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Fejlesztések
-

Polgármesteri határozatok

-	Lábtenisz Klub

2020. május-június • VII. évfolyam 3. szám

Önkormányzat

2020. május-június

Beszámoló a polgármesteri döntésekről
Balatonakarattya
Község
polgármestere A vészhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a,
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. év CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő polgármesteri határozatokat hozta:
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2020. április 8. polgármesteri határozat
1./ Az alapellátáshoz kapcsolódó központi háziorvosi ügyelet kötelező feladatát 2020. július 1.
napjától az önkormányzat továbbra is Alsóörs,
Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő,
Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös. Litér, Papkeszi települések önkormányzatainak részvételével közösen kívánja biztosítani.
A központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan
az önkormányzat vállalja 2020. július 1. napjától,
hogy amennyiben az OMSZ diszpécser szolgálatát továbbra is igénybe venné az új szolgáltató is,
úgy a 69 Ft x lakos x hó díjat fizeti meg.
Kérem, hogy az Egészségügyi Szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés dp) pontja alapján a háziorvossal ők külön kössenek megállapodást.
2020. április 22. polgármesteri határozatok
1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.-ú) található büfé és
illemhely üzemeltetésére pályázatot ír ki.
2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi strandon (3534/6 hrsz.-ú) található „Kőműves” épület üzemeltetésére pályázatot ír ki.
3./ Az önkormányzat tulajdonában lévő „Szépkilátás” épület egy részének bérbeadására pályázatot ír ki.

2020. április 29. polgármesteri határozatok
1./ Balatonakarattya településen 2020. május 1.
napjától közterület-felügyeletet működtet.
A közterület-felügyelői feladatok ellátására 1 fő
köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazotti álláshelyet létesít 2020. május 1. napjától
kezdődően határozatlan időre a Balatonfőkajári
Közös Önkormányzati Hivatal állományában.
2./ Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármestere Németh László, mint eladó, valamint Nagy Zoltán Gábor, mint vevő közötti adásvételi szerződésben leírt vételáron és feltételek
mellett a Balatonakarattya 2934/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő pavilonra vonatkozó elővételi jogával
nem kíván élni.
2020. május 6. polgármesteri határozatok
1./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal
VE/53/545/2019 és VE/53/544/2019 számú törvényességi felhívásában foglaltakat – Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
8.K.27.315/2016/182 sorszámú részítéletére figyelemmel – a veszélyhelyzet megszüntetését követő
30 napon belül ismételten benyújtom a képviselő-testület részére a szükséges intézkedések meghozatala céljából.
2./ A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, melyet formailag rendben talált.
Ismételten javasolja, hogy a költségvetési támogatáson felül az önkormányzat által fizetett összegeket az ellátottak számának arányában fizessék
meg a társulási tagok, és ne lakosság számának
arányában. A döntésről az érintettet tájékoztatja.
3./ Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármesterének „A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló” – többször módosított – 1997. XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2019. évi ellátásáról készített átfogó értékelését elfogadja, melyet formailag rendben talált.

Önkormányzat

2020. május-június
A polgármester az értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához történő megküldéséről gondoskodik.
4./ Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármestere az alábbi civil szervezetek 2019.
évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el:
1. Nők A Balatonért Egyesület
2. Patrónus 2006 Balatonkenesei-Balatonakarattyai Állatvédő Egyesület

3. Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
4. Római Katolikus Plébánia – Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Karitasz
5. Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület
6. Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr
Egyesület
A beszámolóban található támogatás során elszámolt költségeket a pénzügyi előadó nem kifogásolta.
5./ A strandjegy árakat az alábbiakban határozza meg:

BERCSÉNYI STRAND JEGYÁRAK
napi jegy heti bérlet –
Családi jegy Idény belépő Idény belépő
– ticket – weekly ticket –
felnőtt
diák, nyugdíjas
karte
wochenkarte
Napi felnőtt
Diák, nyugdíjas napi
belépő
Kedvezményes
délutáni felnőtt
(17h-19h)
Családi belépő
(2 felnőtt, 2 gyermek)
Családi belépő
(2 felnőtt, 3 gyermek)
Felnőtt idény belépő
Diák, nyugdíjas idény
belépő
Kombinált felnőtt
idénybérlet
(Bercsényi és Lidó
strandra)
Kombinált diák,
nyugdíjas idénybérlet
(Bercsényi és Lidó
strandra)
Sportolói jegy

700

3.000

400

2.000
3

400
1.600
2.000
12.000
7.000
16.000

10.000
350

Hangosbemondó: 500 Ft
Reklámszöveg (max: 1 perc) 2.000 Ft
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LIDÓ STRAND JEGYÁRAK

Napi felnőtt
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Diák, nyugdíjas napi
belépő
Kedvezményes
délutáni felnőtt
(17h-19h)
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyermek)
Családi jegy
(2 felnőtt, 3 gyermek)
Felnőtt idény belépő
Diák, nyugdíjas idény
belépő
Kombinált felnőtt
idénybérlet
(Bercsényi és Lidó
strandra)
Kombinált diák,
nyugdíjas idénybérlet
(Bercsényi és Lidó
strandra)

napi jegy heti bérlet –
Családi jegy Idény belépő Diák, nyugdíjas
– ticket – weekly ticket –
felnőtt
idény belépő
karte
wochenkarte
600
2500
400

2000

400
1400
1800
12.000
7.000
16.000

10.000

Parkolás 1.300,- Ft/nap
2020. május 11. polgármesteri határozatok
1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi strandon (3534/6 hrsz.-ú) található „Mosoly Büfé” épület üzemeltetésére pályázatot ír ki.
2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi strandon (3534/6 hrsz.-ú) található „Strand
Büfé” épület üzemeltetésére pályázatot ír ki.
2020. május 25. polgármesteri határozat
1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Gumirádli strandon (3499/6 hrsz.-ú) található büfé és
illemhely üzemeltetésére két érvényes pályázat
érkezett. Az egyik pályázó a Szépkilátás Vendéglátás Kft. (2615 Csővár, Madách u. 1.), a másik

2020. május-június
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kormányzati rendeletet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

pályázó a Maráczi Kft. (8087 Alcsútdoboz, 1576
hrsz.). A Bíráló Bizottság összesített pontszáma
mindkét pályázat esetén 10-10 pont. A két pályázat közül a Szépkilátás Vendéglátás Kft. (2615
Csővár, Madách u. 1.) pályázatát nyilvánítja nyertesnek, mivel több éves közös, sikeres együttműködésünk van a pályázóval. A polgármester a benyújtó Szépkilátás Vendéglátás Kft.-vel megköti a
szerződést.
2020. május 27. polgármesteri határozatok
1./ A közterület átnevezéssel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. A 8174 Balatonkenese 2598
hrsz. alatti (természetben 8174 Balatonakarattya
2598 hrsz.) „névtelen utca” kivett közterület Koppány lejtőre történő átnevezését kezdeményezem.
2./ Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármestere Fülöp Anita, mint eladó, valamint
Á Trois Kft., mint vevő közötti adásvételi szerződésben leírt vételáron és feltételek mellett a Balatonakarattya 3655 hrsz.-ú ingatlanon lévő felépítményre vonatkozó elővételi jogával nem kíván
élni.
Balatonakarattya Község Önkormányzat polgármestere megalkotta az 5/2020.(VI.2.) ön-

2020. június 3. polgármesteri határozatok
1./ Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármestere
1. úgy határoz, hogy a 2020. július 1. napjától
2020. szeptember 30. napjáig tartó időszakra
vonatkozó központi orvosi ügyeletszolgáltatás
– Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya,
Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös,
Litér, Papkeszi települések önkormányzataival
közös – beszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozóan a határozat 1. melléklete szerint
együttműködési megállapodást megköti és a
beszerzési ajánlati felhívást jóváhagyja.
2. úgy határoz, hogy az 1. pontban hivatkozott
központi orvosi ügyeleti ellátás közös ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást
a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja és vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért állami forrással
nem fedezett, tervezett működési kiadásokra
havonta a Magyar Államkincstár által alkalmazott 2019. január 1. napján érvényes lakosságszám figyelembe vételével kiszámított hozzájárulást megfizeti.
3. vállalja, hogy biztosítja az 1. pont szerint kiírásra kerülő beszerzési eljárás becsült értéke alapján a 2. pontban hivatkozott önkormányzati
hozzájárulás fedezetét 192 096 Ft összegben
(928 fő (2019. január 1. lakosságszám) * 3 hó *
69 Ft/fő/hó = 192 096 Ft).
4. tudomásul veszi, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgálat működési engedélyének jogosultja nyertes ajánlattevő lesz, aki közvetlenül köt
finanszírozási szerződést a központi orvosi
ügyeleti feladatok ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 43/1999 (III.3.)
Korm. rendelet alapján, amely szerződéskötéshez hozzájárul.
5. tudomásul veszi – annak érdekében, hogy a
feladat-ellátási kötelezettség visszakerüljön
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Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-től önkormányzatokhoz,
és ezáltal a NEAK finanszírozás megszerzéséhez szükséges jogosultságot beszerzési eljárás
során nyertes külső egészségügyi szolgáltató
megszerezhesse – Balatonalmádi Város Önkormányzat Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződését módosítja akként, hogy
a központi háziorvosi ügyelet szervezésére és
működtetésére vonatkozó rendelkezés hatályát
veszti az eredményes beszerzési eljárás alapján
külső szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés hatályosulásának napján;
6. tudomásul veszi továbbá, hogy Balatonalmádi
Város Önkormányzata Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel
fennálló feladat-ellátási szerződését módosítja
továbbá akként is, hogy külső szolgáltató általi feladat-ellátás kezdetétől az ügyeleti tevékenységet szolgáló helyiségcsoportokat külső
szolgáltató részére térítésmentes használatba
adhassa a használattal összefüggő költségek elszámolása mellett.
Balatonakarattya Község Önkormányzat polgármestere
1. úgy határoz, hogy 2020. október 1. napjától 5
éves időtartamra vonatkozóan központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében
együttműködik Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő,
Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi települések önkormányzataival.
2. az 1. pontban hivatkozott együttműködés körében külső szolgáltató kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására az érintett önkormányzatok megállapodást kötnek, amelyben Balatonalmádi
Város Önkormányzatát bízzák meg a közbeszerzési feladatok ellátásával és a vonatkozó
közbeszerzési-ajánlati felhívást jóváhagyják.

