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Szeretettel köszöntök minden-
kit, mindannyiunknak boldog
új esztendőt kívánok az önálló
új településünkön.
Tájékoztatom azokat, akik még
nem értesültek róla, hogy 2015.
január 1-től Balatonfőkajár Hi-
vatalához csatlakoztunk, közös
önkor mányzati hivatalt alakí-
tunk ki és tartunk fenn Bala-

tonfőkajár Község vezetésével, Csajág és Küngös községgel.
Az ügyfélbarát kiszolgálás érdekében kirendeltségünk az
Iskola utca 7. sz. alatt, a Közösségi Házban működik.
Az építésügyi hatóság Balatonalmádiban, az okmányiroda
Bala tonalmádiban és Balatonfűzfőn talál ható, mint eddig
is. Az idáig Kenesén intézett ügyek, azaz a szociális- és
család támogatás most már Akarattyán intézendő.
Szeretnénk megtudni a civilek, a helyi alapítványok és az
egyesületek véleményét, ennek alapján jelölnénk ki a leen -
dő faluközpont helyét, amely Akarattya szíve lenne, igé-
nyes környezetben.
Röviden felsorolnám a kezdeti, 2014. évi eredményeinket:
mára kialakult kis hivatalunk személyzete, és közmunkáso-
kat is foglalkoztatunk. Sikeresen pályáztunk vissza nem térí -
tendő támogatásra, és az év utolsó napján megérkezett
Akarattya számlájára 80 millió Ft, amit az új önkormányzat
beindítására, épületekre és  tárgyi eszközökre fordíthatunk.
Stabilizáltuk a település pénzügyi helyzetét. Sikeresen pályá -
ztunk az állami támogatásra. Megvettük az ÉT-Gép házat
a templom környékén. A templomépítés kapcsán jó együtt-

működés alakul ki a katolikus egyházzal. A többi egyházzal,
hitközséggel is kapcsolatba léptünk, kapcsolatban vagyunk.
Meghoztuk Akarattya jövője érdeké ben az egyik legfonto-
sabb döntést a hivatal leválásáról, illetve a csatlakozásról.
Alakul az elképzelés a jövőbeni „építkezésről”.
Némi útkarbantartást végeztettünk az Állomás utca
környé kén, a Hársfa utcában és a Batsányi utcában – fel-
ajánlás alapján. Figyelemmel kísérjük a MÁV építkezé-
seket. A „falugondnokság” első, szép, új járműve
meg érkezett Akarattyára. Részt vettünk a karácsonyi
ünnep ségeken, többeket támogattunk (az óvodát, vala-
mint a rászorultakat élelmiszer csomagokkal és az egy-
háztól kapott konze rvek szétosztásával). A szükséges
mértékben meg kezd tük a rászorulók tűzifával történő el-
látását. Lépé seket tettünk Akarattya vagyonának növelé -
sére. Készül honlapunk, a múlt évben az Akarattyai
Napló újságunk két száma is megjelent. Itt kívánom
megjegyezni: felkérjük fogadatlan prókátorainkat, hogy
az önkormányzati anyagokat engedélyünk nélkül más-
hol, vagy más inter netes felületen ne használják fel, ne
másolják. Enge délyünk nélkül ne terjesszék újságunkat,
mi azt saját szervezésben megtesszük.
Végezetül, mint azt e rövid eredmény-felsorolás is alátá-
masztja, bíztató jelek utalnak arra, hogy Balatonakarattya
a jövőben fellendül, fejlődni fog.
A képviselő-testület nevében megköszönöm, hogy segí -
tették első lépéseinket településünk újjászületése felé. 

MATOLCSY GYÖNGYI

POLGÁRMESTER

Újévi köszöntő

Tisztelt Balatonakarattyai Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az új ön-
kormányzat most először veti ki az
adókat. Ez a befizetés már az önálló
Balatonakarattya számlájára érkezik.
Kérem Önöket, hogy amennyiben
módjukban áll, az adófizetési kötele-
zettségük szerinti összeget a 2015.
március 15-i határidő lejárta előtt szí-
veskedjenek megfizetni, ezzel is előse-

gítve a településünk finanszírozási ké-
pességét.
Segítségüket előre is köszönöm.
Számlaszámaink:
• 11748083-15827014-02440000

