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Az élet minden területén találkozhatunk velük, 
akár az ellenzéki politikai nézeteik miatt, akár 
a családi traumáik miatt, mindig találnak vala-
milyen indokot, hogy miért nem lehet valamit 
építeni, újat létrehozni. A pohár mindig félig 
üres számukra. A depressziójukat, sötét szem-
üvegüket a környezetükre igyekeznek ráerőltetni. 
Amennyiben ez nem sikerül, állandóan találnak 
ürügyet a feljelentésre, a nem-re. Településün-
kön a névtelen feljelentések mindig jelen voltak, 
a hozzájuk köthető személyek beazonosíthatóak. 
Valójában, ezeknek a célja végül a közösség rom-
bolása, valaki elleni támadás vagy lejáratás, hogy 
az adott vezetőséget alkalmatlannak tüntesse fel 
a pozíciójában. Általában valótlanságokat vagy 
féligazságokat tartalmazó közlésük – talán – né-
hány pohár bor elfogyasztása után születik meg, 
amivel addig nincs baj, amíg autóban nem ülnek 
ilyen állapotban. Önkormányzatunk fennállásá-
nak teljes ideje alatt folyamatosan ügyel a törvé-
nyességre, és a többség érdekeit tartja szem előtt.

Szeretnék beszámolni róla, hogy a névtelen felje-
lentők a hatóságoknak rengeteg felesleges munkát 
adnak, és ezzel a tenni akaró embereket hátrál-
tatják és a település fejlődését lassítják. Az elmúlt 
félévben több vizsgálat lezárult, minden esetben 
megállapítható volt, hogy a feljelentések valótlan-
ságokat tartalmaztak vagy alaptalanok voltak.
Kezdjük az idegen provokátorokkal, akik 2019 
augusztusában megzavarták az aláírásgyűjtést, 
és fényképeket készítettek az aláírásgyűjtő-ívről, 
majd rendzavarás lett a vége. Az ügyészség lezárta 
a vizsgálatot és megállapította, hogy nem történt 
bántalmazás, mi helyesen jártunk el, és megszün-
tették az eljárást 2021. május 6-án.
A Szilfalevél-história mögött is egy feldolgozat-
lan vereség állhat. Az önkormányzatról megjelent 
valótlan állítások, vádaskodások kivétel nélkül 
valótlanságok, amit a bíróság is így gondolt. A 
cikk írója, aki vádlottként szerepelt a bíróságon, 
kifejtette, hogy az alpolgármestert nem is ismeri, 
kizárólag az egyesület tagságának a véleményét 
írta le. Bizonyítási indítványa nem volt. A bíróság 
megvizsgálta az állításokat az alpolgármesterről, 
és valótlannak ítélte: a cikk írójára első fokon, 
rágalmazás vétsége miatt 3 (három) év próbára 
bocsátást szabott ki 2021. február 8-án.
Jelenleg is folyamatban vannak névtelen feljelen-
tők feljelentései, mintha az 50-es években élnénk, 
csak a bíróság és a rendőrség már másképpen ítéli 
meg ezeket (aminek elszenvedője volt korábban a 
Bercsényi strandon lévő Taslár-kikötő is). A fel-
jelentésekkel párhuzamosan újságcikkekkel, vi-
deókkal próbálják nyomatékosítani érveiket. Ter-
mészetesen az ellenzéki média mindig vevő egy 
kis cirkuszra. De valójában ezeknek a megoldása 
csak tárgyalóasztal mellett születhet meg.
A tolerancia és a békés egymás mellett élés érté-
keit ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a kör-
nyezetéből ő is viszonzást kapjon. Az irigység, a 
rosszindulat és a feljelentések nem visznek előre!

A „Nem” emberek
„Ne tégy másnak olyat, ami fájdalmat okozna, ha veled tennék!”
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A vitának és a különböző vélemények ütközésé-
nek a kulturált formáját válasszuk, tudjuk meg-
hallani az ellenvéleményeket és azokat elfogadni, 
csak így tudunk békében és jó hangulatban előre 
haladni minden szinten. Különbözőek vagyunk, 
de van bennünk egy közös pont, hogy mind aka-
rattyaiak vagyunk, és együtt kell akarattyaiként 

gondolkodunk, hogy fejlődni tudjunk. Vágyaink 
teljesüléséhez kívánok mindannyiunknak sok 
erőt, derűt, jó egészséget, békességet. Fogadóórá-
mon, én és a képviselők is mindenkit szeretettel 
várunk, hogy együtt beszéljük meg a közös prob-
lémákat.

Matolcsy Gyöngyi polgármester

 
Önkormányzati fejlesztések 2021-ben

Balatonakarattya az elmúlt években jelentős fej-
lődésen ment keresztül, ugyanakkor az idei év ta-
lán még a korábbaiknál is mozgalmasabb, hiszen 
több beruházás valósul meg. Mivel sok dolog tör-
ténik manapság, ezzel a cikkel szeretnék tájékoz-
tatást nyújtani arról, hogy milyen önkormányzati 
fejlesztések valósultak meg, illetve várhatóak még 
2021-ben.
Az első és tán a legfontosabb önkormányzati 
projekt az épülő többfunkciós településközpont, 
melyben helyet kap a közösségi ház és a hivatali 
kirendeltség. A fejlesztés az eddigiekben a Ma-

gyar Falu Program pályázati támogatásából va-
lósult meg, melyet saját erővel egészítettünk ki. 
Az épület befejezéséhez több pályázaton is indul-
tunk, illetve további saját erő is rendelkezésre áll, 
így reméljük, hogy pozitív támogatói döntés ese-
tén hamarosan átadásra kerül az új, többfunkciós 
épület. A fejlesztés által új otthonra lelhetnek az 
itt élő közösségek, valamint az önkormányzat, to-
vábbá a könyvtár épülete is visszakapná az eredeti 
funkcióját.
Sikeresen pályáztunk a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség Strandfejlesztés IV. ütemének kiírásán. 
A Bercsényi strandon a jelenlegi beton járdák 
térkő burkolatot kapnak, értékmegőrző szekré-
nyek kerülnek kihelyezésre, felújításra kerül az 
egészségügyi helység, a strandra történő belépést 
rámpás-forgókaros rendszer fogja segíteni, csa-
padékvíz-elvezető rendszer és szeméttároló épül, 
illetve köztéri bútorokat telepítünk. A Bercsényi 
strand főépületének további fejlesztésére az ön-
kormányzat keresi a megfelelő pályázati lehető-
ségeket. A Lidó strandon szintén térköves járda 
épül, valamint a gépjárművek szabályos bejutását 
segítő sorompó kerül telepítésre. Ezen kívül itt is 
kültéri bútorok kerülnek kihelyezésre, valamint 
mozgássérültek vízbe jutását segítő rámpa kerül 
kialakításra, annak érdekében, hogy mindenki 
élvezhesse a tó nyújtotta élményeket. A fejleszté-
sek – a strandolás zavartalanságának biztosítása 
érdekében – mindkét strandon a szezont követő-
en, szeptember-október hónapokban valósulnak 
meg.

Közösségi ház
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A Magyar Falu Program „Orvosi rendelők fejlesz-
tése” alprogramjának kiírásán az önkormányzat 
támogatást nyert a rendelő épületének energeti-
kai fejlesztésére. Ennek keretében megtörténik az 
ingatlan hőszigetelése, továbbá a teljes tetőszer-
kezet cseréje. A pályázati támogatáson felül, sa-
ját erőből mozgássérült rámpa épül a háziorvosi 
rendelő bejáratához, továbbá parkolók kerülnek 
kialakításra a rendelőkhöz és a templomhoz érke-
zők számára. A tervezéskor szempont volt, hogy 
az épület a felújítást követően illeszkedjen a kato-
likus templomhoz és az épülő közösségi házhoz, 
így a tér egységes arculatot kap.

Az idei gyereknapon átadásra került a Rákóczi 
parkban található KRESZ-játszótér, melyet szin-
tén a Magyar Falu Program támogatásából, il-
letve saját erőt felhasználva valósítottunk meg. 
Közlekedési táblákat, jelzőlámpákat telepítet-
tünk, valamint utak és útburkolati jelek kerültek 
kialakításra. A fejlesztés során törekedtünk arra, 
hogy megtartsuk a játszótér jelenlegi funkcióját, 
s e mellett a KRESZ-park egyfajta új funkcióként 
jelenjék meg.

Az idei év sem múlik el útfelújítás nélkül. A Bel-
ügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást 
fejlesztő támogatásából és saját erőből aszfalto-
zásra került a Gáspár telepen található Tölgyfa 
utca.

Örömhír, hogy az idei évben befejeződik a ba-
latonakarattyai református templom építése. Bár 
a templomot a Balatonkenesei Református Egy-
ház építi, azonban az egyház és az önkormányzat 
megállapodást kötött, melynek keretében a temp-
lom melletti területen az önkormányzat biztosítja 
a parkoló kiépítését.

Az elnyert pályázatok megvalósítása mellett, 
igyekszünk ugyanolyan aktívan keresni az új le-
hetőségeket. Az év eddigi részében támogatási 
kérelmet nyújtottunk be további útfejlesztésekre: 

Orvosi rendelő

Közlekedési játszótér

Tölgyfa utca

Református templom
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Szent István utca és a Csaba utca részleges felújí-
tása, Köztársaság utca felújítása. Szeretnénk foly-
tatni a Rákóczi út mentén található járda felújítá-
sát, a Bakony utca és a Mátyás király utca közötti 
szakaszon. Támogatást igényeltünk a Toldi utca 
végére tervezett temető kialakítására, valamint 
további játszótéri eszközök beszerzésére a Rá-
kóczi parkba, illetve Teqball asztalok telepítésére 
(Bercsényi strand, Rákóczi park), illetve további 

pályázatok benyújtására is sor kerül a következő 
hónapokban.
Láthatjuk, hogy Akarattya él és mozog, fejlődik. 
Bár a COVID járvány miatti központi elvonások 
(gépjárműadó, IFA) nem könnyítik meg a fejlesz-
tési lehetőségeinket, ettől függetlenül haladunk 
előre, s tesszük a dolgunkat településünk fejlődé-
se érdekében.

Molnár Róbert 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja

 
Gyereknap 2021. május 30.

Településünkön több mint 10 éve hagyomány, 
hogy megünnepeljük az előző év májusától 
idén májusáig született gyermekeket és egy 
macit helyezünk fel az emlékfára, amin feltün-
tetjük a gyermek nevét, majd a szülők közösen 
elültetik a babák rózsakertjében a gyermekük 
születését jelképező rózsát. Idén az emlékfánál 
három gyermeket ünnepelünk:

2020. augusztus 11-én született 
Benedek Lucát,

2021. február 28-án született 
Jónás Nadint,

2021. március 1-jén született 
Virág Brúnó Pétert.

 
Közlekedési játszótér átadása

Idén – a Gyereknap alkalmából – átadásra került 
egy közlekedési játszótér. A beruházás a Magyar 

Falu Program pályázatán nyert pénzből és az ön-
kormányzat finanszírozásában valósult meg.
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A megnyitó ünnepségen átadásra került 4 db rol-
ler, 4 db tricikli és 4 db sisak a Szilfa óvoda óvo-
dásainak.

