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Az idei év egy rendkívüli év 
mindenki számára, úgy ma-
gánemberként és az önkor-
mányzat számára. A COVID 
19 átírta a terveinket, korlá-
tozta a lehetőségeinket, így a 
mai ünneplést is.

A mai nap az emlékezés napja, 8 éve volt a nép-
szavazás, amikor elindultunk a saját önálló utun-
kon. Akarattya 2012. augusztus 5-én tartott nép-
szavazással nyilvánította ki függetlenségét, és ezt 
minden évben megünnepeljük. Emlékezzünk, 
ünnepeljünk és legyünk büszkék az eddig elért 
eredményeinkre!
Mindig jó, ha időnként feltesszük magunknak azt 
a kérdést, jó döntés volt-e a leválás Kenesétől? A 
válasz egyértelműen: Igen
Településünk gyorsan fejlődik, már nem másod-
rangú része Kenesének. Elértük, amit célul tűz-
tünk ki magunk elé. Egy független, állandóan fej-
lődő Akarattyát.

2014. október 12-én alakult meg Balatonaka-
rattya Önkormányzata.
Terveink szerint szeretnénk tovább folytatni az 
elmúlt 5,5 évben elkezdett felújításokat, beruhá-
zásokat, tovább fejleszteni a települést. Sok el-
képzelés és fejlesztés szerepel terveinkben. Sze-

retnénk bölcsődét létesíteni pályázati pénzből, az 
elkezdett fejlesztéseket tovább folytatni.
Balatonakarattyának több évtizedes lemaradást 
kell behoznia. Higgyünk abban, hogy ezelőtt 6 
évvel Akarattyán egy új, reményteli és cselekvő 
korszak nyílt meg, amely egy igazságos, emberi 
és békés Akarattya alapjait teremti meg, azét az 
Akarattyáét, ahol az összefogás hazára talál.

(Részlet Matolcsy Gyöngyi beszédéből)

Az ünnepség vendége minden évben 
a Balkán Fanatik együttes.

Függetlenség Napja 2020. augusztus 5.
Balkán Fanatik
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Balatonakarattya és Balatonkenese egyeztetett

A tegnapi nap folyamán (2020. augusztus 17.) 
újabb egyeztetésre került sor Balatonakarattya és 
Balatonkenese képviselői részéről a két település 
között folyamatban lévő peres eljárás mielőbbi 
megállapodással történő lezárása érdekében.
A két fél továbbra is egyetért abban, hogy mind-
két település érdekét az szolgálná, amennyiben a 
peres eljárást megállapodással tudná lezárni, te-
kintettel arra, hogy így elkerülhető lenne a még 
várhatóan több évig folyó peres eljárás.
Bár a felek álláspontja egyes kérdésekben to-
vábbra is különbözik, ugyanakkor az egyezteté-
sen újabb lépést sikerült tenni a közös kompro-
misszum irányába. Összességében elmondható, 
hogy az álláspontok közlednek, ugyanakkor még 
számos nyitott kérdésben kell a két településnek 
megtalálnia a közös nevezőt, de bízunk abban, 

hogy a további egyeztetések során el tudunk jutni 
arra a közös kompromisszumra, amely mindkét 
fél számára elfogadható.

Dr. Imrédy Szabolcs 
alpolgármester

Jelentés a Magyar Falu Program pályázatairól
A Magyar Falu Program pályázati kiírásait az idei 
évben is figyelemmel kíséri a balatonakarattyai 
önkormányzat. Minden olyan kiírásra pályázatot 
nyújtunk be, amely illeszkedik az önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseivel. Az egyes támogatások 
komoly segítséget jelentenek, mivel valós progra-
mokat tudunk vele megoldani.
2019-ben az önkormányzat támogatást kapott:
•	közösségi tér létrehozására 15 millió Ft, melynek 

megvalósítása még előkészítő szakaszban van,
•	orvosi eszköz beszerzésére 1,7 millió Ft, házi 

és gyermekorvosi rendelőnek vásároltunk 
eszközöket,

•	önkormányzati utak felújítására 30 millió Ft, 
mely elkészült (Brassó, Deák, Esze Tamás u.)

•	 járdafelújítás anyagtámogatására 5 millió Ft, 
mely elkészült, Rákóczi utca Árpád és Ba-
kony utca szakasza,

•	óvodai udvaron levő játékok beszerzésére 5 
millió Ft, biztonságos, modern játékok kerül-
tek felszerelésre.

A tavalyi 5 nyertes pályázatot követően, az idén 
eddig egy nyertes pályázattal rendelkezünk, me-
lyet orvosi eszközök beszerzésére kaptunk.
Az egyes projektekhez kapcsolódóan a kapott tá-
mogatást önkormányzati önerővel egészítettük ki.
2020-ban elnyert pályázatunk:
•	orvosi eszközök és egyéb berendezések, fel-

szerelések beszerzésére 3 millió Ft támogatást 
nyertünk el, a projekt megvalósítása folya-
matban van.

Több idei pályázat esetében az elbírálás még nem 
történt meg, mi mindenképpen bizakodóak va-
gyunk.
A program idei utolsó szakasza jelenleg is tart, 
szeptemberben zárul. Terveink szerint pályázatot 
nyújtunk be:
•	önkormányzati temető kialakítására,
•	óvoda és óvodai tornaterem fejlesztésére,
•	 továbbá, az új polgármesteri hivatal és közös-

ségi ház megvalósítására.
Molnár Róbert
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Babák Rózsakertje

Minden év májusában köszöntjük és megajándé-
kozzuk az újszülött balatonakarattyai babákat. Az 
idén ez az ünnepség augusztus 20-án volt.

Állami ünnepünk
augusztus 20.
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Önkormányzati hírek

2020. június 10-ei polgármesteri döntések
1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi 
strandon (3534/6 hrsz-ú) található „Strand 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, Rákó-
czi út 40.), a harmadik pályázó Hortobágyi Oros 
(1192 Budapest, Kenyérmező u. 4/2.). A Bíráló Bi-
zottság összesített pontszáma 10-8-8 pont.
A három pályázat közül a Maráczi Kft. (8087 Al-
csútdoboz, 1576 hrsz.) pályázatát nyilvánítja nyer-
tesnek.

A polgármester a benyújtó Maráczi Kft.-vel meg-
köti a szerződést.
2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Bercsé-
nyi strandon (3534/6 hrsz.) található „Kőműves 
Büfé” épületének üzemeltetésére egy érvényes 
pályázat érkezett, melyet Laczkó Zsolt (1181 Bu-
dapest, Városház u. 2.) nyújtott be. 
A Bíráló Bizottság hiánypótlásra szólította fel 
Laczkó Zsoltot, mely hiánypótlást teljesített, így 
pályázata a felhívásban foglaltaknak megfelel. 
A polgármester a pályázatot elfogadja, és a be-
nyújtó Laczkó Zsolttal megköti a szerződést.

2020. június 17-ei polgármesteri döntések
Balatonakarattya Község Polgármestere A vész-
helyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 
Korm. rendelet 1. §-a, valamint a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. év CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján úgy határozott, hogy:
1./ A Nők a Balatonért Egyesülete részére Balato-
nakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 9/2015. (V.20) a helyi civil szervezetek, 
egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelete 
alapján 150 000 Ft összegű támogatást biztosít.
2./ A Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr 
Egyesülete részére Balatonakarattya Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.20) 
a helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi tá-
mogatásáról szóló rendelete alapján 1 500 000 Ft 
összegű támogatást biztosít.
3./ A Patrónus 2006 Balatonkenesei-Balatona-
karattyai Állatvédő Egyesület részére Balatona-
karattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 9/2015. (V.20) a helyi civil szervezetek, 
egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelete 
alapján 80 000,- Ft összegű támogatást biztosít.
4./ A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület ré-
szére Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2015. (V.20) a helyi civil 
szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról 
szóló rendelete alapján 500 000 Ft összegű támo-
gatást biztosít.
5./ A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület 
részére Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2015. (V.20) a helyi civil 
szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról 
szóló rendelete alapján 500 000 Ft összegű támo-
gatást biztosít.
6./ Balatonakarattya Község Önkormányzat pol-
gármestere Dr. Bördös Lajos László, mint eladó, 
valamint Nagy Zoltán Gábor, mint vevő közötti 
adásvételi szerződésben leírt vételáron és feltéte-
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lek mellett a Balatonakarattya 2934/9 hrsz-ú in-
gatlanon lévő pavilonra vonatkozó elővételi jogá-
val nem kíván élni.

Képviselő-testületi döntések
2020. július 2.
1./ A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgál-
tatás támogatási pályázaton történő indulásról 
döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 
nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgár-
mestert az állami támogatás igénylésének be-
nyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.

2020. július 8.
1./ Partnerségi eljárások lezárása.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megismerte jelen határozat 
mellékletét képező tervezői dokumentációt. Az 
önkormányzat kiemelt fejlesztési beruházása 
tette szükségessé Balatonakarattya 2359/4 hrsz-ú 
területének területén a Helyi Építési Szabályzat 
előírásának módosítását.
A képviselő-testület a Balatonakarattya Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a tele-
pülésfejlesztéssel, településrendezéssel és tele-
püléskép-érvényesítéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. 
(VIII.16.) önkormányzati rendelete alapján le-
folytatott eljárást lezárja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
Balatonakarattya Község Önkormányzata nevé-
ben a teljes tervezői dokumentációt nyújtsa be az 
állami főépítésznek a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (1) 
C). pontja szerint a tárgyalásos eljárás lefolytatása 
céljából.

2./ Balatoni bringakör megvalósításához a tele-
pülésrendezési eszközök módosítása tárgyában 
lévő módosított tervek megismerése.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Településrendezési terv mó-
dosítását, korrekcióját határozta el az úgynevezett 
„Balatoni bringakör” megvalósulásával kapcso-
latosan. A központi beruházás Balatonakarattya 
Község közigazgatási területét érintő fejlesztése 
tette szükségessé a módosítást.
A képviselő-testület a Balatonakarattya Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a tele-
pülésfejlesztéssel, településrendezéssel és tele-
püléskép-érvényesítéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. 
(VIII.16.) önkormányzati rendelete alapján le-
folytatott eljárást lezárja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
Balatonakarattya Község Önkormányzata ne-
vében a teljes javított tervezői dokumentációt 
nyújtsa be az állami főépítésznek a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32.§ (1) C). pontja szerint a megváltozott 
tartalomra tekintettel újbóli tárgyalásos eljárás 
lefolytatása céljából.
3./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
VE/53/544/2019. ügyiratszámú törvényességi 
felhívására vonatkozó döntés meghozatala.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kúria a 
Veszprém megyei Munkaügyi és Közigazgatási 
Bíróság ítéletének végrehajtását felfüggesztette, 
így az ítélet nem végrehajtható. Ezen tényre is te-
kintettel a testület a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal VE/53/544/2019. ügyiratszámú törvényes-
ségi felhívása tekintetében úgy határoz, hogy a 
testület azt követően hoz döntést, miután a kor-
mányhivatal az önkormányzat 2020. január 14. 
napján kelt levelében részletezettek tekintetében 
– különösen a levél 4. pontja tekintetében – az ér-
demi, alátámasztott jogi iránymutatást megadja.



