhely a gyalogosoké! Azon 
kerékpárral áthajtani tilos! A kerékpárt toló sze-
mély gyalogosnak számít, vagyis szálljon le a 
bringáról, ha ott akar átkelni. A gyorsan érkező 
kerékpáros könnyen lehet baleset áldozata, még a 
gyalogátkelőhely mellett felfestett kerékpárúton is!
„Egy sör nem sör.” A KRESZ szerint minden 
járművezetőnek vezetésre képes állapotban kell 
lennie, amikor részt vesz a közúti forgalomban. A 
KRESZ szerint a kerékpárosokra a „zéró tolerancia” 
nem vonatkozik, de baleset esetén őket is az ittas ve-
zetőkre vonatkozó szabályok szerint ítélik meg/el.
Egyéb szabályok
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb von-
tatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével.
• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.
• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni.
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, 
amely a kormányzást nem akadályozza.
• A kerékpárosnak is, mint minden járművezető-
nek, jeleznie kell irányváltoztatási szándékát.  Az 
irányjelzés az irányváltoztatási szándékot és ne a 
megkezdett kanyarodást jelezze. A gépjármű ve-
zetőknél is!
• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött sze-
mély szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt 
nem hajtó utast a kerékpár pótülésen. 
A szakemberek tervezik egy kerékpáros KRESZ- 
vizsga bevezetését, de addig is a gyermekek és 
fiatalok oktatása mellett kérem, saját érdekükben 
is mindnyájan tartsák szem előtt a közlekedés 
biztonságát!

Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A kerékpárosokra is vonatkozik a KRESZ!
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Teljes erejével tombol a nyár. A nyári szünet kö-
zepén tartunk. Gyermekeink biztonsága még 
komolyabb figyelmet kíván, mint a tanévben. 
A több szabadidővel, több olyan helyzetbe ke-

rülhetnek, amely valamilyen 
veszélyt rejt magában. 
Nem csak a gyermekekre, fia- 
talokra vonatkozik, hogy ta- 
nulják meg megvédeni magu-
kat az új kihívások közepette 
is. Az interneten való „élet”, a 
virtuális valóság veszélyeiről 
már többször beszéltünk, de  
azok a lehetőségek nemcsak a 
virtuális, hanem a valós élet- 
ben is fennállnak. Adataink 
védelme legalább olyan fon-
tos, mint vagyontárgyainké,  
ha nem akarunk bűncselek-
mény áldozatává válni. De 
nemcsak áldozatok lehetünk 
könnyen, hanem elkövetők is. 
A fizikai erőszak legcsekélyebb 
esete – lökdösődés, ütés, ru- 
harángatás – már kimeríti a 
könynyű testi sértés fogalmát, 
szakszerűen tény-állását.
A másokról alkotott vélemé- 
nyünk nagyobb társaságban, 
interneten történő közzété-
tele megvalósíthatja a becsü-
letsértés, rossz hírkeltés, rá-
galmazás bűncselekményét. 
Ez a pletykálkodás veszélye! 
A saját személyes adataik fe-
lelőtlen kezelésével (annak szá- 
mít a fotó és a videó is ró-
lunk) visszaéléseknek tesszük 
ki magunkat, könnyen áldo- 
zatává válhatunk pl. a leg-
különbözőbb csalásoknak.

A családon, rokoni kapcsolatokon belüli fizikai 
erőszak, verbális (szóbeli) vagy lelki bántalmazás 
ma már önálló bűncselekményként szerepel a 
Bűntető Törvénykönyvben.

Vigyázz magadra, vigyázz másokra!
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Ha már az áldozati helyzetről van szó, ezekben 
az esetekben ugyanilyen könnyen válhatunk bűn-
cselekmény elkövetőjévé is. 
Mások adataival való visszaélés, mások fizikai, 
verbális, lelki bántalmazása egyaránt szerepel a 
– társadalom által nem elfogadható – büntetendő 
magatartások között.
Aki bűncselekmény áldozatává válik a rendőrség mel-
lett számíthat az áldozatvédelmi szervezetek segítségé-
re is! Magyarországon is létezik az áldozatvédelem 
intézménye állami és egyesületi formában is!

A természetes személy sérelmére 
elkövetett cselekmény miatt indí- 
tott bűntető eljárás, tulajdonelleni 
szabálysértési eljárás, személyi sé- 
rüléssel járó közlekedési baleset 
kárvallottjai a feljelentés felvé-
telekor, illetve az első meg- 
hallgatáskor kapnak tájékoztatást 
az áldozatvédelmi lehetőségről. 
Az állami kárenyhítés országos 
rendszer a Kormányhivatalok Já- 
rási Hivatali rendszerén belül 
érhető el, ahol a rendőrség által 
kiállított igazolás és elbeszélgetés 
alapján tájékoztatják az ügyfeleket, 
milyen segítségre (anyagi, jogi, 
pszichikai) jogosultak, és ahhoz 
milyen iratokat kell benyújtani. Az  
állami szolgálaton túl hasonló 
segítségért lehet fordulni a Fe- 
hér Gyűrű Közhasznú Egyesü-
lethez is. A Balaton-parton min- 
den Rendőrkapitányság áldozat-
védelmi referense képviseli az   
egyesületet, amely hasonló tevé- 
kenységi körben nyújt segít- 
séget. Az egyesület a civil kez- 
deményezésekre fektet  nagyobb 
hangsúlyt, így a mediációra (köz- 
vetítői eljárás), önsegítő cso-
portok szervezésére, eset megbe- 
szélésekre szakemberekkel, köz- 
lekedési balesetek vétlen áldoza-

tainak képviseletére.
Fontos megemlíteni, hogy mindkét áldozat-
védelmi rendszer szolgáltatásainak igénybe-
vétele ingyenes, és arra is van lehetőség, hogy 
megelőzési céllal tájékozódjon, tanácsot kérjen, 
aki veszélyben érzi magát.

Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Igazán jó közösség jellemzi a legfiatalabb Ma-
gyar község lakóit. Itt az egymás mellett levő 
éttermek legkevésbé konkurálnak egymással, 
sőt közösen vállalnak magukra olyan társadalmi 
feladatokat is, amivel élhetővé és szerethetővé 
teszik lakóhelyüket. A fiatal vállalkozók például 
két éve, folyamatosan gondoskodnak helyi baj-
társaink ebédjéről, így hol olasz specialitásokkal, 

hol egyéb ételkülönlegességgel kedveskednek 
a szolgálatot teljesítő életmentőknek. Az üzlet-
vezetők komolyan veszik az életmentést is, így 
hamarosan új Élet Mentő Pontot is avathatnak a 
községben!

Gratulálunk! 
OrSzágOS MentőSzOlgálat 

Tenyerén hordozza 
a mentőket Balatonakarattya
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Talán sokan emlékeznek még arra a napra Ba-
latonakarattyán, mikor 25 évvel ezelőtt, egy fia-
talember leült a katolikus templomban az orgona 
mellé, még kissé izgatottan és remegő kézzel, 
de mégis magabiztos lélekkel kísérte, életében 
először, a szentmisét játékával.  Ez a fiatalember 
még most is fiatal, de már boldog férj és édesapa, 
és a zene életének állandó része lett. Ebben az 
írásban szeretném a Kedves Olvasónak bemutat-
ni egy megvalósult álom történetét.
Szeles Péter 1980-ban született Budapesten. Is-
kolai évei alatt Baróti Istvánnál és Csanádi Lász-
lónál tanult orgonát. 14 évesen, éppen 25 évvel 
ezelőtt, játszott életében először szentmisén - ele-
inte Dr. Gerencsér Miklós mellett, majd hamaro-
san önállóan is, a balatonakarattyai templomban. 
Itt adta élete első orgonakoncertjét. Azóta szinte 
minden nyáron, Balatonakarattyán is gyönyör-
ködhettünk játékában. 
Az érettségi után 1998-2003-ig Regensburgban, 
a Katolikus Egyházzenei és Zenepedagógiai 
Főiskolán (Hochschule für katholische Kirchen-
musik und Musikpädagogik) tanult, ahol egy-
házkarnagyi, orgonatanári és magánénektanári 
diplomákat szerzett. Ezt követően a bécsi Zene-
művészeti Egyetemen tanult orgona és magáné-
nek szakon. 2012-ben szerzett „Master of Music” 
fokozatot orgona szakon, Regensburgban, Prof. 

Stefan Baier tanítványaként, 2014-ben „Bachelor 
of Arts” képesítést szólóénekből. 
2011 szeptemberétől 2015 júliusáig a Passaui 
Egyházmegye szolgálatában, Altötting esperesi 
kerületének felelős egyházzenésze volt („Regi-
onalkantor”). Itt volt szerencsénk egy busznyi 
zarándokkal meglátogatni őt, ahol bemutatta Al-
tötting nevezetességeit, mesélt és zenélt nekünk. 
2015. július 1. óta Münchenben, Neuaubing 
városrészben, a Szent Konrad plébánia teljes 
állású orgonistája és karnagya.
A munka mellett még jut ideje koncertekre, 
versenyekre is, mert diákévei óta rendszeresen 
koncertezik Magyarországon, Németországban 
és más európai országokban. 2007-ben vendég-
szerepelt a Bécsi Állami Operaház egyik gyer-
mekopera produkciójában. 2011-ben Szlovákiá-
ban, Ružomberok katolikus egyetemén rendezett 
zenei versenyen orgonából 3. helyezést ért el. 
2014-ben egy koncertkörutat tett Mexikóban és 
Erdélyben. 
Szeles Péter mélyen kötődik Balatonakarattyához, 
szinte minden évben hazalátogat, és ekkor átadja 
nekünk egyre színvonalasabb játékának örömét. 
Felesége hegedűművésznő és tanárnő, tavaly a 
templomban együtt zenéltek a templombúcsú al-
kalmából. 
25 évvel ezelőtt talán még a hallgatók közül nem 
sokan gondoltak arra, hogyan fog alakulni az ifjú 
zenész élete, de az elmúlt évek bebizonyították, 
hogy az Isten adta tehetség és a szorgalmas, ki-
tartó munka eredményeként valóban megvaló-
sulhat egy álom. 25 évvel ezelőtt láttunk egy re-
ményekkel teli fiatalt, most pedig találkozhatunk 
egy magasan képzett és elismert orgonistával, 
karnaggyal, énekessel és zeneszerzővel. Szívből 
kívánom, hogy még sok-sok évig láthassuk és 
hallhassuk őt Balatonakarattyán (is).  