Balatonakarattya K.Ö. Építményadó
• 11748083-15827014-02510000

Balatonakarattya K.Ö. Telekadó
• 11748083-15827014-03090000

Balatonakarattya K.Ö. Idegenfor-
galmi adó

• 11748083-15827014-03540000
Balatonakarattya K.Ö. Iparűzési adó

• 11748083-15827014-08970000 Ba-
latonakarattya K.Ö. Gépjármű adó

MATOLCSY GYÖNGYI

POLGÁRMESTER
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Alpolgármesteri bejelentkezés
Tisztelt és Kedves Akarattyaiak!
Ezúton is szeretnék bemutat-
kozni, és gondolataimat meg-
osztani Önökkel. Többször
elhangzik a kérdés: ki vagyok, és
mi a kötődésem Akarattyához?
Röviden magamról. Házasság-
ban élek, két gyermekünk van.
Feleségem mérnök. Kislányom
– Hanna – hamarosan MSc.

gyógytornász, mester fizioterapeuta, aki főként születési
sérült kisgyerekek gyógyításában dolgozik. Fiam – Dániel
– mérnökfizikus, és igazán nem nagy szavaknak szánom,
de földünk jövőbeni energiaellátásának kutatásával foglal-
kozik a Wigner Fizikai Kutatóközpontban.
Okleveles építőmérnök, szervezőmérnök vagyok. Sok-sok
éves vállalkozói tapasztalatom mellett több éves önkor-
mányzati gyakorlattal is rendelkezem. 2007-től a Szen-
tendre Város Egészségügyi Intézményeinél dolgoztam
műszaki igazgatóként. Büszke vagyok rá, hogy Szentendre
Város Önkormányzata az Európai Unió által támogatott
projekt keretében a legmodernebb műszerekkel felszerelt,
egynapos sebészetet is magában foglaló „kis kórházat” va-
lósított meg, s ebben a SZEI részéről, mint műszaki igaz-
gató voltam a projekt felelőse. A beruházás a lakosság
megelégedésére, határidőre elkészült.
Mi a kötődésem Akarattyához? Apai nagyszüleim az
1930-as évek elején, tehát a Fürdőtelep Egyesület kialaku-
lása idején építették itt a házukat. Nagymamám ettől
kezdve az év jelentős részét Akarattyán töltötte, szőlő- és
gyümölcstermesztéssel foglalkozott. Természetesen a kap-
csolódó „melléktermékek”, a bor és a pálinka sem marad-
tak el. Anyai nagyapám építészként a háborús károk
helyreállításán dolgozott az alagút és a közúti híd újjáépí-
tésén. Születésem óta minden évben hosszú időt töltöttem
itt, diákéveimben főként a nyári hónapokat. Ezek alapján
elmondhatom, hogy nagyon sok barátom, ismerősöm van,
akikkel Akarattya az összekötő láncszem.
Hogyan, miért vettem részt a választás megszervezésében?
Az előbbiek alapján nyilvánvaló, hogy a Matolcsy családot
így Gyöngyit is régóta ismerem. Családjainkat többgenerá-
ciós barátság köti össze. Megtisztelő felkérés volt számomra
Gyöngyi és csapatának támogatása kampányszervezőként.

Örömmel vállaltam el, mert minden szempontot elemezve
és értékelve arra jutottam, hogy ez a csapat tud a legtöbbet
tenni Akarattyáért. Amint a választási eredmény mutatta, a
befektetett sok-sok munka – ismerősökkel, barátokkal foly-
tatott beszélgetés, meggyőzés – meghozta gyümölcsét.
Hogyan lettem alpolgármester? A választás igazolta vára-
kozásomat, így amikor a képviselőtestület felkért alpolgár-
mesternek vállaltam a tisztséget. Az elért eredményt erős
felhatalmazásnak érzem az alpolgármesteri teendők ellá-
tásához. Feladatom nyilvánvalóan polgármesterünk mun-
kájának segítése, a képviselő-testület szakmai munkájának
előmozdítása, kiemelve Akarattya fejlesztési stratégiájának
kidolgozását, és az abból adódó feladatok megvalósítását.
Hogyan látom a jelent? Nem szabad elfelejteni, hogy
mindössze 3 hónap telt el az új önkormányzat munkába
lépésétől. Ezalatt nagyon sok minden történt. Erről pol-
gármester asszonyunk szól a köszöntőjében. A legfonto-
sabb lépés volt szerintem a Kenesétől való elválásról hozott
gyors döntés, valamint Akarattya pénzügyi stabilitásának
elérése elsősorban az önkormányzat által elnyert központi
támogatásnak köszönhetően. Meg kell említenem, hogy
Kenese – a hírekkel ellentétben – korrekten állt hozzá az
ügyhöz. Kiemelendő még, hogy mára kialakítottuk hiva-
talunk induló személyi állományát.
Hogyan látom a jövőt? A stratégiai feladatokat én két nagy
csokorba szedem. Az egyik, egy általános, és minden tekin-
tetben szükséges település-alapfejlesztés (utak, infrastruk-
túra, szolgáltatások, önkormányzati alapfeladatok ellátása).
A másik, az adott pillanatban meglévő nagy ívű, elsősorban
az EU-s pályázati forrásokat célba vevő fejlesztések megin-
dítása, végrehajtása. Ez utóbbi csokor adja Akarattya kor-
szerű fejlődésének lehetőségét. Ennek érdekében
folyamatosan tájékozódunk, és építjük a kapcsolatokat úgy
Budapesten, mint Székesfehérváron, Almádiban, Füreden,
Veszprémben, és Főkajáron a közös önkormányzati hiva-
talban. Ez utóbbi esetén ki kell emelnem az irányunkban
megnyilvánuló rendkívüli segítőkészséget, kedvességet. 
Az előbbieket azért soroltam föl, hogy érzékeltessem,
mennyit kell „talpalni” a jövő érdekében. A felsorolás min-
den bizonnyal nőni fog. Akarattya a környező települések
összefogására számít. Célunk, hogy a balatoni turizmusba
az északi „karéj” erőteljesebben bekapcsolódjon. Akaraty-
tyának és közvetlen környezetének minden adottsága