2020. július–augusztus Önkormányzat

7

Ellenkező jogi érvek hiányában a Településfej-
lesztési Koncepciót hatályban tartja.
4./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
VE/53/545/2019. ügyiratszámú törvényességi fel-
hívására vonatkozó döntés meghozatala.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal VE/53/545/2019. ügyiratszámú tör-
vényességi felhívására – Balatonakarattya Község 
Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ságának javaslata alapján – úgy határoz, hogy a 
Környezetvédelmi Program megalkotására kizá-
rólag pályázati forrásból kerülhet sor.
A testület tudomásul vette Balatonakarattya Köz-
ség Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága tájékoztatását, miszerint az előzetes áraján-
lat alapján kalkulált hozzávetőlegesen 10 millió 
forint összegű költségre a költségvetésben nincs 
fedezet, és várhatóan a jövőben sem lesz, annak 
kifizetése a település működését veszélyeztetné.
A Környezetvédelmi Program elkészítéséhez 
szükséges anyagi forrás előteremtése érdekében a 
pályázati lehetőségeket vizsgálni kell.
A képviselő-testület értetlenségét fejezi ki a cél-
támogatások nélküli éves költségvetésének közel 
5%-át felemésztő kötelezettség miatt, különös te-
kintettel arra, hogy tudomása szerint a környező 
települések sem rendelkeznek Környezetvédelmi 
Programmal.
5./ Tájékoztatás a vészhelyzet alatt hozott pol-
gármesteri döntésekről.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a vészhelyzet 
alatti időszakban Matolcsy Gyöngyi polgármes-
ter által meghozott döntéseket.
6./ Döntés Pfeiffer Ferenc által benyújtott kére-
lemről.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Pfeiffer Ferenc által benyúj-
tott közterület-használati kérelmében foglaltak 
alapján a nyári időszakban várható nagyobb for-
galom és – szükség esetén – többletparkoló ki-
alakítása miatt a volt Gokart pályát nem kívánja 
bérbe adni.

7./ 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, 
járdák hidak felújítása támogatására szolgáló 
pályázaton történő indulás.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kijelenti, hogy indulni kíván a 
2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása elnevezésű pályázaton. Továbbá 
kijelenti, hogy a szükséges 1.826.184 Ft összegű 
önerő rendelkezésre áll, azt az önkormányzat a 
megvalósítás során biztosítja.
2020. július 15.
1./ Balatonakarattya Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 6/2020. (VII.15.) önkor-
mányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította rendeletét.
2./ Balatonakarattya Község Önkormányzata 
képviselő-testületének 7/2020. (VII.15.) önkor-
mányzati rendelete a 2019. évi költségvetés vég-
rehajtásáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megalkotta rendeletét.
3./ Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevé-
kenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóvá-
hagyására.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tevé-
kenység végrehajtásáról szóló beszámolót egy-
hangúlag elfogadja.
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4./ Belső kontrollrendszer működéséről szóló 
nyilatkozat.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a Közös Önkormányza-
ti Hivatal vezetője által a belső kontrollrendszer 
működéséről szóló nyilatkozatot, melynek tartal-
mát az abban foglaltak alapján elfogadja.
5./ Katolikus Karitász által benyújtott kérelem-
ről döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslata alapján a Katolikus Karitasz részére 65 
ezer forint összegű civil támogatást biztosított, 
mely fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 
6./ Második féléves munkaterv elfogadása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat 2020. II. félévé-
nek munkatervét az alábbiakban fogadta el:
Szeptember
Az ülés tervezett napja:
2020. szeptember 30. 11.00 óra
1.  Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő:  Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Tóth Bianka pénzügyi előadó
2.  Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költ-

ségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Előterjesztő:  Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Tóth Bianka pénzügyi előadó
3.  Döntés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőokta-

tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
4.  A kötelező felvételt biztosító Általános iskola 

körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
5. Beszámoló a strandok működéséről.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
6.  Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-

viselő-testület 22/2015. (XII.30.) önkormányza-
ti rendeletének felülvizsgálata a díszpolgári cím 
és érdemérem alapításáról, adományozásáról.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
7. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Október 7. 17 óra Szépkilátás Bisztró
Közmeghallgatás
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
November
Az ülés tervezett napja:
2020. november 25. 11.00 óra
1.  Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költség-

vetésének I-III. negyedéves helyzetéről.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
2.  Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kon-

cepciójának megalkotása.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
3. Helyi adórendelet felülvizsgálata. 
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
4.  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 5/2020. (VI.2.) önkormány-
zati rendelet felülvizsgálata.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
5.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. 
Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
December
Az ülés tervezett napja:
2020. december 16. 11.00 óra
1.  A képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervé-

nek megtárgyalása.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
2.  2021. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv elfoga-

dása.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
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3. Vegyes ügyek.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

2020. július 29.
1./ Döntés a Balatonakarattya 2361 hrsz.-ú terü-
let kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 25/2020.(III.18.) önkormányzati 
határozatot kiegészítve úgy határozott, hogy a 
Balatonakarattya (Balatonkenese) 2361 helyrajzi 
számú terület kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánítja önkormányzati beruházás megvalósítása 
miatt.
A képviselő-testület egyúttal az állami főépítész-
nél kezdeményezi tárgyalásos eljárás megindítá-
sát és lefolytatását a településrendezési eszközök 
módosításával a beépítési paraméterek megvál-
toztatása érdekében.
2./ Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2015.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította rendeletét.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyön-
gyi polgármestert, hogy Parrag György egyéni 
vállalkozóval (8200 Veszprém, Erdősáv u. 16.) a 
Balatonakarattya közigazgatási területén a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljes körű, 
jogszabályoknak megfelelő ellátásának biztosítá-
sára vonatkozó közszolgáltatási szerződés aláírja. 
3./ Balatonkenese Város Önkormányzatának 
kérelméről döntés a Bezerédi strandon lévő vi-
zesblokk épületek építésének tárgyában.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi 
polgármester asszonyt, hogy a Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata által benyújtott tervek alap-
ján a Balatonakarattya, Bezerédi strandon lévő 
WC-k kialakítására vonatkozó településképi hoz-
zájárulást megadja.

4./ Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 72/2017. (V.31.) önkor-
mányzati határozatának visszavonása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Covid 19 járvány kapcsán a Kormány 
által meghozott az idegenforgalmi adóra gyakorolt 
hatásaira tekintettel a képviselő-testület úgy hatá-
roz, hogy 2020. augusztus 1. napjával hatályon kívül 
helyezi a 72/2017. (V.31.) önkormányzati határozatát.

2020. augusztus 12.
1./ Balatonakarattya településrendezési esz-
közök módosítás (kiemelt fejlesztési területre 
vonatkozóan) környezeti vizsgálat lefolytatása 
szükségességének eldöntéséről.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Balatonakarattya kiemelt 
fejlesztési területekre és kiemelt beruházásokra 
vonatkozó településrendezési eszközök módosí-
tások esetében figyelembe véve a környezetvédel-
méért felelős szervek véleményét, a tervezett mó-
dosítással érintett terület nagyságára, valamint 
mivel a módosítás következtében jelentős kör-
nyezeti hatások nem várhatóak, az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) korm. rendelet szerinti környezeti 
vizsgálat lefolytatását, ill. környezeti értékelés ké-
szítését nem tartja szükségesnek
2./ Döntés a Szociális tűzifa pályázaton történő 
indulás.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a szociális célú tűzi-
fa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylését és a következő határozatot hozta:
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Hogyan működik a kutya?

Hogyan játsszunk a kutyával? Jutalmazás. 
Engedelmességi alapfeladatok 

megtanítása
2020. július 4-én Halász Márta habilitációs kutya-
kiképző volt a vendégünk a Rákóczi parkban. Az 
előadás célja az volt, hogy a kutyatulajdonosokat 
tanácsaival segítse kedvencük megértésében, ne-
velésében. 
„Az életem célja olyan jó embernek lenni, mint 
amilyennek a kutyám gondol.”
Halász Márta (Doktor Mancsok Állatasszisztált 
Terápiás Alapítvány): Mióta megszülettem, min-
dig is voltak és lesznek is kutyáim. Vidéken nőt-
tem fel és teljesen természetes volt a családunk-
ban, hogy legyen kutyánk. Apukám és anyukám 
arra nevelt bennünket, hogy a testvéreink után a 
leghűségesebb barátunk a kutyánk. Azt hiszem 
már akkor tanítottak bennünket a felelős állattar-
tásra! Innen a kutyák és az állatok iránti feltétlen 
szeretetem. Első saját kutyámat, akkor választot-
tam, amikor Veszprémben megvettem az új laká-
somat. Egy fehér gombóc fekete orral (egy Westi) 
költözött az életünkbe. Minden megváltozott 
körülöttünk. 2007-ben lecseréltük városi életün-
ket és kiköltöztünk Veszprémtől 10 km-re Sóly-
ba. A hatalmas kertünk lehetőséget adott arra, 
hogy megvegyük az első bűbájos retrieverünket, 

Matyit. A család kedvence lett rövid idő alatt. 
Végtelen jósága és kedves természete mindenkit 
elbűvöl. Állataink száma bővülni kezdett. Lett 
egy cicánk, és a lányom is megkaphatta imádott 
kutyáját, egy spánielt. Így éldegélünk gyermeke-
immel, három kutyánkkal és cicánkkal családi 
békében.
Szeretném ezt az érzés másnak is átadni és meg-
mutatni, mire képes egy ilyen állat-barát szeretet. 
Szeretném Matyit terápiás kutyának használni és 
másokon segíteni. Tervezem még egy jó tenyé-
szetből, remek adottságokkal rendelkező Golden 
Retriever vásárlását, szintén terápiás célra.
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár hozta el őt Ba-
latonakarattyára a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretében.

Dr. Bánkuty Józsefné

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást igényli. 
Az igényelt mennyiség tűzifa támogatás esetén: 
20 m3.
Balatonakarattya Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás önrészét és a 
szállítási költséget az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
Balatonakarattya Község Önkormányzata a szo-
ciális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgálta-
tást nem kér.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedés megtételére.
3./ Döntés az iskolabusz működtetéséről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az iskolabusz működtetés költsége-
ihez a 2020/2021. tanévben hozzájárul, és felha-
talmazza az iskolabusz működtetésre vonatkozó 
megállapodás aláírására.
Felkéri Matolcsy Gyöngyi polgármestert, hogy 
kezdjen egyeztetéseket Balatonkenese Város Ön-
kormányzatával, az iskolabuszt használó telepü-
lések arányos teherviselése érdekében.
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Immunerősítés gyógynövényekkel

Takács Feri bácsi gyógynövényszakértő tartott 
előadást július 28-án a Rákóczi parkban. Az ér-
deklődők, jegyzetfüzettel érkeztek.
Takács Ferenc, kertész, gyógynövényszakértő, 
korábban tanárként dolgozott. Nyugdíjas éveiben 
nagyon sok energiát fektet abba, hogy minél több 
embert tanítson meg a gyógynövények ismereté-
re, helyes használatára.

Takács Ferenc, 
gyógynövényszakértő-túravezető

„Szerencsére gyermekkoromban még volt az or-
szágban egy nagyon jó gyógynövény felvásárló 
hálózat, ahol az aktuális gyógynövényeket kis 
mennyiségben is begyűjtötték, így falusi gye-
rekeknek nagyon jó zsebpénzforrás volt, amit a 
legeltetés, játék közben összegyűjtött gyógynövé-
nyekért kaptunk. Természetesen a házipatika ösz-
szegyűjtéséhez is mi gyerekek másztunk a hársfá-
ra a napi teához szükséges virágokat leszedni, de 
szörpökhöz a bodzavirágot, lekvárnak a csipke-
bogyót is mi gyűjtöttük be. Az idősebb emberek-
től megtudhattuk azt is, hogy mire mit, hogyan 
használjunk.
Göcsejben gyűjtöttem a népi gyógyászatban 
használatos gyógymódokat, és a Kertészeti Egye-
temen elméletben is megalapoztam a gyógynövé-
nyes tudásomat. Szerencsés embernek mondha-
tom magam, mert életében még megismertem azt 
a fitoterapeutát, aki már az 1950-es 60-as években 
így gyógyította az embereket: Szalai Miklós es-
peres úr Halimbán élt, és a környéken fellelhető 

rengeteg gyógynövényt használta teakeverékei-
hez. Tőle tanulhattam meg én is nagyon sok gya-
korlati dolgot, ami alapján készítem a teakeveré-
keimet.”