2020. május-június
3. a közbeszerzési eljárást Balatonalmádi Város
Önkormányzata olyan tartalommal készíti
elő, amely alapján együttműködő települések
háziorvosai nem kötelesek részt venni a külső
szolgáltató által szervezett ügyeleti feladatok
ellátásában.
4. központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért az
állami forrással nem fedezett, tervezett működési kiadásokra az ellátott települések hozzájárulást kötelesek fizetni. A díjszámítás alapja az
előző év január 1. napján érvényes, a Magyar
Államkincstár által alkalmazott lakosságszám
aránya.
5. a közbeszerzési eljárás megindításáig az önkormányzatok költségvetésében biztosítja az
indikatív ajánlat alapján megállapított becsült
összegre figyelemmel a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért az állami forrással nem
fedezett részt.
Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármestere Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Központi
Orvosi ügyelethez történő csatlakozásról szóló
39/2014. (XI.14.) önkormányzati határozata alapján az önkormányzat és az Egészségügyi Központ
Közhasznú Non-profit Kft. között 2014. december 30. napján létrejött megállapodást 2020. június 30. napjával felmondja.
2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi strandon (3534/6 hrsz.-ú) található „Mosoly Büfé” épület üzemeltetésére három érvényes
pályázat érkezett. Az egyik pályázó, a Maráczi
Kft. (8087 Alcsútdoboz, 1576 hrsz.), a második
pályázó a G&D Libum Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.), a harmadik pályázó a Graffiti-Hír Bt. (1183 Budapest, Komárom u. 3.) A Bíráló Bizottság összesített pontszáma 8-10-8 pont.
A három pályázat közül a G&D Libum Kft. (3043
Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) pályázatát
nyilvánítja nyertesnek, mivel a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta fel. A polgármester a benyújtó
G&D Libum Kft.-vel megköti a szerződést.

2020. május-június
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Beszámoló a vagyonmegosztási per állásáról
A Veszprémi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság a 2020.
január hónapban a Balatonakarattya által javasolt határvonalat fogadta el Balatonakarattya
és Balatonkenese közigazgatási
határaként.
Azóta kiderült, hogy Balatonkenese Város a
részítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel
fordult a Kúriához, ami jelen állás szerint azt je-

lenti, hogy a vagyonmegosztási per a Kúria döntéséig nem folytatódik. Természetesen a részítélet
meghozatala óta ismét zajlanak az egyeztetések
Balatonkenesével a vagyonmegosztás peren kívüli lezárása érdekében, azonban egyelőre az álláspontok még meglehetősen távol vannak egymástól. Úgy gondolom, hogy a nyár folyamán kiderül,
hogy van-e esély arra, hogy a két település egyezséget kössön, vagy a peres eljárás folytatódik.
Dr. Imrédy Szabolcs alpolgármester

7

Önkormányzat

2020. május-június

Hivatalvezetőnk jubileuma
Zsapka Beáta hivatalvezetőnket ünnepélyes
keretek között köszöntötte Matolcsy Gyöngyi
polgármester, a képviselők, jegyző asszony és a
hivatal dolgozói, abból az alkalomból, hogy 25
éve dolgozik a közigazgatásban. Munkáját lelkiismeretesen végzi, szakmai tudása kiváló. Akarattyán 5 éve dolgozik, a kezdetektől részt vett a
balatonakarattyai kirendeltség kialakításában és
működtetésében. Köszönjük az eddigi munkáját
fáradhatatlan segítőkészségét.
Zsapka Beáta jogviszonyai
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Litér-Királyszentistván Község Körjegyzőségnél
1994.07.24. – 1995.03.31.
Papkeszi-Vilonya Község Körjegyzőségnél
1995.04.01. – 2002.12.31.
Papkeszi Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál 2003.01.01. – 2011.09.30.
Balatonfűzfő Város Önkormányzat Papkeszi Kirendeltségnél 2011.10.01. – 2012.12.31.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatalnál 2013.01.01. – 2015.01.19.
Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonakarattyai Kirendeltségénél 2015.01.20-tól

Gyermeknap
Drága Gyerekek, Anyukák, Apukák, Nagymamák, Nagypapák!
Sajnos az idei évben betört hozzánk egy csúnya,
rossz betegség és ezért nem lehetünk együtt. Bepótoljuk, amint lehet! Sok szeretettel köszöntjük
az újszülötteket és minden jót kívánunk Nekik!

Jó munkát és jó egészséget kívánok!
Polgár Beatrix jegyző
Király Tímea
Illés Laura
Scheffer Bendegúz
Báthori Júlia
Arnousz Alexander
Horváth Anna Rózsa
Tevely Barbara
A Babák rózsakertje ünnepséget 2020. augusztus
18-án délután tartjuk (a pontos időpont a plakáton).
Matolcsy Gyöngyi polgármester

2020. május-június
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Balatonakarattya Község
Önkormányzata a vészhelyzet idején

Köszönet az önkormányzat dolgozóinak, akik
a koronavírus-járvány alatt helytálltak a hivatalban, megszervezték a falu életét.

Strandfejlesztés
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Megújult a Bercsényi strand
Örömmel tudatjuk, hogy befejeződtek a Bercsényi strand II. ütemének munkálatai. Ennek keretében pályázati támogatásból teljesen új zuhanyzók, WC-k, öltözők, mama-baba és papa-baba
szobák kerültek kialakításra. Önkormányzati forrásból kialakítottuk a strand új bejáratát, amely
akadálymentes közlekedést tesz lehetővé.
Dr. Imrédy Szabolcs
alpolgármester

Folytatódnak a fejlesztések
Balatonakarattyán!
2020. első felében a mindenkit sújtó járványügyi helyzet ellenére tovább folytatódtak a fejlesztések Balatonakarattyán.
Márciusban került sor az Állomás utca, a Fácános utca, a Pusztaszeri utca, a Veres Péter utca
és a Szép utca aszfaltburkolatának az átadására,
amellyel közel 1 km útfelület újult meg. Külön
örömre ad okot, hogy az önkormányzat példaértékű gazdálkodásának eredményeképpen ezen
utcákat pályázati forrás hiányában, saját erőből
újíttatta fel. Júniusban szintén közel 1 km új aszfaltburkolat átadására kerül sor, nevezetesen a
Deák Ferenc utca, az Esze Tamás utca és a Brassó
utca kapott új aszfaltburkolatot. A „kenesei”
időkben rendkívül elhanyagolt állapotú Bercsé-
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nyi strandot sikerült tovább fejleszteni, a korábbi
első ütem után az idei évben pályázati forrásból
teljesen új vizes helyiségek (WC-k, zuhanyzók),
öltözőhelyiségek, mama-baba és papa-baba szobák kialakítására került sor. Az önkormányzat
saját forrásból hozta létre a Bercsényi Strand új
bejáratát, amely akadálymentes, kulturált megközelítést tesz lehetővé, illetve szintén saját forrásból
a bejárat környéki részek térkövezésére is sor került. Sikerült modern, több funkciós seprőgépet
vásárolnunk, amellyel egyfelől Balatonakarattya
utcáit, tereit tudjuk rendben tartani, másrészről a
seprőgépet bérmunkában is hasznosítjuk, amely

jelentős bevételt hoz az önkormányzat részére.
Sor került az Aligai út erdőn átvezető szakaszának javítására és kátyúzására, de tervbe van véve
az útszakasz új aszfalt réteggel történő ellátása is.
Kisebb jelentőségű, de mégis fontos fejlesztés,
hogy a magasparton két vízaknát létesítettünk,
amellyel megoldható a magaspart locsolása. Reményeink szerint még az idei évben elkezdhetjük
a közösségi ház építését a régi ÉT-Gép épület kibővítésével, illetve keressük a pályázati forrást a
Kisfaludy sétány valódi sétánnyá alakításához.
Dr. Imrédy Szabolcs alpolgármester

Útfelújítás
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A járványügyi helyzet ellenére tovább folynak
Balatonakarattyán az útfejlesztések. A tavasszal
önkormányzati saját forrásból elkészült Állomás,
Pusztaszeri, Veres Péter, Fácános és Szép utcákat
követően, júniusban átadásra kerül az új aszfaltburkolattal ellátott Deák Ferenc utca, Esze Tamás
utca és Brassó utca.
Dr. Imrédy Szabolcs
alpolgármester
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Óvodánk és a járvány
Egy nehéz időszak van a hátunk mögött. Hiszen a COVID-19 a mi életünket is megváltoztatta. 2020. március 16-tól rengeteg változást hozott
ez a vírus. Már semmi nem olyan, mint régen,
megváltozott az életünk.
Az egyik legszembetűnőbb dolog, amire felfigyeltem, hogy volt, aki bezárkózott otthon, közben volt, aki még többet volt az utcán, és összejártak. Volt, aki kesztyűben, maszkban, míg másoknál semmilyen védőfelszerelés nem volt. Volt,
aki hetekig nem találkozott a családjával, többek
között én sem, de volt olyan is, aki bemerte vállalni, hogy csoportosuljon.
Az óvodai életet is teljesen átrendezte ez a vírus. Sok gondolat van mindannyiónk fejében. Vajon vége lett valaminek, vagy most kezdődik el?
Téves az a nézőpont, hogy bárkit is elítélnénk
azért, mert beadja a gyermekét. Természetesen
nem lehet azt megengedni, hogy családok megélhetése forogjon kockán, mert a szülő nem tudja a
gyermekét elhelyezni.
De mi az óvodában nem tudunk távolságot
tartani, hiszen ölbe kell venni a sírós gyermeket,
segíteni kell öltözni, vetkőzni, orrot fújni, és nem
állíthatom plexi mögé
a kollégáimat. Sok
olyan ajánlás született, aminek értelmét
nem látjuk. Például
tartsunk távolságot.
Nos, aki foglalkozik
óvodáskorú gyermekkel, az tudja, hogy egy
3-6 éves gyermeknél
ezt lehetetlen megoldani. A gyerekek
keresik egymás társaságát,
megölelik
egymást, megfogják
egymás kezét. Ez a
korosztály még segítségre szorul, orrfújás,

wc használat, öltözés, és igen, egy kisgyermeket
ölbe veszünk, megölelünk.
Nyilván minden tőlünk telhetőt megteszünk,
hogy óvjuk, védjük mindenki egészségét.
Az emberek többsége fél. Nem is biztos, hogy
magát félti, lehet, sokkal inkább az idős, beteg
hozzátartozóit. Ez a bizonytalanság mindenkire
nagy terhet tett.
Tekintettel arra, hogy a járványveszély az országban még nem múlt el, ezért erre az időszakra egy rendkívüli eljárásrendet állítottunk össze,
mely a Nemzeti Pedagógus Kar ajánlásait veszi
figyelembe. Mindannyiunk egészségének védelmében hoztuk ezeket a döntéseket, melyben kérjük a szülők együttműködését!
Nem tudjuk még mi sem, hogy mit hoz a holnap. Mindenkinek új és ismeretlen ez a helyzet,
megpróbálunk a legjobb tudásunkkal helytállni.
Egy kis türelmet kérünk, hogy lássuk mi is, hogy
a gyakorlatban hogyan valósítsuk meg a legjobban azt, hogy egészségesen vészeljük át ezt a lehetetlen helyzetet.
Köszönettel:
Zsobrák Mária óvodavezető
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TRIANON – Száz éve történt
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A történelmi Magyarország felosztásáról szóló
dokumentumot 1920. június 4-én Versailles parkjának Grand Trianon nevű kastélyában a győztes
hatalmak képviselői, hazai idő szerint 16.32-kor
írták alá. A magyar részről két kevésbé prominens politikai szereplő, Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd követ látta
el kézjegyével a szerződést, ők ezt követően lemondtak tisztségeikről, és kivonultak a közéletből. Az aláírás napján hazánkban bezártak a boltok és az oktatási intézmények, a fővárosban több
százezres, méltóságteljes megmozdulás szerveződött a döntés ellen.
A békeszerződések sorában a Magyarországgal
megkötött szerződés jóval később született meg,
mint a nagy háborúban szövetséges országok
többségével: a Német békét már 1919. június 28án aláírták, Ausztriával szeptember 10-én állapodott meg, Bulgáriával pedig november 27-én. A
magyar rendezés csúszását az országban eluralkodott káosz okozta, a Tanácsköztársaság ámokfutása, majd a romániai megszállás.