2015. januárÖNKORMÁNYZAT

4

megvan erre. Kiemelem azt a furcsaságot az, hogy a fejlesz-
tések terén jól lemaradtunk, most előnyünkre válik. Emi-
att gyakorlatilag szinte minden pályázaton indulhatnánk
és részt vehetnénk, de erőinket jól be kell osztani! Hogy
melyik irányba haladunk, a közeljövő információi alapján
polgármesterünk vezetésével, az önkormányzat testülete
dönti el, a fő kérdésekben számítva az akarattyaiak véle-
ményére. Ez utóbbi miatt ki kell alakítanunk a megfelelő
kommunikációt. Célom, hogy a többség támogatását fo-
lyamatosan megtartsuk.
Meggyőződésem, hogy Kenesével hamarosan minden kér-
dést tisztázunk. Én haladni szeretek, méghozzá előre, meg-
fontoltan, de gyorsan. Ebbe nem fér bele a régi sérelmek
újra és újra történő felmelegítése. Azt időben kellett volna
megtenni, az az idő már elmúlt. Így a határ kérdésében ál-
láspontom egyértelmű: jogkövető magatartást kell tanú-
sítanunk, jelen esetben az ügydöntő népszavazásra és a
köztársasági elnök kihirdetésére vonatkozóan. Szükséges
a vagyonmegosztási egyeztetések, tárgyalások mielőbbi
megkezdése, de ez nem lehet akadálya az Akarattyán lévő

vagyontárgyak fejlesztésének, Akarattya általi üzemelte-
tésének, fenntartásának. Hiba lenne a késlekedés, hisz
adott esetben ez a pályázati lehetőségek meghiúsulásához
is vezethet. Józan ész szerinti cselekedetet várunk el, ami
nem akadályozza jövőbeni együttműködésünket és meg-
teremti az alapot a közös fejlesztések végrehajtásához, hi-
szen egy feladat végrehajtása sok esetben nem állhat meg
a település-táblánál.
Aktuális kérdés: a „csapadékvíz” pályázat jövője. Nem lá-
tunk tisztán. A Kenesével történt megegyezés alapján a ki-
vitelezésre új közbeszerzést írunk ki. Szeretnénk
megvalósítani a tervet, de a közbeszerzés eredményétől és
a Kenesével történő további egyeztetésektől függ, hogy
vállaljuk-e, vállalhatjuk-e a projekt megvalósítását!
Végül: most az akarattyaiak döntő többsége irányából vá-
rakozással fűszerezett türelmet és békét érzékelek. Ez sokat
segít nekem, nekünk. Köszönjük!

RÉFY IMRE

ALPOLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 2014 de -
cem berében és 2015 januárjában megtartott testületi ülé-
seinek napirendi pontjai és határozatai:

2014. december 16-i testületi ülés napirendi pontjai:
1. Balatonakarattya csatlakozása a Balatonfőkajári Közös

Önkormányzati Hivatalhoz.
2. Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntar-

tásáról szóló Megállapodás módosítása.
3. A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Ala-

pító Okiratának módosítása.

A testületi ülésen Balatonakarattya Község Önkormány-
zata csatlakozott a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati
Hivatalhoz, ezt mind a négy önkormányzat képviselő-
testü lete egyhangúlag elfogadta. A Megállapodás módo-
sítását, és az alapító Okirat módosítását is egyhangúlag
elfogadták.

2014. december 17-i rendkívüli testületi ülés napirendi
pontjai:
1. Döntés a SIÓKOM NKft-vel kötött szerződés módo-

sításáról.
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A Képviselő-testület a SIÓKOM NKft-vel kötendő 2015.
évre szóló szerződést jóváhagyta, és felhatalmazta a polgár -
mestert annak aláírására.

