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Kedves Balatonakarattyaiak!

A balatonakaratyai képviselő-testület és a ma- 
gam nevében szeretettel köszöntöm Kontrát  
Károly országgyűlési képviselőnket és az itt 
megjelenteket.
Köszöntöm Önöket e jeles napon.
Két évvel ezelőtt, Európában először valósult 
meg okos közvilágítás a településünkön, ami 
már-már természetes, de évtizedekig sötétben 
botorkáltunk.
Akarattya életében, történetében ismét egy nagy 
projekten vagyunk túl, amely hozzájárul tele-
pülésünk fejlődéséhez. Az idei év legnagyobb 
munkája a tavaly novemberben elkezdődő kerék-

párforgalmi útvonalfejlesztés, ami TOP pályázat 
keretében készült el, ez közel 4 km új burkolatot 
jelent. Még ebben az évben elkezdődik a balatoni 
kerékpárút felújítása - kiemelt kormányzati fej-
lesztés keretében.
Az új útszakaszokat a közlekedésbiztonság el-
vének maximális figyelembevétele mellett ösz-
szekapcsoljuk a vasúti, buszos tömegközlekedési 
lehetőségekkel úgy, hogy az összes helyi intéz-
mény kerékpárral megközelíthetővé váljon. Kö-
szönjük mindenkinek a támogatást, a kormány-
nak a pályázaton megnyert anyagi forrást, a

• kivitelező Globe Aquva Kft-nek a pontos munkát,

Kerékpárforgalmi útvonal átadása  
Balatonakarattyán
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• Rozs Péter alpolgármester úrnak az áldozatos  
 fáradhatatlan szervező munkáját,
• Németh Sándornak a munkát, aki az önkor- 
 mányzat részéről a műszaki ellenőrzést végezte,
•  Magyar Gyulának a napi szintű kivitelezői 
 munkát,
•  Csörögi Andreának és Winkler Istvánnak 
 a projekt manageri munkát,
•  az önkormányzat dolgozóinak a plusz mun- 
 kákat.

Néha hajlamosak vagyunk természetesnek venni 
az elért eredményeket, de aki részt vesz egy fej-
lesztésben az tudja, hogy mennyi energia, meny-
nyi engedély, milyen sokrétű feladatot kell elvé-
geznie egy kis önkormányzatnak a napi munka 
mellett. 
Még egyszer köszönöm mindenki munkáját.
Közben jelenleg is futnak a strandfejlesztéseink és 
felújításaink, szintén pályázati forrásból. Az idén 
a szabadstrandra 50 milliót tudunk fordítani, tava-
lyi évben a Bercsényi strandra 43 milliót, a Lidó 
strandra 30 milliót költöttünk a Magyar Turiszti-
kai pályázaton elnyert összegből.
Ha figyelembe vesszük, hogy 4 éve váltunk le 
Kenesétől, a 0-ról indultunk és az év végére reali-
zált saját vagyonunk közel 1 milliárd Ft lesz - amit 
elsősorban a pályázati pénzekből nyertünk - akkor 
elmondhatjuk, hogy a semmiből jutottunk el idáig.
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Kedves Akarattyaiak!

Balatonakarattyának több évtizedes lemaradást kell behoznia, ezért képviselő-testületünk ki- 
emelt feladatának érezte, hogy az állandó lakosoknak és az itt tartózkodó nyaralóknak minőségi köz-
szolgáltatást nyújtson. Ezen az úton tudunk tovább menni közösen, ha az őszi önkormányzati vá-
lasztásokon Önök is így gondolják és Bennünket választanak.

Balatonakarattya 2019. 05. 31. 
Matolcsy GyönGyi
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Éljen május elseje! Ha énekszó és tánc nem is 
volt, de a szokásos főzőverseny ez évben is, az 
egyéb programokon kívül! Felavatásra került 
az új, emblémával díszített zászlónk is, amit 
ezután a kitelepüléseinknél használni fogunk. Az 
„ősi" szakácskönyvet átlapozva a „bújtatott mar-
hapörkölt” mellett döntöttünk. A teljesség igénye 
nélkül az a lényege, hogy a pörköltet bográcsban 
megfőztük, majd tepsiben két réteg krumplipüré 
közé lett elbújtatva és a tetejére reszelt sajt ke-
rült. Ezután bújt be a kemencébe és sült meg. 
Fiam 40. születésnapja okán a végét sajnos nem 
tudtam kivárni, de mesélték, hogy nagyon finom 
lett. Valószínűleg a zsűrinek is ízlett, mert 3. he-
lyet ért el a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub 
Egyesület csapata, a Balatonakarattyai Fürdőte-
lep Egyesület csapatával együtt. Az első helyet a 
Honvéd Üdülő csapata „kaparintotta” meg, őket 
az önkormányzat csapata követte! Gratulálunk 

minden helyezettnek és résztvevőnek! Sok ilyen 
közösségépítő rendezvényt szeretnénk! 

Kornis GyörGy

Majális

Sütemények
 
1. Brandhuber Szilvia
2. Evans Ildikó
3. Evans Malachy

Főzőverseny

1. Honvéd Üdülő
2. Balatonakarattya Község Önkormányzata
3. Balatonakarattya Nyugdíjas Klub
Különdíj: Ladányi Imre
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Május kezdetén kedves szokássá vált, amit gon-
dosan ápolunk, bár nagy és nagyobb érdeklődés 
helyett idén nem állították olyan gigászi teljesít-
mény elé a zsűrit, mint eddig, az előző években. 
Az idei valamilyen okból rendhagyó év volt, 
csupán 4 pálinkamintát kaptunk elbírálásra a szo-
kásos, sőt sokak által nagyon várt baráti-haveri 
főzős-lepárlós-sütizős együttlétkor. A „rendha-
gyóság”  lehetett amiatt, hogy nem túl szerencsé-
sen, a hét kellős közepére hozta ki a naptár május 
elsejét. Így sokan lehettek, akik csupán egy nap-
ra, a kétségtelenül bizonytalannak ígérkező idő-
járás miatt nem szánták rá magukat a kiruccanás-
ra. Majd 2020-ban, amikor „pénteksége” miatt a 
május elseje három napos ünnep lesz, akkor nem 
lesz kellő okunk a naptárra fogni, ha nem lenne 
elég nagyszámú a páleszes sereg.

Az ítész csapat 3 tagja (Juhász István, Ránky 
Péter és Pálinkás Ferenc) ezúttal nem mondhatta 
el, hogy a gyengébb nem is erősítette a teamet, 
ugyanis most nem ültek a zsűriben olyan elragadó 
hölgytagok, mint az előző két évben (Borbás Ritát 
anyai örömök tartották otthon jogosan, Wimmer 
Orsi pedig már 2020-ra gyúrt). Ezúton teszem 
közzé, hogy jövőre számítunk részvételükre.

Idei munkánk fő szempontjai természetesen az 
előzőekhez hasonlóan: vizuális megítélés (zava-
rosság, tisztaság), nazális próba (szagolgattunk) 
valamint íz, zamat, aroma (végre szájba vehet-
tük a versenyzőket)! Az országosan terjedő vád, 
miszerint a zsűri iszik, nélkülöz minden alapot, 
kizárólag szötyköltünk, szürcsöltünk, gargalizál-
tunk, terítettünk.

Az induló 4 mintatétel elbírálása során egyet kel-
lett a jelenlevő szennyeződések miatt félre tenni 
(piros lapot kapott). A porondon maradt trió ma-
gasra tette a lécet, bár az első helyezettet egyhan-
gúlag hoztuk ki.

Végeredmény:

I. helyezett Vas Csaba - fügepálinkája 
II. helyezett Vas Csaba - almapálinkája 
III. helyezett Bocs Gábor - barackpálinkája

Mindhárom kedves versenyző a közelből érkezett, 
ők nem akarattyaiak. A nap hangulata olyannyira 
magával ragadta őket, hogy már „most kértek sor-
számot” 2020-ra! Nem csökken lelkesedésünk és 
2020-ban jobb időjárást és naptári napot szeme-
lünk ki május 1-re, így talán a régi létszám lesz 
ismét (30 feletti leadott mintaszám). Ahogy fent 
említettem, a jövő évi pénteki rendezés jót sejtet, 
marad az időjárás, mint rizikófaktor.

PálinKás Ferenc

Egy pálinkaverseny margójára
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Az önkormányzat nevében Matolcsy Gyöngyi 
polgármester 2019. május 31-én köszöntötte a 
település ifjú polgárait. A Szilfa ovisok műsorral 
kedveskedtek. A babák ajándékot kaptak és a 
hozzátartozóik elültették a rózsákat a Babák 
rózsakertjében. Sok boldogságot kívánunk!

A babák névsora 
Lány:
2018. 05. 20.     Batiz Bora Gréta
2018. 07. 20.     Kőszegi Kíra
2018. 09. 24.     Nagy Szófia
2018. 12. 17.     Csöngető Jázmin

Fiú:
2018. 09. 25.   Pétery Milán
2018. 11. 21.   Bóta-Panyi Erik
2018. 12. 10.   Varga Dominik
2019. 01. 27.   Horváth Botond
2019. 05. 03.  Szabó Benjamin

Babák rózsakertje
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A mai napon Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata megemlékezésre hívta a 71. sz. út 
mellett található emlékkőhöz az érdeklődőket. 
„Európában ezen a napon ért véget a második vi-
lágháború. 1945. április 25-én az amerikai és a 
szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 
30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták 
a Reichstagot, Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a 
III. Birodalom kapitulált, a német haderő feltétel 
nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet had-
sereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszíntéren 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGET ÉRT, 
amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és 
városokat rombolt le és közel 60 millió embert 
pusztított el. Május 9-én így a fasizmus felett 
aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, 
mely Európában egyben A BÉKE NAPJA is. 
(Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség) 
A megemlékezés hangjai után közösen elé-
nekeltük a Himnuszt (hangosítás nélkül!), 
majd sorban elhelyeztük koszorúinkat, azok-
ra a hősökre emlékezve, akik felszabadítot- 
ták Európát, s később a világot is a fasiszta 
elnyomás alól, lehetővé téve a békét. Ko-
szorút helyezett el Balatonakarattya Község 
Önkormányzata, élén a polgármester asszony- 
nyal, a Magyar Honvédség Rekreációs, Kon-
ferencia és Kiképző Központjának, a Balaton- 

akarattyai Fürdőtelep Egyesületnek, a Balaton- 
akarattyai Nyugdíjas Klub Egyesületnek, a 
Nők a Balatonért Egyesületnek a képviselői. 
A mi koszorúnkat Walterné Zsuzsi és Kornis 
György helyezték el a tagság nevében. Evvel a 
megemlékezés véget ért, utána még nyugdíjas 
klubunk több mint tíz jelenlévő tagja rövid ideig 
beszélgetett, majd mindenki hazament.

Kornis GyörGy

Babits Mihály: Húsvét előtt (részlet)
Legyen vége már! 
Aki alszik, aludjon, 
aki él az éljen, 
a szegény hős pihenjen, 
szegény nép reméljen. 
Szóljanak a harangok, 
szóljon allelujja! 
mire jön új március, 
viruljunk ki újra! 
egyik rész a munkára, 
másik temetésre 
adjon Isten bort, búzát, 
bort a feledésre! 
Ó béke! béke! 
legyen béke már! 
Legyen vége már! 