Takács Ferenc – Gyógynövényvölgy, Zánka
A Gyógynövény-völgy a zánkai füvesember, Ta-
kács Ferenc kertészmérnök, tanár álma volt, amit 
2015-ben sikerült valóságra váltani.  A központ 
fő célja, hogy segítséget nyújtson a gyógynövé-
nyismeret elmélyítésében és a gyakorlatban való 
alkalmazásában. Bemutatja a teljes folyamatot a 
gyűjtéstől, szárítástól, válogatástól kezdődően a 
csomagoláson, tároláson át a felhasználásig. A 
szabadtéri bemutatókert 7000 négyzetméteres, 
ahol több mint 500 gyógynövény fajjal ismer-
kedhettek. A látogatóközpontban az évszaknak 
megfelelő programokon elméleti és gyakorlati 
ismereteket szerezhettek az adott növények fel-
használásáról, népi és tudományos hátteréről és 
egyéb érdekességekről.
A Gyógynövény-völgy széles kínálatában sajátos, 
egyéni programokat is találtok. A bemutatókert-
ben a különböző növények tematikusan vannak 
elrendezve, olyan egyedi helyszínekkel, mint a 
vízi kert, az óvodások kertje, a vakok kertje, vagy 
a relax-gyep.
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár hozta el őt Ba-
latonakarattyára a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretében.

Dr. Bánkuty Józsefné 
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Óvodai élet nyáron

Az óvoda élete nyáron sem állt meg, hiszen ren-
geteg volt a tennivalónk.
Idén rendhagyó módon tudtunk elbúcsúzni az 
iskolába ballagó gyermekektől. Négy gyermek 
nőtte ki az óvodát, és szeptemberben elkezdik az 
iskolát. Ezúton is kívánok nekik boldog iskolás 
éveket!

A Magyar Falu Program pályázat keretében meg-
újult óvodánk udvara. A pályázat megírásában 
nagy segítségünkre volt Molnár Róbert. Itt sze-
retném Robinak megköszönni, hogy a pályázat-
hoz szükséges dokumentumokat elkészítette, il-
letve a kivitelezővel való folyamatos kapcsolattar-
tást. A játékok kivitelezésében a Mokifa társaság 
vett részt. 2020. június 12.-én (pénteken) meg-
kezdődtek a munkálatok. Ezen a napon érkeztek 
munkagépek, amelyek segítségével kiásták a régi 
udvari játékokat. Nem is sejtettük, de már a játé-
kok lábait igencsak megviselte az idő. A követke-
ző héten pedig már az új játékok telepítésén volt 
a hangsúly. Nagyon szépen köszönjük a Mokifa 
csapatának a játékok telepítését. Nem volt köny-
nyű dolguk, hiszen azon a héten többször is esett 
az eső, például amikor meghozták, a szakadó eső-
ben, sárban cipelték be az óvoda udvarára. De így 
is helyt álltak a fiúk, és június 22-én már ki tudták 
próbálni a gyerekek az új játékokat.
A füvesítéshez egy nagy teherautó homokot is 
kaptunk, amit nagy érdeklődéssel vártak a gye-
rekek.

Utána udvarrendezés következett, július 4-én 
szombaton. Ezúton szeretném megköszönni 
Rozs Péter, alpolgármester úrnak, Orsós Balázs-
nak, Nagy Attilának, Walter Zoltán és családjá-
nak, a Gerencsér családnak, hogy segítettek óvo-
dánk szebbé tételében, és szombati nap ellenére is 
aktívan részt vettek az udvar füvesítésében. 
Ezzel kapcsolatban újabb szabályok betartására 
kellett figyelnünk. Vigyáztunk, hogy a fűre ne 
lépjünk. A gyerekek nagyon ügyesen kikerülték, 
és egy térkép szerint közlekedtek, tudták, hogy 
hova léphetnek. Ma már szépen kinőtt a fű, de 
ehhez kellett a napi kétszeri locsolás, illetve az is, 
hogy vigyáztunk arra, hogy játékok során is óv-
tuk a füves területet.
Köszönöm szépen a kolléganőimnek Pergéné 
Rozs Veronikának, Magyar Lászlóné Pulai Esz-
ternek, illetve Zongor Györgyinek a locsolást, 
amikor kellett, még hétvégén is áldoztak szabad-
idejükből.

Volt, amikor a délutáni locsolásban a gyerekek is 
segítettek. Nagy élmény volt számukra a meleg 
időben a vízzel való játszás.
Köszönjük szépen a felajánlott virágokat a szülők-
nek, amiktől még szebb lett óvodánk környezete.
Óvodánk szeptember 1-től ismét szeretettel várja 
régi, és új óvodásait.

Zsobrák Mária 
óvodavezető
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Országos Könyvtári Napok 2020. október 5–11-ig

Könyvtárak az emberért – Ünnepeljünk együtt! 
Az OKN témája: IKSZ 30 – OKN 15 éves (Összefogás a könyvtárakért)

Az egyes napok témái:
2020. október 6. kedd

Emlékezés az Aradi vértanúkra
2020. október 7. szerda

A könyvtár napja
Nyílt nap a könyvtárban.
Vetítés a világ könyvtárairól.

2020. október 8. csütörtök
A könyvtárosok napja
Alkossunk együtt! Kézműves foglalkozás.

2020. október 9. péntek
A könyv és az olvasás napja
Könyvvel könnyebb # gyógyít a betű #
gyógyít a könyv;
Olvass fel a kedvenc könyvedből!

2020. október 11. vasárnap családi nap
„Könyves Vasárnap” – családi vetélkedő.
Generációs játszóház.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Balaton-
akarattyán az Iskola u. 7. szám alatt!

Rágalmazások – Folytatás a bíróságon
Az objektív tájékoztatás miatt vegyük át még egyszer a tényeket! 

A köztársasági elnök 2012. decemberi határoza-
tával Balatonakarattyát önálló községgé nyilvá-
nította, ami az első önkormányzati választással 
2014. október 12-vel vált hatályossá. Ezután az új 
képviselő-testület kialakította a saját közigazga-
tási rendszerét: költségvetéssel rendelkezett, saját 
adóbevétele lett, normatív támogatása, amiből 
gazdálkodik, fejleszt, társulásokban vesz részt, 
egyesületekkel dolgozik együtt. Természetesen 
ezeken felül még ellátjuk a teljes körű önkor-
mányzati feladatokat.
Az önállósághoz vezető folyamat része a mostani. 
A megállapodás csak két település együttes aka-
ratával jöhet létre, tehát amikor az előző kenesei 
testület a per megindítása mellett döntött, akkor 
világossá vált számunkra, hogy nem lesz egysze-
rű a folytatás. A bíróság befogadta a keresetet, így 
jogot formált arra, hogy valamilyen ítéletet majd 
hirdet. A szakértői vizsgálatok, és a sajnálatos bí-
rói haláleset után az új bíró, 2020. január 7-én az 
akarattyai érveket látta erősebbnek, és jogerősnek 
a népszavazás szerinti határt, amit egy apró vál-
toztatással ugyan, de megerősített.

A folyamat ment tovább, hiszen a kenesei veze-
tés a kúriához fordult felülvizsgálatért. Nagyjából 
újabb egy év, amíg döntés születik. Mi nagyon 
reméljük, hogy az ítéletet helybenhagyják, és jog-
sértést nem állapítanak meg. A határ véglegesí-
tése után a vagyonmegosztás következik, amiben 
a mi feladatunk a vagyonkataszteri hibákat, hiá-
nyosságokat bemutatni, igazolni és – vagy megál-
lapodással, vagy bírói döntéssel – minél előbb le-
zárni ezt az elhúzódó ügyet. Amíg viszont ez nem 
következik be, valóban konstruktivitásra van 
szükség, hiszen vannak közös dolgaink kenesé-
vel, ezért időről időre találkozunk és tárgyalunk, 
megpróbáljuk megismerni pró- és kontra, ki mit 
lát és gondol a megállapodással kapcsolatban. 
Ezt csak azért tartottam fontosnak leírni, mert a 
Szilfalevél aktuális agymenésének egyik témája 
a „nem vagyunk függetlenek és nem váltunk le” 
című iromány volt.
Ezzel az írással is csak a teljes félrevezetés volt a 
cél, hiszen senki nem jogon felül álló személy, így 
ez az eljárás kötelező, bárki képviseli az akarattya-
iakat. Ekkora blődségeket csak az fogalmaz meg, 
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aki picit sem ismeri a leválási folyamatot. Egy 
új élet születése sem 10 éves korban kezdődik, 
egy palánta sem válik termővé néhány nap alatt. 
Ugyanez a helyzet az új település létrejöttével, 
nincs gyorsan, nincs lassan, hanem egy folyamat 
és eltelt idő van.
Más: A Rózsás által futtatott saját biznisze a mai 
napig nem talált forrásra. Kérdem Én, ha egy 
autószerviz tulajdonos, vagy hotel tulajdonos a 
fejlesztési bizottság elnöke, akkor Akarattya Ön-
kormányzatának szervizt vagy hotelt kellene épí-
teni? Hiszen hasonló jó tanulmányokkal tele van 
a padlás. Mindenkinek van egy saját jó biznisze 
gondolatban, mégis ezernyi az akadály. Ja, hogy túl 
nagy a kockázat és kellene az ingyen-forrás? Egy 
induló új településnek ez nagy rizikó lett volna.
Az első megjelent szám után voltak várakozása-
im, hogy vajon milyen kezdeményezésekkel, fej-
lesztésekkel rukkol elő Rózsás.
Mára oda jutottunk, hogy bűnös, hazug gondola-
tai támadtak velem kapcsolatban, és csak írja-írja 

a gyalázkodó és néhol gyengén fenyegetőző írása-
it. A megjelent trilógia árából már értelmes kez-
deményezés, fejlesztés is végrehajtható lett volna. 
Problémáit személyesen, ingyen is elmondhatta 
volna nekem, bármely általa meghatározott na-
pon és a választ is megkapta volna bizonyítékok-
kal. De persze a szereplés a lényeg! Este, amikor 
kevesen látják, sunnyogva terjeszti a hazugságá-
radatot tartalmazó írásait. Ez kellene az akaraty-
tyaiaknak? – kérdezem. Nem gondolnám. A Szil-
falevelet pedig az a néhány ember keretezze be, 
akinek örömöt okoz, a többiek pedig tegyék oda, 
ahova valóban való. Importált cikkekkel, nulla 
tartalommal és formával nyilvánvaló, hogy maffia 
és korrupciós ügyek nélkül, súlytalan, ideges em-
ber vergődését olvashatják.
Ennyi idősen békésebb, szeretetteljesebb életet 
kívánok Attila! Azt meg már biztos tudod, hogy 
novemberben a bíróság előtt folytatjuk, és szemé-
lyesen pontról pontra átbeszéljük az állításaidat.

Rozs Péter

Az én vendégszobám alkalmazás

Bizonyára mindenki értesült róla, hogy január 
1-től kötelező az adatszolgáltatás az NTAK felé. 
Az NTAK fokozatosan került bevezetésre, a szál-
láshelyeknek december 1 és 31 között kellett re-
gisztrálniuk, az adatszolgáltatás pedig 2020. ja-
nuár 1-jétől kezdődött. Az NTAK bevezetésének 
célja az, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség 
és a helyi önkormányzatok azonnali adatokhoz 
jussanak a hatékonyabb marketingkommuniká-
ció érdekében, illetve hogy pontosabb és meg-
bízhatóbb adatok alapján tudjanak fejleszteni és 
tervezni. A szálláshely-szolgáltatónak az adott 
szálláshely tevékenységére vonatkozó statisztikai 
adatokat van lehetősége lekérni, illetve az IFA 
bevallásához szükséges nyomtatványt a felületen 
keresztül lekérdezheti.
Mi az Az Én Vendégszobám alkalmazás?
•	Az Én Vendégszobám egy olyan egyszerűsí-

tett vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az 

egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A 
Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen 
biztosít a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhely-
lyel rendelkező szálláshelyek számára.

Az Én Vendégszobám milyen feltételek esetén ve-
hető igénybe?
•	Szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férő-

hely érhető el.
•	Kemping esetében a lakóegységként területi 

egységet kell figyelembe venni.
•	Férőhelyek esetén csak az állandó férőhelye-

ket kell figyelembe venni, a pótágyakat nem.
•	Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely 

regisztrációját követően van lehetőség az 
NTAK felületén.