A „békecsinálók” (balról jobbra) a Versailles-i
béketárgyalásokon: David Lloyd George brit,
Vittorio Emanuele Orlando olasz,
Georges Clemenceau francia miniszterelnök, és
Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök
(forrás: Wikipedia)

A magyar küldöttség megérkezik a trianoni
békediktátum aláírására
(forrás: Wikipedia)
A békediktátum eredményeként elveszítettük
területünk 71%-át és a magyarul beszélő, magát
magyarnak valló lakosságból 3,5 millió főt. Az
összmagyarság 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Az ország feldarabolása során több olyan
területet is elcsatoltak, amelyet gyakorlatilag egységesen magyarok laktak. Így eshetett meg, hogy
az ország olyan, elválaszthatatlanul és ezer szállal
a magyarsághoz, a magyar történelemhez kötődő
városokat veszítettünk el, mint például Pozsony,
Kassa, Munkács, Ungvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár, Arad vagy Szabadka, amelyekről
a háború előtt senki el sem tudta volna képzelni,
hogy valaha is az anyaországon kívülre kerüljenek. A területi szétosztás során Románia 102.724
négyzetkilométernyi területet kapott, amely nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe,
a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 20.913 km2
került, Horvátországgal együtt 62 ezer. Csehszlovákia 61.661 km2-rel, Ausztria 3967 km2-rel gyarapodott. Lengyelország 519 km2-t, Olaszország
pedig Fiumével 18 km2-t kapott. A trianoni diktátum Magyarországra nézve kirívóan igazságtalan
és megkülönböztető volt. A jogellenes döntés túl-
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haladta azt a határt, amelyen belül idővel valamilyen reális kompromisszum jöhetett volna létre.
1918. december 3-án Károlyi Mihály, akkori
miniszterelnök kiáltványban fordult a magyarokhoz. A kiáltvány tartalmával befolyást kívánt gyakorolni a lakosságra, hogy békésen fogadják el a
majdani békekonferencia döntését. Károlyi Mihály szerepe, a történészek szerint vitatott, mivel
nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a
trianoni határ ne úgy alakuljon ki, mint ahogyan
az később történt.
Miután az Antant vezetői alkalmasnak vélték
az időpontot az egyezkedéshez, meghívták Magyarországot a konferenciára. A hazai delegáció
Apponyi Albert vezetésével 1920. január 6-án érkezett meg a francia fővárosba ahol közel öt hónapon keresztül egyeztettek többnyire eredménytelenül. A magyar tárgyalódelegáció rendkívüli
felkészültségről tett tanúbizonyságot a párizsi
megbeszélések során, de a formálódó békediktátum igazságosságát illetően erős brit- és olasz
kételyek is megfogalmazódtak, végül a diktátum
tartalmát tekintve a franciák akarata érvényesült.
Az elmúlt 100 év alatt hatalmas volt a magyarság lemorzsolódása az anyaország határain túl, de
a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A
magyarság tudatában a történelmi Magyarország
képe tovább élt. A Kárpát-medencében egy virtuális belső Magyarország született. Ennek határai
a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a

Nagy-Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter
széles folyosója, a La galérie des Cotelles. Itt írták
alá a szerződésttrianoni békediktátum aláírására
(forrás: Wikipedia)
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hitélet, a művészetek, a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások tovább élése
révén a fizikai-földrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn
élt tovább. A magyar nemzet egyik legnagyobb
történelmi tragédiájára, a Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, a kormány a 2020. évet
a nemzeti összetartozás évének nyilvánította,
ahogy a békediktátum aláírásának emléknapa is
ezt a nevet viseli.
A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei
közös jövőjének elősegítése, az európai értékek
érvényesülése, és egyben lehetőség arra is, hogy
bebizonyítsuk a nyelvéből és kultúrájából erőt
merítő magyarság e történelmi tragédia után is
képes a nemzeti megújulásra és fennmaradásra.
A nemzeti összetartozás éve alkalmából a Fürdőtelep Egyesület Trianoni emlékművet állíttat a
Rákóci Parkban, melyet közadakozásból valósít
meg. Balatonakarattyán az emlékmű felavatására augusztus 15-én 18 órai kezdettel kerül sor.
Ács Gábor

„Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék,
hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy
tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon
meg” – folytatta a magyar küldöttség vezetője Apponyi Albert gróf.
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Juhász Gyula:
Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
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Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer
Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
Nem kell beszélni róla sohasem?
És nem lehet feledni, nem, soha,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Réthey Ferenc: a Magyar Szent Korona országainak etnográfiai térképe
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
az 1880. évi népszámlálás adatai alapján. Budapest 1886,
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
rajzolta Kogutowicz Manó (forrás: Wikipedia)
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Könyvtári hírek
A trianoni békeszerződés aláírásának századik
évfordulója alkalmából új tartalomszolgáltatást
indított az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK).
A Fotótér szolgáltatás első gyűjteményei összesen
10 ezer fotográfiát tartalmaznak az első világháború, valamint a Trianon utáni Erdély időszakából. Az adatbázist az Országos Könyvtári Platform projekt keretében készítették. Az Országos

Széchényi Könyvtár jogelődje, a Magyar Nemzeti
Múzeum Könyvtára 1914 augusztusától gyűjtötte az első világháború képeit. A gyűjteményben
olyan neves fotográfusok képei találhatók, mint
Müllner János, a leginkább szociofotóiról ismert,
de haditudósítóként és a magyar fotóriporteri hagyományok megteremtésében is fontos szerepet
vállaló Balogh Rudolf vagy Erdélyi Mór.

Könyvajánló

Hogyan használjuk
bölcsen a tapasztalatainkat, és éljünk
eredményes, gyümölcsöző életet? Hogyan
válhat
számunkra
éltető erővé a spiritualitás? Mit tegyünk,
hogy elkerüljük a kiégést, és derűs emberré váljunk? Hogy
ne csak az eszközeink,
hanem mi is okosak
legyünk? Hogy képesek legyünk megadni a gyerekeinknek, amire igazán szükségük van?
Vagyis, hogyan bánjunk jól önmagunkkal, egymással és a földünkkel?

Pál Ferenc: Ami igazán számít
Elborítanak minket az információk, a sürgős
ügyek és a fontos feladatok. De mi a lényeg? A
válasz az élet néhány ritka, kitüntetett pillanatában természetes módon tárul fel.
Szeretnék veletek együtt megérkezni e könyv
révén egy-egy igazán lényeges pillanathoz, amikor meggyőződéssé erősödik bennünk a fölismerés: már tudom, hogy mi az, ami valóban számít.
Miként ismerjük fel és vigyük véghez a szükséges változásokat? Miként hozzuk magunkat
egyensúlyba nehézségek idején? Mit kezdjünk
múltunk fájó sebeivel, jövőnk bizonytalanságával? Miként kommunikáljunk hatékonyabban?

Május – pünkösd hava – tavaszutó – ígéret hava
Sokat szerint május a legszebb hónap. Nézzük,
honnan eredeztetik a nevét!
Májust egyesek szerint Maia római istennőről
nevezték el, aki a termékenység istennője. Más
vélemények szerint Maia férfi párja Maius is a névadó.
Időjósló napok: ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz termés várható.
Ha szép idő van, akkor mondják: Sok bort hoz
a három ác, ha felhőt egyiken se látsz.

Pünkösd:
A három legnagyobb egyházi ünnep közül a
Pünkösd 50 nappal húsvét után következik, vagyis szintén mozgóünnep. Az egyház születésnapja,
a Szentlélek eljövetelének ünnepe az egyház tanítása szerint, liturgikus színe a piros, természetes
jelképei zöld ág és a rózsa.
Ezt is mondják: Pongrác napi eső. Zöldül már
a mező.
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Márai Sándor: Négy évszak / Május
(részlet)
Májusnak dallama van, melyet a nemzetközi dalszerzők hasztalan igyekeznek lekottázni.
Már mindent megkíséreltek e célból: de mindig
csak dallamos zenebona lett belőle, célzásokkal a
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gyöngyvirágra és a mérsékelten viszonzott szerelemre. Az igazi májusi dallam mélyebb, s egyáltalán nem érzelgős. Van benne valami a földrengésből. De van benne valami a halál neszéből is.
Félelmes hónap. Okos
öregek nem szeretik,
óvatosan élnek ízeivel,
fényeivel és illataival,
lehetőleg elbújnak vagy
elutaznak előle.
A májusi ünnep pogány és harsány. Minden lármázik, mondani akar
valamit. A levegő már korán megtelik pezsgő,
fanyar illatokkal, barbár fénnyel, egy ókori ünnep kegyetlen, vakító fényességével. Van májusi
öngyilkos, ahogy van májusi gyöngyvirág, májusi
rántott csirke. Az ember tehetetlenül menekül e
támadás elől a civilizáció bástyái mögé. Májusban
nem lehet könyvet írni. Olvasni is alig. Minden
élet személyes, értelem ellen való támadásnak
érzi e sugarakat és illatokat.

Június – Szent Iván hava – nyárelő hava – napisten hava
Az év hatodik hónapja nevét valószínűleg Juno
római istennőről kapta, aki Jupiter nővére és felesége is volt. A házasság által megszentelt szerelem
pártfogója és a születések védőistennője.
A meteorológusok Nyárelőként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Napisten havának nevezik, eleink a Gödölyetor (Eper)
hava elnevezést használták júniusra, a hónap régi
katolikus neve pedig Szent I(st)ván hava.
Népi megfigyelések:
• ha Medárd napján esik, akkor negyven napig
esik;
• a júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda
kezébe;
• ha a kakukk Szent Iván napja előtt megszólal,
úgy olcsó lesz a gabona, ha utána, úgy drága;
• ha Szent Iván napján eső esik, úgy mind mogyoró, mind pedig dió kevés lészen, így tehát dió
helyett sült almát ehetünk.