Béke napja
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A Balatoni Hajózási Zrt. a társszervezők közre-
működésével és a támogatók jóvoltából negyedik 
alkalommal rendezte meg Siófokon a Nemzeti 
Regattát – Magyarország Településeinek Vitor-
lás Fesztiválját. A rendezvényen Magyarország 
50 települése képviseltette magát, akik megmé-
rettették magukat a Balatonon zajló vitorlásver-
senyen és a sárkányhajó futamokon, a Települési 
Ízek Utcájában a főzőversenyen, strandszépség-
versenyen és a nagyszínpadon is bemutathatták 
produkcióikat. 
A hajóállomás és környéke teljesen benépesült 
a hétvégén. A vendégül látott települések 70%-
a nem a Balaton partjáról érkezett, így teljesült 
a rendezvény célja, hogy az ország minden ré-
széből érkezzenek résztvevők és ismerkedjenek 
meg a vitorlázással, miközben saját értékeiket is 
be tudják mutatni a nagyközönségnek a Balaton 

partján. A kilátogatók megismerkedhettek a sá-
torpavilonokban a kitelepülő 50 településsel, így 
szinte az egész ország ízvilágát végig kóstolhat-
ták a két nap alatt. Számos érdekes programot 
tartogatott még a fesztivál.
A kétnapos esemény alapját az amatőr vitorlás-
verseny adta, melynek keretében a települések 
által kiállított 7 fős legénységek egy profi kor-
mányossal kiegészülve szálltak vízre a szervezők 
által biztosított vitorlásokkal. A legénységet nem 
minden esetben alkották profi vitorlázók, több te-
lepülési csapatban köszönthettünk közéleti sze-
mélyeket is.
Szombaton 3 – a partról, nézőhajóról és óriás ki-
vetítőről is egyaránt jól követhető – vitorlás elő-
futam zajlott 50 településsel, és eldőlt, hogy me-
lyik 24 csapat jutott a másnapi negyeddöntőkbe.
Vasárnap két 12 csapatos negyeddöntővel foly-
tatódott a verseny. Az elődöntőben már csak 12 

Balatonakarattya csapata V.  
a Nemzeti Regatta vitorlásversenyen
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csapat küzdött azért, hogy bekerüljön a vasárnapi 
döntőbe. A döntőben pedig 6 csapat küzdött a do-
bogós helyekért.

Balatonakarattya csapata a 2019-es Nemzeti 
Regatta vitorlásversenyen az 50 induló település 
közül az előkelő 5. helyet szerezte meg, olyan 
mezőnyben, ahol olyan vitorlázó nagy nevek 
előzték meg Akarattyát:

1. Csopaki csapat- Czégai Péter sokszoros 
 magyar bajnok
2. Alsóörs - Scholcz Imre, Hegyi Márton,  
 Both Gábor sokszoros magyar bajnokok
3. Kenese - Littkey Farkas -13 - szoros  
 Kék szalag nyertes
4. Siófok - Pomucz Tamás - Europa bajnok
5. Akarattya csapata:

Matolcsy Gyöngyi, Ránky Péter, Frigyer Attila, 
Lettner Adorján, Morvay István, Kovács Lász- 
ló, Lőkös Kati, Gelsz György, Dunai György- 
né, Csordás Jenő és külön dícséretet érde- 
mel Frigyer Boldizsár mocó (8 éves), aki   
a zsűrihajón segédkezett.

ránKy Péter
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Otthonában köszöntötte fel 90. születésnapja alkalmából 
Takács Istvánnét (1929. május 9.), Matolcsy Gyöngyi 
polgármester és Zsapka Beáta hivatalvezető, akik virág-
csokorral és ajándékkosárral kívántak boldog születésna-
pot Kati néninek!
Kormányunk, Magyarország nevében oklevéllel kö-
szöntötte a 90 éves Kati nénit. A szépkorú jubileumi jut-
tatás 90 ezer Ft volt. Isten éltesse!

BalatonaKarattya KözséG önKorMányzata

Szépkorúak jubileumi köszöntése Balatonakarattyán

Sok szülő gondolja azt, hogy ha napközben jól 
lefárasztja a gyermekét azzal azt érheti el, hogy  
a kicsi átalussza az éjszakát és reggel ké-
sőbb ébred. Ám ez koránt sincs így, sőt! A 
rendszeres, kiegyensúlyozott délutáni alvás 
hozzájárul a minőségi éjszakai alváshoz, nap- 

közben pedig elkerülhetők a túlfáradásból 
adódó hiszti-rohamok és a nyűgösség. A nappa-
li alvás nem kevésbé fontos, mint az éjszakai. 
A kisgyerekek ugyanis még nem bírnak 10-12 
órát egyfolytában ébren lenni, 5-6 óra elteltével 

A délutáni alvás fontosságáról
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elfáradnak. Az idegrendszerük is megviselődik, 
főként, ha túl sok inger éri őket napközben. Op-
timális fejlődésük, idegrendszeri érésük csak 
akkor lehet zavartalan, ha a napjaik egy megha-
tározott napirend szerint zajlanak és kellő meny-
nyiségű és minőségű alvást biztosítunk számukra 
mind napközben, mind éjszaka.
Ma már egy óvodás átlagos napja is tele van fe- 
ladatokkal és foglalkozásokkal, ám a délutáni 
alvásnak mindenképpen van létjogosultsága.  
Sok gyereknek még a szüleinél is hosszabb a na-
pirendje. A kicsiket ugyanis gyakran már hétre 
hozzák az óvodába, és csak délután 16:45-kor 
jönnek értük a szülők. „Az emberek általában 
nem alszanak eleget, de a gyerekek alvási szo-
kásait még a szüleik napirendje is befolyásolja. 
A gyereknek joga, és kötelessége gyermeknek 
lenni! Nekünk pedig, akiknek a gondjaikra van- 
nak bízva, kötelességünk és felelősségünk teljes 
bizonyossággal tudatában lenni, hogy a gyer- 
mek fejlődésének egyik sarkalatos pontja a 

megfelelő mennyiségű, és minőségű pihenés. 
Tudvalevő, hogy pl. a csövescsontok kizárólag 
terheléstől mentes, nyugalmi állapotban, azaz 
fekvő helyzetben tudnak optimálisan fejlődni, 
megfelelő időkeretben. Továbbá az idegrendszer 
számára is elengedhetetlen a megfelelő nyu-
galmi állapot. A teljes gyermeki szervezet szá- 
mára életbevágóan fontos az aktív és a pihenési 
idő optimális egyensúlya. Nekünk pedagógusok-
nak  a gyerek mindenek feletti érdeke az első!
Ezzel az idézettel szeretnék mindenkinek kelle- 
mes, szép nyarat kívánni!
„Amikor a gyermeked játszani hív, legyél vele  
egészen, a testeddel, az érzéseiddel, a gondo- 
lataiddal. Csak figyelj rá, és a saját érzéseidre, 
hogy megérthess mindent. Ne felejtsd el előt-
te lehalkítani a külvilágot, és jó, ha a telefono-
dat is kikapcsolod, mint a színházban szokás. 
Ne félj, hogy lemaradsz, néhány fontos üzenet-
ről, mert ennél fontosabb hívásod soha nem lesz! 
Ha elmulasztod ezeket a különleges perceket, 
ne csodálkozz, ha többé nem is fog kérni, hogy 
légy vele. Mert Ő itt, és most gyermek, akinek 
itt, és most van szüksége a szerető figyelmedre, 
és Rád!” 

zsoBráK Mária 
óvodavezető
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2019. április 03.

1./ ve/53/544/2019. ügyiratszámú törvényes-
ségi Felhívás megtárgyalása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE/53/544/2019. ügyiratszámú 
törvényességi felhívását. A képviselő-testület 
megismerte a kormányhivatal részére a tárgyi 
ügyben küldendő – részletes indoklást tartalmazó 
– válaszlevelet, amelynek tartalma a képviselő-
testület álláspontját teljes mértékben tükrözi, 
ezért felkéri a polgármester asszonyt a levél 
aláírására és a kormányhivatal részére történő 
megküldésére. 

2./ ve/53/545/2019. ügyiratszámú törvényes-
ségi Felhívás megtárgyalása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE/53/545/2019. ügyiratszámú 
törvényességi felhívását. A képviselő-testület 
megismerte a kormányhivatal részére a tárgyi 
ügyben küldendő – részletes indoklást tartalmazó 
– válaszlevelet, amelynek tartalma a képviselő-
testület álláspontját teljes mértékben tükrözi, 
ezért felkéri a polgármester asszonyt a levél 
aláírására és a kormányhivatal részére történő 
megküldésére. 

3./ ács gábor településFejlesztési bizottsá-
gi tag lemondása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2019. április 01. napjával elfogadja 
Ács Gábor Pénzügyi, Gazdasági és Településfej-
lesztési Bizottsági tag lemondását. 

4./ a balatonakarattya 2239/a hrsz-ú volt 
traFóház elővásárlási jogáról történő le-
mondásról döntés. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a Balatonakaraty-
tya 2239/A helyrajzi számú ingatlan elővásárlási 
jogra való felhívását.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Vajda Krisztina Éva (1165 Buda-
pest, Ajak u. 10.) eladó, valamint Éger Gyöngyi 
(2367 Újhartyán, Pilisi u. 9.) és Éger Ákos (1096 
Budapest, Ernő u. 19. fszt. 5.) vevők közötti 
adásvételi szerződésben leírt 15 750 000,- Ft vé-
teláron és feltételek mellett elővételi jogával nem 
kíván élni. Az elővásárlási jog lemondásáról Bala-
tonkenese Város Önkormányzatának nyilatkozata is 
szükséges.

2019. április 17.

1./ balatonakarattya, bercsényi strand te-
tőteraszán kialakított vendéglátóegység 
üzemeltetésére pályázat kiírása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázati felhívást tett közzé a 
Balatonakarattya, Bercsényi strand tetőteraszán 
kialakított vendéglátóegység üzemeltetésére.

2./ balatonakarattya, bercsényi strandon 
lévő kőműves büFé üzemeltetésére pályázat 
kiírása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázati felhívást tett közzé a 
Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Kő-
műves Büfé üzemeltetésére.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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3./ balatonakarattya, bercsényi strandon lévő 
csobi büFé üzemeltetésére pályázat kiírása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázati felhívást tett közzé a 
Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévő Csobi 
Büfé üzemeltetésére.

2019. május 08.

1./ balatonakarattya község önkormányza-
ta képviselő-testületének a közszolgálati 
tisztviselők napjáról szóló rendelet meg-
alkotása.

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

2./ beszámoló balatonakarattya község 
közbiztonsági helyzetéről.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Rendőrkapitányság 2018. évi 
beszámolóját - Balatonakarattya település köz-
biztonsági helyzetéről - elfogadja. 
3./ döntés a beérkezett civil szervezetek tá-
mogatási kérelmeiről.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Nők a Balatonért Egyesülete 
részére Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2015. (V.20) a helyi ci- 
vil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról 
szóló rendelete alapján 300 000,- Ft összegű tá-
mogatást biztosít. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattya Balaton Kapuja 
Polgárőr Egyesülete részére Balatonakarattya 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015. (V.20) a helyi civil szervezetek, egyházak 
pénzügyi támogatásáról szóló rendelete alapján 1 
500 000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Patrónus 2006 Balaton-
kenesei-Balatonakarattyai Állatvédő Egyesület 
részére Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2015. (V.20) a helyi 
civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatá-
sáról szóló rendelete alapján 100 000,- Ft összegű 
támogatást biztosít. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesülete részére Balatonakarattya Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. 
(V.20) a helyi civil szervezetek, egyházak 
pénzügyi támogatásáról szóló rendelete alapján 
1 180 000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub 
Egyesülete részére Balatonakarattya Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.  
(V.20) a helyi civil szervezetek, egyházak pénzü- 
gyi támogatásáról szóló rendelete alapján 
860 000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

4./ magyar mentőmotoros szolgálat támo-
gatási kérelme.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Magyar Mentőmotor Alapítvány 
Magyar Mentőmotoros Szolgálat (számlaszám: 
CIB Bank 10700392-49679304-51100005) részé- 
re 250 000,- Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatási összeg felhasználásáról a Magyar 
Mentőmotor Alapítvány Magyar Mentőmotoros 
Szolgálat elszámol.