2015. január 21-i testületi ülés napirendi pontjai:
1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-

gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló rendelet megalkotása.

2. Döntés a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatá-
sára kapott összeg felhasználásáról.

3. Döntés a köztemető üzemeltetéséről és fenntartásáról.
4. Döntés az iskolabusz közös működtetéséről.
5. Döntés a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola közös működtetéséről.
6. Vegyes ügyek megtárgyalása.

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtését
érintő közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletter-
vezet megalkotásra került. 
A rendkívüli támogatásra kapott összegből megújítják a
falugondnokság eszközeit: járműveket, számítógépeket vá-
sárolnak. A kapott összeget előírás szerint három hónapon
belül fel kell használni. 
A temető közös fenntartását elfogadták.
Az iskolabusz működtetését elfogadták.
A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola közös működtetését nem fogadták el. 
A vegyes ügyekben megtárgyalásra került, hogy a falu-
gondnokság és a polgárőrség részére gépjárművet vásárol-
janak, ezt a testület elfogadta.
A TSZSZI megállapodás módosítása is elfogadásra került.

Csajág – csatlakozással kapcsolatos gondolatok
Tisztelettel köszöntök minden kedves akarattyait!
Csajág Község Önkormányzata nevében gratulálok Bala-
tonakarattyának és vezetőinek a település önálló ságához.
Örömömre szolgál, hogy Balatonakarattya Képviselő-tes-
tülete a döntése értelmében érdemesnek talált bennünket
arra, hogy a 2013. január 1. óta működő közös hivatalunk-
hoz, a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz
csatlakozzon. Ezek szerint azok az alapelvek, amelyek sze-
rint hivatalunk működik, Balatonakarattya vezetői számára
is szimpatikusak, és ezt akár működésünk pozitív visszajel-
zéseként is értékelhetjük. Alapelveinket a három település:
Bala tonfőkajár, Csajág és Küngös testületei által közösen
meghatározott gondolatok alapján rögzítettük a megálla-
podásban 2012 decemberében. Az együttműködés fő alap-
pillérei: településeink teljes egyenjogúsága és partnersége.

A megállapodás legfontosabb elve, hogy mindegyik tele-
pülés maga szedi be adóit, maga rendelkezik saját forrásai
felett, sem ebbe, és semmi másba nem szól bele a többi te-
lepülés. A helyi ügyek nagy részét mindegyik település
helyben intézi, a lakosoknak így nem kell utazniuk. Ezen
a megállapodáson kismértékben változtattunk Balaton-
akarattya csatlakozásakor, így már négyen alkotunk egy
közösséget itt a Balaton keleti csücskében. Az országban
szinte egyedülálló megállapodásunk lehetőséget ad arra,
hogy együttműködésünk mind a négy település megelége -
désére szolgáljon. Bízom abban, hogy ez mindannyiunk
számára eredményes lesz!

VEREBÉLYI ZOLTÁN

CSAJÁG POLGÁRMESTERE
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Bánki Attila
Az idén lesz két éve annak,
hogy mintegy ötvenévi munka
után én is beálltam az „igazi”
nyugdíjasok sorába, és régi
álmo mat valóra váltva, saját
családi házamban, állandó
lakosként, az év nagyobbik
részét Akarattyán tölthetem.
Mint okl. mérnök és okl. köz-

gazda az újonnan választott Önkormányzatnak felajánlot-
tam szakmai segítségemet, s ennek következtében „kül-
sős”-ként a Pénzügyi és Jogi Bizott ság tagjává választottak.
Tevékenységemet a Kenesével folyamatban lévő 2014. évi
költségvetés elszámolására, és a jövő év pénzügyeinek ter-
vezésére, egyeztetésére igyekszem koncentrálni. Díjazáso-
mat teljes egészében az akarattyai templom újjáépítésére
ajánlottam fel.
Akarattya iránti olthatatlan szeretetem a háború utáni
40-es évekre nyúlik vissza, amikor még a mai Bercsényi

A Képviselő-testület kültagjainak bemutatkozása
dr. Rózsás Attila
Az emberek már több száz év óta tudják, hogy érdekeik
képviseletét személyesen nem tudják, vagy nem lehet meg -
oldani. Ennek a magyarázata nagyon egyszerű. Egyrészt
már nagyon sokan élünk a földön, másrészt az emberek
ügyei, feladatai, problémái sokszorosára nőttek. Ha a föld-
golyón élő emberek mindegyike kénytelen lenne a saját
ügyeivel külön-külön foglalkozni, az globális káoszhoz ve-
zetne. Ez a világban a sokat emlegetett globalizáció egyik
legnagyobb méretű esete lenne. Azt hiszem, ezt senki nem
akarta, és most sem akarja.
Ezért találták ki a képviselőség intézményét. A képviselő
egy közösség érdekeit képviseli akkor is, amikor nincs idő
a vélemények megismerésére.
A külső képviselőséget azért vállaltam el, mert – balaton-
akarattyai lakosként – az eddigi életpályámból, valamint
a vállalkozói világból szerzett tapasztalataimból néhányat