•	A feltételeket mindig csak egy adott szállás-
hely esetében kell figyelembe venni.
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•	Több szálláshely esetében több alkalmazás 
regisztráció is lehetséges, minden alkalmas-
sági feltételnek megfelelő szálláshelynél.

Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját 
(majd később az adatok módosítást vagy törlé-
sét)?
•	a szálláshely-szolgáltató személyesen vagy
•	annak törvényes képviselője vagy
•	rendelkezési nyilvántartásban meghatározott 

személy Azonosítás:
•	a regisztrációs folyamat során az NTAK üze-

meltetője elektronikus azonosítási szolgálta-
tás útján ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatóra 
vonatkozó adatokat

•	az azonosításhoz szükséges, szálláshely-szol-
gáltatóra vonatkozó adatokat a regisztráci-
ót végző természetes személy adja meg az 
NTAK üzemeltetője számára

•	  az azonosításhoz szükséges főbb adatok: szál-
láshely-szolgáltató neve, elérhetősége, adó-
száma Sikeresazonosítást követően a regiszt-
rációt végző természetes személy regisztrálja 
a szálláshely-szolgáltatót az NTAK-ba: 

•	a szálláshelyet
•	a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat.

Hogyan történik a digitális adatszolgáltatás?
A kereskedelmi szálláshelyek a szálláshelykezelő 
szoftver használatával teljesítik automatikusan 
jogszabályban meghatározott adatszolgáltatá-
si kötelezettséget. A szálláshely-szolgáltatók az 
adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a szállás-
helykezelő szoftverben rögzítik, mely szálláshely-
kezelő szoftver a statisztikai adatkörbe tartozó 
adatokat anonimizáltan továbbítja az NTAK ré-
szére. A szálláshelykezelő szoftver automatikusan 
küldi az NTAK-ba:
•	a technikai záráskor a napi adatszolgáltatás 

körbe tartozó adatokat
•	a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi 

adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat
•	a szoftverben a vendég adatainak rögzítését 

követően a vendég személyes adatait NEM 

tartalmazó, statisztikai adatkörbe tartozó 
adatokat

Ki jogosult az NTAK-ba történő napi adatszol-
gáltatás benyújtására, valamint az NTAK elekt-
ronikus üzeneteinek fogadására?
•	a szálláshely-szolgáltatót regisztráló személy
•	a regisztráló személy által a szálláshelyhez 

regisztrált további felhasználók NTAK adat-
feldolgozás és tárolás Az NTAK a beérkezett 
adatokat automatikusan feldolgozza, menti a 
központi adatbázisába és

1. strukturált, titkosított formában archiválja
2.  a feldolgozáshoz adatpiacokat hoz létre ripor-

tok és elemzések gyorsabb, adatbázis sértetlen-
sége szempontjából biztonságosabb előállítása 
érdekében.

(Forrás: info.ntak.hu, info.azenvendegszobam.hu)

Minden nap szükséges adatot szolgáltatni az al-
kalmazáson keresztül, melyet meg lehet tenni 
számítógépen, tableten vagy akár okostelefonon 
is, mivel böngészőből elérhető az alkalmazás (az-
envendegszobam.hu). Belépés után az oldalon a 
Beállítások menüpont alatt a „Szálláshely IFA be-
állítása” pontnál meg kell adni, hogy milyen ide-
genforgalmi adóval dolgozik az önkormányzat. 
Ha nem állítják be, akkor automatikuson 400 Ft-
tal fog számolni. Az én vendégszobám alkalma-
záson belül /Beállítások/ Szálláshely IFA beállítás 
menüpont alatt lehet beállítani. Balatonakaraty-
tyán 460 Ft/fő/vendégéjszaka. Fel tudnak vinni 
foglalásokat előre, ekkor még nem szükséges a 
vendég adatait és az árat megadni. De a vendég 
megérkezésének napján az alábbi adatok kötelező 
megadni:
•	Vendég	teljes	neve	•	születési	ideje,	helye	•	ven-
dég	neme	•	állampolgársága	•	irányítószáma
A zárást naponta el kell végezni, ennek két módja 
van:
•	manuális: maguk zárják le a napot, ez mind-

addig nem lehetséges, amíg például bejelölt 
foglalás van aznapra, de a vendég adatai nin-
csenek megadva. Ha későn este érkezik a 
vendég, reggel lehetőség van bejelentkeztetni 
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őket, megadni az adataikat és utána lezárni az 
előző napot

•	automatikus: ennek kialakítása még folya-
matban van, itt be lehet állítani, hogy a rend-
szer automatikusan lezárja a napot. Ameny-
nyiben a vendégfogadó elutazik 2 hétre és 
nincsenek vendégei, akkor a rendszer ezt 
lezárja tájékoztatjuk a szálláshely szolgáltató-
kat, hogy 2020. április 26-tól 2020. december 

31-ig terjedő időszakban az eltöltött vendé-
géjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó 
alanyának nem kell megfizetnie, az adó be-
szedésére kötelezettnek nem kell beszednie, 
befizetnie. A megállapított, de be nem szedett 
adót azonban be kell vallania az adóhatóság-
hoz. Kérjük, figyeljenek oda, hogy az Én ven-
dégszobám alkalmazásban és önkormányzat 
felé benyújtott IFA bevallás egyezzen.

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém

Az idei évben is 4 programot finanszíroz a veszpré-
mi Eötvös Károly Megyei Könyvtár a balatonaka-
rattyai könyvtárnak. Eddig kettő volt (Kutyadu-
ma, Immunerősítés gyógynövényekkel) reméljük, 
hogy az ősszel a másik kettőt is meg tudjuk majd 
tartani.
Néhány mondat a megyei könyvtár segítő szol-
gáltatásairól:
Veszprém megyében több évtizede működik a 
kistelepülések, falvak könyvtárainak ellátása, 
módszertani segítése. Többközpontú ellátás va-
lósult meg a 60-as évektől kezdve, jelentős köz-
pontokká fejlődtek az alábbi városi könyvtárak: 
Devecser, Pápa, Sümeg, Tapolca. A legutóbbi 
években csatlakozott Ajka, Balatonalmádi, Bala-
tonfüred, Zirc. Az Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár kezdetben, mint körzeti könyvtár, majd ellá-
tó központ, azután mozgókönyvtári szolgáltató 
könyvtárként, szintén jelentős szerepet töltött be 
e területen. Az 1970-es évek végéig kialakultak az 
ellátás alapjai, később a rendszerváltozás után lét-
rejöttek a könyvtári társulások. 2007-től (Tapolca 
környékén 2006-tól) Veszprém megyében Ajka, 
Balatonalmádi, Balatonfüred, Devecser, Pápa, 
Sümeg, Tapolca, Zirc városi könyvtárak és az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár váltak szolgálta-
tó könyvtárrá. A muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló CXL. törvény alapján az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár 2015-re 197 Veszprém megyei te-

lepülési önkormányzattal kötött könyvtárellátási 
szolgáltatásra szerződést. 2020-ra 202 Veszprém 
megyei település tartozik a VeKSZR-hez.
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár közvetlenül 
82 település ellátását végzi. A szerződésben vállal-
tak alapján legfontosabb feladatai az adott kiste-
lepüléseken:
•	dokumentum ellátás,
•	a könyvtári állomány nyilvántartása, feltárá-

sa, gondozása, ennek keretében a beszerzett 
újdonságok nyilvántartásba vétele, elektro-
nikus katalógusban való közzététele az inter-
neten, állományellenőrzés elvégzése, szükség 
szerint kivonás az állományból biztosítja az 
Országos Dokumentum ellátási Rendszer 
(ODR) szolgáltatásainak igénybevételi lehe-
tőségét,

•	könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi 
dokumentumokra vonatkozó kérések teljesí-
tése,

•	szolgáltató könyvtár a szolgáltató helyre vo-
natkozó adatokat és információkat közzéteszi 
a megyei könyvtár honlapján,

•	negyedévente legalább egy alkalommal a la-
kosság érdeklődésének megfelelő kulturális, 
közösségi, közművelődési rendezvényeket és 
programokat, kiállításokat szervez,

•	közvetíti a megyei könyvtár szolgáltatásait a 
könyvtári szolgáltató helyek felé.

Dr. Bánkuty Józsefné
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Könyvajánló

Ki kérdezi, hogy ki vagyok én?
Eckhart Tolle és Deepak Chopra beszélgetése 

létünk transzcendens dimenziójáról

Kivételes alkalom, hogy 
korunk legnagyobb spiri-
tuális mestereitől tanulha-
tunk: a kötethez tartozó 
DVD-nek köszönhetően 
Eckhart Tolle és Deepak 
Chopra első közös szerep-
lésének lehetünk szem- és 
fültanúi. A közel kétórás 
beszélgetés során bölcs 

meglátásaik segítenek, hogy kilépjünk gondolata-
ink szüntelenül zajongó körforgásából, és megta-
pasztaljuk a transzcendens pillanatot, amelyben 
felismerhetjük az egón túlmutató és a világegye-
temmel egységben létező identitásunkat.
Hogyan legyünk jelen a mostban? Mi a különb-
ség a gondolatokon és a jelenléten alapuló létezés 
között? Hogyan fertőzheti meg a gondolat az el-
ménket, akár a vírus? Hogyan azonosuljunk va-
lódi önmagunkkal, nem pusztán az önmagunkról 
alkotott képpel? Hogyan válthatunk át a tudatos-
ságba és hívhatjuk be a jelenlét állapotát a pilla-
nathoz való tökéletes igazodás révén?

Átadták az Összetartozás emlékhelyét

Az emlékhely Trianon századik évfordulójára 
készült. Orbán Viktor miniszterelnök mondta a 
nyitóbeszédet.
„Száz évvel a világháborús vereség és a trianoni 
diktátum után a túlélés bajnokaiként állunk az 
európai történelem színpadán, nincs a világon 
egyetlen nemzet sem, amely kibírt volna ilyen 
száz évet”.
„A száz év elmúltával azt kell szétkürtölni, hogy 
Magyarország nemcsak túlélt, nemcsak megma-
radt, de zászlóit ismét magasba emelve, önbecsü-
lését visszanyerve, nagy idők kapujában és győze-
lemre áll”.
Az alkotás a Kossuth tér irányából mélyülő, száz 
méter hosszú, négy méter széles rámpáján lehet 
eljutni az utcaszint alatt álló, több darabra hasí-
tott gránittömbhöz, Két oldalfalára a történel-
mi Magyar Királyság 1913. évi összeírás szerinti 
12 485 településnevét vésték, amelynek közepén 
az örökláng lobog. A mécses nyitott, de tetővel 
fedett térben van elhelyezve. Az alkotás Zimay 
Balázs építész és Mohácsi Sándor tájépítész mun-
kája.

Az emlékmű az Országházzal szemben, az Alkot-
mány utca torkolatában van. A sétány a Honvéd 
utca kereszteződésénél eléri az ötméteres mélysé-
get. Ott van az „emlékhely szíve”, egy gránittömb, 
közepén égő öröklánggal, amely a szegmensek 
közötti réseken keresztül látható. A gránittömb 
hasadékai bevallottan a szomszédos államokat 
– utódállamokat –, a középső, a lángot hordo-
zó tömb pedig a „megmaradt” Magyarországot 
szimbolizálja.