5./ balatonkenesei pilinszky jános általános 
iskola kérelme.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Balaton-
kenesei Pilinszky János Általános Iskola részére 
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4 fő balatonakarattyai gyermeknek év végi 
tanulmányi kirándulását összesen 16 000,- Ft 
összeggel támogassa.

6./ döntés a hulladékgazdálkodási közbe-
szerzési pályázatról.

1./ Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 88/2018. (XI.28.) önkor-
mányzati határozattal közbeszerzési eljárás ki-
írásáról döntött.

2./ Az ajánlattétel időtartalma alatt egy érvényes 
ajánlat érkezett a Vertikál Nonprofit Zrt. részéről.

3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a 
közbeszerzési pályázati kiírásra a Vertikál Non-
profit Zrt. által benyújtott ajánlat a jogszabályi 
feltételeknek megfelel. 

4./ A képviselő-testület jelen határozattal a fenti 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Vertikál 
Nonprofit Zrt.-t nyilvánítja.

5./ A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
a pályázat nyertesével történő szerződéskötésre. 

7./ thököly utcában térburkolattal kiala- 
kítandó parkoló építésére beérkezett ára-
jánlat kiválasztása.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Thököly utcában térburko-
lattal kialakítandó parkoló építésére beérkezett 
árajánlatok közül az Erdélyi-Ép Kft. (8174 Ba-
latonkenese, Fő u. 98.) bruttó 11 009 883, - Ft 
értékű árajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert 
a szerződés aláírására.

8./thököly utcában kialakítandó parkoló 
építésének Földmunkálataira beérkezett 
árajánlat kiválasztása.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Thököly utcában kialakí-
tandó parkoló építésének földmunkálataira be-
érkezett árajánlatok közül Varga Tibor egyéni 
vállalkozó (8174 Balatonkenese, Berek u. 19.) 
bruttó 2 593 751,- Ft értékű árajánlatát fogadja 
el. Felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármes-
tert a szerződés aláírására.

9./ döntés a bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú 
kőműves büFé pályázatáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép- 
viselő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyön-
gyi polgármestert, hogy az érvényes pályázatot 
benyújtó Surf Station Kft.-vel (1122 Budapest, 
Maros u. 20.) bérleti szerződést kössön a 
Bercsényi strandon lévő Kőműves Büfé üze-
meltetésére vonatkozóan, egyeztetve, hogy a 
2 500,- Ft összegű beruházásból milyen felújí-
tást kívánnak megvalósítani. Felhatalmazza 
Matolcsy Gyöngyi polgármestert a szerződés 
aláírására.

10./ döntés a bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú 
csobi büFé pályázatáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyön-
gyi polgármestert, hogy az érvényes pályázatot 
benyújtó Zentai Sport Kft.-vel (1171 Budapest, 
Fuvaros u. 14.) 5 évre bérleti szerződést kössön 
- a további 5 évre vonatkozóan közös egyeztetést 
követően - a Bercsényi strandon lévő Csobi Büfé 
üzemeltetésére vonatkozóan, egyes technikai 
részleteket egyeztetve. Felhatalmazza Matolcsy 
Gyöngyi polgármestert a szerződés aláírására.

11./ döntés a bercsényi strand 3534/6 hrsz-ú 
tetőterasz pályázatáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi 
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polgármestert, hogy az érvényes pályázatot be-
nyújtó Alba Donna Kft.-vel (2655 Kétbodony, 
Madách út 56.) bérleti szerződést kössön egyes 
technikai részleteket egyeztetve. 

Felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert 
a szerződés aláírására.

12./ a helyi választási bizottság póttag vá-
lasztása.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Balatonakarattya település 
Helyi Választási Bizottság póttagjának - a Helyi 
Választási Iroda Vezetőjének indítványára – Dr. 
Nánássy Eleket (8172 Balatonakarattya, Szent I. 
u. 1.) választja meg.

2019. május 15.

1./ döntés a magyar Falu program keretében 
kiírásra került mFp-aee/2019. kódszámú 
orvosi eszközök Fejlesztésének támogatása 
pályázaton történő indulásról. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyar Falu Program keretében kiírásra került 
MFP-AEE/2019. kódszámú orvosi eszközök fej-
lesztésének támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázathoz szükséges dokumentumok be-
nyújtására. 

2./ döntés a magyar Falu program kereté-
ben kiírásra került mFp-nhi/2019. kódszá-
mú nemzeti és helyi identitástudat erősítése 
című pályázaton történő indulásról. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Magyar Falu Program keretében kiírásra került 
MFP-NHI/2019. kódszámú Nemzeti és helyi 

identitástudat erősítése című pályázat keretében 
a Meglévő közösségi és kulturális építmények 
külső és belső tereinek felújítása, bővítése, 
korszerűsítése tárgyában 15 000 000,- Ft összeg-
határig.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázathoz szükséges dokumentumok be-
nyújtására. 

3./ döntés a balatonakarattya 3470 hrsz-ú 
ingatlan elővásárlási jogáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Tokaj Sándorné és Tokaj Sándor, 
mint eladók, valamint Sebestyén Csaba, mint 
vevő közötti adásvételi szerződésben leírt vé-
teláron és feltételek mellett a Balatonakarattya 
3470 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővételi jogá-
val nem kíván élni. A képviselő-testület felhívja 
ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az adásvételi 
szerződés 1.3 pontja nem értelmezhető, ugyanis a 
tárgyi ingatlan természetbeni megosztására a mai 
napig nem került sor, így az önkormányzat az elő-
vásárlási jogról történő lemondását kizárólag az 
érintett tulajdoni hányad tekintetében adja meg. 

4./ döntés a balatonakarattya 2934/9 hrsz-ú 
napFény pavilonsor 3. ingatlan elővásárlási 
jogáról. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Bokor Balázs, mint eladó, valamint 
Ványi Lászlóné, mint vevő közötti adásvételi 
szerződésben leírt vételáron és feltételek mellett 
a Balatonakarattya 2934/9 hrsz-ú ingatlanra vo-
natkozó elővételi jogával nem kíván élni. 

Balatonakarattya Község Önkormányzata tájé-
koztassa a vevőt, hogy az önkormányzat tervei 
között szerepel, az, hogy a pavilonsor jelenlegi 
helyét megváltoztatni kívánja.
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Az elővásárlási jog lemondásáról Balatonkenese 
Város Önkormányzatának is nyilatkoznia kell. 

2019. május 29.

1./ tátorján szociális szolgáltató intéz-
mény 2018. évi tevékenységéről szóló beszá-
molója.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szolgál-
tató Intézmény 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.

A képviselő-testület megbízza Matolcsy Gyöngyi 
polgármestert, hogy a döntésről az érintettet 
tájékoztassa.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló” – többször mó-
dosított – 1997. XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében 
foglalt kötelezettségének eleget téve megtárgyal-
ta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról készí-
tett átfogó értékelést.

A képviselő-testület a határozat mellékletét 
képező értékelést elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az értéke-
lésnek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ha-
tósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztá-
lyához történő megküldéséről gondoskodjon.

2./ az önkormányzat 2018. évi költségvetésé-
nek módosítása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosítja rendeletét.

3./ javaslat a 2018. évi költségvetési zárszá-
madási rendelet és beszámoló jóváhagyására.

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

4./ balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testületének a Forgalomkorlátozás 
bevezetéséről szóló rendelet megalkotása.

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

5./ javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési te-
vékenység végrehajtásáról szóló beszámoló 
jóváhagyására.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tevé-
kenység végrehajtásáról szóló beszámolót egy-
hangúlag elfogadja. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Közös Önkormány-
zati Hivatal vezetője által a belső kontrollrend-
szer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek 
tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

6./ beszámoló a balatonakarattyai szilFa 
óvoda működéséről.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 
2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját 
elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a hatá-
rozatot az intézményvezető részére küldje meg.

7./ beszámoló a gyermek, és Felnőtt házior-
vos tevékenységéről.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2018. évi gyermek és felnőtt 
háziorvos tevékenységéről szóló beszámolót el-
fogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a fel-
nőtt és gyermek háziorvos részére küldje meg.
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8./ beszámoló a védőnő munkájáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a védőnő munkájáról szóló 2018. 
évi beszámolót elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a vé-
dőnő részére küldje meg.

9./ beszámoló a balatonakarattyai önkor-
mányzati szolgáltató kFt. 2018. évi tevé-
kenységéről.

A Balatonakarattya Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete (PIR azonosító: 827014, 
székhely: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. 
képviseli: Matolcsy Gyöngyi polgármester), mint 
a Balatonakarattyai Önkormányzati Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8172 
Balatonakarattya, Iskola u. 7. cégjegyzékszám: 
19-09-518506) alapítója az alábbiakat rögzíti:

1. A társaság ügyvezetése az alapítónak beszá-
molt a 2018. év gazdasági eseményeiről, ezzel 
kapcsolatban az alapító részletesen megismerte 
a társaság vagyoni helyzetét, könyveit, melynek 
alapján az ügyvezetés kérte a számviteli törvény 
szerinti beszámoló elfogadását, az alapító a tár-
saság 2018. évi üzleti évre vonatkozó beszámo-
lóját jóváhagyja.

2. A társaság ügyvezetése javasolja a 2018. évi 
mérleg szerinti veszteség 103 000,- Ft eredmény-
tartalékba történő helyezését. A mérlegfőösszeg 
2 629 000,- Ft. alapító a vezető tisztségviselő 
előző üzleti évben végzett munkáját a törvényi 
és a társasági szerződésben foglalt előírások 
figyelembevételével megfelelőnek értékeli, az 
ügyvezetés a munkáját a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezte. 

10./ döntés a 2019. évi strandjegy árakról.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a tavalyi évi strandjegy 
árakon nem kíván változtatni. 
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Az idén is vidám estét töltöttünk együtt a Budapest Ragtime Banddal. A nagy hőség ellenére szép 
számú közönség gyűlt össze a Rákóczi parkban, hogy  élvezze a ragtime zenét. 

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. 
Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi törté-
nik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, 
hogy mire tanítsuk a gyerekeinket? 
Ez a könyv nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjte-
ményének készült. Ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. 
Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasó-
nak részt venni korunk fontos párbeszédeiben. 
Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerű-
en terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten 
visszatért? Új világháború közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A 

Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani 
a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal? 
Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség múltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy 
jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszú távú jövőjét tárta fel, 
arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. 
Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a 
világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló 
erőket. 
Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. 
Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét 
helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világ-
ban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?

Budapest Ragtime Band koncert 
2019. június 15.