a település javára adhatok át,
ellenszolgáltatás nélkül. Egy
idő óta az emberek nagy része
csak magáért hajlandó ún. tár-
sadalmi tisztséget vállalni.
Úgy látom, hogy az akarattyai
lakosok bölcs döntése alapján
megválasztott Polgármester
Asszony és Testület tud is, és
akar is a települési érdekeket
mindenek elé állító képviselőként dolgozni.
A jó start befolyásolja a győzelem esélyét. Tudom, hogy a
megmérettetés Balatonakarattyán sem fog elmaradni.

DR. RÓZSÁS ATTILA

A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG KÜLTAGJA

(BALATONAKARATTYAI LAKOS)

Küngös – csatlakozással kapcsolatos gondolatok
Nagy örömömre szolgál, hogy községeink között 2015. ja-
nuár 1-jétől régi-új együttműködés alakult ki. Küngös köz-
ség lakosságának nevében mondhatom, hogy mindenkor
az összefogást, és a feladatok közös megoldását tartottuk
jóra vezető útnak. Ennek értelmében községeink és közös-
ségeink remélhetően nem csak a szoros értelemben vett
közös hivatal fenntartásában működnek majd együtt,
hanem a térség fejlődéséért folyamatosan tesznek. Ezáltal
tudjuk hatékonyan előmozdítani a Balaton keleti csücské-
nek épülését, szépülését, és vonzóvá válásának előnyeit az

itt élők boldogulására fordítani. Minél színesebb egy
együttműködés, annál több követője és tevékeny részt -
vevője tartja fontosnak fenntartását. Balatonakarattya,
Balatonfőkajár, Csajág és Küngös együttműködése
változa tos és sokrétű lehetőségeket kínál mindannyiunk
számára. Kívánom, hogy hosszú távú és gyümölcsöző le-
gyen közös munkánk.

SZABÓ GERGELY

KÜNGÖS POLGÁRMESTERE
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lejárón a tehéncsordát lehajtották itatni a strand helyén
lévő sekély vízbe. Még most is előttem van a kép, ahogy az
állatok állnak a ritkás nádassal borított vízben. Unoka -
testvé reimmel és öcsémmel felváltva jártunk fel a „Part -
aljá”-ról, biciklit tolva az akkor még Hangya, majd az
ötvenes években Népbolt, ma pedig ET nevet viselő üz-
letbe kenyérért, tejért, olajért. Felejthetetlen nyári szün-
időket töltöttem a vízparti házban, élénk gyerekek és olyan
híres, kedves emberek között, mint Márk Tivi bácsi (az
Opera ház jelmez- és díszlettervezője), Kónya Pepi bácsi (a
Csepeli Vasas és a válogatott futballis tája), vagy a legendás
Huszár bácsi, aki megmutatta, hogyan lehet szigonnyal
majd két méteres óriási harcsát fogni.
Egyetemi tanulmányaim alatt és után is kiváló barátaim-
mal, később kibővült baráti körömmel, családjainkkal
együtt tartottuk és tartjuk azt a szüleinktől örökölt érték-
rendet, amelynek középpontjában a család, a kölcsönös
tisztelet, a munka és a keresztény világnézet áll.
A rendszeres összejöveteleinken mindig szerepelt az
Akarattyá ért tenni akarás, de meg kell vallani, hogy min-

den törekvésünk – a templom újjáépítésének kivételével –
mindeddig félsiker lett, vagy kudarcba fulladt. Annál job-
ban örülünk, hogy az új Önkormányzat olyan célokat tű-
zött ki, melyekről korábban csak álmodni mertünk, és
most talán még tenni is módunk lesz Akarattya felvirágoz-
tatásáért.
Remélem, hogy megérjük azt, hogy a csendes, a családokat
összetartó, szép faluközponttal, megújult templommal,
virágos panorámasétánnyal és ápolt közterületekkel ren-
delkező üdülőtelepülésen élvezhetjük egyszer a közösségi
élet és az öregkor szépségeit. Tekintve, hogy már a negye-
dik, sőt ötödik „akarattyás” generáció ismerkedik a hely
szellemi kisugárzásával és szépségeivel, joggal bízhatunk a
jövőben.
A következő években munkalehetőségek teremtésével
szeret nénk növelni az állandó lakosok számát, és elérni azt,
hogy egyre több fiatal család találja meg boldogulását
közsé günkben. E célok elérése érdekében kérjük a lakosság
szíves támogatását.