Fotó: Wachsler Tamás/Steindl Imre Program
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Beszélgetés Létray Zsuzsával

Hogy mi kell egy jó fotó készítéséhez, azt meg-
tudhatjuk Létray Zsuzsától. Zsuzsát régóta isme-
rem. Ő egy utazási irodában, én egy gyógyszer-
gyárban dolgoztam. Rajtuk keresztül szerveztünk 

külföldi utazásokat cégünk dolgozói és külső 
partnereink részére. Határozott, talpraesett szer-
vező volt, minden problémát ügyesen kezelt (tud-
juk, sok akad utazás közben), és ügyesen meg is 
oldott. Több alkalommal találkoztunk ilyenkor, 
egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz, sokat 
beszélgettünk. Akkor még nem tudtuk, hogy 20 
év múlva Balatonakarattya lesz mind a kettőnk-
nek a világ közepe! Aztán az élet elsodort minket 
más-más felé. Pár évvel ezelőtt találkoztunk ismét 
és csak most tudtam meg, hogy kitűnő fotós, aki a 
hobbiját művészeti szintre emelte. Létray Zsuzsa 
vendége vagyok, aki ugyanolyan temperamentu-
mos, mint régen.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a fotózással?
Mindig érdekelt a fotózás, gyermekkori álmom 
volt, hogy fotóriporter leszek. Jelentkeztem vol-
na iskolába is, de csak nappali képzés volt és az is 
csak Budapesten. Én győri vagyok, ez még nem 
lett volna baj, de született egy kisfiam, így nem 

tudtam megoldani a továbbtanulást. Ez az ál-
mom egy időre el lett altatva, de a fotózásról nem 
mondtam le. 15 év múlva lett egy digitális fény-
képezőgépem, majd a fiam meglepett egy profi 
Canon géppel. Sokat számított, hogy a legjobb 
barátnőm elvégzett egy természetfotós tanfolya-
mot. Ő nagyon sokat tudott a fotózás elméletéről, 
rengeteget tanultam tőle. Próbáltam én is fejlesz-
teni a tudásomat, sok szakirodalmat olvastam és 
én is jártam fotós tanfolyamra. Később a Canon 
gépet is lecseréltem, mivel nem volt keresője és 
nem tudtam makro fotókat készíteni.
– Először a madarakról készített fotóidat cso-
dáltam meg. Miért pont a madarak?
Inkább azt mondanám, a természetfotózást sze-
retem. Először virágokkal kezdtem, azok nem 
mozdulnak el. Majd jöttek a lepkék és a bogarak. 
Azok már egy kicsit nehezebbek. 2-3 éve fotózok 
madarakat. Beszereztem egy les sátrat is. A ma-
darak nagyon érzékenyek, nehéz hozzájuk közel 
kerülni.
– Itt a Balatonnál fotózol, vagy inkább máshol?
Inkább a Balaton környékén. A Balatonnál vagy 
nádas van, vagy strand. Kedvenc témám a vad 
orchideák felkutatása és fotózása. Hamarosan a 
Káli-medencében és a tihanyi Belső tónál ürge-
fotózást tervezek.
– Komoly felkészülést igényel egy-egy terepfo-
tózás! Te hogyan készülsz fel?
Imádom a gyurgyalagokat, nagyon szép színes 
madarak. Nem olyan régen felfedeztem egy gyur-
gyalag telepet. Bejártam a terepet hol érdemes a 
les sátrat felállítani. A gyurgyalagok meredek lösz 
vagy homokfalba fúrják a fészküket. Készítettem 
ülőfát és azt is használtam. Ha sikerül odacsábí-
tani őket, jobb fotót lehet róluk készíteni, mint 
a saját környezetükben a lombok között. Nem 
mindegy, hogy mikor fotózol, a legjobb időpont 
a tavasz, az udvarlás időszaka. Ilyenkor a hím 
mindenféle ajándékot visz a párjának, hogy el-
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bűvölje. A költés már nem jó időpont, mert nem 
olyan látványos. Nehezebb a vízimadarak fotózá-
sa a megközelítés miatt és a les sátrat is nehezebb 
felállítani. Itt a kertben sem könnyű fotózni. Mint 
már említettem nagyon érzékenyek és a legkisebb 
mozdulatra is elröppennek. A lombok is beárnyé-
kolják őket. Talán télen kedvezőbb, mert nincse-
nek lombok és a fényviszonyok is jobbak. Viszont 
csilpcsalpfüzikét, barátposzátát, kerti gezét tud-
tam fotózni itt a kertben, mert nagyon szeretik 
a bodzát.

– Mesélj nekünk Csufiról, a seregély fiókáról!
Csufit egy gyurgyalag fotózás közben találtam. A 
fióka körülbelül 2 hetes lehetett, a költő üregek 
alatt találtam. Vagy kiesett, de az is lehet, hogy 
egy odút építő gyurgyalag kicibálta. A Fehér 
Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédel-
mi Mentőközponttól kértem segítséget, mit kell 
a fiókával tennem, hogy ne pusztuljon el. Ez az 
alapítvány Veszprémben működik, és emberfelet-
ti munkával mentik meg a bajba jutott állatokat. 
Csufi sokat fejlődött, amíg itt volt nálunk. Nagyon 
intelligens madár. 4 hét alatt szinte minden nap 
okozott valami meglepetést. Sajnos egyik napról 
a másikra eltűnt. Sosem tudjuk meg mi lett vele. 
Vagy simán elrepült, vagy rosszabb esetben áldo-
zatul esett egy karvalynak, esetleg egy macska vit-
te el. Az eltűnése nagyon megviselt minket.

– Vannak érdekes történeteid?
Az egyik legizgalmasabb egy bagoly család fotózá-
sa volt. Nem messze tőlünk az egyik szomszédos 
kertben fészkeltek. Egy pár, két normál és egy al-
bínó fióka. Nagyon ritka az erdei füles baglyoknál 
az albínó. Létezik fehér bagoly, ilyen a hóbagoly, 
de az nincs nálunk, vagy a gyöngybagoly fiókák, 
de az is ritkaság. Úgy vettem észre őket, hogy egy-
szer egy fehér valami elröppent előttem és hallot-
tam a bagoly fiókák hívó hangját. Másnap sikerült 
becserkésznem őt és lefotóztam. Néha telefonról 
szólítom, hívom a madarakat a kertünkben. Nem 
mindegyik reagál rá, de például a királykát és az 
őszapót már többször „becsaptam”.

– Mik a terveid, mit szeretnél még fotózni?
Szalakótát szeretnék még fotózni, sajnos a Du-
nántúlról eltűnt, Kiskunhalas környékén találha-
tó. Búbos bankát szeretnék közelről levenni, egy 
távoli képem már van róla. Nádi barkós cinege is 
a bakancslistámon van. Minden mást, olyat, ami 
még nem volt, vagy ha már volt, akkor jobbat 
csinálni. Nemcsak a természet fotózása, hanem 
bármi, ami a számomra érdekes, szép, különleges 

szívesen fotózok. Különösen szeretem az őszi kö-
dös fotókat. Nagyon érdekel a minimalista képek 
készítése is. (A minimalista fotográfia a fotográfi-
ának egy olyan formája, amelyet túlzó, szigorú 
egyszerűség jellemez. Ez a stílus a kompozíciós 
alkotóelemek minimális használatát hangsúlyoz-
za, szín, tárgyak, formák és struktúra.)

– Egyedül jársz, vagy vannak társaid?
Is-is. Van két fotóstársam, azokkal télen is me-
gyünk, ha az időjárás engedi.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó fotós legyen?
Úgy gondolom, hogy nem elég csak a profi felsze-
relés, egy jó szem kell a jó téma megtalálásához.
Zsuzsa, köszönöm az interjút, sok érdekes dolgot 
tudtunk meg a fotózásról és a madarakról! Várjuk 
az újabb gyönyörű madárkákat!

Ventics Ágnes
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Ismételjük át a kerékpáros közlekedés 
legfontosabb szabályait!

Kirajzottak a kerékpárosok is a jó időben. Éppen 
ezért nem árt egy kis KRESZ-emlékeztető, hogy 
megelőzzük a baleseteket, illetve a szabályszegés 
miatt kiszabható büntetéseket.

A kerékpár jármű! A közlekedésben résztvevő 
szereplőként a kerékpár vezetőjére is vonatko-
zik minden (a jármű vezetésére alkalmas állapot 
akkor is, ha nem vonatkozik rá a zéró tolerancia), 
a közlekedésbiztonságot szolgáló KRESZ-sza-
bály. Például:

a járművel való behajtást tiltó táblák:

 

A kerékpárt toló személy nem minősül veze-
tőnek! Gyalogos! Gyalogos még a gördeszkás, a 
görkorcsolyás, a rolleres és a hasonló eszközökkel 
járdán közlekedő személy is, valamint az elektro-
mos rokkantkocsi, amely az úttest jobb széléhez 
húzódva, maximum 10 km/óra sebességgel ha-
ladhat.
Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, az 
erre megjelölt autóbusz forgalmi sávon, leállósá-
von vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, 
illetőleg a lakott területen kívüli úton, a főútvo-
nalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez 
húzódva kell közlekedni. A kerékpárúton is ér-
vényesek a „jobboldali” közlekedés, kikerülés, 
előzés szabályai.
Lakott területen, ahol az úttest kerékpáros köz-
lekedésre alkalmatlan vagy tiltott, kerékpárral a 
gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 
10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közle-
kedni. Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a 
járdán csak egy sorban szabad haladni.

Kerékpárral lakott területen kívül a főútvonalról 
balra bekanyarodni vagy megfordulni, a kerék-
párútról a vele párhuzamos útra balra bekanya-
rodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpár-
ról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok 
közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell 
az úttesten áthaladnia. Kerékpárral a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyen gyalogosként, a kerékpárt 
tolva szabad átkelni. Amennyiben kerékpárút 
halad a gyalogos-átkelőhellyel párhuzamosan, az 
elsőbbségi jelzések figyelembevételével lehet to-
vábbhajtani.
Kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállít-
hat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó 
utast a bicikli pótülésén. 
Kétkerekűvel éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között abban az esetben szabad közleked-
ni, ha a kerékpár a közúti közlekedésre alkalmas, 
megfelelő a láthatósági felszereltsége, a kerékpá-
ros pedig lakott területen kívül fényvisszaverő 
mellényt (ruházatot) visel.

Kerékpárral TILOS:
•	 főútvonalon 12. életévét be nem töltött sze-

mélynek kerékpározni,
•	elengedett kormánnyal kerékpározni,
•	vontatmánnyal, oldalkocsival közlekedni, ki-

véve a kerékpár-utánfutót,
•	a kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hát-

ra egy méternél hosszabban kinyúló, a veze-
tőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat 
szállítani,

•	állatot vezetni (kutyát sem sétáltatunk kerék-
pározva).

•	
Kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni 
tilos, vagyis nem közlekedhetünk más járműbe 
kapaszkodva.
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Lakott területen kívül, ha az út, főút mellett, an-
nak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy 
gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű 
kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és 
kerékpárúton kell közlekedni.
Kerékpáros közlekedést szolgáló utakat jelző táb-
lák:

táblák:

Az út végét külön tábla jelöli.

A kerékpárral közlekedő járművezetőre vonatko-
zó általános sebességhatár bel- és külterületen 
közúton egyaránt maximális 40 km/óra. Lakott 

területen kívül, utas nélkül, védősisakban maxi-
mum 50 km/óra. A kerékpárúton 30 km/óra, ha 
gyalogossal osztozik a kerékpárúton, akkor maxi-
mum 20 km/óra.
A közúti közlekedésre alkalmas kerékpár kötele-
ző felszerelései: műszakilag megfelelő kormány, 
a két külön működő fék, csengő, lámpák (amelyet 
a KRESZ szerint a kerékpáros is viselhet) és fény-
visszaverők (prizmák) (elől fehér, hátul piros), a 
kerekeken borostyánsárga prizmák. A kerékpá-
rosnak ajánlott a kötelező láthatósági mellény 
vagy ruházat mellett egyéb, baleseti sérülést meg-
előző, enyhítő védőfelszerelés!
Tisztelt Bringások! A közlekedési szabályok be-
tartása nem a rendőri büntetések miatt szüksé-
ges, hanem a balesetek megelőzése érdekében.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Balatonakarattyán nyaral a Lime is 
 – elektromos roller

Minden városban külön operációs zónát jelölünk 
ki, ahol felhasználóink az elektromos rollereket 

használni tudják. Ez a szerviz zóna dinamikusan 
változik a felhasználói igényeket követve.
A lemerült rollereket alvállalkozók (Juicerek) 
gyűjtik be, saját fejlesztésű alkalmazásunk alap-
ján és helyezik vissza a kora reggeli órákban, álta-
lunk meghatározott pontokra.