Könyvajánló
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A szép idő meghozza a lehetőséget, a kedvet, 
hogy kimozduljunk a házból, lakásból, hogy sé-
táljunk, kertészkedjünk. A jobb idő hat azonban a 
bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre is. A hosz-
szabb nappalok több időt adnak a terepszemlére, 
szándékuk megvalósítására. 
A tavaszi munkálatok a kertben, a szomszédba 
„átlépek”, a napsugarat hívogató nyitott ablak, 
nyitott ajtó szinte vonzza a besurranókat, akik 
pillanatok alatt fordulnak meg a lakás helyisége-
iben, hogy a hazaérkezéskor letett táskát, pénz-
tárcát, asztalon heverő mobil telefont, laptopot 
magukhoz vegyék nem kis bosszúságot, de főleg 
kárt okozva nekünk ezzel. Az este kivilágított la-
kás ablakain át jól követhető a benntartózkodók 
mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat kivá-
lasztása. 
Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás ál-
dozatává váljunk? Zárjuk a kertkaput, a lakás, 
a ház ajtaját akkor is, ha benn tartózkodunk!
Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások még 
mindig slágertéma. A bevásárló szatyrot előzé-
kenyen haza segítő idegen mellett a legújabb és 
egyre többször előforduló történet az „unokás” 
csalás. A telefonkönyvből, az utcán járva, a há-
zig lakásig követve választják ki az áldozatot, 
akit a vonalas telefonon hívnak fel. Unokaként 
jelentkeznek a „mamánál” esetleg „papánál”, 
elpanaszolják, hogy bajba kerültek. Ha a mama 
nem ismeri fel a hangot, és rákérdez betegségre, 
rossz vonalra hivatkoznak. Balesetre, gépkocsi 
javíttatására, kórházi kezelésre, betegségre 
kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de 
nem tudnak elmenni érte, így egy ismerősüket 
küldik el. El is mondják, hogy néz ki a „jóba-
rát”, aki szinte perceken belül már csenget is az 
ajtón. A „jóbarát” a spórolt vagy az automatából 
kivett pénzt átvéve aztán gyorsan kereket old, 
még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni. 
Amikor az idős ember eleget tett a kérésnek lel-
kiismeretének megfelelve, el kezd gondolkod-

ni, utána járni, valójában mi is történt szeretett 
családtagjával. És akkor derül ki a turpisság!
Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? 
Legfontosabb, a pénz átadása előtt ellenőrizzük 
vissza a hívást! 
Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, 
akkor a szüleit (gyermekünket), testvérét, bará-
tot, ismerőst. Nincs olyan vészhelyzet, amiben 
olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne legyen időnk 
utána járni, mi is történt valójában, és milyen se-
gítségre van szüksége a bajba jutott családtagnak. 
A kórházban, a szerelőnél nem kell előre fizetni! 
Ebben a trükkben kevés a kockázat, alapja a jóhi-
szeműséggel való visszaélés, és legtöbbször biz-
tosra mennek az otthon tartott pénz miatt.
A trükkös lopások, csalások áldozatai nem csak 
az idősebb korosztályból kerülnek ki. Az em-
berek szeretnek jó üzletet kötni, hasznot húzni. 
Pontosan ezt a vágyat használják ki csalások el-
követői. Nagy nyeremény, nyereség reményében 
nem veszik észre – sokszor csak napok múlva –
hogy becsapták őket. Az óvatlanság eredménye 
a rossz minőségű, használhatatlan, valójában 
szükségtelen termék megvásárlása lesz. A csalá-
sok jelentős része manapság az internetes vásár-
lásokhoz kötődik. A megállapodás szerint előre 
kifizetett áru vagy nem érkezik meg, vagy jóval 
rosszabb minőségű, esetleg teljesen más dolgot 
kapunk a pénzünkért cserébe.
Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? 
Legfontosabb lenne, hogy utánvétel fizessünk! 
Akkor is érhet bennünket csalódás, de már ke-
zünkben a bizonyíték, amely a bűncselekmény 
elkövetési szándékot mutatja.
Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal, 
egy kis bizalmatlansággal megelőzhetjük, hogy 
bűncselekmény áldozatává váljunk.

stanKa Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Alkalom szüli a bűnelkövetőt!
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Közeledik a tanév vége az oktatási intézmények-
ben. A gyermekek kikerülnek a biztonságot adó 
iskolafalak közül, a szülőknek pedig fájhat a feje, 
hogyan oldják meg gyermekeik felügyeletét a 
szünetben. A gyermekek a rendszeres napi elfog-
laltság után a szünetben hirtelen rengeteg szabad- 
időhöz jutnak, amelynek nagy részét felügyelet 
nélkül töltik el. Ehhez járul még a gondtalanság-
gal együtt járó felszabadultság, óvatlanság, ame-
lyet nem csak az ő esetükben figyelhetünk meg, 
hanem a Balatonra érkező turisták esetében is.
Mindnyájunk feladata, felelőssége, hogy fel-
készítsük a gyermekeket a rájuk leselkedő 
veszélyekre. 
Az áldozattá válás megelőzéséhez a legszüksé-
gesebb tudnivalók, nemcsak gyerekeknek: 
Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák 
jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek. 
Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják 
őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mel-
lett tartják. 
Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak 
meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazí-
tás céljából sem. 
A késő esti órákban lehetőség szerint ne indulja-
nak egyedül haza, hanem egymást védve-kísérve. 
Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi 
épségüket védjék. 
Ismerjék az általános segélyhívó telefonszámot: 
112, illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is. 
Ne próbáljanak ki ismeretlen hatású szereket, ita-
lokat, kábítószereket, tudatmódosító anyagokat, 
mert a hatásuk kiszámíthatatlan, és kiszolgáltatott 
állapotban könnyebben válhatnak bűncselekmény 
áldozatává, de elkövetőjévé is.
A szülők tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik 
idejüket, ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos 
elérhetőségét, tudják mikorra várhatók haza.
Keressenek gyermekükkel együtt a nyárra hasz-
nos elfoglaltságot! Táborokat, foglalkozásokat, 
otthoni tevékenységet, a családért, lakóhelyi kö-

zösségért elvégzendő feladatokat.
Úgy gondolom, hogy a gyermekekkel, fiatalok-
kal leülve, egy „megállapodást” kötve, amely-
ben otthoni feladatokat adunk nekik és cserébe 
- általunk is ismert, tudott - szabadidős, szórako-
zási programokban támogatjuk, tudjuk a felügye-
letüket megvalósítani. Természetesen a megálla-
podás megbeszélése ad alkalmat arra is, hogy a 
veszélyekre felhívjuk figyelmüket!
Nemcsak a szülők, hanem minden felnőtt felelős-
sége, hogy figyeljen a közterületeken több időt 
töltő akár gyalogosan, akár kerékpárral közle-
kedő gyermekekre, fiatalokra. Számítsanak arra, 
hogy a gyermekek közlekedése kiszámíthatatlan, 
sokszor nincs veszélyérzetük és gyakran kalan-
dot keresnek.

Kívánom, hogy ez a nyár rendkívüli esemény-
mentes vakáció legyen minden gyermeknek, fia-
talnak és családnak!

stanKa Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Baj van a segélyhívásokkal! Az ORFK közzé-
tette a segélyhívó számok használatával kapcso-
latos adatokat. A mintegy 5 millió hívás csaknem 
fele indokolatlan volt, magyarul nem segítséget 
kért a telefonáló, csupán információt.
A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag 
emberi életet, anyagi javakat és a környezetet 
veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben hívhatók, 
amikor a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság 
vagy rendőrség beavatkozására van szükség. 
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, 
veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban 
a készenléti szervek segítségére szorulnak! 
Csak valóban indokolt esetben hívják a segély-
hívó számokat!
Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a 

Nyárra készülve
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fiatalok és gyermekek is jól mérik fel a valódi 
vészhelyzetek kialakulását, fennállását. Arra, 
hogy van-e a tervezett útvonalon baleset, vagy 
egy folyamatban lévő ügyben kíván érdeklődni 
valami, vannak megfelelő elérhetőségek, appli-
kációk. 
Tudom, ott mindig, gyorsan felveszik a telefont, 
és ráadásul ingyen lehet beszélni, de pontosan 
a nem idevaló hívásokkal akadályozzuk meg a 
valóban segítségre szorulókkal történő, minél 
gyorsabb kapcsolatfelvételt, és nem is fogjuk a 
központtól a megfelelő választ megkapni.
A segélyhívó számok feladatának védelmére 
született meg a törvény, amely
• a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő 
igénybevételét

• vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valót-
lan bejelentést, 
szabálysértésnek minősítette, és 150 000 Ft-tal 
büntethető.
Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nél-
küli) érkező szabálysértő hívás esetén is megálla-
pítható, hogy honnan és milyen készülékről indí-
tották a hívást. Így van lehetőség a szabálysértési 
eljárás lefolytatására. 
Kérem, mindenki csak valódi veszélyhelyzet 
esetén hívja
a 112-es (esetleg 104-es, 105-ös, 107-es) segély-
hívó számot!

stanKa Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A testület a tavalyi év óta foglalkozik a Kisfalu-
dy sétány megnövekedett gépkocsiforgalma mi-
att valamilyen korlátozó óvintézkedés bevezeté-
sével. A forgalomkorlátozást az indokolja, hogy 
az utóbbi időben nagyon megnőtt a gépkocsival 
behajtók száma. A látképben gyönyörködő láto-
gatók viselkedése: a gyorshajtás, a fegyelmezet-
lenül a zöldterületen, a magaspart szélén parko-
lás, lakókocsival beállás, piknikezés, grillezés, 
szemetelés, hangoskodás stb. Sajnos az eddigi 
jóhiszemű kérés nem vezetett eredményre és a 
zöldterületet az autók sok helyen tönkretették, 
viselkedésükkel zavarták a nyaralók életét.
 A tervezett forgalomkorlátozás bevezetését a 
legnagyobb körültekintéssel készítettük elő. Az 
önkormányzat feladata ebben az esetben is az itt 
lévők nyugalmának, biztonságának, értékeinek 
megőrzése.
Forgalomszervezési szakértőt kértünk fel a ter-
vek elkészítésére. Figyelembe vettük a beérkezett 

levelekben kapott észrevételeket, javaslatokat. A 
megkapott észrevételből mindegyik verziót, ötle-
tet, átbeszéltük a rendőrséggel és a közlekedési 
szakértőkkel, a tervezetet nemcsak a lakosok vé-
leményezték, hanem a civilszervezetek is. Szinte 
valamennyi észrevételt sikerült hasznosítani.
Hiszen ugyanaz volt az álláspontunk, amit a Kara 
család és barátai levélben megfogalmaztak, kö-
szönjük szépen valamennyi észrevételt.
Figyelembe kellett venni azt is, hogy a közeljö-
vőben el fog készülni a Balaton körüli bicikliút 
itteni szakasza is, melynek forgalomtechnikai 
tervei is elkészültek.
A Kisfaludy sétányt két korlátozás fogja érinteni: 
az egyik a zöldterület védelme, mely környezet-
védelmi szempontok alapján korlátoz, a másik a 
gépkocsi behajtást korlátozza, forgalomtechnikai 
megoldásokkal és közlekedésbiztonsági javasla-
tokkal védi az itt élőket és az ide csak ideiglene-
sen érkezőket.