M. teréz nővér

25 év örömzene
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Közélet

Néhány éve, mikor megkaptuk az örvendetes 
hírt, hogy állami költségvetési támogatásból re-
formátus templom épülhet Akarattyán, Isten iránti 
hálával, örömmel fogtunk bele a tervezgetésbe. 
Hosszú és nehéz döntésekkel teli út után, idén 
pedig megkezdődhetett az építkezés. Megrendítő 
volt látni, megtapasztalni, hogy a papírra vázolt 
látványterv „életre kel”, a megálmodott, elképzelt 
Isten-háza falai egyszer csak emelkedni kezdenek, 
megszületik egy belső tér, felmagasodik a torony. 
A templom terveit Szabó György építésznek 
köszönjük, aki lefelé, a fizikai realitásokra és  
felfelé, Isten valóságára egyaránt figyelve ál-
modta meg, és vetette papírra azokat. Az épület 
különleges, egyedi alakja egyszerre formáz egy 
égből aláhulló magot és egy ég felé emelkedő, 
magból kihajtó levelet. Ez a szép íves forma 
jelképezi a templom lényegét: az Istentől fentről 
érkező, életadó Ige magját, melyből – az emberi 
szívekbe hullva – megszülethet a hit és a sokakat 

élő közösséggé kapcsoló szeretet.
A mellékelt képeken felsejlik a készülő templom 
leendő szépsége, és egyértelműen látszik az is, 
hogy a kivitelező Vemévszer Kft., az építkezésben 
részt vevő mesterek egy felszentelendő helyhez 
méltó, pontos és szép munkát végeztek.
Immár átadásra került „emelt szerkezetkész” 
állapotban az épület, és ezzel lezárult a projekt első 
üteme. Sajnálatos módon a templom támogatási 
kerete ezzel ki is merült a tervezés óta több mint 
kétszeresére nőtt építőipari árak miatt. A folytatáshoz 
tehát további komoly forrásbevonás, támogatás 
szükséges. Ezt hordozzuk imádságban Isten előtt, és 
keressük a lehetőségeket, kérjük a segítséget.
A készülő templom „hangjainak”, tehát harang- 
jának és orgonájának beszerzését saját költ- 
ségvetésből fedezzük. Erre a célra adomány-
gyűjtést indítottunk, melyhez bárki csatlakozhat. 
Erről bővebben itt olvashat: refkenese.hu/2018/
adomanygyujtes-akarattya-templom-hangjai

„Íme, kiment a Magvető vetni...”(Máté evangéliuma 13,3)

Tető alatt az új akarattyai református templom
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Közélet

Az akarattyai református templomról már meg- 
jelent írások: refkenese.hu/2018/balatonakarattya 
-reformatus-templom  és  refkenese.hu/2019/bala-
tonakarattya-reformatus-templom-alapkoletetel 
Ha támogatni szeretné a templomépítés ügyét, 
adományát többféle módon is eljuttathatja az 
egyházközséghez. Lehet banki átutalással az 
alábbi számlaszámra: Takarékbank 72900013-
10001741 Kedvezményezett: Balatonkenesei Re- 
formátus Egyházközség. A közleménybe, kérjük, 
írja be, hogy az Akarattyai Templom Hangjaira, 
továbbá nevét és lakcímét!
Feladható az adomány sárga csekken is, amit 
tőlünk lehet kérni személyesen vagy telefonon 
(88/481 348, 30/377 9033, 30/444 7399), postán 
is eljuttatjuk.
Lehet készpénzes befizetéssel is az alábbi he-
lyeken és személyeknél:
Takarékbank – Balatonkenese, Fő u. 23.
Református Lelkészi Hivatal – Balatonkenese, 
Kálvin J. tér 1.

Kapcsolattartóink:
Hanák Istvánné – Akarattya, Hársfa u. 15.
Szabóné Szegedi Szilvia – Akarattya, Eötvös u. 11.
Szecsődi Judit – 06-30-3315650

néMethné sz. tóth ilDikó

lelkipásztor

Takarékbank 72900013 - 10001741 Ked-
vezményezett: Balatonkenesei Reformá-
tus Egyházközség. A közleménybe, kér-
jük, írja be, hogy az Akarattyai Templom 
Hangjaira, továbbá nevét és lakcímét!
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A minap az egyik önkormányzati rendezvényen 
egy meghökkentő beszélgetés zajlott köztem és 
egy akarattyai lakos között.
Általában a rendezvényeken az önkormányzat 
által elért eredményeket dicsérik, illetve építő 
javaslatokat szoktak megfogalmazni egy-egy 
ügy kapcsán, amelyeket jómagam és a képviselő-
testület is igyekszik figyelembe venni. Az em-
lített beszélgetés azonban egészen másként zaj- 
lott. Beszélgetőpartnerem azzal kezdte, hogy 
az önkormányzat semmit nem csinál, nem fej- 
lődött semmit a település a leválás óta. A meg- 
lepetésemet palástolva, felsoroltam az önkor-
mányzat által elért eredményeket, amelyre azt 
a választ kaptam, hogy „Ugyan már, ezek csak 
látszatberuházások”. Bevallom, napokig a szó 
hatása alatt voltam. Valóban látszatberuházás 
lenne, hogy az önkormányzat az elmúlt 5 évben 
több, mint 10 km utat aszfaltozott? Valóban 
látszatberuházás lenne, hogy Balatonakarattyán 
modern közvilágítási rendszert sikerült kiala-
kítani? Tényleg látszatberuházásnak érzi az 
aszfaltozást az az anyuka, aki a babakocsit a 
korábbi murvás út helyett jó minőségű aszfaltúton 
tolja? Vagy éppen a biciklivel közlekedők, akik 
aszfaltozott úton juthatnak el a céljukig? A késői 
órán hazaérkezők látszatberuházásnak érzik, 
hogy jól megvilágított utakon térhetnek haza és 
nem zseblámpával kell világítani, mint korábban 
sok esetben? Tényleg elfelejtették volna az 
emberek, hogy 2014. előtt milyen helyzetben volt 
Akarattya? Hogy a leválást megelőző 10 évben 
kb. 500 méternyi út aszfaltozására került sor, az 
elmúlt 5 évben pedig 10 km utat láttunk el aszfalt 
burkolattal? Persze a jót könnyű megszokni, de 
nem szabad elfelejteni, hogy honnan indultunk, 
és hová jutottunk. Téved, aki azt gondolja, hogy 
a pályázati pénzeket könnyű lenne elnyerni. A 
tény az, hogy minden egyes forintért, minden 
egyes méter aszfaltútért keményen megdolgozik 
polgármester asszony, a képviselő-testület és a  