Györgydeákné Takács Hajnalka
Életem az utóbbi időben úgy alakult, hogy csaknem hat
évtizedes „balatonkenesei lét” után, három éve felváltva
élek Akarattyán, ill. Kenesén. Azzal együtt, hogy szívből
üdvözlöm Akarattya önállósulását, mely vélhetően lát-
ványos fejlődést von majd maga után, én ezt az eddig
egy, mostantól két csodálatos települést, ahol évtizedek
óta élek, egyformán szeretem! Így szoktam meg, és na-
gyon szerencsésnek érzem magam, hogy éppen itt élhe-
tek. 
Tanulmányaimat Veszprémben, Budapesten és Székesfe-
hérváron végeztem, így lett belőlem 1974-re német-ma-
gyar nyelvű országos idegenvezető, kultúrmunka szervező,
és szakképzett könyvtáros. Három évvel ezelőtti nyugdíja -
zásomig valamennyi munkahelyemen olyan munkát
végez tem, ahol mindhárom tevékenységet egyszerre foly -
tathattam, s ezek remekül kiegészítették egymást. Mindig
azt csinálhattam, amit szeretek, amihez értek. Balatonfü-
reden a Művelődési Házban, majd a Pedagógus Üdülőben,
később a Honvéd Üdülőben, végül utolsó munkahelye-
men a kenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár
vezetőjeként is foglalkoztam idegenvezetéssel, kultúr-
munka szervezéssel.

Munkám során folyamatosan publikáltam különböző
szakmai, ill. szépirodalmi fórumokon, újságokban, folyó-
iratokban, több könyv szerzője, ill. társszerzője voltam.
A Balatonkenesei Hírlap szerkesztő bizottsági tagja vol-
tam 2000–2010-ig, a Könyvtárosok Megyei Egyesületé-
nek vezetőségi tagja voltam 8 éven át. 2006-ban
Balatonkenesén megválasztottak önkormányzati kép -
vise lőnek, mely feladatot 2008-ig lelkesen és odaadóan
láttam el, azonban a képviselők közötti, számomra elfo-
gadhatatlan csatározások miatt lemondtam tisztségem-
ről. 
Lokálpatrióta vagyok. Megtisztelve éreztem magam, ami-
kor felkérést kaptam, vállaljam el az akarattyai képviselő-
testületben kültagként való közreműködést. Köszönöm a
bizalmat. Örömmel ajánlom fel tudásomat, tapasztalatai-
mat, mert jó érzés számomra, hogy ezzel segíthetem az
akarattyai önálló kulturális élet kialakítását.
Bízom abban, hogy e területen tudok majd segíteni az
Akarattyát remélhetőleg a régió egyik meghatározó tele -
pü lésévé emelő munkában. Ritka szerencsés természeti
adottságait kihasználva, múltját tiszteletben tartva, érté-
keit megőrizve, a három közeli településhez csatlakozás
előnyeivel élve kívánom elősegíteni fejlődését.
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Település-fenntartás
2014. december hónapban a település
fenntartásához az Ön kormányzat vásá-
rolt egy Fiat Ducato tehergépjárművet,
mellyel a tűzifa és az élelmiszercsoma-
gok kiszállításra kerültek.
Az Óvoda területének rendbetétele is

megtörtént, valamint megkezdtük de -
cember hónapban a Rákóczi-park és a
strandok zöldterületeinek rendbetételét.
Közterületeinken folyamatos a mun -
ka, több utcát helyreállítottunk
rendkí vül leromlott állapotukból.

A leg  nagyobb gondot a zöldhulladék
elhelyezése jelenti, melyet egy saját le-
rakó és feldolgozó terület kijelölésével
próbálunk megoldani. Amennyiben a
zöldhulladék-lerakó kijelö lésre kerül,
úgy jelentős tehertől szabadul meg

A választást követően a Képviselő-tes-
tület határozatának értelmében megala-
kult a Pénzügyi és Jogi Bizottság.
Elnöke dr. Imrédy Szabolcs, tagjai
dr. Détár Bianka és külsőként Bánki At-
tila. Bizottságunk – annak ellenére,
hogy működésének sem a tárgyi, sem
pedig a személyi feltételei egyáltalán
nem voltak adottak – azonnal munká-
hoz látott. A legfontosabb feladatokra
már készültünk a Kenesétől kapott elő-
zetes adatok és információk, valamint
saját programunk alapján. Ezek a felada-
tok – amelyek közül többnek a megol-
dása folyamatban van, a többségét pedig
már eredményes tárgyalások során tel-
jesítettük – a következők voltak:
– Soron kívül biztosítani kell a köte-

lező feladatok átmeneti finanszíro-
zását egészen 2015. áprilisig,
ami kor is az első bevételekre szá-
míthatunk.