Behajtási engedély bevezetésének tervezete
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Legelőször szeretném leszögezni azt a tényt, 
hogy Akarattyán is észrevehető változások zajla-
nak, nagyobb lett az ingatlanvásárlási kedv.
Nem csak a nyaralni vágyók, hanem a befekteté-
si szándék miatt is több elhagyott ingatlan talált 
gazdára. A beszedett adók, a strandok látogatott-
sága is pozitív mérleget mutatnak. Elkerülhetet-
len a változás, mely előnnyel és hátránnyal egy-
aránt társul. 
Kérdés az, hogy a változásokat milyen módon és 
mennyi idő alatt tudjuk lereagálni. 
Picit részletesebben a „miért ez, miért nem az” 
javaslatcsomag.
Jelen levelünk kifejezetten a Kisfaludy sétány 
forgalmi helyzetének és parkolásának javaslata-
ira ad tájékoztatást.
Miért nem a lakó pihenő övezet - tábla?
A rendőrség és a közlekedési szakértő egybe-
hangzó véleménye, hogy ezeknek a tábláknak a 
jogi hátterét nem ismerik az emberek, nem tiltó 
tábla, hanem korlátozó, és fogalma sincs senki-
nek, mit hol lehet, és hol van korlátozva.
Ezt elfogadtuk, hiszen nem kísérletezni szeret-
nénk, hanem hatékonyak és határozottak lenni a 
legjobb szakmai megoldás mellett. 
A parkolók kialakítása a Kisfaludy sétányon, 
az úton és a hársfák közötti parkolás nem old-
ható meg, a terület közpark, véderdő besorolá-
sa sem teszi lehetővé a parkolók létesítését és a 
szintkülönbségeket figyelembe véve rendkívül 
veszélyes a fákra és gyökérzetükre nézve, vala-
mint közlekedésbiztonsági problémákat is felvet. 
Viszonylag kevés és rendkívül szűk parkolók 
létesülhetnének, amikbe csak tolatgatva lehetne 
beparkolni, ez a sétáló, kerékpározó gyerekek, 
felnőttek között igen veszélyes. Ezt a testület 
nyugodt szívvel nem tudná támogatni.
Majdnem biztos, hogy nem lehet elsőnek kifo-
gástalan korlátozást bevezetni.
Később a tapasztalatok alapján lehet szigorítani 
vagy lazítani a szabályokon.
A kerékpárút idevezetését is figyelembe véve 
sokkal több kérdésre kell válaszolni, és komplex 
anyagot készíteni. 

A szakértők egyértelmű javaslata, is a behajtási 
engedély bevezetése, hiszen:

• kevesebb autó jobb levegő, 
• autóval kijárt, tönkretett zöldterület helyreállítása 
• zajcsökkenés
• közlekedés biztonságosabb lesz, kerékpáron,  
 és gyalogosan is
• közbiztonság javulása, garázda, hangoskodó,  
 autóból zenélő egyének eltűnése
• kevesebb szemét. 

Tehát a szakértői javaslat szerint, a Thököly ut-
cától a Balaton irányában behajtási tilalom lép 
érvénybe, kivéve kerékpárral, kivéve engedéllyel 
kiegészítő tábla kihelyezésével.
Az Iskola, Ady, Batsányi, Köztársaság, Brassó, 
Örs vezér, Hét vezér, Esze T, Toldi M, Késmárk 
utcák ezen szakaszaira is csak engedéllyel lehet 
behajtani.
Az engedélyeket az önkormányzat biztosítja va-
lamennyi az érintett területen levő ingatlanok 
tulajdonosainak. Minden ingatlanhoz 3 behajtási 
engedélyt adunk.
A Brassó utcának a Kisfaludy sétány és Thököly 
u. közti szakasz a Rákóczi út fele lesz egyirányú. 
(Erre azért van szükség, mert a Brassó utcán ér-
keznek legtöbben a magaspart irányában és itt a 
kiegészítő táblás behajtani tilos kevésnek bizo-
nyulna, hiszen ha egy behajtási engedélyes autó 
arra megy, akkor bátran mindenki követni fogja. 
A Brassó utca lakói ezt köszönettel támogatják. 
Ezen útkereszteződésnél viszont a parkolást je-
lezni lehet, így a kijelölt Rákóczi parki parkoló-
ban meg is tudnak szabályosan állni.)
Az Iskola utca és Thököly utca kereszteződése 
előtt a Debreceni lejárónál, valamint az Ady End-
re u. és a Thököly utca kereszteződésénél szintén 
alakítunk ki parkolót 4-4 gépkocsi részére, hogy 
ne terheljük a Rákóczi park parkolóját és felesle-
gesen ne autóztassuk az ideérkezőket.
Az önkormányzatra is több teher nehezedik, hi-
szen a parkolók kialakítása a szakemberek felké-
rése, behajtásra jogosultak regisztrálása, engedé-
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lyek legyártása mind-mind plusz költség és plusz 
munka. 
Amennyiben javaslatunk elfogadásra kerül, úgy a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel, és a hivatal kollégá-
ival megfelelő rugalmassággal vállaljuk a szabályok 
megismertetését, bevezetését, ellenőrzését. 
A forgalomtechnikai tervet mellékelten meg-
küldjük, melyet támogat a:
Szakértő 
Rendőrség 

Polgárőrség (egyhangúlag)
Nyugdíjas klub (egyhangúlag)
Alapvetően az itt élők és a környezet védelme ér-
dekében készült.
Kérném szépen ezt a javaslatot támogatni, hiszen 
a testület azért foglalkozik ezzel kiemelt tempó-
val, mert annyi kérés, javaslat, petíció jött, a tart-
hatatlan állapotokról.
Balatonakarattya Község Önkormányzata, civil 
szervezetek, lakosok
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Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet! – 
tartja a mondás. Irma néni szereti a virágait. Gyö-
nyörű orhideák díszítik az ablakát. Czvitkovics 
Lajosné 92 éves. Az Isten éltesse sokáig! 

Úgy tégy,mintha örökig élnél, 
Úgy folytasd minden dogodat, 
Mintha már semmitől se félnél,

(Várnai Zseni: Úgy tégy, mintha örökig élnél)

Orhideák az ablakban
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A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület 
tagjait nagy megtiszteltetés érte! Az önkormány-
zat egész napos autóbuszos kirándulást szerve-
zett számukra Rovinjba (Horvátország) a ten-
gerpartra, evvel is elismerve azt a munkát, amit 
tagjaink az önkormányzat munkáját segítve, és a 
település érdekében végeznek.
Mivel nem a szomszédban van, ezért fél 5-re ter-
veztük az indulást a belső körforgalomtól. Rozs 
Péter alpolgármester volt a szervező, még arra 
is gondolt, hogy a korai indulás miatt a távolabb 
lakókat az önkormányzat gépkocsija szállítsa a 
helyszínre. Időben el is indultunk, miután min-
denki megtalálta a helyét, a busz szinte teli volt, 
mivel lehetőség volt a nem klubtagok részére is 
jelképes összegért, hogy velünk tarthassanak.
Indulás után kis szunyókálás volt, de hamarosan 
megindult a csevegés, hiszen összeszokott, isme-
rős a társaság. Hamarosan előkerültek a házisü-
tik, még némi pálinka is csurrant-cseppent! 
A „kényeztetés” avval vált teljessé, hogy dr. 
Détár Bianka képviselő asszony, aki a csoport 
egészségügyi biztosítását végezte (szerencsére 
ez ügyben nem volt szükség a közreműködésre), 
megkezdte a friss, finom feketekávé adagolását, 
amit Rozs Peti mindenkinek ülőhelyén szolgált 
fel! Aki igényelte, annak ásványvizet is „felszol-
gált”! Jelentkezzen, akinek már volt hasonló él-
ményben része!

Néhány „technikai  pihenő” után fél 12 körül ér-
tünk a tengerpartra. Útközben szakaszosan esett 
az eső, többen aggódtak is, őket a meteorológiai 
előrejelzéssel nyugtattuk. És így is lett! Átjutva 
a hegyeken, elállt az eső, a tengerparton ragyogó 
napsütés várt bennünket.
Mint kiderült, az utazáshoz egy 2 órás tengeri 
hajókázás is „tartozott”, amit – mint véletlenül 
kiderült - az önkormányzati képviselők fizettek 
a tiszteletdíjukból, számunkra! KÖSZÖNET 
ÉRTE!
Kiszálltunk a buszból, a csoport együtt indult a 
piac felé, itt van a halpiac is, bár ebben az időben 
már csak kevesen voltak, de így is érdekes volt!
Innentől szabadfoglalkozás, az egyetlen, hogy a 
hajó 3 órakor indul a kikötőből, senkire nem vár. 
„Kimarad, aki lemarad!”
Nem tudok mindenki egyéni programjáról be-
számolni, de mi Kádár Györgyivel és Koltai 
Marikával négyesben úgy döntöttünk, hogy ha 
már tengerpart, akkor „tengeri herkentyűt” kell 
enni, ezért a kikötőben kerestünk egy hangula-
tos kis éttermet, amit az interneten dicsértek. És 
nem csalódtunk! Az étel (halak, rákok, kagylók) 
finom volt, bőséges, megfizethető, a kiszolgálás 
udvarias!
Ezután nekivágtunk az óváros meglátogatásának, 
sok szép régi épületet, boltocskákat, kis utcákat 

2019. május 16. Kirándulás Rovinjba
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láttunk, majd felkapaszkodtunk a hegy tetején 
álló Szent Eufémia templomhoz, melynek a tején 
lévő szobor forgó talapzaton áll. Állítólagosan, 
ha a szárazföld felé fordul, rossz idő lesz, ha a 
tenger felé, akkor jó! Most nagyon kedvezően 
állt, mert napsütés, 23-24 fok meleg volt!
3 óra előtt pár perccel megérkezett a Delfin-társa-
ság hajója (a név kötelez!), a Maris, beszálltunk, 
és már indult is ki a tengerre! Mindenkinek jutott 
hely és kiderült, hogy a kiránduláshoz tartozó 

szolgáltatás az ingyenes üdítő és helyi bor korlát-
lan fogyasztási lehetősége, önkiszolgálással.
Mint azt már említettem, a hajóút díját az önkor-
mányzati képviselők adták össze, de ez csak vé-
letlenül derült ki, szolidan titkolták!
Megnézhettük a város látképét a tenger felől, 
csodálatos volt, a hegy tetején a templommal!
Közben Rozs Peti, aki Rovinj nagy szerelmese, 

anekdotázott a városról, ismereteket megosztva 
velünk, igazi idegenvezetőként! És nem csak a 
városról, a tengerről is, mert kiderült, hogy vizs-
gázott könnyűbúvár, így a tenger élővilágát is jól 
ismeri „látásból”!
A két órás hajóút gyorsan telt, rengeteg szigetet 
tudtunk megnézni, világítótornyot, nagyszerű él-
mény volt.
És a végére jutott az áhított, csak reményeink 
között szereplő meglepetés: a hajótól látótávol-
ságon belül felbukkant egy delfinraj! Ez még az 
öbölben is különlegesség! Játékos ugrálásukkal 
elkápráztatták a „nézőközönséget”!
Sajnos, a jónak is egyszer vége van, kikötöttünk, 
egy kis part menti sétával vártuk a busz megér-
kezését.
Felszálltunk és megkezdtük a hazafelé vezető u- 
tat. Mindenki a nap élményeit ecsetelte, mesélt a 
látott gyönyörűségekről, élményeit osztotta meg. 
És nem csak azt, az otthonról hozott sütik és fi-
nomságok is előkerültek újra!
Egy idő után persze győzött a fáradtság, elpilledt 
a társaság.
Éjjel fél 1-kor értünk haza, eltelve a nap örökre 
szóló gyönyörű élményeivel!
Köszönjük még egyszer a szervezőnek, a kísérő-
nek és mindenkinek, aki ezt a csodás napot ne-
künk ajándékozta! Meg fogjuk hálálni! 