hivatal, minden egyes forintért időt nem 
kímélve kell lobbizni, különben nem fejlődik 
a településünk. Korábban, ha egy település 
aszfaltozott útján közlekedtem, az aszfaltos út 
létét mindig természetesnek vettem. Amióta az 
önkormányzat tagja vagyok, és Balatonakarattya 
érdekében dolgozom, már látom, hogy minden 
egyes fejlesztésre fordítható forintért keményen 
meg kell dolgozni, időt, energiát, kapcsolatokat 
nem kímélve. Ne gondolja senki azt, hogy 
ezeket az eredményeket „bárki” el tudta volna 
érni, ezeket az eredményeket azért tudtuk elérni, 
mert a képviselő-testület és főleg polgármester 
asszony tud és akar összehangoltan küzdeni, 
ahol mindenkinek megvan a maga feladata a 
támogatások elnyerése és a fejlesztések meg-
valósítása során. Az összehangolt munka, a 
megfelelő szakértelem, és a döntéshozókkal 
történő rendszeres kommunikáció nélkül csak 
minimális lett volna a fejlődés.
Úgy érzem, a település az elmúlt 5 évben 
óriási fejlődésen ment keresztül, működik az 
önkormányzat, felújítottuk a strandjainkat – a- 
melyre az elmúlt évtizedekben nem volt példa 
–, tervezzük a Bercsényi Strand felújításának 
második és harmadik ütemét, aszfalt burkolattal 
láttuk el a Batsányi, az Ady Endre, a Salak, 
a Csittényhegyi, a Kárpátalja, a Bakony, az 
Állomás, és a Hársfa utcákat, felújítottuk az 
Árpád utcát és a Bercsényi lejárót. Ősszel sor 
kerül a Szép utca, Veres Péter utca és Pusztaszeri 
utca aszfaltozására – amely során a vízelvezetést 
is megoldjuk – és remélhetőleg a Koppány sor 
újra aszfaltozására is. Modern közvilágítást 
alakítottuk ki, a településüzemeltetés részére 
a munkavégzéshez gépeket, járműveket vásá- 
roltunk, és előrehaladott, folyamatos tárgyaláso-
kat folytattunk a településközpont kialakításá-
nak pénzügyi fedezetének megteremtése ér-
dekében. Talán az eredményeket jobban kellett 
volna kommunikálni, naponta elmondani, mi 

Tényleg csak a látszat?
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Gyönyörű június végi este várta adományozó-
inkat családias, barátságos rendezvényünkön.  
Ránky Emőke ügyvezető alelnök az alábbi be-
széddel üdvözölte a megjelenteket:
„Kedves Barátaink! 
Nagy örömmel köszöntöm Önöket, Benneteket 
a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület által 

szervezett ma esti pihenősziget-átadáson. 
2015 őszén, közvetlenül az egyesület augusztusi 
újraélesztési, újraszületési közgyűlése után – 
Balatonakarattya függetlenségének kezdetén – 
lázas tenni akarás, a jövőbe vetett hit és őszinte 
lelkesedés hatotta át a település minden szegletét. 
Akkor jött az ötlet, hogy az elhanyagoltságában 

Pihenősziget átadási ünnepsége

mindent tett az önkormányzat? Lehet, de én úgy 
gondolom, mi nem virtuális Akarattyát építünk, 
hanem valódi utakat, valódi fejlesztéseket 
valósítunk meg. 
Őszintén bízom abban, hogy az elért eredménye-
ket az említett beszélgetőtársamon kívül senki 
nem gondolja látszatberuházásnak, hanem igazi 
eredménynek. Nem szabad elfelejteni, hogy 

2014-ben Balatonakarattya a nulláról indult, az-
az nekünk 5-8 év alatt kell elérnünk azt, amit más 
települések hosszú évtizedek alatt értek el. Hajrá 
Akarattya!

Dr. iMréDy szabolcs

alpolgármester
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is fenséges magaspartunkra kényelmes kiülési 
lehetőséget kell teremtenünk. Egyesületünk meg- 
hirdette ezt a szándékot, és nem kis meg-
lepetésünkre, kérésünk meghallgatásra talált. 
A kezdeményezés eredményeképpen 2016-ban 
15 pad és a hozzájuk tartozó szemetes került 
telepítésre a lelkes akarattyaiak adományaiból, 
2017-ben további 6 padot és szemetest ado-
mányoztak a tagok, majd 2018-ban is 6 pad 
került a helyére. Zömében a magaspartra, de  
van a templomkertben, a Bercsényi és a Lido  

strandokon és a Bakony és Árpád utcák keresz-
teződésében is.
Most, amikor itt összegyűltünk, a 27., 28. és 29. 
pad átadását ünnepeljük, és még folyamatban van 
idénre egy adomány, tehát összesen 30 új padot 
és szemetest számlálhatunk össze a településen 
ez idáig. 
És most nézzük ezek értékét: mivel egy pihe-
nősziget 150 ezer forint befizetésével valósult 
meg, könnyű kiszámítani az Akarattyának ado-
mányozott 4,5 millió Ft-os értéket. 
Ismételten szeretnénk megköszönni az ado-
mányokat, és ezzel kívánunk valamennyi adomá-
nyozónak jó egészséget és gondtalan pihenést 
padjaikon!”
Külön örömünkre szolgált, hogy nem csak az 
újonnan átadott padok adományozói jöttek el 
szolid ünnepségünkre, hanem korábbi adomá-
nyozóink is. Mellékelünk egy-két képet, amelyek 
megpróbálják visszaadni a jó hangulatot.