– Azonnal meg kell kezdeni a tárgyalá-
sokat Kenesével a 2014. évi költség-
vetés Akarattyát érintő bevételeinek
és kiadásainak méltányos megosztá-
sáról, és az éves tényadatok ismereté-
ben 2015. év elején el kell számolni
egymással.

– El kell érni, hogy a napi költségek
finanszírozásához Kenese a minket
jogosan megillető bevételek terhére
adjon át egy keretösszeget.

– Az Önkormányzat feladatainak el-
látásához szükséges személyi és tár-
gyi feltételek biztosítása céljából
rendkívüli támogatást kell kérni a
kormányzattól, mivel erre a célra az
újonnan létrejövő szervezet nem
rendelkezik forrással.

– El kell indítani a megalakulással
kapcsolatos kötelező adminisztratív
regisztrációkat, megszerezni a jogo-
sultságokat, megnyitni a bankszám-
lákat stb.

– December közepéig dönteni kell
arról, hogy a lehetséges partnerek
közül kivel kössünk megállapodást
közös önkormányzati hivatal alakí-
tásáról és fenntartásáról – jövőbeni
érdekeink, önállóságunk figyelem-
bevételével.

– Meg kell kezdeni a 2015. év költ-
ségvetésének kidolgozását, vala-
mint az egyeztetéseket az
Ön kor mányzat önként vállalandó
közfeladatainak forrásairól, majd
több változat megvitatása után feb-
ruár közepén elő kell terjeszteni az
elfogadásra alkalmas, tételes költ-
ségvetést.

– Különös gondot kell fordítani a
Falugondnokság mi előbbi felszere-
lésére, és a téli munkák költségeinek
(eszközök, munkabérek, külső szol-
gáltatások)  elő te remtésére.

Jóllehet, az előírt képzettséggel rendel-
kező pénzügyi munkatárs – Molnár
Róbert úr – csak január 5-től állt
munkába, elmondható, hogy a fenti
feladatok időarányos teljesítését sike-
resen megoldottuk.
Pénzügyes szemszögből nézve Főka-
járnak, mint gesztornak a kiválasztása
kölcsönösen előnyös és költségkí-
mélő. A közelmúltban létrejött, és
máris szép eredményeket felmutató
kistérségi társulás – várakozásaink
szerint – még nagyobb lehetőségek-
hez fog jutni a közös programokban,
fejlesztésekben, szolgáltatásokban
megvalósuló együttműködés során.
A működés jelenlegi finanszírozása – a
kormánytól kapott rendkívüli támoga-
tás segítségével – áprilisig megoldott,
az Önkormányzat és a Falugondnokság
részére a szükséges eszközbeszerzések
forrásai rendelkezésre állnak. A 2015.
évi költségvetés első variánsainak meg-
vitatása már folyamatban van. A leendő
faluközpont kialakítása, a közutak fej-
lesztése, a strandok rendbetétele, a hul-
ladékkezelés korszerűsítése stb. a
la kossági igényeket szolgáló ez évi ter-
veink. Megvalósításuk reális pénzügyi
alapokra építhető.

BÁNKI ATTILA

A PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁG

KÜLTAGJA

Az Önkormányzat pénzügyi feladatai, a jelenlegi helyzet
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Már a kampány során, a választá-
sokat megelőzően is nyilvánvaló
volt, hogy a majdani, új ön -
kormányzatra háruló legfonto-
sabb feladat egyfelől az új
önkormányzat gazdasági alapja-
inak meg teremtése, másfelől az
új önkor mányzatiság létre ho -
zása, amelyek közül az utóbbit
érinteném írásomban.

Elmondhatjuk, hogy a választások óta eltelt bő három hónap-
ban leraktuk az önkormányzatiság alapjait. Az alakuló ülést
követően elfogadtuk azokat a helyi rendeleteket – csak néhá-
nyat említve: adórendeletek, szociális rendeletek, helyi építési
szabályzat stb. –, amelyek az új önkormányzat működéséhez
nélkülözhetetlenek. Ezen rendeletek megalkotásával az
önkor mányzatiság jogi alapjait megteremtettük. Sikerült ki-
alakítani – jóval az egyébként rendelkezésre álló 6 hónapon
belül – a Balatonakarattyai Önkormányzat szervezetét. Jelen-
leg 4 alkalmazott intézi az önkormányzati ügyeket, ami lehe-
tővé teszi, hogy ügyeinket önállóan kezeljük, és ne kelljen más
önkormányzat hivatali apparátusára támaszkodnunk. Ez a
gyakorlati önállóság kialakításának fontos lépése volt.
Sikerült megvásárolnunk a korábbi „ÉT-GÉP” épületet,
amellyel elhárult a jogi akadály az elől, hogy Akarattyának
méltó főtere legyen.
2014 decemberében a képviselő-testület döntött arról, hogy –
mint 2000 fő alatti település – melyik közös önkormányzati hi-
vatalhoz csatlakozik. A döntést hosszas tárgyalási és egyeztetési
folyamat előzte meg, és az előzetes egyeztetések alapján reális