Márai Sándor: Négy évszak / Május
(részlet)
Júniusban mindig újra utazni kezdek, óvatosan
és megfontoltan, Scott kapitány körültekintésével, s oly gyanakodva, ahogy a lábadozó járni tanul. Néha csak a szomszéd utcába utazom, portakaróval, sétabottal és kézitáskával. Felébredek az
idegen szobában, s a változás csodálatos kalandját bámulom, pislogó szemekkel, megrendülten
és alázatosan.
Az előszobában is virágok állanak, befőttös
üvegben, a szekrény tetején is csokrok virulnak,
mintha állandóan menyegző lenne valahol, sikolyokkal, szivarfüsttel és rokoni csókokkal. Kissé
bódultan élek e húsos érettségben, e nem egészen
ártatlan testiességben, e júniusi, meleg és kitakart
anyagiasságban.
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Figyelem! Ismét unokázós csalók!
Egy csopaki, egy herendi és két balatonfüredi
idős asszonyt ejtettek tévedésbe az elkövetők a
napokban. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a megelőzés lehetőségeire hívja fel a lakosság figyelmét.
Csopakról, Balatonfüredről és Herendről érkeztek bejelentések a rendőrségre 2020. május
9-14. között arról, hogy ismeretlen tettes időseket
hívott fel telefonon, majd a telefonáló egyszer a
hívott fél szomszédjának adta ki magát, egy alkalommal egy közlekedési baleset részese és az állítólagos unoka, két esetben pedig csak az unoka
nevében érkezett hívás. A telefonáló mindegyik
alkalommal azt állította, hogy autóbalesetet szenvedett, valamint sürgősen pénzre van szüksége,
melyért akadályoztatására hivatkozva egy férfit
személyesen elküld. Egyik esetben a pénzért megjelenő személy kérte is a sértettet, hogy ne hívja
vissza az unokáját, mert ő a hazafelé tartó vezetés
miatt nem tudja majd felvenni a telefont. Három
sértett egy-egy nagyobb összeget át is adott a csalónak, a negyedik alkalommal pedig egy szerencsés véletlen miatt hiúsult meg a pénzátadás.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csalók általában telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a
potenciális célpontokat, de az is előfordul, hogy
előzetesen a kiszemelt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak vagy a közösségi oldalakon
megadott információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket. A leggyakoribb színlelt
ok, hogy az unoka vagy valamely hozzátartozó
balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése
miatt pedig pénzre van szüksége. Mivel közvetlen
találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő a
hozzátartozó, ezért rendszerint a pénzért egyik
ismerősét küldi.
Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás
valóságtartalmát! Tegyék le a telefont, és hívják
fel mindig azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik! Járjanak utána, hogy valóban

baj van-e! Tegyenek fel ellenőrző kérdéseket az
állítólagos unokának! (Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?)
Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük,
fogadják meg az alábbi tanácsainkat:
• Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják!
• Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak
nekik pénzt!
• Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék
meg személyleírásukat, írják fel járművük
rendszámát!
• Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, majd a
szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék!
• Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak
meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, vagy bűncselekmény áldozatává váltak,
hívják azonnal a 112-es segélyhívószámot!
• A rendőrség arra kéri az idősek családját,
közvetlen ismerőseit, hogy hívják fel rokonuk figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Figyeljünk a gyalogosokra!
A balesetek megelőzése közös érdek!

18

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2020. május 12-e és 14-e között Zebra terv
elnevezéssel baleset-megelőzési kampányt hirdetett. Az akció célja, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívja fel a
figyelmet. Az őket ért közlekedési balesetek szinte
minden esetben személyi sérüléssel járnak, és igen
gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetelűek.
Annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési baleset sérültjeivé, áldozatává, mind maguk
a gyalogosok, mind a járművezetők rendkívül sokat tehetnek.
Kérjük a gyalogosokat:
• A számukra kijelölt gyalogos-átkelőhelyen,
fokozott óvatossággal és körültekintéssel haladjanak át!
• Minden esetben győződjenek meg arról,
hogy az elsőbbséget megadják-e számukra,
biztonságosan át tudnak-e menni az úton!
• Legyenek mindig kiszámíthatóak! Soha ne
tegyenek hirtelen mozdulatokat (például
irányváltást), amennyiben az úttest közvetlen
közelében gyalogolnak!
• Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
a sötét ruházat nehezen észlelhető. Lehetőség
szerint ilyenkor viseljenek élénk színű, jól
látható ruhadarabokat vagy tegyenek táskájukra láthatóságot elősegítő eszközöket!
• Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a
legnagyobb biztonságban, ha a bal oldalon, a
menetiránnyal szemben közlekednek (lakott
területen kívül ez kötelező, lakott területen
belül pedig ajánlott).
• Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben
nincs elsőbbségük, csak akkor lépjenek az
úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy áthaladásukkal a járműforgalmat nem zavarják!
Felhívjuk a járművezetők figyelmét:
• Haladásuk során kellő körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket!

• Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművekkel
a gyalogosok részére elsőbbséget kell adni!
• Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel
– kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is –
elsőbbséget kell adni a gyalogosnak!
• Azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége
van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget
tudjon tenni!
• Próbáljanak szemkontaktust felvenni az úttesten átkelni szándékozó gyalogossal annak
érdekében, hogy ne alakuljon ki balesetveszélyes helyzet!
Kérjük a közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy figyeljenek egymásra és maradéktalanul tartsák be a KRESZ szabályait!
Balesetmentes közlekedést kíván a Balaton
almádi Balesetmegelőzési Bizottság!
…hogy mindenki hazaérjen!
(forrás: police.hu, MRFK Veszprém)

Mi van ingyen?
Ez is az online világ egyik hozadéka (vagy árnyoldala, ahonnan nézed): mennyi minden ingyen van, csak egy kattintás, és ott a sok olvasni-,
hallgatni-, néznivaló! A facebook, a google, instagram, youtube, gmail mind ingyen van, hurrá!
Ja, persze.
Már vagy húsz éve ismert a mondás: „Ha nem
fizetsz érte, akkor te nem a vásárló vagy, hanem
a termék.” Amit úgy kell érteni, hogy a te kattintásod, szempárod pénzt ér, vagyis téged értékesítenek.
Kimondatlanul is megkötöd az alkut, adják-vegyék a neved, email címed, vásárlási szokásaid és
millió más adatodat, amíg nem kell fizetned szolgáltatásokért, addig kit érdekel, nemde?
(forrás: Heller Gábor)
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Nekem a Balaton
Egy boldog bolt története
Futótűzként terjedt a hír, hogy Ördög Nóra és
Nánási Pál boltot nyitott a régi „Katica” bolt helyén. Azt beszélik, hogy nagyon nagy „élet” van
arrafelé. Erről kérdezem a tulajdonost, Ördög
Nórát.
– Miért éppen élelmiszerbolt?
Az élet szülte ezt az egész ötletet. Nekünk itt
van nyaralónk és ez a kisbolt itt van 60 éve és tavaly nyáron nem nyitott ki egyáltalán. Mi előtte
nagyon sokat jártunk ide, tehát ez nekünk olyan
volt, mint egy kihelyezett hűtőszekrény, nagyon
szerettük, mert kéznél volt, mindent lehetett kapni, amire szükségünk volt és ez tavaly nagyon hiányzott. Így, nézegettük egy darabig, hogy nem
nyit ki, miért nem nyit ki? Aztán kaptunk egy
fülest, hogy valaki látta a hirdetést, hogy eladó
és azután kíváncsiságból keresni kezdtük, hogy
mégis mennyiért eladó egy kisbolt, igazából felmérni szerettük volna, hogy mennyiért adnak
el egy ilyen boltot. Nem találtuk a hirdetést, de
addigra már annyira beleéltük magunkat ebbe
a gondolatba és játszadoztunk a kérdéssel, hogy
mi lenne, ha itt csinálnánk valamit. Már rendesen elszomorodtunk, hogy nem találjuk a hirdetést, de mivel tudtuk, hogy ez a kenesei Katicáé,
mondtam, hát menjünk oda és kérdezzük meg!
Derítsük ki, hogy mi van ezzel a kisbolttal? Odamentünk, beszéltünk a Katalinnal, kiderült, hogy
nem is eladó, de bérbe adná. Úgy nem akartuk.
És addig beszélgettünk, amíg mondta, hogy jó,
Nektek eladom. Így lett a dolog, megalkudtunk
és megvettük.
Végül is ez a koronavírus is belezavart a terveinkbe, az biztos volt, hogy a funkcióját nem akarjuk megváltoztatni. Az egy nagyon szerencsés
együttállás, hogy a Mák bisztróval a meleg étel is
hozzá tudott kerülni. Szerettem volna a bringásoknak, meg mindenkinek ezt is megadni, hogy
enni lehessen. Az alapfunkció nem volt kérdés.

Egy modernebb épületet szerettünk volna ennek a helyére, de a körülmények miatt az eredetit
kezdtük saját kezűleg felújítgatni. Itt voltunk a karanténban és gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy
nagy munkáscsapat nem tud idejönni, mi meg
ráérünk, mert a saját munkáinkat nem tudtuk
csinálni, azóta meg azt gondolom, hogy ez ettől
lett olyan, amilyen, jó!
– Mi volt a legjobb és a legrosszabb pillanat a
felújítás alatt?
Legrosszabb az volt, amikor a koronavírus karantén elkezdődött és rájöttünk, hogy az, amit
terveztünk az nem fog létrejönni. Ott, volt egy
párnapos téblábolásunk, hogy merjünk-e ebbe
még több pénzt beleölni, amikor azt sem lehet
tudni, hogy lesz-e szezon? Meg lehet-e nyitni?
Az egyik legeufórikusabb pillanat pedig, amikor bejelentették, hogy vidéken kinyithatnak a
teraszos helyek. Az egy nagy megkönnyebbülés
volt.
Azért tudok többet is mondani, mert ennek
volt több csúcspontja: pl. amikor megjött a kas�szagép és bekötötték a NAV-hoz és Úristen, ez
már egy rendes kassza és tényleg tudunk eladni,
vagy amikor megkaptuk a hatalmas kávégépet,
mert tudtam, hogy jó kávé kell, az az alap, vagy
amikor megkaptuk az engedélyt a megnyitáshoz,
ezek azért nagyon jó pillanatok voltak.
Amióta mi ebbe belevágtunk és elkezdtük kifesteni a kezünkkel, azóta csak szerencsés csillagzat kíséri a dolgainkat.
Itt most a legnagyobb problémánk az, hogy
milliónyi a feladat, kéne a segítség, de még a jelentkezőket sem tudtuk végig nézni.
– Gyerekkorodban volt-e meghatározó bolti élményed?
Egészen kisgyerekkoromból vannak boltos emlékeim, mert a nagyszüleimnek volt az életében
egy olyan időszak, amikor boltot üzemeltettek
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egy kisboltot Mórahalomhoz közel. Annyira bennem van az érzés, hogy ott vagyok náluk, állok a
pult mögött, hogy megengedték, hogy az aprót én
tegyem bele a kasszába. Tehát ennek vannak ilyen
nagyon meghatározó momentumai. Sőt utána a
nagymamámnak volt egy lángos sütője, ahol kalácsot is árult, ő sütötte őket, fantasztikus dolgokat csinált és ott is sokat dolgoztam (dolgoztam?).
Az első nyári munkahelyem Balatonfenyvesen
a Vitorlás büfé, ahol két nyáron keresztül dolgoztam. Azt nagyon szerettem, csapoltam a sört,
gombócoltam a fagyit, az kellemes emlék. Rossz
tapasztalatom nem volt.
Nagyon sokat óvtak minket, hogy ne kezdjünk
bele, sokszor végig hallgattuk, de valahogy minket nem lehetett eltántorítani. Zsigerileg éreztük,
hogy ez jó lesz!
– Budapest kertvárosa Balatonakarattya?
Mennyire megterhelő Akarattyára járni?
Nem érzem megterhelőnek. Ahogy az iskolát
bezárják, mi leköltözünk, és nem érezzük megterhelőnek. Amikor a TV2-s munkáim Budapestre
szólítanak, akkor is innen ingázom: reggel kinyitom a boltot, fél 9-ig itt vagyok és indulok Pestre.
Az utazás alatt átállok egy másik fordulatszámra.
– Ez csak szerelem vagy megélhetés is?
Elsősorban egy izgalmas projekt, tehát szerelemnek indult és az idő fogja megmutatni, hogy
lesz-e belőle megélhetés is. Nincs még gyakorlatunk, most tanuljuk. Közben azt fogalmaztuk
meg, hogy amíg idáig eljutottunk, maga az út volt
szórakoztató!
– Terveztek-e valamilyen kedvezményt az akarattyai lakosoknak?
Igen gondoltunk rá, nagyon felkészületlenek
vagyunk még, egy csomó tervünk van, ami majd
apránként fog megvalósulni. Nagyon szeretnénk
itt a helyieknek kedvezni. Tovább szépíteni a környéket, új parkolási lehetőségeket keresünk. A
szemben lévő önkormányzati területet is felkarolnánk, szépítenénk. Látványtervet nyújtunk majd
be az önkormányzathoz, hogy még szebbé tegyük
a környezetünket, ha kapunk rá szabadkezet.
– Hogy került ide a Mák büfé?