ránky eMőke
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Kodolányi János író születésének 120. és halá-
lának 50. évfordulójára emlékeztek Balatona-
karattyán, ahol különösen figyelnek az íróra, 
hiszen évtizedekig itt élt.
Személyével és életművével beemelte a telepü-
lést a magyar irodalom nagy helyszínei közé, 
hangsúlyozta Ránky Emőke, a Balatonakaraty-
tyai Fürdőtelep Egyesület ügyvezető alelnöke. 
Ránky Emőke a balatonakarattyai Szépkilátás 
Bisztróban tartott megemlékezésről elmondta, 
egyesületük célja az, hogy Kodolányi János író-
ról, a község ismert személyiségének életéről, 
munkásságáról, küzdelmeiről képet kapjanak az 
érdeklődők.
A híres íróról Praznovszky Mihály irodalom-
történész, muzeológus beszélt a tőle megszokott 
színvonalon, lebilincselő, humorral fűszerezett 
stílusban, miközben a közönség megismerhette 
Kodolányi életútját, benne a Balatonakarattyán 

töltött időt, az író kapcsolatát írótársaival, család-
jával. Praznovszky Mihály főleg azt mutatta be, 
miként határozták meg az írót ifjúkori élményei, 
az ormánsági évek, és hogyan hatott rá a balatoni 
időszak. Kiderült, Kodolányit nevezhetjük bala-
toni írónak is, hiszen nagy történelmi regényei-
ben, a tatárjárás trilógiában vagy a honfoglalás 
koráról szóló regényekben az egyik helyszín ez 
a táj.
Szóba került Kodolányi kapcsolata az itt élő, ide 
látogató kortársaival, mint Illyés Gyulával, Né-
meth Lászlóval, Szabó Lőrinccel és Keresztury 
Dezsővel.
Az emlékezésen részt vett Kodolányi János, az író 
unokája is. Az előadás után az érdeklődők megte-
kinthették Megyeri Gábor fafaragó kiállítását.

(Forrás: Kovács Erika cikke a Naplóban, 2019. 
július 17.)

Kodolányi Jánosra emlékeztek Balatonakarattyán 
(a veszprémi Napló cikke)
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Dr. Megyeri Gábor barátunk kiállítását nyitottam 
meg a minap Balatonakarattyán, a Szépkilátás 
Bisztróban, Revuczky Karion segítő együttmű-
ködésével.
Gábor jellemzően az az ember, aki több fronton 
teljesít az életben, és mindenütt igyekszik a leg-
jobbat „fölmutatni”. A BME-n végzett, majd sok 
gyógyszeripari fejlesztésnek volt részese team 
tagjaként, sokszor indult Dórival, feleségével a 
különböző balatoni vitorlásversenyeken, boldog 
apa és büszke nagypapa, nagyszerű borozós-be-
szélgetős Barát, Akarattya-imádó nyaraló, közös-
ségi ember és mindebben Dóri, hű társa és megér-
tő támogatója volt/van és lesz. Nagyon örültünk, 
hogy kis közösségünket megtisztelte azzal, hogy 
műveit közszemlére teszi. Munkáinak két cso-

portja van: mozgó szobrok és rovátkolt táblák. 
Többféle fa alkalmazása mellett, díszítőelemként 
az ébenfa is felismerhető. Az alkotások jó része 
már magántulajdon, de amelyeknél ez nincs fel-
tüntetve a kis táblán, azok megvehetők, a Ba-
latonakarattyai Fürdőtelep Egyesület egyidejű 
támogatása mellett. E nagyvonalú támogatási 
felajánlást ezúton is köszönjük dr. Megyeri Gá-
bornak!
A megnyitó napján, rekkenő hőség volt, de ez 
sem tántorított vissza sokakat, hogy jelen legye-
nek a megnyitón, június 22-én.

pálinkás Ferenc

(A kiállítás augusztus közepéig volt megtekinthető.)

Nyári szobortárlat Balatonakarattyán
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A hársfa mindig is Balatonakarattya ikonikus 
jelképe volt, utcát is neveztek el róla. Június kö-
zepén borulnak virágba a fák, bódító illatukat 
messziről érezni. A Balatonakarattyai Nyugdíjas 
Klub Egyesület – melynek címerében is szerepel 
a hársfa – hagyományosan ilyenkor ünnepséget 
szervez Hársfa fesztivál címmel. A környező te-
lepülések nyugdíjas csoportjai színvonalas mű-
sorokkal szórakoztatják az érdeklődőket (lásd 

a plakáton). Ez évben sült grillkolbász, virsli, 
sütemények garmadája várta őket fellépés után, 
hársfatea és hársfaszörp járt hozzá. Természete-
sen jutott belőle a kilátogató érdeklődőknek is, 
helyi lakosoknak, nyaralóknak egyaránt. Összes-
ségében megállapítható volt, hogy sikerült ha-
gyományt teremteni, egyre nagyobb érdeklődés 
mellett.

kornis GyörGy

Hársfa fesztivál 2019
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Mivel 2019-ben II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem emlékévét 
tartják szerte az országban, 
itt Balatonakarattyán is meg- 
koszorúztuk a tavaly elké- 
szült mellszobrot. Nagy örö- 
münkre szolgált, hogy va- 
lamennyi helyi civil szerve-
zetnél, önkormányzatnál, a  
Magyar Honvédségnél is  
meghallgatásra talált kéré-
sünk, és elhelyezték tisztelgő 
koszorúikat. Rövid ünnepség 
keretében felidéztük a le-
gendát, azzal a kimondott 
szándékkal, hogy szeretnénk 
azt ébren tartani, II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem és szeretett 
szilfánk emlékére.
A koszorúzást követően  
Rozs Péter alpolgármester  
úr és Ács Gábor egyesü- 
leti elnök úr ünnepélyesen 
átvágta a nemzeti színű sza-
lagot, és felavatta a Rákóczi 
fák sétaútját. Egyesületünk 
és az önkormányzat együtt- 
működésének eredménye-
ként egy újabb érdekes 
látványossággal gazdagodott 
Balatonakarattya.