Kornis GyörGy
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Balatonakarattya természeti képe jelentősen 
megváltozott az elmúlt 100 évben. Eltűntek a 
magaspart folyamatos csúszásai folyamán ki-
alakuló kör alakú szigetek, nádas foltok. A lösz- 
gyepet néhol tarkító bokros erdőfoltok he-
lyén alakult ki a ma is élő falu. De ha fi-
gyelmesen körülnézünk akár saját kertünkben, 
közterületeken is védett növényeket találhatunk. 
Tél vége felé néhol húsos, zöld tőleveleket fi-
gyelhetünk meg, ami egyik védett orchideánkra 
a bíboros kosborra (Orchis purpurea) jellemző. 
A május közepén virágzó faj 30-60 cm (esetleg 
90! cm) magasra is nőhet. A virágát közelről 
nézve láthatjuk a fajra jellemző szőrpamacsokat, 
esetleg keserű mandula illatát is megérezhetjük. 
Elvirágzás után hagyjuk elszáradni és bízzuk a 
természetre, hogy ismét elszórhassa több ezer 
magját! Kedvező körülmények között 13-15 éves 

korában kezd el virágozni, de akár 50 évig is 
csodálhatjuk. Nem minden évben számíthatunk 
arra, hogy virágozni fog, sőt ha termőhelye 
megváltozik, akár 20 évig is nyugalmi állapotban 
maradhat. Kiásni és megpróbálni „átültetni” tel-
jesen felesleges, mert ikergumóját bár kiáshatjuk, 
de szorosan vele együtt élő gombáit már nem. 
Magyarországon védett, eszmei értéke: 10 000 Ft 

Hasonló szépségünk a  fehér madársisak (Cep-
halanthera damasonium), május végén virág-
zó, 10-50 cm magas orchideánk. Különösen 
az árnyas, szinte csupasz, avarral borított terü-
letet kedveli, ezért kerítések mellett, árokpar-
ton is megtelepszik. Eszmei értéke: 10 000 Ft. 
Nem olyan látványos és feltűnő orchideánk, 
szinte el is megy mellette az ember, a kisle-
velű nőszőfű (Epipactis microphylla). A növény 
10-40 cm magas, május végén - június elején 
virágzik. Ezt a kis virágot különösen érdemes 
nagy becsben tartani, és ha megtaláljuk, meg-
szagolni. Természetesen, mint minden magyaror-
szági orchidea védett, eszmei értéke: 10 000 Ft. 
Ez a védelem csak akkor ér valamit, ha mi ma-
gunk védjük a virágokat, Akarattyát! Köszönöm!

Mészáros andrás

Védendő Akarattya!
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Alább hadd engedjek meg néhány személye-
sebb szót Taslár Tiborról, kit életének mindössze 
utolsó jó évtizedében volt szerencsém ismerni, 
ill. 77. életévétől a 88 éves koráig terjedő vízi 
ismeretségünk igen színes történetéről, melynek 
alapvetően három színhelye volt. 
Elsőként a Balatonon hajózva találkoztunk a Ba-
hart menetrendszerinti hajójáratain, melyekre a 
90-es évek után „átváltott” az önálló vitorlázást 
lassan föladva, és ezek a többnyire véletlen al-
kalmak 2018-ig számtalanszor megismétlődtek, 
noha Tibor bácsi szó szerint mérnöki alaposság-
gal megszámolta a nagy becsben tartott minden 
egyes Bahartos hajózását, pontos kimutatást ve-
zetett, és meg tudta mondani, hányadik hajóútja 
volt éppen az évben. Emlékezetes maradt szá-
momra Tibor Bácsival legelső találkozásom az 
egyiptomi etimológiai szótár III. kötetének igen 
megerőltető, sokéves munkái lezártával, hosszú 
balatoni biciklis utazásaim (2008-tól) hajnalán, 
2007. október 7-én délután a Bahart utolsó járatán 
vissza Tihanyból Füredre, melyen csak mi ketten 
utaztunk a fölső fedélzeten, így hamar beszédbe 
elegyedtünk: már akkor mesélt akarattyai gyö-
kereiről, a családi házról Csajágon, rokonairól a 
fehérvári Széchenyi utcában, és sok hajdani vi-
torlázásáról. A 2010-es évek elejéig hűségesen 
elkísérte őt felesége is, Éva néni ezekre az utakra, 
akit többször e fedélzeteken láthattam. 2009 jú-
liusában egy ilyen véletlen találkozás nyomán, a 
keleti Balatonon meghívást kaptam a házaspár 
kis birtokára fönn a füredi hegyen. Segítenék-e 
leszedni az igen gazdag termést a hatalmas fü-
gefájukról, melyhez foghatót addig és azóta sem 
láttam: szabályos fa volt, vastag kérges törzzsel 
és hatalmas lombbal roskadozva az elképesztő 
körte nagyságú puha fügéktől hihetetlen meny-
nyiségben. Hálásak voltak, hogy fölmásztam 
a magas fára és vödrökkel adtam le a rengeteg 

finom termést, így nem volt „gyümölcs” nélküli 
a hosszú út, hogy biciklimmel pokoli hőségben 
a füredi kikötőből fölkaptattam a Koloska-völgy 
felé. Nagy becsben tartom máig a nem sokkal 
azután kapott, Éva néni főzte fügelekvár üvegét 
Tibor Bácsi precízen megformulázott címkéjé- 
vel. Később mesélte, hajdani családi örökségé-
re fölépített gáspártelepi vízparti nyaralójának 
gazdag gyümölcsöséből ő látta el még a Fekete 
Párducot is zamatos terméssel. Már akkor ta-
pasztalhattam, hogy rajong a különleges finom-
ságokért, így nem kellett kétszer kérnem, hogy 
elcsábíthassam egyik kedvenc törzshelyemre, 
Gizi Néni Gulyás büféjébe az almádi Wesselé-
nyi strandon, mely számomra túlzás nélkül a 
Balaton-parti büfék és önkiszolgáló éttermek 
világában a tetőfokot képviseli mind meny-
nyiségben és minőségben szokatlanul gazdag 
és ízletes készételválasztékával hamisítatlan jó 
magyar konyhájában, ahol sok más oda megin-
vitált vendéghez hasonlóan Tibor Bácsi kedvére 
lakmározhatott birkapörköltből és harcsapapri-
kásból tepertős-túrós csuszával. Már szüleimmel 
letelepedtünk Edericsen (2013), mikor egy nyári 
badacsonyi hajózás alkalmával itt maradt nálunk 
éjszakára, és a sors akaratából még aznap este 
összetalálkoztunk az egy utcával följebb lakó 
Nagy Diánával (Tanzánia), az Edericsről elszár-
mazott dr. Nagy Endre világhírű afrikai vadász és 
az edericsi Afrika-múzeum alapítójának itt nya-
rait töltő lányával, aki ma már apai örökségként 
az Afrika-múzeumot is vezeti. Azon az estén 
idegenvezetésemmel együtt tekinthettük meg a 
Veszprém-Zala megye határon a Malonyai-domb 
egyedülálló kilátását a Szigligeti-öbölre és a 
Keszthelyi-hegységre, és aztán ebben gyönyör-
ködve edericsi házunk panorámás teraszán aznap 
vacsorára és másnap reggelire Tibor Bácsi (saját 
szavajárása szerint „világbajnok”-nak címzett) 

Taslár Tiborral (1930-2018) való ismeretségemre 
visszaemlékezve
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ízletes szendvicseit fogyasztottuk. Ezeket aztán 
később is volt szerencsém kóstolni. Az utóbbi 
években, mikor szokásos hosszanti biciklis in- 
gajárataimon úton voltam a Partfőtől a Keszthe-
lyi-hegységig, rendszeresen jelentkeztem neki 
egy üdvözlet erejéig az akarattyai Bercsényi 
strand Taslár Henrikről elnevezett vitorlásme-
nedéke fölött a magasparton állva vagy a Kisfa-
ludy sétányon vagy a gáspártelepi Liszt Ferenc 
sétányon. Tibor Bácsit ilyenkor fölvillanyozta, 
még ha olykor el is hagyta ereje kis időre, ahogy 
lefestettem a káprázatos magaslati panorámát az 
aligai kikötőtől és a kenesei partok fölött maga-
sodó Soós-hegytől a „riviérán” át a Tihanyi-szo-
rosig. A legutolsó ilyen alkalom neki beszámolni 
az őt is izgalomba hozó Partfő látványáról 2018. 
december közepén volt, mikor az időjárás miatt 
bicikli helyett vonattal az akarattyai alagúton át 
„kanyarodtam be” a balatoni tájba. 
Másodsorban dunai hajók fedélzetén is rengeteg 
időt töltöttünk együtt az utolsó két évben (2016 
végétől kezdve) Tibor Bácsi jóvoltából, aki te-
kintélye és szolgálatai folytán szemmel látható-
an különleges elbánásban részesült a különböző 
dunai hajótársaságoknál. A fővárosi Duna-parton 
szoktunk megbeszélt találkozóhelyünktől hajóz-
ni, indulni délutánonként, olykor heti rendszeres-
séggel, igen változatos többórás hajóútjainkra, 
amivel igencsak hozzásegített a fővárost egészen 
más színekben és szemszögből szemlélni. Egy-
egy ledolgozott nap végén valódi fölüdülést szer-
zett, és a belvárosi esti forgalomban még 87 éve-
sen is magabiztosan száguldva a vasútig is elvitt 
útban hazafelé, nem is szólva Tibor Bácsi „világ-
bajnok”szendvicseiről, melyeket kétségtelen igen 
igényesen és választékosan állított össze (pecse-
nyeszaftos, lazacos, libamájas, szarvas kolbászos 
stb., rozskenyéren fűszeres vajjal megkenve). 
Dunai hajózásaink során sokszor élvezhettem a 
sétahajókon fölszolgált száraz vörösbor mellett. 
A fedélzeten nemes hazafias hévtől hajtva lelke-
sen magyarázta a hidak és a part menti épületek 
történetét és jelentőségét, és különös büszkeség 
töltötte el, mikor kedvenc dunai hídja, a Szabad-