2020. május-június
A Mák tulajdonosával egy közös barátunk hozott össze, Mizsei Janit, a Mák séfjét pedig régről ismerem, mert együtt dolgoztunk egy főzős
műsorban, a Masterchef-ben. Ők helyet kerestek
a Balaton mellett, nekünk pedig komoly dilemmánk volt a meleg étel és így találkozott a két lehetőség.
– Mit gondoljuk a Mák-ról? – kérdezem Mizsei
János séftől.
Mi egy budapesti étterem vagyunk, akik a vírushelyzet miatt nem nyitottunk ki Budapesten és
úgy döntöttünk, hogy egy mák pop up eseményt
fogunk csinálni közösen a Nánásiékkal, ahol a
mák pop upnak az a lényege, hogy megpróbálunk
minél több vidéki termelőt felkeresni és helyi
alapanyagokból készíteni szezonális ételeket. Az
étlapon kb. 3 hetenként fogunk változtatni, attól
függően, hogy milyen alapanyagokat kapunk éppen. Maga a Máknak a stílusa egyértelműen az,
hogy minél nagyobb réteghez jusson el ez a fajta
grasztronómia. Nagyjából 5-6 tételes maga az étlap és próbáljuk a máknak az ízeit és a máknak
a stílusát ugyanígy visszaadni a tányérokon, csak
egy picit street foodosabb kivitelben. A textúráknál és az alapanyagoknál a minőségre törekszünk,
amit Budapesten is ugyanúgy csinálunk.
Köszönöm a beszélgetést! A vállalkozáshoz sok
sikert kívánok!
Dr. Bánkuty Józsefné
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VIRÁG PORTRÉ,
azaz csodás agávé a Thököly úton
Mindig nagyon szerettem a természetet. Fiatal
koromban egy baráti társasággal sokat kirándultunk a hegyekben, sok kék-túra útvonalat teljesítettünk is. Élveztük a friss levegőt, a jó társaságot,
a fiatalságunkat. Az erdőben lévő növényekkel,
fákkal nem nagyon foglalkoztunk, azok csak díszletként járultak hozzá szórakozásunkhoz. Hat évig
tartó sífutó múltamban is sokat voltam erdőben.
Idősebb korban megváltozik az ember viszonya
a természethez, másképp tekintünk a körülöttünk
lévő élővilágra. Ez valószínűleg kapcsolatban van
az elmúlás közelebbi érzésével. Különösen másképpen nézem erdei sétáimon a fákat mióta olvastam Peter Wohlleben: A fák titkos élete című
könyvét. Megdöbbenve tudtam meg, hogy a fák
ugyanúgy képesek kommunikálni, szaporodni,
sőt vándorolni is, mint más élőlények, csak sok-

kal lassabban. Természetesen ehhez az kell, hogy
háborítatlanul kell élniük, őserdőként. Mindenkinek ajánlom elolvasni, aki szereti az erdőket.
Mindig felcsillan a szemem, felkelti az érdeklődésemet, ha valahol rábukkanok egy különleges
növényre. Így jártam itt Akarattyán, amikor egy
séta közben, a Thököly és a Batsányi utca sarkán
megpillantottam egy hatalmas, méltóságteljes és
gyönyörű agávét, amelyik vonzotta a tekintetemet.
„Az agávé (Agave) sivatagi és száraz égövi fa. A
latinosított ógörög „agavusz” szó jelentése jeles,
előkelő, illusztris. Amerikában honos Dél-Amerikától Észak Amerika déli részéig, a legtöbb faj
Mexikóban, illetve az USA-ban él. Sarjairól kön�nyen szaporodik, illetve szaporítható.” Wikipédia.
Lettner Adorján és felesége Hedda vendége vagyok.
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– Heddát kérdezem, hogy került ez a csoda a tulajdonukba.
Mind a ketten elváltunk és a
házasságunkat egy eltartási szerződéssel indítottunk egy kedves
70 éves zsidó asszonnyal, akit
gyakran kikísértünk rokonaihoz
a Budapesti Zsidó Temetőbe. A
temető közelében volt egy kertészet, ahol sok-sok virág volt,
az agavé nagyon megtetszett nekünk és meg is tudtuk vásárolni. Már akkor olyan nagy volt,
hogy egy ruhás kosárba kellett
tennünk, úgy hoztuk el. Az
agávé alsó levelein mindenféle
cirill betűs szöveg volt belevésve. Valószínűleg a háború alatt
az orosz katonák elhozták valahonnan és utána
idehozták a temetőbe. Az agávé egyenesen ide került Akarattyára. Tudni kell, hogy agávét sarjairól
könnyen lehet szaporítani. Úgyhogy nem a mi
agávénk az egyetlen itt, vannak gyerekei. Az egyiket éppen a Batsányi utcában lehet látni. Az agávé
egy idő után nem nő fölfelé, elér egy magasságot
és utána csak terebélyesedik. Az alsó levelei pusztulnak el, azokat kell levágni.
– Mennyi gondozást igényel?
Nagyon keveset. Az agávé sivatagi növény.
Annyi víz elég neki, amennyi eső esik, nem kell
külön öntözni.
– Hogy oldjátok meg a teleltetést?
Na, az már egy nehezebb dolog. Nehéz is, és
főleg terebélyes. Eddig a felső szinten, vagy a pincében tároltuk télen, de most már annyira széles,
hogy nem tudjuk odavinni. Volt, aki azt mondta,
minek csinálunk ebből akkora gondot, hiszen az
Ajkai Kórház udvarán is van egy nagy agávé, amit
télen sem mozdítanak el a helyéről, csak letakarják és nem fagy meg. (Utána olvastam, hogy különböző az agávék fagytűrő képessége, van olyan
faj, amelyik mínusz 20 fokot is kibír, és vannak
olyanok, amelyek már mínusz 4 fokban is megfagynak.)
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– Ahogy én észrevettem ezt a gyönyörű agávét
kintről az utcáról, úgy gondolom más is.
Igen sokan megálltak már és néztek befelé,
megszólítottak minket. És mi mindenkinek adtunk sarjakat, aki kért.
– Nagyon szép a kertetek! Nekem az tetszik
benne, hogy természetes, nincs benne semmi
mesterkéltség, kertészmérnöki munka.
Itt, amit látsz, mindent mi ültettünk. A hatalmas hársfát, a nyírfákat még törpe nyírként vásároltuk és nézd meg most mekkorák. Mi is nagyon
szeretjük a kertünket, kiülünk a teraszra és onnan
csodáljuk a növényeket, a madarakat és a mókusok játékát, akik birtokukba vették a madáretetőket is.
Eddig csak az agávéról beszéltünk, de én felfedeztem még két csoda növényt, egyiket a teraszon, a másikat a verandán. Két hatalmas, ember
nagyságú majomkenyérfát cserépben. Úgy néznek ki, mint két mini erdő. Látszik, hogy gondoskodó, hozzáértő és természet szerető gazdák
kezeiben vannak. Ugyanúgy, mint az egész kert.
Kedves Hedda és Adorján, köszönöm, hogy itt
lehettem nálatok és kívánom, hogy még sok örömötök legyen a kertetekben!
Ventics Ágnes
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Két üdítő hely a Bercsényin
Ahogy a hatvanas-hetvenes években Régi Gyula bácsi a Közkútnál is kidobolta, közhírré tétetik:
Van nekünk 2 emblematikus („pocak tömő”) helyünk a „Bercsényin”, mondhatni akarattyai büszkeségeink ezek.
Lássuk először a legrégebbit, az udvariasság is
ezt diktálja:

GYULA MŰVEK
A kedves székesfehérvári házaspár Boldizsár
Gyula (alias Papa), Marika és fiuk Gyuszi, akik
immár negyed százada megjelentek Akarattyán,
a Bercsényi strand bal „ficakjában”. Vérbeli vendéglátósok, így jól ismerik a nyári közönség ízlését és igényeit. Mindenkori kínálatukat ennek
tökéletesen megfelelően alakították ki.
Áprilisban 12-én, Gyula napkor nyitnak minden évben. Ezt mindig megelőzi Gyuszi kemény
egy-két hetes helyszíni munkája, ami az esetleges
felújításokat, újrafestést, családi takarítást és a fűszínű szőnyegezést jelenti. Boldizsárék a legnépszerűbb magyaros ételek és az örök sikerfogások
specialistái. Ezeket az étkeket a legkiválóbb minőségben készítik, és ebben nem ismernek megalkuvást! Van kétféle menüjük is (1290 Ft) és az
örök sikerek sora: lángos (sajtos, tejfeles, ezek
kombója, kolbászos, csülkös, káposztás, virslis,
bolognais) csak válasszon, aki tud! Marika legendás lángosáért Szabadbattyánból és Polgárdiból is zarándokolnak ide rendszeresen. Az örök

slágerek sora így komplettebb: babgulyás, pacal,
halászlé, négy féle hal, brassói, nyírségi húsgombócleves (az én személyes kedvencem) és vagy 20
féle további napi kaja, közötte olykor igen-igen finom főzelékek. A strandra jegyet váltottak részére a teraszon vannak az asztalok, a sörpadok és a
jókora, erős napernyő-rendszer, ami még a vihar
ellen is tökéletesen véd (ez személyes tapasztalatom). A hely jó adottsága a kerékpár parkoló.
Azoknak, akik nem strandolni jönnek, az utca
felé is folyik kiszolgálás. Ott diófa és napernyő
alatt ehetünk-ihatunk.
A teraszon a tv előtt szurkolók hada élvezheti a
sportközvetítéseket. Itt jártam örömtáncot a foci
EB idején nem egyszer, a magyar-portugál meccs
során. Ha a csocsó vonz valakit, ennek a szenvedélyének is élhet itt.
Reggelizhetsz, egész nap fogyaszthatsz meleg
ételt, és este sem küldenek el, ha későn érkezel.
Enni-inni mindig lehet az állandóan jókedvű és
kellemes kiszolgálás mellett. Mindannyiunk önző
érdekében azt kívánom, hogy sok évig lássuk még
a család tagjait (akár generáció váltással is) Akarattyán!
Jó egészséget Nektek Marika és Gyula papa!