A rendezvényt támogatta:
Spoon Il Mercato Étterem, Balatonalmádi Ren-
dőrkapitányság, Hanák ABC, Lila ABC.

Köszönet érte!

Kormányablak

A kormányablakokban és okmányirodákban má-
jus 25-től újra fogadják az időpontfoglalással nem 
rendelkező ügyfeleket is. A személyes ügyintézés 
során – a járvány terjedésének megakadályozása 
érdekében – továbbra is be kell tartani a szüksé-
ges óvintézkedéseket. Egyidejűleg megszűnik az 
Ügyfélkapu azonosítás nélküli online időpont-
foglalás lehetősége.
A kormányablakkal, okmányirodával nem ren-
delkező településeken lakók ügyintézését segítik 
az újból munkába álló Mobilizált Kormányablak 
Ügyfélszolgálatok. Az egyre népszerűbb „kormá-
nyablakbuszokban” a – veszélyhelyzet ideje alatt 
– lejárt okmányok cseréje mellett számos ügytí-
pusban van lehetőség az ügyintézésre, a különbö-
ző hatósági ügyek megindítására (kérelmek to-
vábbítás céljából történő benyújtására), valamint 
az ezekhez kapcsolódó általános tájékozódásra.
Mielőtt elindulnánk, érdemes ellátogatni a megú-
jult magyarország.hu oldalra, ahol a leggyakoribb 

ügytípusokhoz részletes tudnivalókat (pl. mi-
lyen kötelező mellékletei vannak a kérelemnek, 
hol intézhető stb.), illetve – az ügyfélszolgálatok 

személyes felkeresése helyett – már számos ügy-
ben online ügyintézési lehetőséget is találhatunk, 
amelyekhez már az arcképes azonosítást is hasz-
nálhatjuk.

(Miniszterelnökség)
Községünkbe május 25-én érkezett meg a 
„kormány ablakbusz”.
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Beszámoló a Képviselő-testület üléseiről

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése szerinti – hatáskörében eljáró Balaton-
akarattya Község Önkormányzat polgármeste-
re a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhely-
zetben a következő döntéseket hozta meg:

2021. április 21.

Döntés a Balatonakarattya Balaton Kapuja Pol-
gárőr Egyesület által benyújtott kérelemről.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Balatonakarattya Balaton 
Kapuja Polgárőr Egyesület részére 500 ezer forint 
összegű támogatási előleget biztosít Balatonaka-
rattya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 9/2015. (V. 20.) a helyi civil szervezetek, 
egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelete 
alapján.
A Bala Liget Kft. Balatonakarattya Koppány 
sor 1. (volt VITUKI üdülő) területével kapcso-
latos HÉSZ módosítás.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Balatonakarattya Koppány sor 
1. szám, hrsz. 3632 szám alatti ingatlan (volt 
VITUKI üdülő területe) lakó rendeltetés el-
helyezhetőségének valamint a beépíthetőség 
mértékének növelési lehetőségeire vonatkozó 

HÉSZ módosítását megalapozó telepítési ta-
nulmányterv tartalmával egyetért. A módosí-
tás lényege, hogy a területre vonatkozóan a be-
építési százalék 10%-ról 15%r-ra, a kialakítandó 
zöldfelület minimális mértéke 60%-ról 55%-ra 
változzon, továbbá a területre vonatkozó üdü-
lőterületi építési övezetben az új előírások la-
kóépület funkciójú épület elhelyezésére is lehe-
tőséget biztosítanak.

2. A képviselő-testület a HÉSZ tervezett módosí-
tása tárgyában megindítja a településrendezé-
si eszközök egyszerűsített eljárásrend szerinti 
módosítását.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a településrendezési eszközök egysze-
rűsített eljárás keretén belüli módosításával 
kapcsolatos intézkedések megtételére, a telepü-
lésrendezési szerződés aláírására, a partnerség-
gel kapcsolatos eljárás megindításra.

4. A településrendezési eszközök módosításának 
tervezési költségeit a módosítást kezdeménye-
ző Bala Liget Kft. biztosítja.

2021. április 29.

Balatonakarattya 2934/7 hrsz.-ú ingatlan elővá-
sárlásáról szóló döntés meghozatala.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete A Jarjabka Kft. (1054 Budapest, 
Honvéd u. 8.), mint eladó és a Clark & Castle 
Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János út 1. fszt. 1.), 
mint vevő között létrejött adásvételi szerződés-
ben meghatározott vételáron és feltételek mellett 
a Balatonakarattya 2934/7 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon álló Napfény pavilonsor 4. 
és 5. sz. felépítmény tárgyában az önkormányzat 
nem kíván élni az elővásárlás jogával. A Jarjab-
ka Kft.-nek 2020. december 31. napjáig közterü-
let-használati díj tartozása önkormányzatunk 
részére nem áll fenn. A 2021. évben közterü-
let-használati díj nem került megfizetésre. Bala-
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tonakarattya Község Önkormányzata tájékoztatja 
a vevőt, hogy a tervei között szerepel a pavilonsor 
jelenlegi helyének megváltoztatatása.
Az önkormányzat tájékoztatja az eladót, hogy Ba-
latonkenese Város Önkormányzatának is szüksé-
ges nyilatkoznia az elővásárlási jog lemondásá-
nak tárgyában.

2021. május 19.

A Bala Liget Kft. Balatonakarattya Koppány 
sor 1. (volt VITUKI üdülő) területével kapcso-
latos HÉSZ módosítás.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 32/2021. (IV. 21.) önkormányzati 
határozata a határozat mellékletét képező 2021. 
május 13. napján benyújtott telepítési tanulmány-
tervvel módosul.
A 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgálta-
tás támogatási pályázaton történő indulásról 
döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2021. évi lakossági víz- és csa-
tornaszolgáltatás támogatására pályázatot kíván 
benyújtani a Magyar Államkincstár felé.
Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Szervezeti Mű-
ködési Szabályzata.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 
2020. november 4. napján kelt Szervezeti Műkö-
dési Szabályzatát jóváhagyja.

2021. május 26.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Pol-
gármesterének a pénzbeli és természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VI. 2.) 
önkormányzati rendeletének módosítása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről 
szóló 4/2020 (II. 26.) önkormányzati rendeleté-
nek módosítása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormány-
zati rendeletének megalkotása a 2020. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról.

A 2020. évi belső ellenőrzési tevékenység végre-
hajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése 
alapján Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési 
tevékenység végrehajtásáról szóló beszámolót jó-
váhagyja, mely a határozat mellékletét képezi.
Belső kontrollrendszer működéséről szóló nyi-
latkozat.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal ve-
zetője által a belső kontrollrendszer működéséről 
szóló nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban 
foglaltak alapján elfogadja.
A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámoló.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló” – többször módosí-
tott – 1997. XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének eleget téve az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2020. évi ellátásáról készített átfogó értékelését 
elfogadja, melyet formailag rendben talált.

A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2020. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, 
melyet formailag rendben talált.

Beszámoló a Balatonakarattyai Önkormány-
zati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2020. évi tevékenységéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete (PIR azonosító: 827014, székhely: 
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7., képviseli: Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármester), mint a Balaton-



2021. május-június Önkormányzat

9

akarattyai Önkormányzati Szolgáltató Korlá-
tolt Felelősségű Társaság (székhely: 8172 Bala-
tonakarattya, Iskola u. 7., cégjegyzékszám: 19-09-
518506) Alapítója az alábbiakat rögzíti:
1. A Társaság ügyvezetése az Alapítónak beszá-

molt a 2020. év gazdasági eseményeiről, ezzel 
kapcsolatban az Alapító részletesen megismer-
te a Társaság vagyoni helyzetét, könyveit, mely-
nek alapján az ügyvezetés kérte a számviteli 
törvény szerinti beszámoló elfogadását, az Ala-
pító a társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó 
beszámolóját jóváhagyja.

2. A Társaság ügyvezetése javasolja a 2020. évi 
mérleg szerinti eredmény, azaz -1103 eFt ered-
ménytartalékba történő helyezését. A társaság 
mérlegfőösszege 13 299 eFt. Alapító a vezető 
tisztségviselő előző üzleti évben végzett mun-
káját a törvényi és a társasági szerződésben fog-
lalt előírások figyelembevételével megfelelőnek 
értékeli, az ügyvezetés a munkáját a gazdasági 
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt 
tartva végezte.

Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az alábbi civil szervezetek 2020. 
évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámo-
lóját elfogadja:
1. Nők a Balatonért Egyesület
2. Patrónus 2006 Balatonkenesei-Balatonakaraty-

tyai Állatvédő Egyesület
3. Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
4. Római Katolikus Plébánia – Magyarok Nagy-

asszonya Katolikus Karitász
5. Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület
A Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egye-
sület a kapott támogatási összeget nem használta 
fel, így a visszafizetendő összeg 275 189 forint.
A beszámolóban található támogatás során elszá-
molt költségeket a pénzügyi előadó nem kifogá-
solta.

Civil szervezetek támogatási kérelme
A Nők a Balatonért Egyesülete részére Balatona-
karattya Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 9/2015. (V. 20.) a helyi civil szervezetek, 
egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelete 
alapján 150 000 Ft összegű támogatást biztosít.
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület részére 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 9/2015. (V. 20.) a helyi civil szer-
vezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 
rendelete alapján 410 000 Ft összegű támogatást 
biztosít.
A Balatonkenese Római Katolikus Plébánia – Ma-
gyarok Nagyasszonya Katolikus Karitász részére 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 9/2015. (V. 20.) a helyi civil szer-
vezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 
rendelete alapján 65  000 Ft összegű támogatást 
biztosít.
A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület 
részére Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2015. (V. 20.) a helyi 
civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatá-
sáról szóló rendelete alapján 500 000 Ft összegű 
támogatást biztosít.
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Az Olt-Alom Állatvédő Egyesület részére Bala-
tonakarattya Község Önkormányzat Képviselő- 
testületének 9/2015. (V. 20.) a helyi civil szerve-
zetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 
rendelete alapján 50  000 Ft összegű támogatást 
biztosít.
A Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr Egye-
sület részére Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 20.) 
a helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi tá-
mogatásáról szóló rendelete alapján 1 300 000 Ft 
összegű támogatást biztosít.

Beszámoló Balatonakarattya Község közbiz-
tonsági helyzetéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Rendőrkapitányság 2020. évi be-
számolóját – Balatonakarattya település közbiz-
tonsági helyzetéről – elfogadja.

2021. június 2.

Bala Liget Kft. Balatonakarattya Koppány sor 
1. (volt VITUKI üdülő) területével kapcsolatos 
HÉSZ módosítás.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Balatonakarattya Koppány sor 

1. szám, hrsz. 3632 szám alatti ingatlan (volt 
VITUKI üdülő területe) lakó rendeltetés el-
helyezhetőségének valamint a beépíthetőség 
mértékének növelési lehetőségeire vonatkozó 
HÉSZ módosítását megalapozó munkaközi 
véleményezési tervdokumentáció tartalmával 
egyetért.