ság-híd (hajdan: Ferenc József-híd) alatt átha-
józva almamateréhez, a Műegyetemhez értünk, 
ahol 1956. október 23. előestéjén maga is részt 
vett a szabadságszerető egyetemi ifjúság moz-
galmában, és ahol aztán nemzetközi jelentőségű 
gyémántdiplomás építészmérnökké lett. Külön 
megtiszteltetésként vettem, mikor e nagy múltú 
épületben 2017 tavaszán meghívott előadóként 
az óegyiptomi nyelv történetéről beszélhettem az 
Egyiptomba ásatásra készülődő műegyetemisták 
egy csoportjának, és ezt Tibor Bácsi őszinte ér-
deklődéssel hallgatta végig az első sorban, ami 
csak megerősítette régi meggyőződésem, hogy 
a műegyetemisták különösen fogékonyak más 
diszciplínák és művészetek iránt, mint közis-
merten ezt az Omega együttes is példázta. Egy 
alkalommal, 2017 szeptemberében, noha Ederi-
csről és a nyugati Balatonról nehezen akaródzott 
kimozdulnom, hihetetlen hévvel előadott lehen-
gerlő érvekkel győzött meg, és vitt el a fővárosi 
Duna után egészen Esztergomig szárnyashajózni 
és vissza. Az utolsó, az ő jóvoltából adódó ilyen 
alkalommal, 2018. december elején sajnos már 
nélküle, de az ő nagyatyai gondoskodása nyomán 
sétahajózhattam. Mindezekért a három évtized-
re visszatekintő fővárosi tudományos munkám 
alatt sose álmodott, számomra sok mindent mást 
fényben feltüntető dunai vízi élményekért, me-
lyekben e sajnos gyorsan elhussant utolsó két év 
során önfeláldozóan részesített, örök köszönettel 
tartozom. 
Harmadsorban az általam kezdeményezett és 
szervezett Balatoni Helytörténeti Találkozók 
következetes és kitartó résztvevőjeként tüntet-
te ki a találkozósorozatot minden egyes alka-
lommal, egyet sem elmulasztva. Annak ide-
jén már balatoni helytörténeti anyaggyűjtésem  
kezdetétől, 2010 őszétől világos volt előt-
tem alakja Akarattya helytörténetében, mikor 
még Györgydeákné Takács Hajnalka, Kene-
se hajdani jeles könyvtárvezetője  jóvoltából 
megismerkedhettem az Akarattya történeté-
vel kapcsolatban összegyűjtött anyagokkal, 
melyekből remélhetően idén megjelenhet 
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Akarattya nagy könyve. Végül következett a  
VII. Balatoni Helytörténeti Találkozó 2018. 
november 5-én, melyet éppen a dr. Karafiáth 
Jenő által 1928-ban mintegy 600 nyaralótelek 
kiparcellázásával alapított fürdőtelepének 90. 
évfordulóját ünneplő Akarattya látta vendégül. 
Ez a sors akarata szerint éppen a legméltóbb 
helyszín és alkalom volt Tibor Bácsi vsz. éle-
tében utolsó nyilvános szerepléséhez, aki 
mint az egész találkozósorozat kitartó törzs- 
tagja, hirtelen leromlott fizikai állapotával 
dacolva, elképesztő élni akarásáról és hihetetlen 
fizikumáról újból tanúságot téve mégis eljött, 
noha nem vállalkozott személyesen gazdag aka-
rattyai életútjának és munkájának közérdekű 
állomásait elbeszélni, amire csekélységemet 
kérte föl, amit kitüntetésként éltem meg. Pusz-

tán a tények fölsorolása minden díszítő jelző 
nélkül is óhatatlan egy hatalmas teljesítmény  
megérdemelt megdicsőülése lett. Taslár Tibor- 
ral túlzás nélkül egy korszak is lezárulóban 
van – nem csak Akarattya és a Balaton törté-
netében. Eltűnőben van egy olyan nagy nem-
zedék, mely még más anyagból lett gyúrva, 
a világégésben lett megedzve, és az ország 
újjáépítésében nőtt föl. Talán ezáltal tőlük  
más emberi indíttatást, magatartást, hozzáállást 
és életvitelt is láthattunk. Kétségtelenül a jelen-
kori Balaton egyik nagy öregje volt, akinek neve 
méltó a megörökítésre, példásan dolgos-munkás 
és tettrekész életvitele pedig érdemes a követésre. 

dr. taKács GáBor 
Balatonederics

Horgászverseny Akarattyán
Április 27-én 35 horgász részvételével rendezte meg második Csókási János Emlékversenyét a 
Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület. 
A tavalyi kezdeményezés sikerén felbátorodva rendezték meg az idei jótékonysági versenyt. Akkor 
az óvodánk gyarapodott százezer forinttal, idén a polgárőrségnek jutott az adományokból a költségek 
után megmaradt hetvenezer forint. 
Külön köszönjük azoknak, akik munkájuk miatt nem tudtak részt venni a versenyen, de adományuk-
kal így is támogatták célunkat: Ginál Hajnalkának és Mátyásnak, valamint Király Károlynak Kajárról. 
Kedvezett a versenyzőknek a horgászszerencse, jöttek a halak, szép pontyok is akadtak a sok kárász 
és keszeg mellett. 
A nagyszerű fogás köszönhető Varga Péternek (a lepsényi horgászbolt tulajdonosának) is, aki 30 000,- 
Ft értékben adott csalikat és etetőanyagokat a versenyhez. 
A legjobb eredményt elérő három horgász kapott értékes díjakat:

1. Németh Róbert 14,5 kg halat fogott (a képen középen)
2. Horváth Lajos 11,5 kg-ot
3. Csordás Lászlóné 10 kg-ot

A győztes hazavihette a Csókási János Emlékverseny vándorkupáját is, amit a következő versenyig őriz. 
A verseny végére Papp István, a Hangulat Étterem szakácsa megfőzte a kiváló csülkös bablevest. 
Köszönet illeti Vollár László zöldségest az ebédhez adott finom alapanyagokért.
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Az innivalóról Ginál Mátyás üzlete gondoskodott, ő adott a versenyre sört, vizet, üdítőt, kenyeret és 
evőeszközöket is. Nagyon köszönik neki a horgászok a hozzájárulását.
Ladányi Imre – aki a tavalyi és az idei versenyt szervezte – már tervezi a következőt, aminek bevétele 
szintén valamilyen akarattyai célt szolgál majd. 

KeréKFy Pál

A három győztes 

A harmadik helyezett díja egy szuper fejlámpa

Horváth Lajos, Németh Róbert, Csordás Lászlóné, Ladányi Imre
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Megjött a tavasz, ha nem is minden nap látszik 
az időjáráson! De a Balatonakarattyai Nyugdí-
jas Klub Egyesület lányait, fiait ez nem rettent-
heti el! Szemerkélő esőben is segítették Sza-
lay Ildi virágos konténereit lepakolni, a helyre 

húzni. A virágok persze nem tiltakoztak a kis 
eső miatt, ők csak virultak! Minden érdeklődő 
megtalálhatta a számára tetsző virágokat, háztáji 
kerti palántát a zöldségterméshez! Jó alkalom 
volt, hogy másnap Anyák napja volt, én is egy 
gyönyörű begóniát vettem drága feleségemnek, 
kertünket fogja díszíteni! Már nagyon várja 

a tavaszi tél elmúlását és a kiültetést! Ahogy 
gondolom a többi palánta is, hogy drága Aka-
rattyánk tovább szépülhessen és virágosod-
jon. Ildi a klub szépítésére is felajánlott palán-
tákat, minden arra járó, buszra váró örömére!  
Lányaink társadalmi munkában már készülnek, 
hogy az önkormányzat által vásárolt palántákat a 
körforgalomnál kiültessék, szebbé téve települé-
sünket. Köszönet Nekik az áldozatos munkáért, a 
folyamatos gondozásért, locsolásért, kapálásért!

Kornis GyörGy

Csodás gyermekkorom volt, s volt gyerekszo-
bám is (K.Gy. különös figyelmébe). Amint meg-
volt az utolsó tanítási nap a suliban, gyors pako-
lás és másnap irány a Déli-pályaudvar, ahonnan 
Nagymamával, a Szülőkkel és Öcsémmel meg 
sem álltunk a vonattal Akarattyáig. Az úton eset-
leg, ha nem voltunk kibírhatatlanok, kaphattunk 
a mozgóárustól 1-1 csokirolót, ami jellemzően 
laza konzisztenciájú rudacska volt és imádtuk! 
Amint begőzösöztünk Akira, leszállás, és a le-
gendás 424-es csodás mozdonyt gyorsan meg-
néztük, amit minden gyerek csak csodálni tudott.
Szóval, amint beálltak az unalmasnak nem mond-

ható hétköznapok, a nyár végéig 3-4 unokával 
bajlódott professzionális színvonalon Lili nagy-
mama, mondhatni minden gond nélkül. Annyi, 
de annyi szuper időtöltés volt/van itt a városi 
gyerekeknek, mint mi is voltunk. Amint telkün-
kön a cseresznye beérni kezdett, azon nyomban 
a fák ágai közt töltöttük a napnak jelentős részét. 
Saját kertünkben is állt 2 hatalmas, finom gyü-
mölcsöt hozó cseresznyefa. Amikor rétes készült, 
cseresznyét szedtünk, amikor vendégek jöttek, 
cseresznyét szedtünk, de amikor a strandra indul-
tunk, az előtt is obligát módon cseresznyeszedés 
volt. Utcánk arról volt híres, hogy gyönyörű cse-

Virágvásár

Volt pelénk (gyermekkorom)
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Baráti társaságban, de vonaton, üzletben gyakran 
hallom így emlegetni szomszéd községünk nevét: 
Főkajár. 
Valóban: balatoni településeink nevében több-
nyire ott szerepel a tó neve előtagként, de a min-
dennapi beszélgetéseinkben  többnyire elhagyjuk 
- Kenesét mondunk Balatonkenese, vagy Lellét, 
Boglárt mondunk Balatonlelle, Balatonboglár 
helyett. Csakhogy Balatonfőkajár nevének elő-
tagja nem a „Balaton”! Ha az lenne, biz keres-
hetnénk Alkajárt, Középkajárt meg Isten tudja, 
micsoda beosztott Kajárokat.  
A magyar nyelvben a „fő” utótag valaminek a 
kezdetét jelenti. Például Aszófő, ami egy száraz 
völgy - aszó - kezdetére települt község neve. A 
hét kezdetét is így jelöljük: hétfő. A híd kezde-

te a hídfő. Vagy folyók forrásvidékét is jelenti: a 
nyugati végek Szalafőjétől a keleti végek Körös-
főjétől Marosfőig. Az Északi Középhegység al-
ján fakadó források neve is ezt a szemléletmódot 
jelzi: Vízfő. (Latorúti-vízfő). Átvitt értelemben 
is használjuk: a kormány legfontosabb tagja a 
kormányfő, a családé a családfő, de ott lappang 
a törzsfő(nök), osztályfő(nök) megnevezésében.
Mi a helyzet Kajárral? A Balaton észak-keleti, 
mintegy tucatnyi kilométeres partjának  a neve: 
Balatonfő. Viseli is ezt a nevet például a Bala-
tonfői Yacht Klub Kenesén, pardon: Balaton- 
kenesén. És ne feledjük, a Balaton másik, dél-
nyugati végének mi is a neve? „Fenék”, mármint 
Fenékpuszta! 
Kajár Árpád-kori település, hírvivők, „kajátó”-k 

Fő-e Kajár?

resznyefasor szegélyezte az árokpartot végig.
Micsoda csemegék, micsoda kalandok! Minket, 
kölköket csak Bertalan bácsi zavart meg olykor 
ebbéli tevékenységünkben, amikor kerékpár-
ján érkezett és szólt, de mindig kedvesen, türe-
lemmel, hogy „az ágak és levelek maradnak a 
fán, ugye legények?” Ő volt a csősz az utcában, 
akinek küldetése addig tartott, amíg a cseresz-
nye érése után 1 nap alatt le nem zajlott a kö-
zös cseresznyeszüret. De természetesen Gábor 
nagypapája, Bertalan bácsi csak nappal volt őr, 
sötétedés után megkezdődhetett a szabad vásár. 
Éjszaka, ahogy ennek bizonyítékait padlásunkon 
és az odavezető falépcsőn is láthattuk bizonyos 
ráutaló nyomokból, a pele nevű, mókusszerű, 
hatalmas szemű nagy rágcsáló, más néven kis 
bundás nassológép, beindult, és az esti préda sú-
lyát elhelyezte kisebb virslik formájában itt-ott. 
Ezek szinte összeragasztott cserkó magok vol-
tak csupán, semmi más. Úgy összetojták a lép-
csőt, hogy össze kellett seperni olykor és lapátra 
húzva eltüntetni onnan. Erre a felnőttek csak le- 
gyintettek, mi mást tehettek volna? Alkalman-

ként, amikor a manzard szobába vezető ajtót 
halkan találtuk kinyitni, bizony előfordult, hogy 
farkas - illetve peleszemet néztünk egymással 
pár másodpercig. Egyéb, ennél durvább eset nem 
történt.
Sok-sok éve már ennek, hisz akkor 10-14 éve-
sek lehettünk. Saját, öreg cseresznyefáinknak 
már nyoma sincs, az utcai cseresznyefasor is 
egyre foghíjasabb. Így a pele is elszokott tőlünk 
jó időre, tán örökre is - gondoltuk. Az is lehet, 
hogy nassoldáját áthelyezte az Iskola utcába, 
ahol szintén sok cseresznyefa piroslott. A kis tor-
kosnak semmi nyoma nálunk nem volt, egészen 
2019. 06. 07-ig.
Aznap reggel, frissen lemosott kocsinkon 2 név-
jegy éktelenkedett azon maga virsliségében! E 
bűnjelek magukon hordozták a pelenyom jelleg-
zetességeit. EMBEREK! ISMÉT VAN PELÉNK!
Híreiteket, tapasztalataitokat várom, hogy hason-
ló megfigyeléseitek vannak-e?