ránky eMőke

Rákóczi-szobor és a Rákóczi fák sétaútja
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egy újAbb 
AkArAttyAi bArát távozott

Dr. Nagy Dezső ( 1943 - 2019 )
Abba a generációba tartozott az igen tehet-
séges fiatalember, akiket a piarista gimná-
ziumi tanulmányaik miatt az ország összes 
felsőoktatási intézményéből kitiltották. A- 
zok között volt Dezső is, akiket ezzel súj-
tottak, mint akik Szabó Páterrel (egyetemi 
hittan oktató) jó viszonyt ápoltak. Ez 1962-
63 táján lehetett. Azonnal behívták sorkato-
nai szolgálatra, Tatára. Ezt követően fizikai 
dolgozóként a Villamosenergiaipari Kutató 

Intézetben, az intézet igazgatójának jóin-
dulatát elnyerve, befejezhette egyetemi ta-
nulmányait. Az intézet dolgozója is maradt 
mintegy 15 évig. A terület szakembereként 
dolgozott külföldön és itthon is. Felesége, 
Tattay Emőke, szintén villamosmérnök.
Dezső lelkes szakember,  jó kedélyű ember, 
nagy zenerajongó volt. Zenei képzettségét 
az egyik „Ki mit tud” vetélkedőn kvintett 
tagjaként is kipróbálta. Egész életében sok 
kórusban lelkesen énekelt, szerepelt. Vallá-
sosságát nemcsak a katolikus hitélet liturgi-
kus eseményein való részvétellel, de az egy-
házi kórusok lelkes tagjaként is gyakorolta.  
Szülei hatásának is köszönhetően családi és 
baráti összejöveteleknél, borozgatások al-
kalmával énekelt magyar népdalokat is.
Sajnos egyik nagy vágyunk több okból 
nem teljesült,hogy énekkarával az újjáépí-
tett balatonakarattyai templomban fellép-
hettek volna.
Szívesen vitorlázott a családi, kis gumites-
tű vitorlással amikor nyarainak nagy részét 
itt töltötte Akarattyán,  szülei által a 60-as 
években épített kis ikernyaralóban.
Sokszor és nagyokat beszélgettünk vagy 
Beánál kávézás közben, vagy Gyulánál fo-
gyasztott kedvenc étkeink mellett, amit so-
sem hagytak volna ki Emőkével (halászlé, 
sült kacsacomb gombás rizzsel).

Nyugodj békében kedves Barátunk!
pálinkás Ferenc
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Megvédte bajnoki címét a Balatonakarattyai 
Lábtenisz Klub!

A Balatonakarattyai Lábtenisz Klub megvédte 
a 2018-ban szerzett bajnoki címét és 2019-ben 
is győzött az országos lábtenisz csapatbajnoksá-
gon. Az idei győzelemmel a csapat kvalifikálta 
magát a Romániában (Nagyváradon) októberben 
megrendezésre kerülő Lábtenisz Bajnokok Li-
gájára (Club World Cup) is. A csapatbajnokság 

alapszakaszának mérkőzései tavasszal kezdőd-
tek, amely során a csapatok tizenkét fordulót 
játszottak, oda-visszavágós rendszerben. Min-
den forduló két egyéni, két páros és egy hármas 
mérkőzésből állt. A Balatonakarattyai Lábtenisz 
Klub nagy hajrával, az alapszakasz utolsó fordu-
lójának utolsó mérkőzésén szerzett győzelmével 
megnyerte az alapszakaszt és bejutott az augusz-
tus 4. napján, Balatonfüreden megrendezett Final 
Four döntőbe, ahol az alapszakasz legjobb négy 
csapata mérkőzött meg az ország legjobb lábte-
nisz egyesületének járó trófeáért.

Az akarattyai csapat az elődöntőben a Törtel SK 
csapata ellen magabiztos játékkal 3:1-es győzel-
met aratott és ezzel bejutott a döntőbe. A másik 
elődöntőben Kaposfüred – SZESPO SE mér-
kőzést rendeztek, amely sok izgalmat hozott. A 
két bajnokaspiráns csapat közül a kaposfürediek 
kerültek ki győztesen, így a döntőben Balatona-
karattya – Kaposfüred mérkőzésre készülhetett 
a közönség. A döntőben a balatonakarattyai csa-
patnak sikerült 1:0-ás hátrányból megfordítani a 
mérkőzést, amelyre a kaposfürediek válaszolni 
tudtak és kiegyenlítettek, így a 2:2-es állás után 
következett a mindent eldöntő egyéni mérkőzés, 
amelyet a balatonakarattyai csapat nyert, így a 
döntő végeredménye: Balatonakarattyai Lábte-
nisz Klub - Kaposfüred 3:2.

Az ország legjobb lábtenisz egyesülete 2019-ben 
tehát ismét a Balatonakarattyai Lábtenisz Klub!