2. A képviselő-testület a HÉSZ tervezett módosí-
tása tárgyában a 2/2005. (I. 11.) Kormányren-
delet 3 számú mellékletének II. pontja szerinti 
a környezet védelméért felelős szervek véle-
ményét megkéri a környezeti vizsgálat lefoly-
tatásának, és környezeti értékelés készítésének 
szükségességének tárgyában, valamint a vé-
leményezési tervdokumentációt a 314/2012. 
kormányrendelet 9. melléklete szerinti ál-
lamigazgatási szervek részére véleményezésre 
megküldi.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a településrendezési eszközök módosításá-
nak a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerint egyszerűsített 
eljárással történő egyeztetésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére, valamint a 11/2017. 
(VIII. 16.) önkormányzati rendelet alapján a 
partnerségi eljárás megindítására.

2021. június 9.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a közművelődésről szóló 
9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletének 
megalkotása.

A Pilinszky János Általános Iskola Szülői Mun-
kaközösség elnöke által benyújtott kérelem 
megtárgyalása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonkenesei Pilinszky János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Szülői Munkaközösség elnöke – Tóth-Renczes 
Katalin – által benyújtott kérelemre, a gyermek-
napi rendezvényre 50 000 Ft összegű támogatást 
biztosít.



2021. május-június Önkormányzat

11

Jövőre nyitja meg a kapuit 
a Képzési és Szabadidőközpont Balatonakarattyán

A létesítmény várhatóan a legnagyobb helyi foglalkoztató lesz és egész éves munkalehetőségeket kínál 

2018-ban vette kezdetét a volt MÁV-üdülő terüle-
tének megújítása a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
beruházásában, amelynek fejleményeiről az Aka-
rattyai Napló többször is beszámolt. A helyszínen 
jelenleg is folyó kivitelezési munkálatok szemmel 
láthatóan is jól haladnak, így a tervek szerint a 
jövő évben megnyithatja kapuit a Képzési és Sza-
badidőközpont, amely a Balaton menti, újonnan 

épülő létesítmények között kitűnik azzal, hogy va-
lójában nem tűnik ki a környezeti adottságokhoz 
illő paramétereivel, parkosított megoldásaival. A 
Központ számos új funkcióval bővíti a település 
lehetőségeit, és további infrastrukturális fejlesz-
tések is várhatóak a beruházáshoz kapcsolódóan.
A MÁV-üdülőnek története van, amelyben új 
fejezet kezdődik
Egy bő évtizeddel ezelőttig a fákkal szegélyezett, 
szűk Koppány soron, az alagútból kiérkezve, a 

gyermeküdülő forgataga miatt kellett fékeznie az 
odahajtóknak. Néhány éve azonban már csak az 
egykori MÁV-üdülő elhanyagolt romjai adtak hírt 
a vidám nyarak emlékéről és nyújtottak szomorú 
látványt a jóval értékesebb szerepre érdemes part 
mentén. Ugyanakkor a terület a tulajdonosváltás-
sal lehetőséget kapott a teljes megújulásra és ér-
tékteremtő hasznosításra, Balatonakarattya pedig 

egy újabb, a hely adottságaihoz jól illeszkedő kép-
zési és rekreációs létesítménnyel gazdagodhat.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai 
2015-ben vásárolták meg a területet a MÁV-tól, 
azzal a szándékkal, hogy a kiváló adottságokkal 
rendelkező településre oktatási és képzési prog-
ramokat, újra gyermektáborokat, illetve szabad-
idős szolgáltatásokat hozzanak. A vízpart és a 
természet közelsége, valamint az, hogy a főváros 
kevesebb, mint egy órányi autóútra található, 



2021. május-júniusÖnkormányzat

12

ideális feltételeket teremt nemcsak a jegybanki 
munkavállalók képzéséhez, hanem akár országos 
és nemzetközi pénzügyi konferenciák megtartá-
sához is.
Fenntartható megújulás:
értékőrzés és értékteremtés
A Magaspartról letekintve tisztán kivehető te-
rület minden akarattyai polgár számára fontos 
értéket képvisel, így az építkezés a helyi értékek 
megőrzését és környezeti adottságok megóvását 

szem előtt tartva egyszerre kihívás és lehetőség 
is. Közös érdek, hogy a fenntartható megújulással 
növeljük tovább a település vonzerejét.
Az építési munkálatok eredményeképp a mintegy 
hat hektárnyi területen egy, a 21. századi elvárá-
soknak minden tekintetben megfelelő, parkosí-
tott létesítmény épül fel. A jegybank zöld prog-
ramjának szellemiségével összhangban a beru-
házásnál kiemelt figyelmet fordít a fenntartható 
építészeti megoldásokra, melyeknek keretében az 
épületek részben zöld tetőt kapnak, így az eredeti 
növényzet megtartása mellett szinte belesimul-
nak majd a tájba.
Az építkezés alatt a közúti forgalom folyamato-
san biztosított volt és biztosítva lesz a Központ 
megnyitását követően is. A kivitelezési munkála-
tok végeztével pedig a Koppány sor teljes érintett 
szakasza megújul, így az eddigieknél kényelme-
sebben válik bárki számára megközelíthetővé a 
tópart és a környező strandok.
A területről, bár kevesen tudják, a régmúltban 
is helyet adott egy romantikus hangulatú csó-

nakkikötőnek, amelynek jövőbeli fejlesztésére, 
mólószárnyakkal történő bővítésére vonatkozó 
tervei jelenleg engedélyezési szakaszban vannak. 
Amennyiben a szükséges engedélyek birtokában 
elkezdődhet az építkezéssel járó területrendezés, 
a korábban is igen nehezen megközelíthető part-
szakasz is könnyebb elérhetővé válik, a móló pe-
dig természetesen a helyben lakók, nyaralók szá-
mára is látogatható lesz.
Fontos mérföldkő Balatonakarattya életében
Az MNB Képzési és Szabadidőközpont létesíté-
sével a terület újjászületése mellett új funkciók 
és minőségi szolgáltatások jelennek meg Balato-
nakarattyán. Ezek között több olyan fejlesztés is 
helyet kap, amely természetesen nem csupán az 
idelátogatók, hanem minden helyi lakos számára 
előnyös: közparkot és játszóteret is kialakítunk, 
valamint a komplexum parkolójában elektromos 
autó töltésére is lehetőség lesz.
A létesítmény előreláthatólag a környék legna-
gyobb foglalkoztatója lesz, mely egész évben, 
stabil álláslehetőséget biztosít. A működés után 
keletkező iparűzési és idegenforgalmi adóbevétel 
pedig a település önálló gazdálkodásához biztosít 
majd kiegészítő forrásokat.

A Központ a közvetlen funkcióbővítés és a jövő-
ben kilátásba kerülő fejlesztések révén hozzájárul 
ahhoz, hogy az önálló Balatonakarattya saját ka-
raktere és turisztikai vonzereje tovább erősödjön, 
a minőségi programokat és szolgáltatásokat, va-
lamint a fenntartható megoldásokat előtérbe he-
lyezve.

Magyar Nemzeti Bank
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„A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes büszke mesék gyűjteménye, különös ma-
gyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre.” (Eötvös Károly)

A Balaton mai alakja egy mérnöki bakinak köszönhető 
1. rész

A Balaton valószínűleg minden magyar ember 
tudatában fontos helyet foglal el. Azonban a 
Balaton mai formájáról jóval kevesebben tud-
ják, hogy az egy mérnöki tévedés eredménye. 
Azt pedig valószínűleg még kevesebben, hogy 
az ehhez igénybe vett Sió csatornát még a ró-
maiak építették ki először.
A Balaton lecsapolására számos terv született az 
elmúlt századokban. Mária Terézia alatt is felme-
rült a tó kiszárítása, de a szocializmus évei alatt az 
MSZMP Veszprém megyei első titkára is felvetet-
te, hogy gazdasági okokból szüntessék meg a ta-

vat. Azonban a XIX. századi lecsapolásnak, ahol 
közel egy méterrel csökkentették a tó vízszintjét, 
egy kapitális mérnöki balfogás volt az oka. A Déli 
Vasút vonalának építésekor ugyanis a helyi viszo-
nyokat nem ismerő mérnökök egyszerűen figyel-
men kívül hagyták a tavat. Illetve nem is magát a 
tavat, hanem azt a tényt, hogy a tervezés és építés 
idején a Balaton vízszintje épp rekord alacsonyan 
állt.
A Déli Vasút mindent vitt
Mi is történt? Déli Vasút Buda-Kanizsa vonalának 
terveit – amely egy magánvasút volt, és a magyar 

A Balaton vélhetően legnagyobb kiterjedése Cholnoky Jenő szerint  
(A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei, 1918)
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vonalán túl a birodalom más részein is komoly 
hálózattal rendelkezett – 1857-ben készítették el. 
Eszerint a vonal Székesfehérvár érintésével a Ba-
laton déli partján haladva érte volna el Nagykani-
zsát. Az építkezés a következő években rendben 
le is zajlott, és 1861-ben meg is nyílt a Déli Vasút 
itteni szakasza.
Arra, hogy a Balaton mellett baj lesz, már koráb-
ban is figyelmeztették a tervezőket, állítólag helyi 
öregek is mondogatták a mérnök uraknak, hogy 
a víz magasabb szokott lenni, de azok a helyieket 
nem hallgatták meg. A sajtóban is voltak próbál-
kozások, hogy a problémára felhívják a figyelmet. 
A Vasárnapi Ujságot kereste meg valaki, aki „P.J 
vasútépítő” néven kívánta a nagyközönség elé tár-
ni a várható nehézségeket, ám a Vasárnapi Ujság 
igen sajátságos indokkal gyakorlatilag elutasította 
az írás közlését, a lapban erről csak ennyi jelent 
meg annak 1859. április 19-i számában:
Fehérvar. P. J. vasútépítő. – Kifogások a Balaton 
melletti vasút épitésmódja ellen, mellynél az illető 
mérnökök, állitólag, nem veszik tekintetbe a Bala-
ton haragos természetét s az ott lakó emberek ta-
pasztalásait. – A czikket csak ugy közölhetnék, ha 
az író bővebben megismertetne személyével, s a vá-
dak bővebben, világosabban volnának okadatolva.
Azaz, mivel a cikk írója névtelen kívánt maradni 
– ami akkor sem volt szokatlan még a magyar saj-
tóban sem –, az újság elállt a közléstől. Egy figyel-
mes beruházó fejében ennek azért meg kellett 
volna kongatnia a vészharangot, de nem történt 
semmi.
A Balaton vízszintjét ugyanis a mérnökök állan-
dónak vették, holott azt akkoriban nem igazán 
szabályozta semmi. A szárazabb években – ahogy 
az 1850-es évek végén is – a tó szintje lecsökkent, 
nagyjából a mai állapotra, de csapadékosabb 
időkben a víz felgyűlt, és a déli parton, valamit 
északon, Szigliget környékén kiöntött, és mocsár-
rá változtatta a tó környezetét. Azaz a Balatonnak 
nem volt olyan állandó alakja, vízpartja, mint 
most.
A vasútvonal ettől függetlenül 1861-ben megnyílt. 
Közben a Balaton vízszintje a nagyobb mennyi-

ségű csapadéknak köszönhetően megemelkedett, 
ami 1861-1862 telén komoly gondokat okozott, a 
hullámverés és a jég veszélyeztette a vasúti köz-
lekedést.
A hibát a Sió csatornával kellett kijavítani
Mit lehetett tenni? A vasutat elbontani és másutt, 
máshogy felépíteni nem lehetett, hiszen az iszo-
nyú költséggel járt volna. Egyszerűbb volt a Ba-
laton vízszintjét lecsökkenteni. A vasúttársaság 
szerencséjére ekkor már több balatoni szervezet is 
javasolta, hogy szabályozzák a Balaton vízszintjét.