TENGÓSOK KIKÖTŐJE
Új idők, új, igen kedvező szele az akarattyai
gasztronómia térképén.
A Vadász–Denkinger páros korszerű étterme,
ami sokunk örömére 2 éve megjelent a Bercsényi
strand másik (jobb) sarkában. Itt mindig állt vendéglátó egység, Ibolya legendái és a „Gémricsis”,
családias, haveri hangulat után az önkormányzat
igen jó döntése kapcsán a kis épületnek „dózer”
lett a sorsa, helyére pedig Tomi és Dorka duója egy korszerű éttermet varázsolt. A faácsolatú
emelt terasz és tetőszerkezet véd a naptól és a füvön lévő sok asztal mellett pedig napon vagy árnyékban találhatsz magadnak kedvenc helyet. Az
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állandó nagyképernyős zene nyomatása fiatalos
alaphangulattal lepi meg a betérőt.
Dorka és Tomi filozófiája, hogy amit itt eszel az
látványban is tökéletes legyen, abban semmilyen
kompromisszumnak nincs helye. Korszerű alapanyagok és barátságos kiszolgálás. E két alapelvet
maradéktalanul követik. A korszerű étlap atyja Tomi. Amit a legapróbb részletekre kiterjedő
figyelem, dizájn, harmónikus színek és feliratok
jellemeznek, ez pedig már Dorka érdeme. Érezhető a több évtizedes balatonakarattyai kötődés
mindkettőjük munkáján.
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Mindaz, amiben egyedinek számítanak a Bercsényin, de megkockáztatom, hogy a Balaton
strandjain is egyben, az a következő: jókora sora
a prémium aperitif italoknak (12 féle gin, 12 féle
vodka, rengeteg whisky) és egyéb kedvencek,
pl. páleszek, likőrök és gyomorkeserűk. Természetesen nem hagy maga után kívánnivalót az
ezekhez (gin) megkívánt tonicok bő választéka
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sem. A long drinkek kedvelői sem fognak itt
csalódni, garantálom. A bor választék szintén kitűnő. Állandóan kapható 6 féle csapolt sör is, egy
különlegességgel, ami a „vágott sör” nevet kapta a
keresztségben.
Kitűnő ár-érték arányú menüt (1500 Ft) kínálnak a hét öt napján. Lehet a leves után választani
két főételből és egy db kakaós vagy lekváros palacsinta is jár hozzá, akár elvitelre is.
Az étlapon szereplő kedvencek és különlegességek: a helyben készített tésztából sütött pizzák,
sült (rozé) kacsamell salátaágyon, halak, bélszín,
mangalica töltött karaj, garnélás és tejszínes spagettik, különleges rostonsültek, a sör falatokhoz
tatárbifsztek, mangalica tepertőkrém, kemencés
pizza tészta, hagymalekvár és még sorolhatnám.
Az előjelek szerint méltán népszerűvé vált hétvégi smoker partyk különlegességei a chef
mester fantasztikus pácolású húsai. A speciális
diétát követők vágyait és óhajait (pl. gluténmentesség) is megértéssel fogadják, az esetek többségében ezeket készséggel el is készítik. Este tízig
választatunk a teljes étlapról, de ha szomjasak
vagyunk, akár órákat tölthetünk még italaink
mellett. Az idényt általában május közepétől kezdik a hétvégeken és nyomatják teljes erőbedobással júniustól a nyár végéig. Facebook oldaluk:
facebook.com/tengosokkikotoje
Mindkét helyet tiszta szívből ajánlom.
Pálinkás Ferenc

Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület
COVID-19
A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület tagsága nagy tervekkel vágott neki a 2020-as
évnek! Összeállítottuk tervezett programjainkat,
készültünk annak végrehajtására.
Márciusban még szép eredménnyel vettünk
részt a Honvéd Üdülő Csülök Fesztiválján, majd
megkezdtük a felkészülést az éves közgyűlésre,
hogy megvitassuk az előző évi tevékenységünket,
elfogadjuk a pénzügyeinkről a beszámolót, amit

Walterné Zsuzsa elnökhelyettesünk készített elő a
szokott alaposságával.
Kalcsó Zoltánné Aranka, elnökünk ki is tűzte
az időpontot, biztosítva volt a helyszín, azonban
a koronavírus közbe avatkozott. Minden tervünk
felborult, minden személyes találkozást fel kellett
függesztenünk!
Ettől az időponttól csak a telefon maradt a kapcsolattartásra és a „kerítéstelefon”! A szomszé-
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dokkal is 2 m távolság. Sajnos, le kellett mondani
minden közös rendezvényt, személyes találkozást!
És ez már hónapok óta tart, a végét sem látni
egyelőre!
Mi valamennyien abban a veszélyeztetett korban vagyunk, hogy fokozottan kell vigyáznunk
magunkra, egymásra!
Maszkokat varrtunk a falu lakosságának és természetesen a mai napig viseljük, ahol kell! Pl. a
vásárlásnál, hiszen ez az előírás!
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Nagyon sokat segített számunkra Hanák Attila kezdeményezése, aki hét közben a megrendelt
árukat szívességből házhoz szállította, saját költségén, ezúton is köszönjük Neki!
Elmaradt a meghirdetett szemétszedés, nem
tudtuk megtartani a szokott virágvásárt és minden programunk elmaradt!
Jelenleg arra vágyunk, hogy végre újra ös�szegyűlhessünk a klubhelyiségben, találkozzunk
egymással és ismét ehessünk a lányok finom süteményeiből! 
Kornis György

Küzdök a korlátokkal,
vagy boldog vagyok a lehetőségekkel?
Mottó: Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam,
amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy
megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet,
hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

(Assisi Szent Ferenc)
Megfogadtam, hogy nem fogok írni a vírushelyzetről, mert a csapból is az folyik. De mikor
olvasgattam a neten a kedvenc oldalaimat és az
aktuális írásokat, azt tapasztaltam, hogy tényleg,
a csapból is az folyik! Mert annyira benne élünk,
annyira hat ránk, hogy nehéz másról gondolkodni, írni. Azon merengtem az elmúlt napokban,
hogy én mit tanultam ebből az időszakból? Persze tudom, hogy még nincs vége, de az elmúlt 2-3
hónap tapasztalatát már meg tudom fogalmazni,
és remélem nekem is és másoknak is segítséget
fog nyújtani az elkövetkező időhöz.
A mottónak Szent Ferenc mondatát választottam, mert úgy gondolom, hogy nagyon illik
az aktuális helyzetre. Szent Ferenc számomra a
középkor egyik nagy pozitív pszichológusa (is)
volt, mert ha gondosan elolvasom az írásait, sok
helyen meglepő egyezőséget találok a mai – általam szakmailag elismert – pozitív pszichológusok írásaival, tanácsaival. Maga az idézet is. A mai
szakemberek is azt tanácsolják, hogy a boldog
élet egyik alapköve, ha fel tudom ismerni az éle-

tem valós korlátait, azokat el tudom fogadni, és a
korlátokon belül megtalálom és megvalósítom a
lehetőségeket. Már maga ez a gondolat egy külön
cikket érdemel, de talán majd megközelebb. Most
csak adaptálom a mai helyeztre.
A mai helyzet korlátja a vírus teremtette helyzet. Lehet vele vitatkozni, lehet nem figyelembe
venni…, de csak egy dolgot nem lehet. Megváltoztatni. Ez egy valós korlát. De milyen lehetőséget láthatok meg benne? Szeretném megosztani a
saját tapasztalatimat.
Én is sokszor szembesültem azzal az érzéssel,
hogy mi az én személyes felelősségem az én kis
mikro világomban? Hát igen, szívesebben mentem volna sétálni, múzeumot látogatni, sportolni, egy előadást meghallgatni, sőt, már a vásárlás
élménye is hiányzott, de ha őszintén végig gondoltam kikért vagyok személyesen felelős, akkor
inkább felülírtam a vágyaimat, alkalmazkodtam a
korlátokhoz és próbáltam élni a kolostor és a kert
adta lehetőségekkel. Ez nem volt könnyű döntés.
Megvillantotta előttem, hogy mennyire fontos
számomra a saját elképzelésem, és emiatt húsba
vágóan ütközött a felelősségem és az önzésem.
Ugyanakkor ez a helyzet segített felfedezni,
hogy a lehetőségek milyen jó dolgokat eredményeztek, amiért hálás vagyok. Hányan felajánlották, hogy segítenek kisebb-nagyobb ügyek elinté-

25

Civil élet

26

2020. május-június

zésében! Jó volt látni, hogy pl. Balatonkenesén is
kialakult a házhoz szállítás, és kedvesen, gyorsan
és minőségi módon tudtak így a helyiek egymásnak segíteni. Ezzel a lehetőséggel mi is éltünk és
köszönet érte!
Az is egy érdekes élmény volt, hogy valós vis�szajelzéseket kaptam, kinek vagyok én igazán
fontos. Mert valljuk be, időnk több volt, és az időt
arra, azokra fordítjuk, akik igazán fontosak nekünk. Most nem mondhattam, hogy: sietek, majd
később hívlak! Én is listát készítettem, kiket fogok
rendszeresen felhívni vagy legalább egy üzenettel megkeresni, és nagyon örültem, mikor engem
is felhívtak vagy egy kedves üzenetet kaptam. Ez
egy tükör volt: igazán kik a barátaim? Kiknek vagyok én fontos?
Azt is érdekes volt megtapasztalni, hogy tudok-e jobban gazdálkodni az itthon lévő dolgokból. Meg tudom-e élni, hogy elég az, ami itthon
van? Elég-e az itthon lévő élelmiszer? Elég-e a
már meglévő ruha? Elég-e a polcon már álló
könyv?… Mert most nem akarok azonnal menni
és pótolni. Tudok-e gazdálkodni a meglévőből?
Mennyire feszít, hogy késleltetem az elképzeléseimet? Mennyire vagyok türelmes? Mennyire vagyok elfogadó?