Városonként, igényekhez igazítva eltérő flotta 
mennyiséggel üzemelünk.
Bérleti díj: 250 Ft feloldási díj után 50 Ft/perc.
Alkalmazásunk Android és iPhone készülékekre 
van kifejlesztve.
A regisztrációhoz e-mail cím, telefonszám és egy 
érvényes bank- vagy hitelkártya szükséges. Min-
dössze 3 percet vesz igénybe, az alkalmazás több 
mint 20 nyelven kommunikál a felhasználókkal.
Felhasználóink 18 évet betöltöttnek kell lenniük, 
akik számára az alkalmazásban alapvető KRESZ 
oktatást adunk és roller használati útmutatót.
A segitseg@li.me email cím használatával 0-24 
órában segítségnyújtás érhető el, a világ összes 
nyelvét támogatva.
Lime felhasználóinak kétfajta biztosítását az Alli-
anz biztosítja: személyi balesetbiztosítás és felel-
ősségbiztosítás.

Lime Technology Kft.
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A rendőrség felkészült, készüljön fel Ön is!
A Balaton és a környező települések itthon to-
vábbra is a legnépszerűbb nyári úti célok, sok 
nyaralót vonzanak az idegenforgalmi szezonban. 
Gondolják végig a lehetőségeket, és tervezzék 
meg gondosan a nyári programjaikat, hogy a sza-
badságuk valóban a pihenésnek, a regenerálódás-
nak az ideje legyen. Ezekben a hónapokban saj-
nos fokozottan megnő az áldozattá válás lehető-
sége a kedvelt turisztikai területeken. Ügyeljenek 
környezetükre, biztonságukra és testi épségükre, 
hogy ne váljanak a nyári hónapok áldozatává.

Jó tanácsaink:
A besurranásos lopás megelőzése érdekében
•	zárják kulcsra az ingatlanok, nyaralók utcai 

és bejárati ajtóit, akkor is, ha otthon vagy a 
kertben tartózkodnak,

•	amennyiben riasztóberendezéssel ellátott az 
ingatlan, azt éjszakára is és távollétükre min-
den esetben aktiválják,

•	ha elhagyják a házat, lakást, minden ajtót, ab-
lakot zárjanak be,

•	a nyaralóba érkezés után a személyes okmá-
nyaikat és pénztárcájukat tartalmazó táskái-
kat ne tartsák jól látható és elérhető helyen!

A gépjárműlopások és -feltörések elkerülése ér-
dekében
•	a gépkocsik kulcsait ne hagyják a járműben vagy 

látható helyen a nyaralóban, az ingatlanban,
•	a gépkocsik összes biztonsági berendezését 

aktiválják parkolás után,
•	 lehetőség szerint az ingatlanokon belül par-

koljanak úgy, hogy csak több kormánymanő-
verrel lehessen a házat a gépjárművel elhagyni,

•	közterületen történő parkolás esetén igyekez-
zenek forgalmas, jól látható helyen megállni,

•	soha ne hagyjanak értéket, műszaki cikket 
látható helyen a gépkocsiban! Az ülés alá he-
lyezett táskát az elkövető látja!

A strandi lopások megelőzése érdekében
•	csak a szükséges értékeket, dolgokat vigyék 

magukkal, 

•	vegyék igénybe a strandok értékmegőrző 
szolgáltatásait, 

•	a vízben tartózkodás idejére se hagyják érté-
keiket őrizetlenül! A törölköző nem széf!

Ne felejtsék, elsősorban mi magunk vagyunk fe-
lelősek anyagi javaink védelméért!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává váltak, 
azonnal értesítsék a rendőrséget az ingyenesen 
hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívón.
Bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysérté-
sek esetén igénybe vehetők az állami és civil ká-
renyhítési lehetőségek.
A rendőrség 2020. március 1-étől átvette az álta-
lános szabálysértési hatósági jogkört, így a sza-
bálysértési ügyek elbírálásának jelentős része egy 
kézben összpontosul.
Néhány példa a törvényben szereplő szabálysér-
tések közül, amelyekkel gyakrabban találkozha-
tunk a mindennapokban:
•	köztisztasági szabálysértés (szemetelés, utcán 

vizelés),
•	csendháborítás,
•	 tiltott helyen fürdés,
•	becsületsértés,
•	veszélyeztetés kutyával,
•	pénzbírságok bírósági behajtásának intézése,
•	közterület-felügyelők által kiszabott bírságok 

behajtása.
A gyakorlatban eddig is főként a rendőrségre tet-
tek bejelentést az állampolgárok, ha szabálysér-
téssel találkoztak. A továbbiakban is forduljanak 
bizalommal a rendőrökhöz ilyen esetekben, és ők 
megteszik a szükséges intézkedéseket. Nemcsak a 
bejelentésekre reagálva, hanem a közterületi szol-
gálat során tapasztalt esetekben is.
Az óvatosság és figyelmesség, a szabályok betar-
tása nem rontja el a nyaralás hangulatát, azonban 
ha bűncselekmény áldozatává válunk vagy jog-
sértést követünk el, az a kikapcsolódás élményét 
valóban tönkre teheti.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Ittasan vezettek a sofőrök, a járőrök elfogták őket
A balatonalmádi rendőrök hét ittas járművezető-
vel szemben folytatott vizsgálatot fejeztek be au-
gusztus első hetében.
Közúti ellenőrzések során – 2020. július 27-ét 
megelőzően – a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén szűrték ki a forgalom-
ból a rendőrök azt a hét sofőrt, akik a gyanú sze-
rint vezetésük megkezdése előtt szeszes italt fo-
gyasztottak. A legfiatalabb sofőr 21, a legidősebb 
78 éves volt. Egy olyan sofőr volt köztük, aki autó-
jával Litéren balesetet szenvedett, mert egy balra 
ívelő kanyart nem tudott bevenni, kisodródott, 
majd az árokba hajtott, a férfi megsérült.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság járműveze-
tés ittas állapotban vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a 
sofőrökkel szemben, amelyek során a szükséges 
eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat 
átadta az ügyészségnek.

Magyarországon a gépjárművek vezetőire a zéró 
tolerancia vonatkozik vezetés előtti alkohol fo-
gyasztás tekintetében. Gyakori az úgynevezett 
maradványalkohol a szervezetben, amikor vala-
ki az esti alkohol fogyasztása után úgy ül a volán 
mögé, hogy még nem tisztult ki a szervezetéből 
az elfogyasztott mennyiség.
A kerékpárosokra nem vonatkozik ugyan a zéró 
tolerancia, de vonatkozik a vezetésre képes álla-
pot elvárása. A sérüléssel járó balesetek között 
gyakran találkozunk ittasság miatt elesett kerék-
párossal.
Ne a büntetéstől féljen, aki ittasan ül volán mögé, 
hanem a felelőtlenségtől, amely a saját és mások 
egészségét és életét veszélyetető magatartáshoz 
vezet.

…hogy mindenki hazaérjen!

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

 
Vízirendészet: 

A Balaton Európa legbiztonságosabb tava

A Balaton Európa legbiztonságosabb tava – 
mondta a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapi-
tányság vezetője. 
Horváth László ezredes tájékoztatása szerint idén 
140 esetben riasztották már a vízirendőröket a 
Balatonon, és 310 sikeres életmentésen vannak 
túl. Idén az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragé-
dia történt a Balatonnál, de az eseteket nem jog-
sértések, hanem rosszullét, ájulás okozta – közöl-
te. Több sikeres újraélesztés is volt – tette hozzá. 
A kapitány hangsúlyozta, gyakran a rosszul meg-
választott vízmélység okoz tragédiát, ezért a Men-
tőöv programban telepített táblák több strandon 
is jelzik már a vízmélységet. Horváth László fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy mindig ügyelni kell 
a viharjelzésre, az elsőfokúnál a parttól legfeljebb 

500 méterre lehet bemenni, másodfokúnál vi-
szont már mindenkinek el kell hagynia a tavat.

(Forrás: 2020. aug. Balaton.hu)
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület közgyűlése 
2020. augusztus 15-én

2020-ban a koronavírus járvány miatt sajnos, 
csak most először volt lehetőségünk arra, hogy 
személyesen találkozzunk tagtársainkkal. A köz-
gyűlés részletes jegyzőkönyvét megtalálják hon-
lapunkon, azonban engedjék meg, hogy néhány 
mondatban összefoglaljam az eseményeket.
A napirendi pontoknak megfelelően elfogadtuk a 
2019. évi beszámolót. Tulajdonképpen már május-
ban megismertettük tartalmával az érdeklődőket: 
feltettük a honlapra, elküldtük e-mailban, ill. pos-
tán is. A májusi elfogadás azért volt fontos, mert 
időközben két pályázaton is indultunk, amelyhez a 
friss beszámolót szerettük volna felhasználni.

Két pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor 
Alapítványhoz. Az első a civil szervezetek részére 
kiírt összevont pályázat volt. Ebben a pályázatban 
a „Falukönyv” megjelentetésére kértünk támoga-
tást, 2 millió forint összegben. A könyv a kezde-
tektől 2014-ig tartalmazza Akarattya történetét, 
és mint ilyen hiánypótló. Sajnos ebben a pályá-
zatban nem kaptunk lehetőséget, a hibátlanul be-
adott anyag ellenére.
A könyv kiadását nem adtuk fel. Jövő évben, más 
formában kíséreljük meg a szükséges fedezet elő-
teremtését. Minden érdeklődőt felkeresünk, és 
előjegyzéseket gyűjtünk a megvalósításra. A rész-
leteket az ősz folyamán dolgozzuk ki.
A második pályázatunk szintén a civilek számá-
ra kiírt pályázati lehetőséggel kíván élni. Ebben 

a pályázatban az idén elmaradt úszás, futás ver-
senyeink támogatására kértünk támogatást 2021. 
évre, 600 ezer forint értékben. A pályázatot júli-
usban nyújtottuk be, a befogadás megtörtént. Az 
elbírálás folyamatban van.
Pályázatot nyújtottunk be a balatonakarattyai 
önkormányzathoz is. Összesen 1180 ezer forint 
értékben, amely megegyezik az elmúlt két évben 
kapott összeggel. 2020-ban 500 ezer forint támo-
gatást kaptunk, amelyet különösképpen szeret-
nénk megköszönni, mivel a koronavírus járvány 
miatt kialakult helyzetben örülünk, hogy ennyi is 
jutott.
A közgyűlés lényegi része az elnökség átala kítását, 
illetve a tisztségviselők megválasztását érintette. 
Az elkövetkező 3 évben az elnök: Thury Attila, 
ügyvezető alelnök: Ránky Emőke, elnökségi ta-
gok Kardos Gáborné, Pálinkás Ferenc, Paunoch 
Péter. Azt alelnöki pozíciót megszüntetjük, az 
elnökség létszámát csökkentettük. Reméljük, 
hogy ezzel sikerül egyszerűsíteni a szervezetet. A 
felügyelőbizottságot is újraválasztottuk, szintén 
3 évre, tagjaik: Baumann Irén, Bánki Attila, dr. 
Ming András.
Magunk részéről tisztelettel elfogadtuk a megbí-
zatást. Azonban mindenképpen szeretnénk tá-
mogatást kérni tagjainktól és nagyobb aktivitásra 
buzdítani őket.
Az elkövetkező három évben én személy szerint 
arra törekszem, hogy ennek a majd 100 éves egye-
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sületnek a működése, fennmaradása, élő, viru-
lens, a környezetével törődő hozzáállása megma-
radjon és tovább erősödjön. Az utódlás kérdése 
kulcsfontosságú. Szeretnénk a fiatalokat, a friss 
nyugdíjasokat bevonni a munkába, bár ez – mint 
tudjuk – nem hálás tevékenység.
Végül, szeretném ajánlani azt a két programot, 
amelyeket szeptemberben tervezünk. Szeptem-
ber 12-én Dr. Raffay Ernő professzor úr tart előa-
dást Trianonról, szeptember 26-án pedig Óko-
vács Szilvesztert az Operaház főigazgatóját üd-

vözölhetjük köreinkben. Mindkét rendezvényt a 
Szépkilátás Bisztróban tartjuk.
Ez év augusztusától Akarattyán tisztelhetjük 
Medveczky Miklós atyát. Előzetes informáci-
ók szerint szabad lesz komolyzenei programot 
szervezni a katolikus templomban. Szeretnénk 
kihasználni ezt a lehetőséget, amint érdemleges 
információval rendelkezünk, a szokásos csator-
nákon (honlap, Facebook) közzétesszük.
Köszönettel:

Ránky Emőke ügyvezető alelnök

 
Gondolatok a Trianon emlékkő 

ünnepélyes felavatásához

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, 
mert a koronavírus járvány június 4-én nem 
engedte, dr. Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselőnk és Matolcsy Gyöngyi polgármester asz-
szony, valamint Piros Ottó ezredes úr és kísérete 
jelenlétében és közreműködésével kerülhetett sor 
az emlékkő felavatására. Stipitz Árpád ferences 
szerzetes áldotta meg az emlékkövet.
Emlékezni kell, megemlékezésre szükség van, de 
ez csak a legnagyobb szomorúság hangján lehet-
séges. 2020. június 4-én volt 100 éve, hogy Ma-
gyarország elszenvedte történelmének legkese-
rűbb, legádázabb csapását, amit az I. világháború 
győztes hatalmai mértek rá. El akarták pusztítani 
országunkat, meg akarták alázni a magyarságot, 
amikor elvették hazánk 2/3-át, és az idegen or-
szágokba került nemzettársainkat kiszolgáltatott 
helyzetbe hozták, üldözték, szabadság jogaikat, 
önállóságukat korlátozták, a saját szülőföldjükön 
élhetetlen helyzetbe kerültek.
Elvesztettük gyönyörű városainkat, Pozsonyt, 
Kassát, Kolozsvárt, Nagyváradot, Újvidéket, Sza-
badkát, és sorolhatnánk még. Hegyeink, erdőink, 
folyóink, bányáink, egyéb kincseink nagy része, 
mind idegen kézre került.
A Horthy korszakban csodával határos módon 
sikerült a megmaradt „csonka Magyarországun-

kat” lábra állítani. Aztán jött a II. világháború 
utáni szovjethatalom, amelynek zsákmányként 
odadobott ugyanaz a nyugati szövetség, amely 
Trianonban elrabolta országunk nagy részét, és 
jóváhagyta, hogy az elszakított területeken élő 
magyarokat másodrangú polgárokként kezeljék, 
megalázzák.
Megszenvedtük a kommunizmust is, és kitermel-
tük a Rákosi és Kádár rendszerben a saját népír-
tóinkat.
30 évvel ezelőtt azt reméltük, hogy végre min-
den jóra fordulhat, de sajnos nem így történt, 
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mert elmulasztottuk a leszámolást népünk es-
küdt ellenségeivel. Így aztán a mai napig itt élnek 
velünk, köztünk, ők, és az apáikhoz nagyon ha-
sonló leszármazottaik. Fenyegetnek, gyűlölköd-
nek, pártokat alapítanak. Gyűlölnek mindent, 
ami nemzeti. Perverz balliberális nyomulásukhoz 
megkapják a hasonlóan aberrált nyugati támo-
gatóik segítségét. Rombolják hagyományainkat, 
képtelenek elviselni, hogy még élnek a nemzet 
keresztény gyökerei. Az, hogy ők itt vannak, a mi 
hibánk, mert tetszettünk volna forradalmat csi-
nálni…

Most őket kell elviselnünk, de nekünk a szörnyű-
ségek elviselésében nagy gyakorlatunk van. Elvi-
seltük a tatárdúlást, a török hódoltságot, megis-
mertük a Lenin-fiúkat, a diktatúrát, kitelepítése-
ket, börtönöket, koncentrációs táborokat, vérbí-
rákat, kivégzéseket, nemzeti tragédiáink végtelen 
sorát. Mégis mi fáj a legjobban? Nagy a választék. 
Az igazságtalanság a legfájdalmasabb. Trianon 
ilyen. A fájdalom 100 évvel ezelőtt még mindany-
nyiunk közös fájdalma volt.
József Attila így ír:

szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
nem lehet, nem, soha Oláhország éke.
nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret,
magyar szél fog fújni a Kárpátok felett.

Íróink, költőink nagy része Magyarország el-
csatolt országrészeiből származott. Tóth Árpád, 
Kosztolányi Dezső, Szabó Dezső, Márai Sándor, 

Móricz Zsigmond, Ady Endre, Nyírő József, 
Mikszáth Kálmán, Vass Albert, Herczeg Ferenc, 
Tamási Áron, Áprily Lajos, stb. Illyés Gyulától 
Karinthy Frigyesig minden hazafi megrendült, 
és döbbenetének adott hangot. Erre a hazánkat 
ért gyalázatra emlékeztünk akkor, amikor Aka-
rattyán emlékkövet állítottunk. Tudjuk, hogy 
változtatni a máig is sokkoló történeteken már 
nem tudunk. De ki akarjuk fejezni, hogy az igaz-
ságtalanság nem olyan seb, ami begyógyul. Amit 
akarunk, az az, hogy hangot adjunk az összetar-
tozásunknak. Magyarok a Kárpát-medencében, 
magyarként akarunk élni, mert ez a mi Hazánk.
Megjegyzés. A felállított, felavatott és megáldott 
Trianon emlékkő Balatonakarattyáé. Az akaraty-
tyaiaké. Mindannyian örülhetünk, hogy Akaraty-
tya ezzel a jelentős értékkel gazdagodott. Mégis, 
kik jöttek el az emlékkő ünnepélyes átadására? 
Azok, akik kigondolták, megterveztették, és elké-
szíttették, akik szívesen adakoztak a megvalósí-
tásáért. Igen, bizonytalan volt az időjárás. Talán 
meg is ázhattunk volna. De azt ki gondolta, hogy 
többek között azok féltek jobban az esőtől, akik 
tavaly október 18-án a választást elvesztették. Ők 
talán érzékenyebbek lennének a záporra, netán 
kevésbé érzékenyek a Trianoni sorstragédia em-
lékére, következményeire? Ők tudják.

Dr. Ming András
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Körmenet Balatonakarattyán
Augusztus 15-én Balatonakarattyán a katolikus 
templom búcsúját ünnepeltük, ahol Reisz Pál 
OFM volt a vendégünk. A Sümegen élő ferences 
atya prédikációjában tanítást adott a hit fontos-
ságáról, Európa keresztény értékeiről az eddigi 
történelemben, és kiemelte Nagyboldogasszony 

szerepét a mai keresztény emberek életében. A 
szentmise körmenettel zárult. A zenei szolgálatot 
köszönjük Szeles Péter orgonaművésznek, a szer-
vezést pedig Bánki Attilának.

M. Teréz nővér

Valami lezárult és valami új kezdődik
egy nyugdíjba vonulás és egy kinevezés a katolikus közösség élén

Mikor először hallottam a hírt, nehéz volt fel-
fogni, mi is történt. Pál atya a balatonakarattyai 
hívek papja 31 évet szolgált itt. 2020. augusztus 
1-ével megkezdte nyugdíjas éveit. Július 26-án Dr. 
Balázs Pál atya bemutatta utolsó vasárnapi szent-
miséjét plébánosként, és augusztus 2-án pedig 
már Medveczky Miklós atya mutatta be az első 
vasárnapi szentmiséjét plébánosként, amelyet 
még remélhetőleg nagyon sok fog követni. Az 
egyházközségi képviselő testület helyi tagjai és a 
helyi közösség vezetői búcsúztatták az elköszönő 
atyát és köszöntötték az új plébánost.

Nehéz egy életútra egységben visszagondolni, 
hisz sokan elsősorban a betöltött hivatalokra 
gondolnak. Hát Pál atya életében azokból sem 
volt hiány. Már 1989 óta volt plébános Balatonk-
enesén, de közben dolgozott a Veszprémi Hittu-
dományi Főiskolán, a váci Apor Vilmos Katolikus 

Főiskolán, több egyházi bizottság tagja volt. De az 
eddigi éveket úgy is végig lehet nézni, hogy hány 
emberrel beszélgetett Pál atya lelki gondok ese-
tén. Hány embernek tudta Isten nagylelkűségét 
megmutatni, életével és tetteivel hirdetni, hogy 
van egy nagyobb cél, amiért érdemes élni. Sok-
sok szentmise, keresztelés, házasságkötés, gyón-
tatás, temetés… történt az ő vezetése mellett. So-
kan épültek lelkileg a szentmisék alatt elhangzott 
tanításaiból, melyekre nagyon alaposan készült 
fel. Azt pedig tudom, hogy nagyon sokat imád-
kozott értünk. Mindenkiért. Azokért is, akik itt 
voltak a szentmiséken és azokért is, akik nem.
Medveczky Miklós atya pedig Veszprémből jött 
el közénk. Először a Szent Mihály bazilikában 
teljesített szolgálatot káplánként, majd lelkipász-
torként, de közben dolgozott érseki titkárként is. 
2015 óta pedig a veszprémi Szent László Plébánia 
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plébános volt. Mindemellett a Veszprémi Érseki 
Bíróság tagja 2010-től, kezdetben, mint bírósági 
kötelékvédő, majd kinevezett bíróként. Miklós 
atya első találkozása a helyiekkel kötetlen és sze-
retettel teli volt, így mikor az egyházközségi kép-
viselőtestület tagjai köszöntötték őt az első szent-
miséjén, reményüket fejezték ki, hogy az első 
pozitív hangulatú találkozásokat jó együtt mun-
kálkodás követi majd a lelkek javára. Ráadásul, 
Dr. Udvardy György érsek atya döntése alapján a 
plébánia 3 új templommal gazdagodott: Küngös-

sel, Csajággal és Balatonfőkajárral. Imádkozzunk 
azért, hogy a kibővült plébánia minden régi és új 
tagja lelkiekben megtalálja helyét Krisztus közös-
ségében.
A váltás mindenkinek új, de reménnyel teli. Nagy 
szeretettel gondolok Pál atya itt töltött éveire, és 
kívánom, hogy hosszú, békés és boldog nyugdí-
jas évei legyenek. Miklós atyának pedig szívből 
kívánom, hogy ki tudja teljesíteni papi hivatását 
az új szolgálati helyén is, és az a szeretet, ami az 
első találkozásokat jellemezte, tartson ki benne és 
bennünk is. Isten hozta az új plébánost!

M. Teréz nővér

A NABE 25 éves története ll. rész

Kezdetben legfőbb tevékenységünk volt, hogy 
felhívjuk a figyelmet a szemetelés veszélyeire, kü-
lönösen a Balaton partján és a vízben, mert sajnos 
szemetelnek az emberek, nem gondolva a követ-
kezményekre. Gyűjtöttük az akkumulátorokat, 
amiben a férjek is segítettek.
Faluszépítő akciókat kezdeményeztünk. Tagja-
inkkal beneveztünk a Virágos Magyarországért 
Mozgalomba, ahol oklevelet és plakettet nyer-
tünk. 
Virágosítási versenyt hirdettünk. Balatonaka-
rattyán virágpalánta vásárt rendeztünk, ahol ol-
csó áron lehetett palántákhoz jutni, hogy még 
nagyobb kedvvel fogjanak hozzá az emberek a 
szépítéshez. Meg is lett az eredménye, hiszen na-

gyon sok szép virágos, tiszta portával találkozha-
tunk lépten-nyomon, a legszebbeket évek óta kis 
táblával jutalmazzuk.
Csatlakoztunk az „Országos Parlagfű Írtás” meg-
hirdetett akcióhoz! Először a gyermekeknek szer-
veztük meg, majd a családoknak is. A gyermekek 
a gyűjtésért kerékpárt nyertek. A támogató vállal-
kozók jóvoltából játékokat osztottunk, majd 2-3 
éven keresztül a Matáv Üdülő egy hetes üdülési 
lehetőséget adott a nyertes családoknak. Ma már 
ismeri mindenki a parlagfű megbetegítő hatását.
A gazos, parlagfüves, szemetes területek kiszo-
rítása érdekében a településen évelő növényeket 
ültettünk. Frissítő italok kínálásával segítettünk a 
kenesei, akarattyai állomásokon a Balatoni futó- 
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és kerékpárversenyeken. A környezetvédelmi 
jeles napokról minden évben megemlékeztünk, 
rajzversenyeket hirdettünk pl. a Víz Világnapja és 
a Föld napja alkalmával. A NABE által meghir-
detett Balatoni Dalok és Regék versenyén is részt 
vettünk, ahol a Tatárlikak történetével, Kerti Te-
réz első helyezést ért el.
A téli hónapokban előadást szerveztünk – Balato-
ni Téli Esték címen – a fákról, a Balaton vízéről, a 
bio-termesztésről, az egészséges étkezésről, az al-
ternatív energiaforrásokról. Németh Lajos mete-
orológus a „Márton napi jóslások, időjárási meg-
figyelések” témájú nagyszerű előadása adta az 
ötletet a Márton nap megrendezésére, ami mára 
már hagyománnyá vált.
Advent Akarattyán! Már nagyon sok éve szer-
vezzük ezt a programot. Úgy gondoltuk, hogy év 

végén, a Jézus-várás heteiben, a gyertyagyújtás 
idejére összehívjuk a falu lakosságát, hogy együtt 
ünnepeljünk. Minden héten más-más család, 
vállalkozó vagy civil szervezet vállalta magára az 
összegyűltek megvendégelését.