A szabályozás ebben az esetben pedig a tó víz-
szintjének a csökkentését jelentette volna, ami a 
Déli Vasút vonalát megvédte volna a Balatontól.
A vízszint csökkenést sok Balaton környéki társa-
ság már korábban is kezdeményezte, mind-mind 
más okból, de az 1860-as évekig nem történt va-
lójában semmi.
A Balatoni Gőzhajózási Társaság a hajózási ér-
dekek, elősorban a siófoki kikötési lehetőségek 
miatt szorgalmazta a vízszint csökkentését. A 
balatoni vízszabályozási társaságok pedig azért 
támogatták az ötletet, mert azzal a tó környeze-
te, az elmocsarasodott területek szabályozhatóvá, 
beépíthetővé, valamint művelhetővé váltak volna.
A Déli Vasút gazdasági ereje, befolyása kellett ah-
hoz, hogy a munkák elkezdődjenek, és a Balaton 
vízszintjének a rendezéséről meginduljanak a tár-
gyalások, majd a munkák.

A Balaton Balatonföldvárnál 1903-ban. (Fotó: Fortepan)
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A lecsapolás mellett az állandó vízszint biztosítá-
sára is szükség volt, amire a Sió csatorna látszott a 
legalkalmasabbnak. A döntéssel egyébként a Zala 
megyei balatoni szabályozási testület nem értett 
egyet, de véleményét nem vették figyelembe.
Az 1862. augusztusi, balatonfüredi értekezleten 
azoknak, akik attól féltek, hogy a lecsapolás a 
tó végét jelenti, a szabályozás kormánybiztosa, 
 Zichy Ferenc a következőket mondta a Sürgöny 
című lap 1862. szeptember 5-i száma szerint:
Mintán időközben tapasztalni méltóztatott ö nagy-
méltósága, hogy a Balaton leszállítását a közönség 
egy része úgy értelmezi, mintha az a Balaton ta-
vának nagyrészbeni lecsapolását és az ország egyik 
békességének elrutitását foglalná magában, ezen 
aggodalom megszüntetésére határozottan és ünne-
pélyesen méltóztatott kijelenteni öméltósága, hogy 
ez mind az ö, mind a társulatok szándékától távol 
van, sőt inkább ezen szabályozás akként történen-
dik meg, hogy a haza ezen legbájolóbb vidékének 
mellék-völgyei és téréi a csúfító posványoktól meg-
mentessenek, viruló élénk kereskedelmü tájékokká 
varázsoltassanak, a mezei gazdálkodás művelésé-
nek átadassanak, a Duna a Balatonnal hajózható 
csatornával összeköttessék.
A szabályozás eszköze, a már meglévő, de eltö-
mődött Sió csatorna volt, amit még a rómaiak 

építették ki, de a középkorban tönkrement, ezért 
a Balaton felduzzadt. A csatornát valamennyi-
re 1811-ben már egyszer újraásták, sőt Széchenyi 
István azt javasolta, hogy tegyék azt hajózhatóvá, 
de ez nem volt alkalmas a Balaton vízszintjének a 
szabályozására.
Folytatjuk!

(forrás: tudas.hu, Domonkos Csaba)

 
Nyári napforduló – a leghosszabb nap

A magyar népi szokások szerint már korábban is 
fontos ünnep volt, de a kereszténység felvétele óta 
Szent Iván napjához (éjjeléhez) kötik a nyári nap-
fordulót. A legtöbb kultúrában számos ősi szokás 
kapcsolódik hozzá, megünneplésének ismét re-
neszánsza van.
A csillagászati nyár kezdete 2021-ben június 21-
én, 5 óra 33 perckor van (UT 3:33).
A nyári napforduló idején kezdődik csillagászati 
értelemben a Nyár. Ebben az időben jár a Nap az 
égbolton megtett látszólagos útján a legmagasabb 

ponton, ilyenkor a leghosszabb (Magyarországon 
közel 16 órás) a nappal, és a legrövidebb az éjsza-
ka. Ha az utóbbinak a napnyugtától napkeltéig 
tartó időszakot nevezzük, akkor az éj valamivel 
több, mint 8 óráig tart, sötétség azonban ennél 
lényegesen rövidebb ideig, nagyjából este 3/4 10 
és hajnali 3/4 4 között van. Június 21. után a Nap 
pályája ereszkedni kezd, a nappalok pedig rövi-
dülnek, igaz, eleinte csak lassan, naponta néhány 
másodperccel, perccel.

(forrás: eumet.hu)

Könyvajánló

51 megtörtént eset a századelőről. Hősök, szerel-
mek, szélhámosok az Újságmúzeum szerkesztő-
jének tollából.

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_23.
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Tudtad?

A nő útja
A dél-afrikai namíbiai Himba törzs, a gyermek 
születési idejét, nem a világba érkezésének idő-
pontjában rögzíti, vagy amikor kitalálják, hogy 
gyermeket szeretnének, hanem sokkal hamarabb. 
Attól a naptól kezdődően, amikor a gyermek szü-
letésének a vágya, az anya gondolatában megje-
lenik.
Amikor egy nő úgy dönt, hogy gyermeke lesz, egy 
fa alatt letelepszik, és teljes nyugalomba merül, 
majd addig hallgat, amíg meg nem hallja a szület-
ni kívánt gyermek dalát. Miután meghallotta ezt 
a gyerekdalt, visszatér a párjához, aki a születen-
dő gyermek apja lesz, hogy megtanítsa neki ezt a 
dalt. Majd mielőtt testileg is egymásé lennének, 
elénekelik ezt a dalt, hogy meghívják őt.
Amikor az anya áldott állapotban van, megtanít-
ja énekelni ezt a gyerekdalt a falu bábáinak és az 
idősebb nőknek. Szóval, amikor a gyermek világ-
ra jön, ezek a nők és a gyermeket körülvevő em-
berek énekelik ezt a dalt, hogy üdvözöljék őt.
Ahogy a gyermek cseperedik, a többi falusi is 
megtanulja az ő dalát. Tehát, ha a gyermek elesik 
vagy megsérül, mindig talál valakit, aki felveszi 
és elénekli neki a saját dalát. Hasonlóképpen ah-
hoz, ha a gyermek valami csodálatosat tesz, vagy 
sikeresen átjut a hagyományos törzsi szertartáso-

kon, a falusi emberek énekelik a dalát, hogy ezzel 
tiszteljék őt.
A törzsben van egy másik alkalom is, ahol a falu-
siak énekelnek a gyermekért. Ha az életében bár-
mikor rendellenes tetteket vagy társai ellen rossz 
cselekedetet követ el, akkor a személyt odahívják 
a falu központjába és a törzs tagjai köröket alkot-
nak körülötte. Ezután pedig közösen énekelik a 
dalt.
A közösség felismerte, hogy a törzs szokásaitól el-
térő viselkedés kijavítására, nem alkalmas a bün-
tetés, így a szeretettel és a személy egyéniségének 
emlékeztetésével segítenek neki. Amikor felisme-
ri a saját dalát, ráébred arra, hogy nem szeretne 
semmi rosszat tenni, ami a másiknak ártana.
És éppúgy ezt teszik az életük folyamán, mint a 
házasságban is, a dalaikat közösen éneklik.
És amikor megöregszik ez a gyermek és a halá-
los ágyán fekszik, miközben készül elhagyni ezt 
a világot, ekkorra már minden falusi ismeri az ő 
énekét és ekkor utoljára eléneklik számára az ő 
saját dalát.

forrás: Robby Bellastoria, 
Discover Africa

Családfa

Ahhoz, hogy megszülethessünk szükségünk van:
2 szülő, 4 nagyszülő, 8 dédszülő, 16 ük szülő, 32 szép nagy-
szülők, 64 penta nagyszülők, 128 nexa-nagyszülők, 256 hepta 
nagyszülők, 512 okta nagyszülők, 1024 nona nagyszülők, 2048 
deka nagyszülők. Az elmúlt 11 generáció alatt 4094 ősre van 
szükség, és mindez körülbelül 300 évvel a születésünk előtt!
Állj meg egy pillanatra és gondolkodj el... Mennyi sors, jellem, 
élet nyert és vesztett. Hálát és szeretetet kell éreznünk minden 
ősünk iránt, mert mindegyik bennünk van!

(facebook: Charisma Centrum)
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Budapest Ragtime Band 
2021. június 26. 20 óra

Nagy sikere volt június 26-án szombat este a 
Budapest Ragtime Band koncertnek. Kellemes 
időben, jó muzsikát hallottunk. A hozzáértő 
közönség visszatapsolta a zenekart. A Budapest 

Ragtime Band 1980-
ban alakult, a magyar 
tradicionális jazz-élet 
talán legpatinásabb 
együttese.
A ragtime a század-
forduló elején rend-
kívül népszerű zenei 
műfaj volt Ameriká-
ban. A régi zongo-
rakottákat porolta le 
a Budapest Ragtime 
Band, a ragtime-okat 
pedig 8-10 tagú 
együttesre hangsze-
relték át. Később a 
ragtime-ok mellé 
swing-melódiákat, 

dixieland-slágereket és virtuóz hangszerszólókat 
vettek műsorukba. Műsoraikban rendszeresen 
szerepelnek zenei feldolgozások, így például a 
magyar operett és tánczene szerzők dalainak rag-
time-os, szórakoztató a tőlük megszokott gegek-
kel tűzdelt átiratai.
Ezek az átdolgozások nagy sikert aratnak itthon 
és külföldön, valamint egy különleges és egye-
dülálló hidat képeznek a komoly és könnyűzenei 
műfaj között. A zenekart magas színvonalú hang-
szertudása, önfeledt előadásmódja és színpadi 
show-val fűszerezett koncertprogramja emelte 
Európa és a világ ismert és elismert, tradicionális 
jazzt játszó együttesei közé.
„A titok talán az, hogy hűek vagyunk a ragtime 
hagyományaihoz, abból nem engedünk. Úgy 
tűnik, szeretik a muzsikánkat, telt ház előtt ját-
szunk, s a vidéki városoktól kezdve Anglián át, 
egészen a távol-keleti koncerttermekig minden-
honnan kapunk meghívást.”