PálinKás Ferenc
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lakták, akik törvényeket, bírósági ítéleteket vit-
tek tova - újság és internet híján. A kivételezett 
helyzetben lévő királyi szolgálattevők gyakran 
kaptak külön, kiváltságos települést - gondoljunk 
csak Solymárra, vagy az erdélyi Ákosra (Ákos 
sólymot jelent).  
Kajárunk eredeti helye a partfőn volt (már megint 

egy „fő”!), de a tatárjáráskor elpusztult, lakói a 
mai, egykor mocsárral védett völgybe húzódtak. 
Tehát joggal viseli nevében a „Balatonfő”, tehát 
nem a „Balaton” előtagot. Ne vágjuk ketté, ha rö-
viden akarjuk megnevezni, akkor így: Kajár.

sárKözy csaBa

Szépkiejtési verseny Kodolányi János emlékére
Kodolányi János születésének 120., halálának 50. évfordulója alkalmából a Balatonakarattyai Fürdő- 
telep Egyesület szépkiejtési versenyt hirdetett balatonakarattyai, balatonfőkajári, balatonkenesei és 
balatonvilágosi iskolások részére.
Az iskolások Kodolányi műveiből válogathattak, és kötelező felolvasási feladatot is kaptak a versenyen.
A gyerekek – akik saját iskolájukban, tanáraikkal készültek fel a versenyre – nagyon komolyan vették 
mind a felkészülést, mind a versenyt. Szép felolvasásokat hallottunk különböző Kodolányi művek-
ből, így a Juliánus barátból is.
Helyezettek:
1. Dankó Luca Dorina, felkészítő tanár: Ritterné Pajor Csilla
2. Berecz Vivien 
3. Kiss Hanna Viola, mindkettőjük felkészítő tanára: Baloghné Fecsó Zsuzsanna
Minden résztvevő oklevelet kapott, a helyezettek értékes könyvutalványt és vitorlázási lehetőséget is nyertek.
A zsűriben részt vett legifjabb Kodolányi János, az író unokája, Thury Attiláné volt óvodavezető és 
Ács Gábor a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elnöke.
A hallgatóság szép élménnyel gazdagodott ezen a délutánon.

ránKy Péter
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Mindig mosolyog, vagy nevet. Régóta ismerem, 
idegesnek csak lábtenisz meccs közben láttam, 
ha valami nem úgy sikerült, ahogy ő szerette 
volna. Saját bevallása szerint is remek társasági 
ember, igazi hangulatfelelős, ötletgazda. Min-
dene a sport, azon belül is a kézilabda, 53 éves 
és rendkívül energikus, mind a mai napig aktív, 
igazolt kézilabda kapus. Jellegzetes, kissé mar-
káns hangjáról ismerősei már messziről tudják, 
hogy valahol itt van ő, ZENTAI GÁBOR, azaz 
ismertebb nevén „Zenya”. Bár sohasem játszott a 
magyar válogatottban, de azért lehúzott 10 évet a 
Fradiban és 18 évet a Honvédban. Vitathatatlanul 
legnagyobb eredménye a sportban az utánpótlás 
nevelésében betöltött fontos szerepe.
1. Nem azt kérdezem, hogy mivel foglalkozol, 
hanem azt, mivel nem foglalkozol?
(Nevet a kérdésemen, hiszen mind a ketten tud-

juk a választ, hogy min-
dennel foglalkozik!)
2. Miért pont a kézi-
labdást választottad?
Három éves koromig Ó- 
budán éltem a szüleim-
mel, sajnos elváltak, a  
IX. kerületbe költöztünk.  
Az általános iskolában 

sportosztályba jártam és kötelező volt valame-
lyik ferencvárosi szakosztályban igazolt sporto-
lónak lenni. Lehettem volna focista is, de hát ott 
sokat kellett volna futni, így inkább a kézilabdát 
választottam, azon belül is a kapus posztot. Ötö-
dikes korom óta, 1978 óta kézilabdázom és azóta 
vallom magamat igazi fradistának.
3. Pályafutásod fontosabb állomásai?
Végigjártam a szamárlétrát. Kölyök, serdülő és 
ifjúsági bajnokságokat nyertem a Fradival. Bár 
18 éven keresztül a Honvédban kézilabdáztam, 
de mégis mindig fradistának tartottam maga-
mat. Voltak komoly hullámvölgyek, többször 
megszűnt a Fradi kézilabda szakosztálya, de én 
mindig visszatértem. Sajnos nem jutottam el az 
NB/I-es szintig, mert voltak nálam ügyesebb ka-
pusok. Jelenleg is játszom az RKSK csapatában, 
ahol edző is vagyok.

JÁTÉKOSPORTRÉ 10 KÉRDÉSSEL
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4. Mire vagy a legbüszkébb?
Bár nem nyertem soha első osztályú bajnokságot, 
azért nem vagyok sem csalódott, sem elégedet-
len. Soha nem azért játszottam, hogy az eredmé-
nyeket hajszoljam. A játék kedvéért, a jó társaság 
kedvéért, azért, hogy jól érezzem magam. 
5. Tudom, hogy nagyon sok munkád van az 
akarattyai strandkézilabda versenyek meg-
szervezésében és meghonosításában. Honnan 
jött az ötlet?
A 90-es években a Fradiban a strandkézibe is be-
lekóstoltam. A versenyek szervezése, lebonyolí-
tása még nagyon gyerekcipőben járt. A játékosok 
zömét a terem kézilabdások adták, családias volt 
a hangulat. Hétvégeken jártunk szerte az ország-
ban: Szeged, Dabas stb. Én a hétvégeket Aka-

rattyán szeretem tölteni, és így jött az ötlet, mi 
lenne, ha idehoznánk a versenyeket. Három éven 
keresztül a régi MÁV üdülő volt a helyszín és 
most öt éve, hogy a Bercsényi strandon alakítot-
tunk ki pályát. Hogy repül az idő!
6. Igazi sportos család vagytok, beszélj ró-
luk is!
Igen, a házasságom is a sportnak köszönhető. 
Beát még Németh András csapatában láttam ját-
szani. 1994-ben KEK döntőt játszottak és mi, a 
férfi kézilabda csapat tagjai virággal köszöntöt-
tük a lányokat. Akkor még nem, de a TF-en osz-
tálytársak voltunk, ott kezdődött a kapcsolatunk.
A nagyobbik fiam a Fradiban focizott. A két ki-
sebb Dorci és Öcsi kézilabdáznak, hol máshol, 
mint a Fradiban. Érdekesség, hogy Dorcinak, 
Bea, Öcsinek pedig én voltam az edzője. Dorci 
nagyon tehetséges, irányító poszton játszik. Idén 
beválogatták korosztálya strandkézilabda válo-
gatottjába. Öcsi kapus, mint én. Próbálkozott ő 
is irányító poszton, de maradt a kapuban. Őt is 
nagyon tehetségesnek tartom. 
7. Ha nem a kézilabdát választod, hol tudnád 
magad elképzelni más sportágban?
Sehol! Nem tudom magam elképzelni máshol. Én 
mindent a kézilabdának köszönhetek. Rengeteg 
barátom és ismerősöm van a kézilabdás körök-
ből. Komoly kapcsolat rendszerrel is rendelke-
zem, korosztályom tagjai manapság a potenciális 
vezetők. Munkám során jól jönnek ezek a kap-
csolatok. Eredetileg vendéglátós a szakmám, de 
ebben a szerepkörben nem éreztem jól magam. 
Nem szeretem, ha főnököm van és megmondják, 
hogy mit csináljak.
8. Tehát mivel foglalkozol és hogyan telik el 
egy napod?
Főállásban én is és Bea is a Fradinál vagyunk 
bejelentve, mint utánpótlás edzők. Bea az U12 
és U13-as lányokat, én az U11 és U12-es fiúkat 
edzem. Ezen kívül van két kft-nk. Az egyik kft-
ben gyógyszerszállítással foglalkozunk, dialízis 
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oldatokat szállítunk vesebetegeknek. A másik 
kft. egy Rossignol márkát forgalmazó sífelszere-
lés szaküzlet a Pannónia utcában.
Hogy telik egy napom? Reggel kiolvasom a 
Nemzeti Sportot. Nem interneten!!! Délelőtt el-
intézem a két kft. ügyes-bajos dolgait. Ebben a 
munkában sokat segít a feleségem és Gergő a na-
gyobbik fiam. Délután és este három edzést tar-
tok, beleértve az RKSK csapatát is, ahol egyes 
mérkőzéseken még én is beállok a kapuba.
9. Mik a vágyaid, terveid? Mit szeretnél még 
elérni?
Magammal kapcsolatban már nincsenek nagy 
ambícióim. A gyermekeimet szeretném még látni 
magyar válogatott mezben. 
Terveim között szerepel az utánpótlás nevelés 
fejlesztése, szintén itt Akarattyához kötve. Ki-
tartóan ostromoltam a Balatonakarattyai Önkor-
mányzatot, aminek meg lett az eredménye. Öt-
éves szerződést kötöttem az önkormányzattal, 
amelyben engedélyezik és támogatják egy nyári 
edzőtábor létrehozását a Bercsényi strandon. A 
létesítményt, egy régi vendéglátó ipari egységet 
felújítjuk és mindenféle sportág sportolóit, ami a 
strandhoz köthető, legyen az strandfoci, strand-

kézilabda, strandröplabda, itt táboroztatnánk.
10. Mit jelent neked Akarattya?
Mindent! Hat éves korom óta minden nyarat itt 
töltöttem. Először a nagyszüleim nyaralójában, 
de aztán kinőttük és most már a saját házunk-
ban vagyunk. Tervezem, hogy körülbelül  öt év 
múlva le is költözünk Akarattyára. Már várom 
az unokám érkezését is. Szeretném még sokáig 
élvezni az akarattyai nyüzsgő életet a Bercsényi 
strandon!
Zenya, köszönöm az interjút, amit a Tengó büfé 
teraszán ülve adtál és amit nem volt egyszerű 
összehozni, mivel öt percenként meg kellett azt 
szakítani, újabb és újabb ismerősök üdvözlésé-
vel! Kívánom, hogy még sok-sok örömed legyen 
Akarattyában!

Ventics áGnes

Balatonakarattya, 2019. június 17. 
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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: Tavi rózsák

Garai Gábor: 
Június
Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...