Királyvölgyi Krisztián a balatonakarattyai csa-
pat csapatkapitánya a győzelmet követően így 
nyilatkozott: „Azt szokták mondani, hogy egy 
bajnoki címet sokkal nehezebb megvédeni, mint 
egyszer megnyerni. Nekünk sikerült, így ez talán 
még nagyobb teljesítmény, mint a tavalyi bajnoki 
cím. Nehézkesen indult a szezon, az első fordu-
lókban sérülések is hátráltattak minket, azonban 
a legjobbkor állt össze a játékunk és a taktikánk, 

Címvédés Akarattyának 2019-ben
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Nagy sikerű kispályás labdarúgó-bajnokságot 
rendeztünk Akarattyán a Függetlenség Napja al-
kalmából.

Rozs Péter alpolgármester felkérésére szervezte 
meg és bonyolította le Ladányi Imre pályagond-
nok a versenyt. Ebben nagy segítségére volt Ha-
nák István, aki tapasztalt akarattyai focista, és a 
játékosok frissítőiről is ő gondoskodott. 

10 csapat nevezett Akarattyáról és közeli tele-
pülésekről; az egyik csapat gyerekekből állt. 
Köszönjük, hogy beneveztek, örülünk a rész-
vételüknek! Helyezést nem tudtak kiharcolni a 
tapasztalt felnőtt játékosok között, de értékes ta-
pasztalatokkal és a játék örömével gazdagabban 
távoztak. A lelkes gyerekeknek még a gólrúgás 
élménye is kijutott. Gratulálunk!

A bajnokság végeredménye:

1. Balatonkenesei Öregfiúk
2. Titánok (Balatonakarattya)

3. Rideg FC (Lepsény)

A döntőbe jutásért kemény harcot vívtak. Nem 
bírtak egymással a csapatok, tizenegyesekkel 
döntötték el, hogy ki jutott tovább, de ez sem 
ment gyorsan, két ötös sorozat is egyenlő ered-
ményt hozott. Végül csak lett győztes. Ők pihenő 
nélkül azonnal készen álltak a döntőre.

Ettől eltekintve eseménytelenül zajlott a bajnok-
ság, szerencsére senki se sérült meg. A tapasztalt 
hivatásos bíró nagy állóképességről tett tanúbi-
zonyságot, egyedül vezette le az összes meccset, 
profi színvonalon, probléma és vita nélkül.

Kupa és oklevél ismerte el a dobogósok eredmé-
nyét. Az 1-2. helyezett csapat még 1-1 karton sört 
is kapott a folyadék és az elektrolitok pótlására.

Mindegyik résztvevő csapat megköszönte a szer-
vezést, jól érezték magukat településünk ünnepén. 

A bajnokság szponzorálását köszönjük az ön-
kormányzatnak, polgármester asszonynak és 
alpolgármester úrnak! 

kerékFy pál

Függetlenség napi foci

ami idén is nagy sikert hozott. A Final Four 
döntőben gyakorlatilag idén is három olyan csapat 
szerepelt, amelyek közül bármelyik nyerhetett 
volna, azonban az a tény, hogy ez ebben az évben 
is nekünk sikerült jelent valamit. A csapat erejét 
az egységben és az egymásért való küzdelemben 
látom, persze a sok gyakorlás és edzés is nagyon 
fontos. Mi csapatként voltunk jelen, nem csak 
papíron, hanem minden értelemben, a pályán 
kívül is barátok vagyunk. A címvédésnek idén 
részese lehetett egy újonnan igazolt játékosunk 
is, Odnoga Mátyás, akinek külön gratulálunk, 
hiszen a legjobb játékos különdíját is megkapta. 
Szintén gratulálunk a legjobb fiatal játékosnak, 
Fodor Ádámnak, aki ugyan a Budapest csapatá-

ban szerepel, azonban akarattyai nevelés, sokat 
edzünk együtt, illetve gratulálunk a többi csapat-
nak és különdíjasoknak.”

A csapat tagjait a Final Four után nagy ünneplés 
fogadta a „szentélyben”, a Bercsényi Strandon, 
ahol megmutatták a klub tagjainak a trófeát és 
együtt kiáltották, hogy „Hajrá Akarattya!”.

A bajnokcsapat tagjai: dr. Királyvölgyi Kriszti-
án, Odnoga Mátyás, Vaszil Dániel, Sipos Árpád, 
Dienes-Oehm Tivadar, Tömböly Dávid, Kol-
tai Kristóf, István Gábor, Szabó Bence és Die-
nes-Oehm Barnabás.

Dr. királyvölGyi krisztián
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A gyerekcsapat

A sok tizenegyes egyike

A győztes csapat

A kupa átadása
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Hagyománytisztelő ember lévén aktív résztvevő-
je voltam a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület által szervezett két sportprogramnak a „Fuss 
Velünk a Magasparton”-nak és a „Függetlenség 
Napi Úszás”-nak. Büszkén mondhatjuk, hogy 
ezek már hagyományos programok, hiszen im-
már harmadik alkalommal kerültek megrende-
zésre. Mind a három évben részt is vettem, hol 
segítve a szervezőket, hol futva és úszva is, így 
hiteles élménybeszámolóval tudok szolgálni a 
fenti eseményekről.