És hát a nagy kérdés: mi lesz ezután? Nem
tudom. De azt el tudom dönteni, hogy mennyit
gondolkodom rajta. Mennyi megalapozott vagy
megalapozatlan véleményt olvasok naponta és
hogyan fertőzöm vele a gondolataimat. Ez is egy
korlát: nem tudjuk mi lesz! De van valami, ami
az enyém: a mai nap. Tudok-e a jelenben élni?
Sokan esünk abba a csapdába, hogy merengünk
a múlton és tervezgetjük a jövőnket (ami önmagában nem baj), de megfeledkezünk arról, hogy
ma élünk. A múlt már elmúlt, a jövő bizonytalan,
csak a jelen igazán az enyém. Élek-e a mai nap
adta lehetőségekkel? Tudok-e hálás lenni a mai
nap öröméért? Ki tudom-e használni úgy a mai
napot, hogy este azt mondhassam: igen, ez egy
olyan nap volt, amit megérte végig élni!
Ebben segítségemre van a remény. Az a remény,
hogy lesz holnap is. Az a remény, hogy a holnap
is tartogat majd lehetőségeket. A remény pedig
meg tudja nyugtatni kavargó gondolataimat és
érzéseimet, meg tudja adni azt a hitben megerősödött békét, hogy nem vagyok egyedül ebben a
helyzetben. Ma sem, és majd holnap sem. Ezért
szívből kívánom mindenkinek, hogy „töltsön el
benneteket a reménység Istene teljes örömmel és
békével a hitben!” (Római levél 15,13)
M. Teréz nővér

A NABE 25 éves története l. rész
Ebben az évben ünnepeltük a Nők a Balatonért Egyesület és egyben helyi szervezetünk
megalakulásának 25 éves évfordulóját.
Történetünkben vissza kell tekintenünk az
1994-es évre, amikor a Balatont „temették”, nagy
veszélyben volt és sok fejtörést is okozott hivatalos szinteken is a foszfortúlterhelés, a súlyos algásodás, a halpusztulás és ezek következményei. A
külföldi sajtó még jobban eltorzította a bajokat,
elriasztotta a vendégeket, a hazai üdülni vágyókat. Ebben az időben mindenki azon fáradozott,
hogy miként lehetne megmenteni a Balatont. Év
végén volt egy ünnepi ülése a Balatoni Szövetségnek, ahová a polgármesterek elvitték feleségei-

ket is, így jelen volt az ülésen Simonné Zákonyi
Tünde is. Ekkor az asszonyok összedugták a fejüket, hogy a nők a sajátságos szerepük lévén mit
tudnának tenni azért, hogy a helyzet javuljon. A
cél az volt, hogy beépüljenek azok a magatartási formák, amikkel az emberek javítani tudnak
a környezet állapotán, elsősorban a tó állapotán. Készült egy egyfajta tíz parancsolat, amely
olyan egyszerű magatartásformákat tartalmazott,
mint például, hogy ne mossuk az autónkat a tó
partján, gyűjtsük külön az elemeket, ne dobáljuk a műanyagot a tóba, tisztítsuk meg a partot!
Néhány lelkes asszony kezdeményezésére, így
alakult meg 1995. január 22.-én a Nők a Balato-
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nért Egyesület. Alapító elnöke Simonné Zákonyi
Tünde, aki aztán tíz évig vezette a szervezetet.
Euztán sorba szerveződtek a Tó körüli települések csoportjai, csak kellett minden településen találni egy olyan aktív hölgyet, aki felvállalta az ottani csoport koordinálását. Ezen fáradozók mögé
sorakoztak fel a Balaton-parti asszonyok is, hogy
női praktikákkal, fondorlatokkal, a gyermekek és
a férjek átnevelésével segítsenek a Balaton eredeti
szépségének visszaállításában. Márciusi megalakulásunkkal, a mi csoportunk is az alapítók közé
tartozik.
Jelenleg 19 helyi tagcsoportban, több mint 700
fővel dolgozunk a Tó körül, egy csoportunk Budapesten tevékenykedik. Szauer Rózsa tizenöt
éve az egyesület fáradhatatlan elnöke.
A Nők a Balatonért Egyesület tevékenységéről:
Az egyesületünk kezdeményezésére alakult
meg a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége.
Egyesületünk tagja a Magyar Természetvédők
Szövetségének (MTVSZ) és a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ).
A Nők a Balatonért Egyesület kiemelt programjai között az első helyen áll a Víz Napi Balcsi
Parti-családi program, amit minden évben a Víz
Világnapja alakalmából rendeznek meg a csoportok, 19 helyszínen. Környezetszépítési akciók
szervezése, „Balatoni nagyasszonyok” emléktáblák avatása, „Balatoni téli esték” előadássorozatok, Környezeti tanácsadás.
A Nők a Balatonért Egyesület kiadványai:
• A Balaton dicsérete (antológia)
• A Balaton könyve (olvasókönyv)
• Nők a Partról – 15 év története
• Vízkímélő háztartások – Víztakarékossági tanácsok (Összeállította: Szauer Rózsa, Piliszky
Zsuzsa)
• Balaton vízszintje – Balaton vízminőségéről (Összeállította: Hajósy Adrienne, Piliszky
Zsuzsa)
Gyermekeknek szóló kiadványok:
• „Vigyázz Rám” környezeti társasjáték
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• Balatoni csigamese (környezetvédelmi kifestőkönyv)
• Balatoni népdalok CD

27

Civil élet

2020. május-június

Balatonkenese-Balatonakarattya csoport
Csoportunk története 1995-2013
Misszió
„Nők a Balatonért Egyesület célja,
hogy a Balaton környezetei, természeti
és kulturális értékeit megőrizze, megvédje. Környezettudatos magatartást alakítson ki az itt élő
és a tavat szerető emberekben. Elsősorban azokon a területeken ahol – a nők sajátos szerepük
lévén – a legtöbbet tehetik: tájékoztatók, akciók,
programok szervezésével, kapcsolatok építésével
a Balaton térségében, az országban és a határokon
túl.”
A missziót magunkénak érezve, alapító csoportként, 1995 márciusától 13 fővel kezdtük meg
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működésünket, nevünk NABE Balatonkenesei
csoport, vezetőnk Kuti Csabáné, Parragh Márta.
Alapító tagok névsora:
Apáti Mihályné, Bollókné Rigó Katalin, Farkas
Mihályné, Filó Jánosné, Gyarmati Jánosné, Hammer Zoltánné, Koczor Hubáné, Kuti Csabáné,
†Mérey Istvánné, Pulai Istvánné, †Sipos Jánosné,
Sörédi Györgyné, Thury Attiláné.
Az alapítást követően Balatonakarattyáról is
csatlakoztak hozzánk az asszonyok. Többek között †Hanák Istvánné, †Mocher Istvánné, sajnos
ők már nincsenek közöttünk, továbbá Bárdosi
Imréné, Molnár Józsefné, Szabóné Szegedi Szilvia, Csókási Jánosné, akik a mai napig is lelkes
tagjai csoportunknak.
Thury Attiláné csoportvezető

Koronavírus járvány megélése
veszélyeztetett időskorúként
Idős nyugdíjasként éljük mindennapjainkat,
hol jól vagyunk, hol kevésbé jól.
Örültünk, hogy március van, vége a télnek és
jön a tavasz. De ez a tavasz azzal a rossz hírrel
kezdődött, hogy vészhelyzet van. Mi is a vészhelyzet? Ezzel mi még nem találkoztunk. Azt
hallottuk, hogy otthon kell maradni és távol kell
tartani magunkat mindenkitől. Igaz, hogy addig
is csak orvoshoz, gyógyszerért és boltba jártunk
a mindennapi megélhetésünket biztosítva. Meg
voltunk ijedve, féltünk mire számíthatunk. Akkor
jött az önkormányzat segítő levele, rajta a telefonszámmal, ahol kérhetjük a segítséget bevásárlás
és gyógyszerkiváltásban.
Meg szeretném köszönni Matolcsy Gyöngyi
polgármester asszonynak, Szőllősi Szilviának az
önkormányzat dolgozójának, aki a bevásárlás és
gyógyszerrendelés leadásában segített.

Dr. Détár Bianka háziorvosnak, a Tátorján
Gyógyszertár minden dolgozójának, hogy részünkre havi gyógyszereinket biztosították. Azoknak a kedves fiatal polgárőröknek – Cserép Bernadettnek és Németh Patriknak –, akik gyógyszereinket házhoz szállították. Továbbá köszönettel
tartozunk kedves Barátainknak, Fürdős Mihálynak, kedves feleségének dr. Endrődi Évának,
hogy a vészhelyzet idején minden problémánkban segítettek. Köszönjük Kerekes Rezsőnek,
kedves szomszédainknak: Szabó Szilvinek, Ritter
Józsefnének, akik a postai csekkek befizetését intézték helyettünk.
Kívánunk Mindenkinek jó egészséget, és munkájukban sok sikert!
Tisztelet Balatonakarattya lakóinak!
Szabados Árpád és
Szabados Árpádné
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Küngösi ajándék
A tavaszi disznóvágás alapanyagát a Fiorács
Kft. ajándékozta a balatonakarattyaiaknak,
amit ezúton is köszönünk.
A küngösi sertéstelep 1998-ban került a Fiorács
Kft. tulajdonába. Az akkori, régi technológiával
rendelkező sertéstelepet korszerűsítették. A telepen az átalakítás után csak hízlalás folyik. A 98-as
felújítás alkalmával a telep vízvezeték rendszere,
etető rendszere és a teljes tartástechnológia és
trágyakezelés felújítása megtörtént. A régi etető
helyére a kor legmodernebb nedves darás etető
berendezése került. A tartástechnológia átalakításával a keletkezett trágya mennyisége jelentősen csökkent, valamint az almos trágya helyett
hígtrágya keletkezik a telepen a felújítás óta.
Az idő haladtával elérkezett a telep életébe a
következő fontos állomás, a 2015.évi felújítás. A
felújításra a technológia korszerűsítése és az aktuális, új környezetvédelmi, állatvédelmi- és állatjóléti szabályok maximális teljesítése érdekében
került sor.
A telepen le kellett cserélni az összes betonrácsos elemet egy szabálymódosítás miatt. A légcsere biztosítása érdekében új, modernebb és kevesebb energiát használó ventilátorok beépítésére
került sor, ami egyben csökkentette a telep zajterhelését is. A régi nedves darás etetőrendszer elbontásra került, a helyére egy felsőpályás korongos etető került. Az etetés átalakításával csökkent
a vízfelhasználás, ezáltal a keletkezett hígtrágya
mennyisége is.
Elkezdődött a trágya kezelése speciális trágyabontó baktériumok alkalmazásával. A baktériumok a trágyában elbontják a szerves anyagokat,
ezáltal csökken a bűzhatást okozó gázok párolgása.
A 2019-es évtől a telep hígtrágya tároló medencéiben egy speciális trágyakezelő szert alkalmaznak. A Triune folyamatosan homogén fázisban
tartja a hígtrágyát annak szárazanyagtartalmától
függően. A TRIUNE egyedülálló módon képes a

hígtrágya foszfor tartalmát a növények részére felvehető formában tartani. Nem engedi lekötődni a
foszfort a talajban, ezért a hígtrágya nem növeli a
talaj foszfor tartalmát. Csökkenti a hígtrágya ammónia kibocsátását, ami kedvező hatással van az
állatok egészségügyi állapotára. Kisebb mértékű,
vagy egyáltalán nem jelentkezik a magas ammónia koncentráció következtében kialakuló nyálkahártya irritáció, valamint megköti a keletkező
gázok jelentős részét azért a hígtrágya szaghatása
alacsonyabb lesz.
A trágyakezelés mellett a kijuttatási technológia is jelentősen átalakult. A változtatásra a szaghatások csökkentése és a trágyában található,
növények számára hasznos anyagok minél előbbi
talajba juttatása miatt volt szükség. A régi esőztető öntözéses kijuttatást felváltotta a függönycsöves, közvetlenül a talajra történő kijuttatás. A kihordás után tárcsázással került a trágya a talajba.
Ezt a kijuttatási formát leváltotta a ma is használt
közvetlenül a talajba való injektálásos kijuttatás.
Ezzel a módszerrel nagyon kevés hígtrágya érintkezik a levegővel, közvetlenül a földbe kerül, ezáltal a párolgásra minimális idő és lehetőség van, a

1. kép
szaghatás a jelenlegi technológiai lehetőségekhez
mérten minimálisra van csökkentve.
A telep korszerűsítésével egy időben az állatállomány is lecserélésre került. A felújított telepre 8
gazdasági kárt okozó sertésbetegségtől mentes ál-
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lomány került betelepítésre. A magas állategészségügyi státuszú állomány lehetőséget teremtett
magasabb minőségű sertéshús előállításra. A telep belépett a prémium sertés programba, amely
a telepről származó termékeken is feltüntetésre
kerül (1. kép). A program részeként a telephely
megszerezte az ISO 9001:2015 és a Global GAP
nemzetközi tanúsítványokat, valamint átállt a tel-

tanúsítványok
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jes hízlalás időszakára vonatkozóan az antibiotikum-mentes takarmányozásra és a teljes felnevelési időszak alatti GMO-mentes takarmányozásra. A minimális antibiotikum felhasználást egy
nemzetközi (dán) nyilvántartási programba való

Kijuttatás, talajba injektálva

A leírtak alapján elmondható, hogy a telepen
folyamatos az innováció nem csak az állattartás
irányába, hanem a környezetvédelem irányába
is. Az új, innovatív megoldásokat folyamatosan
keresi és kutatja a társaság, hogy a lakossági fogyasztásra szánt minőségi sertéshúst a környezet
megóvását szem előtt tartva tudja előállítani.
Fiorács Kft.