Gayer Ferenc
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Indul a villamosított üzem az észak-balatoni vasútvonalon

Az észak-balatoni vasútvonal villamosításának 
első üteme elkészült, Balatonfüred és Szabadbaty-
tyán között a Vasútvill Kft. és az R-Kord konzor-
ciuma húzta ki a drótot. A beruházás az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 
keretében, megközelítőleg huszonhárommilliárd 

forint uniós és állami támogatásból valósult meg 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megren-
delése alapján.
A történelmi próbamenet során a GYSEV Cargo 
No Planet B matricás Vectron mozdonya járta be 
a vasútvonalat Balatonfüredig.

https://iho.hu/hirek/megkezdodott-a-29-es-villamositasa-191107
https://iho.hu/hirek/megkezdodott-a-29-es-villamositasa-191107


2021. május-június Közélet

19

Kullancs-kisokos

Napjainkra mindennapossá vált, hogy a környe-
zetünkben kullanccsal találkozunk. Az egymást 
követő enyhe telek kedveztek a kullancsok elsza-
porodásának, az irtására pedig nincs engedélye-
zett, hatékony szer, így már nem csak az erdei 

sétákon, hanem a saját kertünkben is bármikor 
számítanunk kell kullancscsípésre. Rövidebb ker-
ti tartózkodás is elegendő lehet ahhoz, hogy kul-
lancsot találjunk magunkban, gyermekeinkben, 
háziállatainkban. A kullancscsípés pedig a taszító 
látványon és a helyi irritáción túl komoly beteg-
ségek kockázatával jár, tehát fontos tisztában len-
nünk a megelőzés lehetőségeivel és a kullancscsí-
pés utáni teendőkkel.

A kullancscsípés megelőzése
A kullancsok jellemzően a sűrű aljnövényzettel 
rendelkező területeken vannak jelen, ám nem 
vetik meg a kertünk vagy a strand pázsitját sem. 
A tévhittel ellentétben nem a fákról potyognak 
a gazdatestre, hanem a fűből, aljnövényzetről 
kapaszkodnak fel az áldozatra. A legbiztosabb 
védekezés a testet fedő, zárt ruházat, de védekez-
hetünk különféle kullancsriasztó eszközökkel és 
szerekkel is a csípés ellen. Kisgyermekeknek kizá-
rólag számukra is jóváhagyott szert vagy eszközt 
válasszunk. Házi kedvenceinket is érdemes kul-

lancsriasztó nyakörvvel, spot-on cseppekkel vagy 
kullancsriasztó tablettával védeni.
100%-os védelem azonban a legnagyobb körülte-
kintés mellett sem létezik, ezért érdemes az esti 
rutin részéve tenni a test alapos átnézését, külö-
nös tekintettel, a szőrrel, hajjal fedett területekre 
és a testhajlatokra. A kullancsok ugyanis elősze-
retettel bújnak meg a fedettebb testrészeken. A 
gyerekekre fordítsunk fokozott figyelmet, mert 
ők ritkán veszik észre saját magukon a kullancsot.

A kullancs eltávolítása
Kullancscsípés esetén nagyon fontos a kullancs 
mielőbbi eltávolítása. Ez minden esetben a kul-
lancs egyszerű kihúzását jelenti. A kullancsot – a 
gyakori tévhitekkel ellentétben(!) – összenyom-
ni, tekergetni, tűvel szurkálni, gyufával piszkálni, 
fertőtlenítővel vagy bármilyen más anyaggal, házi 
szerrel bekenni szigorúan tilos, az irritáció hatásá-
ra ugyanis a béltartalmát a szervezetünkbe öklen-
dezi, megsokszorozva ezzel a fertőzés kockázatát.
A kullancs eltávolítható kullancskanállal, speciá-
lis kullancs eltávolító csipesszel, keskeny fejű koz-
metikai vagy orvosi csipesszel, de akár egy cérna-
szállal is. A rendelkezésre álló eszközzel fogjuk 
meg a kullancsot a bőrünkhöz lehető legköze-
lebb, majd a csípés irányára merőlegesen, teke-
rés nélkül, lassú, egyenletes mozdulattal húz-
zuk ki a bőrből.
A legóvatosabb mozdulatok mellett is előfordul-
hat, hogy a kullancs szájszerve beszakadva a bőr-
ben marad. Ettől nem szabad megijedni, gondot 
nem okoz, nem jelent fokozott fertőzési kocká-
zatot sem. A szerveztünk néhány napon belül 
kilöki a bennragadt szájszervet. Kifejezetten 
ellenjavallt nyomkodni, tűvel vagy körömmel 
piszkálni, mert ez a csípés helyének elfertőződé-
séhez vezethet.
A csípés után néhány napig tartó bőrpír, viszke-
tés, enyhe duzzanat normális bőrreakció, nincs 
vele teendő. A csípés helyét fertőtleníteni, lera-
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gasztani, vagy bármivel kenegetni felesleges, sőt 
ellenjavallt, mert ezek a kezelések zavaróak lehet-
nek egy esetleges Lyme fertőzés tüneteinek felis-
merésében.
A kullancs okozta betegségek
A legnagyobb kockázatot a kullancs encephali-
tis, azaz a kullancs okozta vírusos agyvelőgyul-
ladás jelenti. A betegség gyakran súlyos lefolyású, 
nagy számban okoz maradandó károsodást, bé-
nulást és magas a halálos kimenetelű fertőzések 
aránya.
Megfertőződés esetén a 3. nap és a 4. hét között 
lehet számítani a betegség tüneteinek megjelené-
sére. Ezek leggyakrabban láz, fejfájás, izomfájda-

lom, szédülés, hányás. A tünetek lehetnek kezdet-
ben enyhébbek, majd később erősödőek. A mi-
előbbi szakszerű orvosi ellátás életmentő lehet!
A kullancs-encephalitis ellen célzott gyógymód 
nincs, így kiemelt jelentősége van a védőoltás-
nak, melyet célszerű a téli, kullancsmentes idő-
szakban beadatni.
A Lyme-kór kevésbé súlyos lefolyású, mégis fon-
tos betegség. Előfordulása egyre gyakoribbá válik, 
mivel Magyarország egyes területein a kullancsok 
akár 100%-a is hordozhatja a kórokozót. Szeren-
csére az esetek nagy részében a szervezet képes 

magától megbirkózni a betegséggel, ám kevésbé 
szerencsés esetben súlyos lefolyású betegség is 
kialakulhat, mely hosszan elnyúló kezelést is igé-
nyelhet. A Lyme-kór bakteriális megbetegedés. 
Védőoltás egyelőre nincs a betegség ellen, anti-
biotikummal azonban hatékonyan kezelhető.
A Lyme-fertőzés speciális tünete az úgynevezett 
Lyme-folt vagy kokárda, mely a csípést követő 2. 
naptól jelenhet meg. Ez a csípés helye körül (rit-
kábban a test más területén!) megjelenő, vörösbe 
hajló körkörös vagy ovális folt, mely legalább 
5 cm átmérőjű, mérete pedig napokon át nö-
vekszik. Lyme-folt megjelenése esetén indokolt 
mielőbb orvoshoz fordulni, hogy szükség esetén 
megkezdődhessen a célzott antibiotikum kúra, 
mellyel a betegség jól kezelhető, így a súlyosabb 
lefolyású betegség elkerülhető.
Az esetek egy részében azonban nem jelentkezik 
kokárda, ezért Lyme-kórra akkor is gyanakod-
nunk kell, ha kullancscsípést követően fejfájás, 
láz, fényérzékenység, hányinger, szédülés, szívrit-
muszavar, arcidegbénulás vagy mással nem ma-
gyarázható fáradékonyság jelentkezik. A betegség 
tünetei akár a csípést követő egy év múlva is je-
lentkezhetnek.
A kullancsok számos további betegség, például 
TIBOLA, tularémia (nyúlpestis), a kutyákra ve-
szélyes babéziózis stb. hordozói is lehetnek, ezért 
fontos, hogy olyan betegség esetén, melynek a 
tünetei legalább egy hétig fennállnak, és más 
okkal nem magyarázhatóak, gondoljunk egy 
esetleges kullancs okozta fertőzésre is. (Igaz ez 
akkor is, ha egyáltalán nem találtunk magunkban 
kullancsot, ugyanis az esetek 30%-ában a kullancs 
még azt megelőzően távozik belőlünk, mielőtt 
felfedeznénk a jelenlétét!)
Kullancscsípés esetén javasolt feljegyezni a kul-
lancscsípés idejét, és például a fagyasztóban 
megőrizni az eltávolított kullancsot, mert ezek 
segíthetik az orvost a kullancs okozta betegsé-
gek diagnózisában és a kezelésében.

dr. Kardos Zsuzsanna 
gyógyszerész

Képek forrása: Pixabay



2021. május-június Egyház

21

Hálás szívvel az akarattyai református templomról

Két évvel ezelőtt, 2019. március 9-én került sor 
Balatonakarattyán a Szabó György építész tervei 
alapján készülő református templom ünnepélyes 
alapkőletételére. Akkor a már emelkedő falak öle-
lésében gyülekeztek össze a meghívott vendégek 
és számos érdeklődő a hálaadó istentiszteletre.
2019 augusztusában pedig örömmel és Isten irán-
ti hálával adtunk hírt arról, hogy az építkezés első 
üteme befejeződött, és a kivitelező Vemévszer Kft 
által átadásra került az épület „emelt szerkezet-
kész” állapotban. Akkori írásunkat azzal zártuk, 
hogy bár a templomépítésre kapott keretünk ez-
zel ki is merült, mégis reménykedünk további tá-
mogatásban.
Azóta másfél év telt el imádkozó várakozásban. 
Ezalatt zajlott az adománygyűjtés a templom 
hangjaira, és a jószívű adakozóknak hála, sikerült 

megvásárolni egy kis templomi orgonát, amely 
jelenleg szétszedett állapotban a kenesei templom 
falainak őrzésében várja, hogy végleges otthona 
Akarattyán elkészüljön.
E céladományokból ezután is maradt 3,2 millió 
forint, amiből fedezni tudjuk majd az orgona 
összeszerelésének és felállításának a költségeit, 
továbbá egy kis harang kiöntetését és felszerel-
tetését. Ezért a templom hangjaira meghirdetett 
gyűjtést lezárjuk, és minden további beérkező tá-
mogatást az épület befejezésére fordítunk.
Istennek hála a templom építése ebben az eszten-
dőben folytatódhat, köszönhetően mind a ma-

gánszemélyek adakozásának, mind a tavaly októ-
ber végi perselyadománynak, melyet a magyaror-
szági református gyülekezetek adtak össze, mind 
pedig a költségek oroszlánrészét fedező állami 
támogatásnak. Ez utóbbi odaítélésében komoly 
szerepet játszott Matolcsy Gyöngyi polgármester 
asszony kérése és dr. Kontrát Károly államtitkár 
úr, országgyűlési képviselőnk közbenjárása.
Jó reménységünk van arra nézve, hogy a temp-
lom idén őszre – immár a Mozaik Kft. kivitele-
zésében – elkészül, talán sikerül bebútorozni, és 
kialakításra kerülhet az előtte fekvő kert is, amely 
a tervek szerint nyitott park, az idelátogatók szá-
mára hangulatos közösségi tér lesz.
Az utcáról bizonyára majd sokan megnézik vagy 
kísérik figyelemmel a munkálatokat, ahogy foko-
zatosan teljes szépségében csodálhatjuk meg ezt 
a különleges templomot, melynek egyedi alakja 
egyszerre formáz egy égből aláhulló magot és egy 
ég felé emelkedő, magból kihajtó levelet.
Ez a szép íves forma jelképezi a templom lénye-
gét: az Istentől fentről az emberi szívekbe lehulló, 
életadó Ige magját, melyből azután megszülethet 
és felnövekedhet a hit és a sokakat élő közösséggé 
kapcsoló szeretet.
Isten áldása legyen az építkezésen, készülhessen 
el az Ő dicsőségére és mindannyiunk javára!

„Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz.
Hadd teljünk be házad javaival, templomod szent-
ségével!” (Zsoltárok könyve 65,5)

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
lelkész

Támogatások eljuttathatók banki átutalással:
72900013-10001741 (Takarékbank)
Kedvezményezett:
Balatonkenesei Református Egyházközség
A közleménybe kérjük, írja be adománya célját, 
továbbá nevét és címét!
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Ünnepek a katolikus templomban

Akarattyán a katolikus templom közössége bizo-
nyára meglepődve hallgatta Miklós atya hirdeté-
sét, hogy kivételesen az első szentáldozás miséje 
és a bérmálási szentmise is Akarattyán lesz. De az 

első meglepetést aktív szervezés és közös munka 
követte.
Április 11-én hat gyermek járult első szentáldozás-
hoz egy vasárnap délelőtti szentmisén, elsősorban 
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családtagok és rokonok közössége 
előtt. A fiatalok mély személyes hit-
ről tettek tanúságot, amikor egymás 
után járultak az oltár asztalához, majd 
közösen mondtuk el a hálaadó ima 
szavait. A szentmise végén a fiatalok 
megköszönték szüleiknek, hogy el-
kísérték őket a jeles alkalomra, és a 
köszöntő szavak könnyeket csaltak a 
meghatódó emberek szemébe. A szü-
lők a mise után megköszönték Miklós 
atyának, Teréz nővérnek, Erzsébet 
nővérnek és Révfalusiné Páczelt Gab-
riella tanárnőnek a lelkiismeretes és 
odaadó felkészítést.
Május 9-én pedig a nagyobbak ün-
nepeltek, mert bérmálási szentmise 
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volt Akarattyán. Kilenc fiatal készült már 
hónapok óta a nagykorúság szentségé-
nek felvételére, melyet emeritus Dr. Márfi 
Gyula érsek atya szolgáltatott ki. Gyula ér-
seket Ambrus György, az Egyházközségi 
Képviselő Testület világi elnöke köszön-
tötte. Az ünnepi beszédje során Gyula ér-
sek kiemelte, hogy a szeretet a legnagyobb 
ajándék, melyet egymásnak adhatunk, és 
a szeretet képes gyógyítani és felemelni 
az emberi lelket az égi magasságokba. A 
fiatalok hitvalló módon és lelki komoly-
sággal járultak Gyula érsek elé a szentség 
felvételére. Az ünnepi misét, a nagykorú-
ság jelének megfelelően, egy pezsgős fo-
gadás követte a templom előtti kertben, 
ahol édes és sós finomságokkal kedveskedtünk 
az ünneplő családtagoknak. Ekkor a hálás szülők 
megköszönték Miklós atyának, Teréz nővérnek, 

Erzsébet nővérnek és Révfalusiné Páczelt Gabri-
ella tanárnőnek a sok éves szeretetet és odaadó 
szolgálatot.

Katolikus Plébánia

 
Május – Szűz Mária hónapja

Egyáltalán nem a véletlen műve, hogy Anyaszen-
tegyházunk a vitathatatlanul legszebb hónapot 
(májust), Égi Édesanyánknak szentelte. „Néked 
ajánljuk Szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát” 
énekeljük Szűz Máriát köszöntő közismert éne-
künkben. A keresztény hitletétemény Szűz Mári-
át „paradicsomkert”-nek nevezi, mert Ő mentes 
volt az áteredő bűntől, isteni beavatkozás révén. 
Vagyis Máriában az emberiség megmaradt rom-
latlannak, az Isten szeretetét befogadó és tovább-
adó tiszta embernek, akinek a látását nem ho-
mályosította el a rosszra hajló értelem és akarat. 
Mária ember volt, aki bár kísérthető, de a Sátán-
nak mindig következetesen nem-et mondott, ő 
az egyetlen emberi személy, aki soha semmilyen 
bűnt nem követett el. Ennek a teljesen bűntelen 
életének az elismerése Isten részéről Szűz Mária 
elszenderülése, amelyben azt ünnepeljük, hogy 
Mária testestől-lelkestől felvétetett a Mennybe.  

A nyugati kereszténységben Szűz Mária ünneplé-
sének kezdetei visszanyúlnak az európai országok 
szokásaihoz és hagyományaihoz. A május hónap 
általában a „virágba borulás” időszaka, amelyet 
a népek ünnepélyesen csodálatosan gazdag és 
változatos virágünnepekkel tettek kiemeltté az 
egyéb ünnepek közül. A Boldogságos Szent Szűz 
Isten legcsodálatosabb teremtménye és legszebb 
az asszonyok között, aki valóban méltó arra, hogy 
szeretettel forduljunk felé és a legmagasabb fokú 
tisztelettel illessük. Az Énekek éneke vőlegényé-
nek köszöntése méltó alapja tiszteletének: „Kelj 
föl, kedvesem, gyere, szépségem! A föld színén im-
már virágok nyílnak” (Én 2,10-12) Ilyen módon 
kapcsolódik össze a természet és a szeretet. Elő-
ször X. Alfonz (†1284), kasztíliai király kapcsolta 
össze május a hónapot Szűz Mária személyével, 
megkoronázva és énekekkel magasztalva őt. Így 
folyamatosan terjedt a májushoz kapcsolódó Má-
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ria-tisztelet. Később Rómában Néri Szent Fülöp 
(†1595) buzdította a fiatalokat, hogy májusban 
virágkoszorúkkal díszítsék a Madonna képeit, 
szobrait, valamint énekeljenek a köszöntésére, és 
jótetteikkel is fejezzék ki ragaszkodásukat Máriá-
hoz. Rengeteg kiadvány jelent meg Európa-szerte 
hangsúlyozva a Mária-tisztelet lelki jelentőségét.
A XIX. században a Szeplőtelen Fogantatás dog-
mája (1854) még inkább megerősítette a Má-
ria-tiszteletet, amelyet a pápák is jóváhagytak ta-
nításaikkal és körleveleikkel. Egyre inkább elter-
jedt, és általánossá vált az a gyakorlat, hogy május 
hónapban a Szűz Máriát tisztelő hívek eljönnek 

a templomokba a Máriát köszöntő Loretói litánia 
elvégzésére. Az általunk ismert Loretói litánia a 
Loreto városának bazilikájából lévő Szent Házból 
származik, ahol 1575-től minden szombaton elé-

nekelték, a Boldogságos Szüzet köszöntve. Ami-
kor Canisius Szent Péter 1558-ban Loreto-ban járt, 
és meghallotta ennek éneklését, feljegyezte ima-
könyvébe, és terjeszteni kezdte. VIII. Orbán pápa 
1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a kü-
lönböző templomokban készült Mária-litániákat, 
és egyetemes használatra a Loretoi litániát ren-
delte el. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megújította. 
A pápák az óta is mindig hangsúlyozták a litánia 
közös és egyéni imádkozásának jelentőségét, így 
XII. Piusz, Szent VI. Pál, valamint Szent II. János 
Pál pápák.
De nemcsak májusban emlékezünk meg a Boldog-
ságos Szűzre. Augusztusban ünnepeljük Nagy- 
 boldog asszonyt, a mennybe felvett Szűz anyát. Ez 
az ünnep azért is különleges, mert Balatonaka-
rattyán a katolikus templomnak is ez a titulusa, és 
ebben az évben augusztus 15-én vasárnap reggel 
8 órakor ünnepi misével és körmenettel tesszük 
emlékezetessé ezt a különleges napot, melyre 
mindenkit szeretettel várunk.
A Boldogságos Szűzanya a mi hatalmas égi pát-
rónánk, Mennyei Édesanyánk, köszönjük meg 
mindazt, amit értünk tett, és tesz az utolsó napig. 
Közben jár értünk, kedves gyermekeiért, akikért 
felelősséget vállalt, akiknek kristálytisztán mutat-
ja a tévedhetetlen Utat, Akit követnünk kell, az ő 
Szent Fiát, Jézus Krisztust.

Medveczky Miklós, plébános

Kicsiben a nagy?
Így a nyári szünet közepén számtalan koncert, 
előadás, fesztivál van kinn a szabadban. Nem 
véletlen, a hűs nyári esték kellemes lehetőséget 
biztosítanak mind a zene, mind az előadásokat, 
tanításokat kedvelők részére. Eljátszottam a gon-
dolattal, hogy én milyen előadást is tartanék egy 
csendes nyári estén, a finoman fodrozódó Balaton 
partján. Gondolatban elképzelem, ahogy hús-vér 
emberek életére nézve kell szólnom valami böl-
cset, szépet. Biztosan vannak közöttük gondokkal 
és problémákkal küszködő emberek. Betegek, és 

természetesen pihenő, szabadságukat töltő nya-
ralók is. Egyedülállók és családosok éppen úgy, 
ahogyan gyerekek, fiatalok, vagy éppen idősek is. 
Mindenki biztatok, hogy kapcsolódjon be ebbe a 
gondolatbeli előadásba.
Miután remegve már fent találom magam a szín-
padon, elkezdem mondandómat. Először is arról 
beszélek, hogy milyen csodás a gyöngyvirág illata 
tavasszal. Aztán arról, hogy a napokban mennyi-
re elbűvölt egy rózsabokornak a látványa, amint 
a friss esőcseppek gyöngyöztek a megnyílt szir-
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mokon. Nem volt gazdája. Útfélen volt. Mégis 
pompásan virított. Aztán azzal folytatnám, hogy 
milyen jó lenne, ha néha megállnánk megfigyelni 
a háztetőn henyélő galambokat, és elgondolkoz-
nánk azon, hogy ezek ugyan miként laknak jól 
napról napra. Majd elmondanám, hogy a minap 
leszakadt egy gomb a ruhámról, és mivel ez a 
ruha a hétköznapi viseletem, úgy a gomb keresé-
sére indultam: kihúztam a szekrényt, benéztem 
az ágy alá. Majd fél órába telt, de meglett, vissza-
varrtam és örültem.
Azt is elmesélném, hogy nemrégiben a Balaton 
parton sétáltam, és egyszerűen csak figyeltem a 
partra vetett apró kagylók, és homok sokaságát. 
Mindegyik más volt: egyik formás, letisztult, 
másik rücskös, bordázott, de mindegyik ugyan-
olyan különlegesen egyedi. Ennél a pontnál már 
talán sokan összenéznének és zavaróan forgatnák 
a szemüket. Tudom, hogy a helyzet szokatlan, 
de csak azért is folytatnám. Elmondanám, hogy 
mennyire rácsodálkoztam az Alföldön utazva 
arra, hogy abból a nagyon aprócska, kis magból, 
amit tavasszal elvetettek a szántóföldön mostanra 
bizony többkilós görögdinnye nőtt, és nem tudta 
az agyam hirtelen megemészteni ezt a csodát. Azt 
is elmondanám, hogy mennyire szeretem nézni 
a gyümölcsfákat. A terebélyes lombozatot, azt, 
miként lesz a rügyből virág, a virágból pedig gyü-
mölcs.
A naplementékről talán órák hosszát tudnék ára-
dozni, de időhiányában csak éppen megvillan-
tanám, hogy nincs annál megnyugtatóbb, mint 
amikor az ember kimegy az Alföld közepére és 