A „Fuss Velünk a Magasparton!” program idő-
járás szempontjából nem sok jót ígért. Dörgött, 
villámlott a tó felett, Siófok felől hatalmas eső-
felhők tornyosultak. Ennek ellenére elindultunk 
kutyusommal, Bátorral, gondoltam sétálunk egy 
jót a 2 km-es távon, ha az időjárás is úgy gon-
dolja. Hála istennek sokan így gondolták, szépen 
szállingóztak a résztvevők a Balaton part egyik 
legszebb panorámájával rendelkező Kisfaludy 
sétány felé. Három különböző hosszúságú távra 
lehetett benevezni, kettő, öt és tíz kilométerre. 
Szeles Dezső javaslatára az öt és tíz kilométe-
res távra benevezett futók 1-1 felvezető köré 
csoportosulva indulhattak a megmérettetésre. 
Dezső igazi vezéregyénisége volt a programnak, 
markáns füttyszóval és hanggal terelgetett minket 

a bemelegítéshez, illetve ismertette a távokat és 
az útvonalakat. A résztvevők kora a 80 évestől 
a kocsiban ülő kisbabáig terjedt, sőt egy-két 
kutyus is benevezett a futásra. Öröm volt nézni 
a sok gyermekes családot az indulók között. Én 
is csak sétát terveztem, de aztán belelendültünk 
és a táv második felét már futva tettük meg. Az 
időjárás is megkegyelmezett nekünk, nem volt 
meleg és az eső is csak a futások befejezése után 
kezdett el esni.

Szponzoraink is kitettek magukért. Köszönjük 
Hanák Attilának, Vollár Gyöngyinek és Revuczky 
Karionnak. Nekem személy szerint Karion frissen 
facsart narancs dzsúsza ízlett a legjobban, mind a 
futás előtt, mind a futás után megkóstoltam.

Mindenki szerencsésen beért a célba egy újabb 
szép éremmel és élménnyel gazdagodva, össze-
sen 127-en. Van még egy hozadéka is az ilyen tö-
megsport jellegű rendezvényeknek, melyet meg 
kell említeni. Tudok olyan résztvevőről, aki ez 
után a futás után határozta el, hogy rendszeresen 
futni fog. Már ezért megérte a szervezés, éppen 
ez a célunk, minél több emberrel megismertetni 
a mozgás örömét. 

Ugyanilyen örömmozgás az úszás is, a „Függet-
lenség Napi Úszás” a Bercsényi strandon. Sajnos 

Fuss, ússz tornázz velünk!
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a program előtti napon nagyon rossz, viharos idő 
volt, sokan meg is ijedtek és nem jöttek el. Pedig 
ennél ideálisabb időjárást nem is lehetett volna 
elképzelni sem. A tökéletes úszóidőben 89-en 
csobbantunk a kellemes 25 fokos, egy kissé hul-
lámzó vízbe. A „hullámzó Balaton tetején” úszó 
sárga bóják és a Bercsényi Hajós Egylet hajói 
jelezték az útvonalat. A két strand, a Bercsényi 

és a Lidó strand közötti 2 km-es távot kellett 
megtennünk. A résztvevő korosztály itt is széles 
skálán mozgott. Indultak élsportolók, akiknek 
ez a táv könnyű ujjgyakorlat volt, de indultak 
nagymamák is, akik a vízben sétálva tették meg 
a távot. 

Én egy anyukás csoporthoz csatlakoztam, és 
nem bántam meg. Vidáman beszélgetve úsz-
tunk, eltöprengve azon, miért is nem úszunk itt 
rendszeresen, hiszen itt van az ország legszebb 
és legnagyobb uszodája, a Balaton. Talán ezek a 
gondolatébresztések is egy-egy lépcsőfokot je-
lentenek az elhatározáshoz.

Szponzoraink ugyanúgy kitettek magukért, mint 
a magasparti futásnál. Karion személyesen maga 
kínálta a frissen facsart dzsúszt. Nekem még Vol-
lárék dinnyéje esett nagyon jól az úszás után, de 
állítólag a Pálinkás Ferenc által Görgényi Géza 
barátjától hozott őszibarack is isteni volt. Ismét 
egy érem! Ismét egy élmény!

Segítségünkre voltak még a strandgondnokság 
dolgozói, a Honvéd Üdülő egészségügyi ügyele-
te, az Országos Vizimentő Szolgálat.

Van még egy programunk, a „Tornázz Velünk a 
Magasparton!”. Tanai Judit vezetésével a nyá-
ri időszakban, szombatonként minden reggel 8 
órakor regeneráló, egészségvédő tornát tartunk. 
Rossz idő esetén sem marad el a program, a Rá-
kóczi parkban a fedett körszínpadon meg lehet 
tartani. A tornát a helyi lakosok már megszeret-
ték, szívesen látogatják, de egyre több nyaraló is 
csatlakozik. Várunk mindenkit szeretettel!

Jövőre, veletek ugyanitt a magasparton és a Ber-
csényi strandon!

FUSS, ÚSSZ, TORNÁZZ VELÜNK!

Javasolja ezt a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület nevében

ventics áGnes
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Tájékoztatom a tisztelt akarattyai lakosokat, hogy a FIDESZ helyi csoportja a helyhatósági 
választással összefüggésben meghozta döntéseit a polgármester ajánlás, - illetve polgármester- 
jelölés és képviselőjelölés tárgykörben.
A 2019. június 8-ai döntés értelmében a 2019-es helyhatósági választásra a helyi szervezet által 
támogatott FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje Matolcsy Gyöngyi.
A 2019. július 10-ei döntés értelmében a FIDESZ-KDNP támogatott képviselőjelöltek:
Dr. Détár Bianka Magdolna, Dr. Imrédy Szabolcs, Rozs Péter, Fürdősné dr. Endrődi Éva Margit

A helyi szervezet döntéseit a FIDESZ-KDNP 2. számú Veszprémi Választókerület mellett 
működő Önkormányzati Választási Egyeztető Bizottsága jóváhagyta.

Balatonakarattya, 2019. augusztus 21.
FürdőSné dr. endrődi éva Margit 

FIDESZ-KDNP helyi csoport vezetője

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség  
Balatonakarattyai helyi csoportjának tájékoztatója
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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: Balatonakarattyán épül az új református templom

Juhász Gyula: 
Augusztus
"Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma!..."