2013-novemberétől napjainkig
2013 novemberében, 14 fővel vettem át a csopor-
tot. Azóta folyamatosan növekszik a létszámunk, 
jelenleg 28 fővel működünk. 2014-ben változtat-
tuk nevünket NABE Balatonkenese-Balatonaka-
rattya csoport elnevezésre. Tagságunk akarattyai 
és kenesei asszonyokból áll. Eddigi tapasztala-

tunk, hogy a közös cél érdekében kiválóan tu-
dunk együttműködni. Igazán jó csapatszellem 
jellemzi csoportunkat, tagjaink tenni akarása 
figyelemreméltó. Látva tevékenységünk hasz-
nosságát, céljainkat, minden évben új belépők-
kel bővül taglétszámunk. Különleges helyzetben 
vagyunk, mivel két településen, Kenesén és Aka-

rattyán működünk, programjainkat is 
két helyen szervezzük.
Méltóképpen folytatva elődeink mun-
káját, tevékenységünk nagyon sokrétű, 
programjaink a Zöld jeles Napok (Víz 
Világnapja (március 22.), Föld napja 
(április 22.), Környezetvédelmi Vi-
lágnap (június 5.), Európai Hulladék-
csökkentési hét (november 3. hete) és 
a Népi Jeles Napok köré (Márton nap 
(november 11.), Advent, a környezet- 
és egészségtudatos szemléletmódhoz 
kötődnek, szerveződnek. Ennek szel-
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lemében pályázatokat hirdetünk, kiállításokat 
rendezünk, előadásokat szervezünk.
Elveink között szerepel az együttműködés, a kö-
zösségépítés, hiszen a családot is a nők tarják ösz-
sze, sőt abban is biztosak vagyunk, hogy a kör-
nyezet óvása, az hogy erre lépten-nyomon fölhív-
juk a figyelmet is női szerep. Ezért legfontosabb 
feladatunknak, célkitűzésünknek tartjuk, hogy a 
„Védjük együtt a Balatont” szlogenhez híven, ren-
dezvényeinken, programjainkon, kiállításainkon 
az ún. „öko-szemléletet” átadjuk a szülőknek, 
gyerekeknek, a környezetünkben élő emberek-
nek. Vagyis szeretnénk felhívni a figyelmet a kör-
nyezet szeretetére, védelmére, az újrahasznosítás-
ra, a szelektív hulladékgyűjtésre, ill. a háztartási 
hulladék csökkentésére, a műanyagok kerülésére, 
kiváltására, a környezetbarát, vegyszermentes 
(nagyanyáink) háztartási prak tikáira.
Több rendezvényünk is kimondottan a gyereke-
ket szólítja meg, iskolásokat, óvodásokat egyaránt 

s ez által a családokat is. A gyermekeknek szerve-
zett programjainkon játékainkkal, játékos felada-
tokkal, természetismereti totókkal, kérdőívekkel, 
könyvekkel a környezettudatosságra, a természet 
szeretetére fektetjük a hangsúlyt.

Thury Zsuzsa
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Győzött a Balatonakarattyai Lábtenisz Klub
Győzelem, győzelem, győzelem!

Zsinórban a harmadik évben megállíthatatlan a 
Balatonakarattyai Lábtenisz Klub (BALK), 2020-
ban újra megnyerte – immáron harmadik alka-
lommal – az országos lábtenisz csapatbajnokságot. 
A győzelem egyben azt is jelenti, hogy nemzetkö-
zi versenyekre kvalifikálta magát a klub, azonban 
azok megrendezése kérdésessé vált a koronavírus 
okozta helyzet következtében. Az idei év nagy 
újdonságot és egyben izgalmakat is rejtett magá-
ban, mivel a csapatoknak ifi és/vagy női csapatot 
is ki kellett állítani minden egyes fordulóban. 
Szerencsére az akarattyai klub erős utánpótlással 
és tehetséges hölgy játékosokkal rendelkezik, így 
számunkra több olyan mérkőzés volt, ahol előnyt 
jelentett. Az országos csapatbajnokság az idei év-
ben is márciusban kezdődött el, amelyet követő-
en a távolságtartás és rendezvények megtartására 
vonatkozó szabályok következtében nagy szünet 
következett. A bajnokság maradék mérkőzéseit 
a nyári hónapokban rendezték. A BALK az alap-
szakaszt harmadik alkalommal is megnyerte, 9 
győzelem mellett 1 vereséggel, amellyel bejutott a 
Balatonfüreden, augusztus 15. napján megrende-
zett Final Four döntőbe.
A Final Four döntő hihetetlen izgalma-
kat hozott magával. Az elődöntőben az 
akarattyai csapat – a tavalyi évhez ha-
sonlóan – a Törtel SK csapatával mér-
kőzött meg. A mérkőzés számunkra na-
gyon rosszul kezdődött. Az első három 
számban vereséget szenvedtünk, 1 óra 
játék után 0:3-ra vezetett az ellenfelünk. 
Ellenfelünk kiválóan játszott, pontokra 
voltak a biztos döntőbe jutástól, azon-
ban ekkor csoda történt. Jöttek az aka-
rattyai lányok és ifik, akik hihetetlen 
teljesítménnyel legyőztek egy öregfiúk-
ból álló csapatot (az ifi-női csapat he-
lyett lehetőség volt öregfiúkat kiállíta-
ni, azonban az büntetőpontokkal járt), 

megmentve a reményeket. Az ifi-női csapatunk 
győzelméből merítve, meg nem állva nyertük meg 
a hátralévő mérkőzéseinket, amellyel döntőbe ke-
rültünk. A döntőre másnap, augusztus 16. napján 
került sor az időjárás következtében. Az ellenfél 
Budapest csapata volt, amely csapat az egyik baj-
nokaspiráns Kaposvár csapatát búcsúztatta a má-
sik ágon az elődöntőben. A Budapesti csapatban 
egyébként olyan kiváló, szintén akarattyai játé-
kosok játszottak, mint Ádám Fodor, Fodor Ba-
lázs, Nyilasi Bálint, Zoltán Gergely és Kameron 
Sus. A döntő mérkőzést már a játék megkezdését 
megelőzően 0:2-es hátránnyal kezdtük, hiszen az 
ifi-női csapatunk mérkőzéseit előre fel kellett ad-
nunk a döntő mérkőzés halasztása miatt. A csa-
patunk azonban ettől a nyomástól nem remegett 
meg, nagyon összeszedett és koncentrált játékkal, 
kérdést sem hagyva maga mögött, minden leját-
szott mérkőzést megnyert és 4:2-es győzelemmel 
újra bajnoki címet ünnepelhetett.
Ezzel a győzelemmel összesen már a harmadik 
alkalommal bizonyult az ország legjobb lábtenisz 
klubjának a Balatonakarattyai Lábtenisz Klub. 
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Külön öröm, hogy ezúttal az utánpótlás és a női 
játékosok is bizonyíthattak és magasan kivették a 
részüket a győzelemből.
Királyvölgyi Krisztián a balatonakarattyai csapat 
csapatkapitánya az újabb győzelmet követően 
nyilatkozott: „Nagyon nagy büszke-
ség egy olyan klubot vezetni, amely 
ilyen sikereket ér el évről évre. Ez 
azt mutatja, hogy jó úton járunk, jó 
az, amit csinálunk. Három éve sze-
rintem senki sem gondolta volna, 
hogy ebben a csapatbajnoki soro-
zatban ilyen sikeresen fogunk sze-
repelni. Úgy érzem, hogy meghozta 
a gyümölcsét az a rengeteg edzés és 
munka, amit sokan sokféleképpen 
tettek bele a sportba, illetve a klu-
bunk működésébe. Nagyon nehéz 
szezonon vagyunk túl, amelyet a 
koronavírus okozta helyzet, illetve 
sokszor az időjárás is hátráltatott, 
de így is sikerült úgy felkészülnünk 
a versenyekre, hogy habár nagyon 
közel álltunk a kieséshez, de vé-

gül újra meg tudtuk védeni a bajnoki címünket. 
Kijelenthetjük, hogy a magyar lábtenisz életben 
már megkerülhetetlen az akarattyai klub, hiszen 
az ország legjobbjai játszanak nálunk. A magyar 
válogatottnak adunk felnőtt, ifi és női játékost is. 
Büszkék lehetünk arra, hogy ezt innen a Bercsé-
nyi strandról indulva értük el.”
A 2021-es szezonra – a klubon belüli nagy érdek-
lődésre tekintettel, az országban egyedülálló mó-
don – már két „A” és „B” csapat indítása a cél, 
hogy minden akarattyai játékos a saját klubjának 
a színeiben indulhasson és mindenki játéklehető-
séghez jusson.
A csapat a győzelmet a Tengósok Kikötőjében 
pezsgőzéssel ünnepelte, ahol a vándorserleg to-
vábbra is megtekinthető.
A bajnokcsapat tagjai: dr. Királyvölgyi Krisztián, 
Odnoga Mátyás, Vaszil Krisztián, Vaszil Dániel, 
Sipos Árpád, Tömböly Dávid, Koltai Kristóf, Ist-
ván Gábor, Szabó Bence, Dienes-Oehm Barna-
bás, illetve Vadász Bianka, Dienes-Oehm Doroty-
tya, Vaszil Vanessza, Serfőző Tamás, Urbán Péter 
és Koltai Marcell. Vezetőedző: Dienes-Oehm Ti-
vadar.

Dr. Királyvölgyi Krisztián
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Meghívó

 

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
szervezésében

2020. szeptember 26-án 19 órakor 
 

Ókovács Szilveszter 
a Magyar Állami Operaház főigazgatója 

 

Az Operaház Titkai 
címmel tart előadást 

 
a Szépkilátás Bisztróban 

(Balatonakarattya, Rákóczi út 6.) 
 

Narrátor: Szepesfalvy Anna 
 

 
Fotó: Juhász Attila

 
Meghívó

 
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 

szervezésében
 

2020. szeptember 12-én 18 órakor 
 

Dr. Raffay Ernő  
történészprofesszor 

 

Trianon okai, következményei 
és a megoldások lehetőségei 

címmel tart előadást 
 

a Szépkilátás Bisztróban 
(Balatonakarattya, Rákóczi út 6.) 

 
 

Jelentkezzen családjával a Közlekedik a család 
közlekedésbiztonsági vetélkedőre, és legyen 
az öné egy új ŠKODA SCALA!

www.kozlekedikacsalad.hu

VESZPRÉM, Tesco parkolója (Külső-Kádártai u. 2-4.)
 2020. október 03. 09.00-15.00  
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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:
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



2020. július–augusztus

36

Juhász Gyula: Augusztus

„Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma!...”Fotó a Magaspartról
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