elbúcsúztatja az elmúló napot. Valamiféle ösz-
szeírást tart ilyenkor az ember a lelkében, és re-
ménységgel nyugtázza a Jóisten sok-sok ajándé-
kát. Arról is biztosan beszélnék, hogy mennyire 
hátborzongató ritmussal táncolja körbe az em-
bert a szél. Ó igen, a szél néha olyankor simogatja 
meg az ember arcát, amikor könnyek csordulnak 
ki a szeméből. Arról is beszélnék kicsit, hogy ez 
mennyire jó dolog, mert ilyenkor olyan, mintha a 
Lélek vigasztalna.
Jobb esetben talán eddig bírnák az emberek. Ki-
vételes esetben, ha nagyon türelmes hallgatóság-
ról van szó, akkor csendesen végighallgatnák egy 
álmodozó beszédét. Naiv. Túlzottan romantikus. 
Álmodozó. Elvont. Fellegekben járó. Mondanák 
ők. Nekünk receptek kellenek, meg kész üzenet, 
meg valami szívet simogató, lelket emelő, meg-
nyugtató beszéd. Ráznám a fejem. Majd megkér-
ném őket, hogy gondolkodjunk együtt. Merthogy 
mostanában csodálkoztam rá arra igazán, hogy 
egy egyszerű názáreti próféta kétezer évvel ezelőtt 
hasonlóan egyszerű példákkal látta el hallgatósá-
gát. Nem osztogatott filozófiai tételeket. Nem írt 
több ezer oldalas tanulmányokat. Nem indított 
egyetemi kurzusokat. Hanem újra és újra arra 
kérte hallgatóit, hogy járjanak nyitottabb szem-
mel. Hogy a mezei liliomokban és az aprócska 
verebekben lássák meg Isten irántuk való gond-
viselését, és a világ szépségét. Hozta a hétköznapi, 
jelentéktelenné soványodott, a rutinba keménye-
dett ember számára már-már észrevétlen apró 
csodákat: szelet, fát, virágot, juhot, ajtót, mada-
rakat, gyöngyöt, kovászt stb. Újra és újra a lehető 
legegyszerűbb illusztrációkkal mutatta be az arra 
fogékonyaknak Isten személyét, a világ és a pilla-
nat szépségét. Olyan gyönyörű tud lenni minden, 
ha nyitottak vagyunk a mindennapok apró, ki-
csiny csodáira. Ha készek tudunk lenni felfedezni 
fűben, virágban, fában, szélben, a nyugvó nap szí-
neiben, a gyermek mosolyában, a fölöttünk szál-
ló madár suhanásában Őt, a kis dolgok Istenét. 
Egyszerűen csak meg kell keresni. Jó keresgélést!

M. Erzsébet nővér
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Családias koszorúzás egy nemzeti tragédia emlékére 
Balatonakarattyán

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület szer-
vezésében június 5-én megemlékezést tartottunk 
hazánk legnagyobb történelmi tragédiájának év-
fordulóját követő napon.
A történelmet értők és ismerők szerint a világ-
történelemben nem bántak el úgy nemzettel (ez 
esetben vesztes féllel), mint velünk, magyarokkal 
a XX. század elején. Számtalan műben állítottak 
emléket a magyar történelem e drámai esemé-
nyének, igen sok irodalmi és történelmi írás szól 
erről a magyarság kárára megtörtént vérveszte-
ségről. A nemzetközi diplomácia kulisszák mö-
götti boszorkánykonyháján olyan ítéletet hoztak 
a győztes hatalmak, aminek súlyát érzékletesen 
szemléltetik Apponyi Albert gróf szavai, melye-
ket a „Védőbeszéd Trianonban” című írásában és 

élőszóban 1920. január 16-án 3 nyelven elmondott 
beszédében így említ:
„...ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, 
hogy választania kellene ennek a békének elfoga-
dása vagy elutasítása között, úgy tulajdonképpen 
arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkos-
nak lennie, nehogy megöljék.”
Vegyük csak sorra, a teljesség igénye nélkül, ki 
mindenki, a magyar irodalom legnagyobbjai is, 
mondtak gyászbeszédet ezek fölött a maradék 
négyzetkilométerek fölött, hiszen hazánk terüle-
te a történelmi letaglózás előtt a mainak (93.000 
km2) háromszorosa volt (282.000 km2). Az el-
csatolt (elrabolt) területekről származtak olyan 
irodalmi géniuszaink, mint Kosztolányi Dezső 
(Szabadka), Szabó Dezső (Kolozsvár), Tóth Ár-
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pád (Arad), Juhász Gyula (Nagyvárad). Egyszerre 
szólalt meg a felelősségtudat és a fájdalom, az er-
délyi Reményik Sándor, Áprily Lajos, Kós Károly, 
Tamási Áron, Dsida Jenő írásaiban.
Az emlékezést településünk lakosai és nyaralói 
nevében dr. Berey Attila tartotta.
Személyes szavai és gróf Apponyitól elhangzott 
védőbeszéd idézetei elgondolkodásra késztették a 
jelenlevőket. Azoknak a védőbeszédben elhang-
zott adatoknak a szikár tényei sokkolták az akkori 
magyarságot és a politikai vezetést, mint ahogy 
tették azt a koszorúzáson megjelenő, a tényeket 
ismerőkkel és nem ismerőkkel egyaránt.

Álljon itt Apponyi beszédének záró részlete:
„Még egy szempontból vehetjük figyelembe a 
népek önrendelkezésének jogát. Megkockáz-
tatható volna az az állítás, hogy talán a nemzeti 
kisebbségek jogai hatásosabban lennének bizto-
sítva az új államok területén, mint ahogyan Ma-
gyarországon voltak. Ez alkalommal nem akarok 
védőbeszédet tartani azon eljárás fölött, amelyet 
Magyarországon a nem magyar fajok állítólagos 
elnyomása tekintetében követtek. Csak annak ál-
lítására szorítkozom, hogy nagyon örülnénk, ha a 
tőlünk elszakított területeken magyar testvéreink 
ugyanazon jogoknak és előnyöknek birtokában 
lennének, amellyel Magyarország nem magyar 
ajkú polgárai bírtak.”
A beszéd elhangzása után a megjelent szerveze-
tek, egyesületek és magánszemélyek elhelyezték 
az emlékezés koszorúit és virágait az emlékkőnél. 
A megemlékezés végén elénekeltük a Himnuszt.
Ezt követően átsétáltunk a Rákóczi mellszobor-
hoz, ahol a tisztelet virágainak elhelyezése után a 
Szózat közös éneklése következett.
A két megemlékezés közötti kapcsolatot az je-
lentette, hogy mind a Rákóczi mellszobor, mind 
a Trianon Emlékkő településünk lakosainak és 
nyaraló közösségének nagyvonalú pénzbeni ado-
mányaiból valósulhatott meg.
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 

Elnöksége
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Balatonakarattyai Lábtenisz Klub hírei

Országos lábtenisz csapatbajnokság féltávjánál 
a dobogón két csapattal is képviselteti magát a 
háromszoros magyar bajnok Balatonakarattyai 
Lábtenisz Klub.

Az elmúlt három év országos lábtenisz csapatbaj-
nokság első helyezett klubja, az idei 2021-es sze-
zonban három csapatot indított a bajnokságban, 

amelyben idén az utánpótlás kapta a főszerepet. 
Három csapat indítására a női és az utánpótlás-
korú játékosok, illetve a megnövekedett érdek-

lődés következtében – az országban egyedülálló 
módon – volt lehetősége a Balatonakarattyai Láb-
tenisz Klubnak (BALK). A BALK „1”-es csapata a 
várakozásoknak megfelelően magabiztosan telje-
sít és vezeti a bajnokságot, azonban kisebb meg-
lepetésre a BALK „2”-es csapata – a bajnokság fél-
távjánál – a dobogó harmadik fokán foglal helyet, 
illetve a BALK „3” csapata a szintén az előkelő 6. 

helyen áll. A – covid okozta szigorítások folyama-
tos feloldásával párhuzamosan – márciusban raj-
tolt bajnokság most érkezett féltávhoz, a csapatok 
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megpihennek a nyárra és az új rendszer szerint 
ősszel folytatják a küzdelmet a bajnoki címért.
Az idei bajnokság különlegessége, hogy fősze-
repet kaptak a női és utánpótláskorú játékosok. 
Ez azt jelenti, hogy az alapvetően felnőtt korosz-
tálynak kiírt bajnokságban minden olyan mér-
kőzésen, ahol ifi/női játékos végig a pályán volt, 
plusz pontot kap az adott csapat. E versenykiírás 
kedvező a BALK-nak, hiszen jelenleg a lábtenisz 
ifjúsági, illetve a női magyar válogatott oszlopos 
tagjai a BALK egyesületének játékosai.
Idén negyedik éve kerül megrendezésre az ese-
ménysorozat, és ahogy minden évben, most is ki-
emelt fontosságú a BALK életében a sikeres sze-
replés, már csak presztízsből is, ugyanis az első 
három évben sikerült megnyernie a bajnokságot, 
így idén háromszoros címvédőként, újra bebizo-
nyíthatják az akarattyai játékosok, hogy a BALK a 
legerősebb csapat az országban. A győzelem ezen 
felül azért is fontos, mert így nagyobb esély van 
rá, hogy a BALK több játékost küldhet a magyar 
válogatott keretébe, egyben a – koronavírus kö-
vetkeztében – 2021 őszére halasztott, a prágai aré-
nában megrendezésre kerülő világbajnokságra.
A tavaly nyár végén megszerzett, zsinórban har-
madik bajnoki cím óta sem tétlenkedtek az egye-
sület tagjai és játékosai. Az év folyamán alapvető-

en heti egy-két edzéssel tartják magukat formá-
ban a játékosok, illetve egyfajta otthoni feladat-
ként egyéni edzésterveket követnek, azonban a 
nyár közeledte óta a BALK klub-életének köz-
pontja (Bercsényi Strand) a hagyományokhoz hí-
ven kiemelkedő szerepet tölt be a felkészülésben.
Tavasszal – szokások szerint – a sportegyesület 
vezetősége is igyekezett kihasználni az időt és 
felkészüli a nyári szezonra, amely immáron kor-
látozások nélkül még több rendezvényszervezési 
lehetőséget rejt magában. A klub elnöksége meg-
tervezte az idei versenynaptárat, amely kifüggesz-
tésre került a Bercsényi Strand hátsó bejáratánál. 
A versenyszámok között többfajta lábteniszver-
seny, valamint ping-pong, tollas, víziröpladba és 
teqball verseny is helyet kapott. A versenyszámok 
nagy része nyilvános esemény az akarattyai lako-
sok, nyaralók előtt, illetve ország verseny (profi és 
amatőr) is lebonyolításra kerül 2021. július 24-25. 
napján.