Előkészület, összerelés

csatlakozással is ellenőrzi a Fiorács Kft., valamint
folyamatosan konzultál, illetve fogad dániai sertés szakállatorvosokat.

Kijuttatás utáni trágyamentes talajfelszín
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A koronavírus alatt sem pihent
a Balatonakarattyai Lábtenisz Klub
Az elmúlt két év országos lábtenisz csapatbajnokság első helyezett klubja, az idei 2020-as
szezonban is magabiztosan teljesít és vezeti a bajnokságot. A márciusban indult bajnokság első
fordulóját még zavartalanul meg lehetett tartani –
amelyet egyből két győzelemmel nyitott a klub –
azonban a koronavírus következtében a következő fordulók halasztásra kerültek. A kormány által
tette enyhítő intézkedések óta azonban újabb fordulókat rendeztek a bajnokságban, amelyek után
továbbra is az első helyen várja a folytatást a klub.
Az utolsó forduló augusztus 1. napján Győrben,
míg a „final four” döntők augusztus 15. napján
Balatonfüreden a Forrás teniszklubban kerülnek
megrendezésre. A helyszín jó előjel az akarattyai
játékosoknak, hiszen a tavalyi évben is Balatonfüreden zajlott a döntő, amelyet sikerült megnyernie a kétszeres bajnok klubnak.
Idén harmadik éve kerül megrendezésre ez az
eseménysorozat és ahogy minden évben, most is
kiemelt fontosságú a Balatonakarattyai Lábtenisz
Klub életében a sikeres szereplés, már csak presztízsből is, ugyanis az első két évben sikerült megnyernünk a bajnokságot, így idén kétszeres címvédőként, újra bizonyítani tudnánk, hogy az akarattyai csapat a legerősebb az országban. A győzelem ezen felül azért is fontos, mert így nagyobb
esélyünk van rá, hogy több játékost is küldhetünk
a válogatottba, egyben az ősszel a prágai arénában megrendezésre kerülő világbajnokságra.
Az idei évben az egyesületek közötti csapatbajnokság kiegészült és immáron nem csak felnőttek, hanem ifi és női csapatok is összecsapnak
az egyesületek egymás elleni mérkőzéseik során.
Szerencsére ez a 2020-as szabálymódosítás kedvez a klubnak, mivel az országban az egyik legjobb utánpótlás bázissal rendelkezik a balatonakarattyai klub. Sőt, az egyesületen belül megnövekedett érdeklődés, illetve a kiváló teljesítményeknek köszönhetően a tervek szerint a 2021-es

bajnokságban – az országban egyedülálló módon
– az egyesület két csapatot szeretne majd indítani
a bajnokságban.
A koronavírus miatt bevezetett kényszerpihenő időszaka alatt sem tétlenkedtek az egyesület
tagjai és játékosai. Az év folyamán alapvetően heti
egy-két edzéssel tartják magukat formában a játékosok, illetve egyfajta otthoni feladatként egyéni
edzésterveket követnek. A tavaszi nehéz időszak
alatt – a kormány védelmi intézkedéseit betartva – előtérbe kerültek az otthoni edzésmunkák,
amelyeket követtek a játékosok, részben ennek is
köszönhető, hogy a visszatéres utáni fordulókban
5 mérkőzésből 4-et sikerült is megnyerni.
Ezalatt az idő alatt az egyesület vezetősége is
igyekezett kihasználni az időt. Megtervezték az
idei évben esedékes felújítási munkálatokat, fejlesztéseket, új szabályzatok kerültek megalkotásra, országos versenyszervezésbe fogtak, továbbá a
versenynaptár is kifüggesztésre került a Bercsényi
strandon. Az idei évben a lábtenisz pályán nagyobb felújítás volt esedékes a pálya elhasználódás miatt. A felújítással kapcsolatban köszönettel
tartozik a klub mindenkinek, aki valamilyen formában segítséget nyújtott hozzá. Az ország egyik
legjobb lábteniszpályája megújult és alkalmas
arra, hogy országos verseny rendezzenek rajta július 25-26. napján.
Az idei tervünk tehát természetesen a „triplázás”, tehát a bajnokság sorozatban harmadik alkalommal történő megnyerése.
A versenycsapat tagjai: dr. Királyvölgyi Krisztián, Odnoga Mátyás, Vaszil Dániel, Vaszil Krisztián, Sipos Árpád, Dienes-Oehm Barnabás, Tömböly Dávid, Koltai Kristóf, István Gábor, Szabó
Bence, illetve Vadász Bianka, Vaszil Vanessza,
Dienes-Oehm Dorottya, Serfőző Tamás, Koltai
Marcell és Urbán Péter.
Dr. Királyvölgyi Krisztián
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Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

Hírek a Trianon Emlékkő állításáról
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Közeleg a szomorú trianoni évforduló. Mint
Önök előtt is ismert, egyesületünk Trianon Emlékkő felállításáról döntött. Az emlékkő felavatását
eredetileg a 2020. június 7-re terveztük. A járványügyi helyzetre való tekintettel azonban az eredetileg tervezett időpontot el kellett halasztanunk.
Ezennel jelezzük, hogy a Trianon Emlékkő
felavatására 2020. augusztus 15-én (szombaton)
18 órai kezdettel kerül sor a Rákóczi parkban.
A közadakozás a várakozásokon felüli sikerrel
járt. Az eredeti terveknek megfelelően a szerződést az emlékkő kivitelezésére még ez év februárjában megkötöttük. Ennek megfelelően már
elkészült az alapozás, amelyet Balatonakarattya
Község Önkormányzata végzett el. Ez úton is
szeretnénk megköszönni az adománynak ezt a
formáját. Az adományozók nevének felvésése folyamatban van és a kő várhatóan Pünkösd után
kerül felállításra. Ezt követően a környezet rendezése történik meg, ill. letakarjuk az emlékkövet
az ünnepélyes és méltó felavatásig.
Az avatási ünnepséget az évfordulóra megszerveztük már, azonban az időpontot módosí-

tanunk kellett. Állásfoglalást kértünk a megfelelő
szervektől, és az 2020. augusztus 15-i időpontra
visszaigazolták a rendezvény megtarthatóságát.
2020. július második felében külön erre az alkalomra szépen kivitelezett meghívót küldünk, és a
megfelelő csatornákon keresztül eljuttattjuk majd
nemcsak az akarattyaiaknak, hanem a környező
települések vezetőinek, civil szervezeteinek és
minden érdeklődőnek.
Kérjük, jegyezze elő ezt az időpontot, hogy biztosítsa részvételét ezen a kivételes alkalmon.
Tisztelt Tagjaink!
Ezennel jelezzük, hogy éves rendes közgyűlésünket – régi hagyományainknak megfelelően –
augusztus második szombatján a Trianon Emlékkő felavatása előtt tartjuk, 2020. augusztus
15-én, szombaton 16 órai kezdettel a Rákóczi
parkban, majd átsétálunk az avatás színhelyére.
A közgyűlés meghirdetése a törvényes rend szerint, külön meghívólevéllel történik.
Balatonakarattya, 2020. Pünkösd

Elnökség

Köszönetnyilvánítás
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület –
sok más civil szervezethez hasonlóan – a koronavírus-járvány kezdetétől önkéntesek részvételével
igyekezett kivenni részét a segítségnyújtásból.
Ezennel szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek, akik akkor álltak rendelkezésre, amikor
szükség volt rájuk; segítséget nyújtottak a jelentkezők számára bevásárlás és gyógyszerkiváltás
intézésében! Tették ezt önként, áldozva saját idejüket, energiájukat. Álljon itt a nevük:
• Földes Csilla és férje István
• Dr. Kardos Zsuzsanna
• Roszik Linda
• Siminszky Attila

Köszönjük!
Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani valamennyi balatonakarattyai civilszervezetnek:
a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub által varrt
maszkokért, a közértesek házhozszállításaiért, a
Balaton Kapuja Polgárőrség áldozatos munkájáért és nem utolsósorban az önkormányzat sikeres
koordinációjáért!
Bár a nehéz időszaknak még nincs vége és szó
van második hullámról is, azonban itt Akarattyán
megmutatkozott a segítőkészség, amely reményt
ad arra, hogy a jövőbeli nehézségekkel is sikeresen fogunk megküzdeni.
Elnökség
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Programok
• 2020. augusztus 15. 18.00 Trianoni Emlékkő felavatása
• 2020. augusztus 18. Függetlenség napja
• 2020. augusztus 20. Államalapítás
• 2020. október 1. Idősek napja
• 2020. október 10. 10.00 Robotika – a jövő világa, érdekes foglalkozás 4-90 évesig
• 2020. október 5-11. Könyvtári napok
• 2020. október 23. Az 56-os forradalom ünnepe
• Szervezés alatt több program. Lásd majd plakátokon, honlapon.
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Az Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló kapható az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint
e-mail cím megadása esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük. A lap letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is. Újságunkat megtalálja a következő helyeken: Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, FOCUS-COOP BT, Posta, Lila ABC, Pelso ABC, Szépkilátás Bisztró. Kérjük az
olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.
Hirdetési árak
az Akarattyai Naplóban

1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa
½ oldal

= 15 000 Ft + Áfa

¼ oldal

=

7500 Ft + Áfa

1/8 oldal

=

5000 Ft + Áfa
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Megrendelés:
hivatal@balatonakarattya.hu

Tisztelt akarattyai újságolvasók!
Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünkről. 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.
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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:
Siófok☎ 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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Magamhoz tértem
Csillagok közt jártam,
mezőn fuvoláztam,
parázson táncoltam,
Királyért lángoltam.
Most kis házikóban,
egyszerű trikóban,
vacsorát készítek,
halkan énekelek...
(Schrenk Éva)

Balatonakarattya, Trianon emlékmű