A BALK idei terve, hogy megvédje címét és meg-
szerezze a negyedik bajnoki címet, valamint, 
hogy a „2”-es számú csapat is dobogós eredményt 
érjen el.

A versenycsapat tagjai:
BALK „1”: dr. Királyvölgyi Krisztián (csapatkapi-
tány), Odnoga Mátyás, Fodor Ádám, Vaszil Dá-
niel, Vaszil Krisztián, Sipos Árpád, Szabó Bence, 
Tömböly Dávid és Izsák Anna.

BALK „2”: Dienes-Oehm Tivadar (csapatkapi-
tány), Koltai Kristóf, Fodor Balázs, Dienes-Oehm 
Barnabás, István Gábor, Sus Kameron és Vadász 
Bianka.

BALK „3”: Koltai Viktor (csapatkapitány), Szörfi 
Márk, Gergely Zoltán, Solymosi Ádám, Serfőző 
Tamás, Koltai Marcell, Szörfi Domicián, Szabó At-
tila, Vaszil Vanessza, Koltai Lilla és  Dienes-Oehm 
Dorottya.

Királyvölgyi Krisztián
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Napelem rendszerek telepítése 
továbbra is „SZALDÓ” elszámolással!

Megoldást kínálunk a június 30. után történő 
napelem rendszerek telepítésére, energetikai kor-
szerűsítés kedvező finanszírozással, továbbra is 
szaldó elszámolással!

Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztárcán-
kat és környezetünket
Talán az ipari forradalom idején fejlődött olyan 
ütemben az energiaipar, mint manapság a nap-
elemek térhódításával. Ám amíg a XIX. száza-
di modellváltás a környezet szennyezésével járt 
együtt, addig a mostani solar-rendszerek pont 
ellenkezőleg, környezetterhelés nélkül biztosít-
ják az energiát a mindennapokban. Ráadásul a 
naperőműfarmok mellett immáron könnyedén, a 
saját háztartásunkat is felszerelhetjük ilyen tech-
nológiával. A veszprémi Solar Rendszerépítő Kft. 
szakembereivel néztük meg a lehetőségeket és a 
beszédes statisztikákat.

A ’90-es évek elejéhez képest 30%-kal növekedett 
a hazai lakossági villamosenergia felhasználásá-
nak aránya, derül ki a KSH erről vezetett statiszti-
kájából, ugyanakkor sokáig ezt a megnövekedett 
energiaigényt fosszilis energiahordozókkal elégí-
tették ki, ezzel is növelve Magyarország ökológiai 
lábnyomát. A fordulópontot a 2010-es évek hoz-
ták el, amikor a magyar piacon is kezdett elterjed-
ni a napelem-technológia, ráadásul meredeken 
emelkedő görbével.
Hogy hova vezethető vissza a Napból származó 
megújuló energia térnyerése, arra Szakos Ferenc, 
a Solar Rendszerépítő Kft. ügyvezetője a számok 
nyelvén ad választ.
„Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 
5-6000 kW/h között van éves szinten. Ezt az igényt 
egy 4,5-5 kW-os rendszerrel már ki lehet váltani, 
ami 12-13 napelemet jelent a tetőn. Amikor meg-
tervezzük ezeket a rendszereket, mindig az előző 

évi fogyasztásból indulunk ki, tehát mondhatjuk 
azt is, hogy minden háztartás személyre szabott 
konstrukciót kap tőlünk, amikor belevágnak ebbe 
a beruházásba.”

A napelem-technológia kapcsán viszont van még 
néhány kérdés, ami laikusok számára ködös le-
het, de Ferenc segítségével ezekre is könnyen fény 
derül. Ilyen például az a dilemma, hogy ha felhős 
az égbolt, a napelemek működnek-e.
„Felhős és ködös időben is termelnek, igaz ilyenkor 
kisebb mennyiségben, mint ideális napos időben. 
Magyarország éghajlata egyébként kedvez a nape-
lemeknek, és mivel éves szinten nézzük a termelést, 
a nyári hónapokban bőven megtermeli azt a meny-
nyiséget, amit elvárhatunk egy ilyen berendezéstől.”
A logikát követve, szintén felmerül, mi történik, 
ha több áramot termelünk, mint amennyire ház-
tartásunknak szüksége lenne?
„A Solar Rendszerépítő Kft-nél mindig úgy tervez-
zük meg a berendezéseket, hogy az megközelítőleg 
annyi áramot termeljen, amennyi éppen fedezi a 
háztartás fogyasztását. Ha mégis többletterme-
lés van, azt az áramszolgáltató megvásárolja, ám 
számla ellenében jóval kevesebbért, már-már elha-
nyagolható összegért.”

Végül ismét barangoljunk el a számok földjé-
re! Tegyük fel, hogy régóta szeretnénk lakásunk 
kényelmét egy jakuzzival bővíteni, esetleg egy 
elektromos autó vásárlásán gondolkodunk. Egé-
szen eddig bele kellett kalkulálni azt is, hogy 
ezek a berendezések – amellett, hogy költséges 
a beszerzésük – megnövelik az áramszámlát. Vi-
szont, ha napelemekkel váltjuk ki a hálózatot, a 
villanyszámla a jövőben kikerül a családi költ-
ségvetésből, a megspórolt pénzt pedig nyugodtan 
fordíthatjuk ezekre a régen vágyott termékekre és 
működtetésükre.
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2020 tavaszán elhatároztuk, napelemet szeret-
nénk. Döntésünket költségtakarékosság és kör-
nyezettudatossági szempontok befolyásolták, 
szerettük volna a háztartásunk villamosener-
gia-felhasználását napenergiából biztosítani, va-
lamint szempont volt az is, hogy a napelemek 
segítségével a fűtési szezonban be tudjunk segí-
teni a ház hőháztartásába, alternatív fűtési mó-
dozatok alkalmazásával, minimálisra csökkentve 
ezzel a fűtési költségünket. 2020 májusában egy 
baráti ajánlást követően felvettük a kapcsolatot a 
Solar Rendszerépítő Kft.-vel. Egy gyors helyszíni 
és szakmai konzultációt követően testre szabott 
ajánlatot kaptunk a rendszer kivitelezésére. Az 
ajánlatot elfogadtuk és korrekt, precíz kivitele-
zés mellett kulcsrakész rendszert kaptunk. Az új 
technológiát 2020 júliusában élesítettük. Elége-
dettek vagyunk, a telepített rendszer azóta is ki-
fogástalanul működik. Utólag is köszönet a Solar 
Rendszerépítő Kft.-nek!

Répási Róbert, gyulafirátóti lakos

2021. június 30-ig lehet megvalósítani azokat a 
napelem-fejlesztéseket, amelyeknek az Otthonfe-
lújítási támogatási program akár 50%-át is támo-
gatja a magyar háztartásokban. Tehát már nincs 
idő ilyen jellegű fejlesztésben gondolkodunk, 

viszont mi megoldást tudunk nyújtani azoknak, 
akik erről a támogatásról lecsúsztak.
A mi általunk nyújtott megoldással 2023. decem-
ber 31-ig lehetséges napelem rendszert telepíteni 
úgy, hogy továbbra is marad az ügyfél a kedvező 
„SZALDÓ” elszámolásban.
Ezért érdemes most meghozni a döntést, amely-
ben a Solar Rendszerépítő Kft. a tervezéstől a 
megvalósításig személyesen is segít.

 
www.solar-re.hu

Függetlenség Napja
2021. augusztus 5.

Ünnepeljük együtt Akarattya függetlenségét!
Színes programok várnak minden érdeklődőt,

este a Balkán Fanatik zenél!

A rendezvény ingyenes.

http://www.solar-re.hu
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Tisztelt Polgármester Asszony!

Bobory Zoltán, akarattyai nyaralótulajdonos, a 
Vár című folyóirat főszerkesztője vagyok, Székes-
fehérvárról. Tisztemnél fogva nyitott szemmel és 
halló füllel járok mindenütt, folyóiratunkban és 
más orgánumokban is kötelességem megjelentet-
ni mindazt, amit tapasztalok a környezetemben.
Általában az emberek, akkor fognak tollat vagy 
ülnek le a számítógéphez, amikor valami visszás-
ságot tapasztalnak, vagy sérelem éri őket. A jóról 
rendszerint hallgatunk. Én nem! Minden, ami 
arra érdemes, szóvá teszem – ne csak a rosszról 
„szóljon a közélet”.
Íme: 24-én az akarattyai strandról indultunk nya-
ralónkhoz, amikor elkezdett füstölni az autóm. 
Veszélyes helyen, az emelkedő közepén le kellett 

állni, olyan mértékben kezdett füstölni motor-
házban valami. Félő volt, hogy kigyullad az autó. 
Óriási szerencsénkre arra járt az Önök munka-
társa – talán a település-felügyelet – tagja, Vági 
Gyula. Azonnal a segítségemre sietett. Nem aka-
rom részletezni: olyan példamutató, manapság 
ritkán tapasztalható segítőkészséggel, gyakorlot-
tan állt rendelkezésünkre, és végül oldotta meg 
a nagyon nehéz helyzetet, ami lenyűgöző volt az 
egész család számára. Ha ilyen munkatársai van-
nak Polgármester Asszonynak, sok sikerben lehet 
része a településnek.
Önzetlen, elismerésre méltó szolgálat volt a részé-
ről. Nagy tisztelettel gratulálok Önnek is.

Bobory Zoltán, Nap utca 13.
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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 Aka-
rattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a jövőben. 
Az Akarattyai Napló jogot formál a beérkezett képek újságunkban történő felhasz-
nálására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője nevé-
nek feltüntetésével. A képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról. Csak 
elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk lehetőség szerint legalább 5 MB mé-
retű 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 fel-
vételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják Aka-
rattya 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 
jún. 1. –  aug. 31.:
Hétfő–vasárnap: 8.00–19.00
………………………………………..
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 pa-
rancsnokság: ☎ 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 Egyesü-
let: akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020
☎ 88-656-677, 06 20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu



Balatonakarattya, Közlekedési játszótér
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