lehetőségként a Balatonfőkajári Közös Ön kormány zati Hiva-
talhoz történő csat lakozás, illetve Balatonkenese városhoz tör-
ténő csatlakozás lehetősége állt fenn. A döntés során több
szempontot kellett mérlegelnie a képviselő-testületnek. Első-
ként azt, hogy 2012. augusztus 5-én az akarattyai lakosok a nép-
szavazás során elsöprő többséggel arról döntöttek, hogy le
kívánnak válni Balatonkeneséről, amely döntés megítélésünk
szerint önmagában kizárta azt, hogy Balaton kenese várossal
közös önkor mányzati hivatalt tartsunk fenn. Szintén mérlegelni
kellett a kép viselő-testületnek, hogy melyik közös önkormány-
zati hivatallal történő együttműködés útján lehet megvalósítani
azt, hogy Balatonakarattya – a törvény keretei között – a lehető
legnagyobb önállóságot élvezze az önkormányzatiság területén.
Ezt a törvények adta keretek közötti, lehető legnagyobb önál-
lóságot a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalhoz
történő csatlakozás útján tudtuk megteremteni, ugyanis az érin-
tett önkormányzatok között létrejött megállapodás gyakorla-
tilag megteremtette annak a lehetőségét, hogy az akarattyaiak
szinte minden ügyet helyben, Balatonakarattyán tudnak in-
tézni. Hiszem és tudom, hogy a Balatonfőkajári Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz történő csatlakozás messzemenőkig
Balatonakarattya és lakosai érdekeit szolgálja.
Megkezdtük Balatonkenesével a vagyon és a határvonal tekin-
tetében a tárgyalásokat. Bár a határ kérdésében a képviselő-tes-
tület álláspontja változatlan, mely szerint a népszavazás által
kijelölt, és a köztársasági elnök határozatában rögzített határ-
vonaltól eltérni nem lehet. A vagyon tekintetében zajló tár-
gyalás legfontosabb része a vagyon teljes körű felmérése, és
értékének meghatározása, hiszen a vagyonmegosztás alapja a
vagyon értékének ismerete. Álláspontunk szerint mindkét

Akarattyai Önkormányzat megalakításának első lépései

településünk, hiszen úgy az Önkor-
mányzat, mint a lakosság is haszná-
latba veheti. 

A kommunális szemétszállítás folya-
matos Balatonakarattya területén,
a bejelentett problémákat jelezzük
a szolgáltató felé a zökkenőmentes
működés érdekében.
2015. januárjában újabb kistehergép-
jármű kerül megvásárlásra, segítve a te-
lepülés-fenntartás, valamint a
pol gár őrség munkáját. A település-
üzemeltetés feladatainak ellá tását
nagyban segíti az a vissza nem térí-

tendő állami támogatás, amit települé-
sünk december végén kapott, és amely
lehetőséget ad a szükséges eszközök
beszerzésére. A gép- és eszközbeszerzé-
seket nagy gondossággal, számos ár-
ajánlat átvizsgálása után, a testület
jóváhagyásával bonyolítjuk le.
Célunk, hogy Balatonakarattya terü-
lete szép, rendezett legyen!

ROZS PÉTER
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település elemi érdeke, hogy ne egy évekig tartó bírósági eljárás
eredményeképpen jöjjön létre a vagyonmegosztás, hanem a
két település egyező akarattal megállapodásra tudjon jutni.
E szándék első lépése, hogy a két önkormányzat közösen kíván
megbízni egy vagyonértékelő céget, értelemszerűen olyat,
amelyben mindkét érintett fél megbízik.
Összességében elmondható, hogy a kampány során tett
ígéretünkhöz híven az új önkormányzat jogi és gazdasági
alapjait az egyébként rendelkezésünkre álló 6 hónapnál

jóval korábban megteremtettük, és megvalósítottuk azt az
ígéretünket is, hogy olyan önkormányzatot hozunk létre,
amely lehetővé teszi, hogy az akarattyaiak és a nyaralók a
hivatali ügyeiket Balatonakarattyán, helyben intézhessék.
Természetszerűleg a képviselő-testületre számos jogi és
egyéb természetű feladat vár a jövőben, amelyeknek a leg-
jobb tudásunk szerint, Balatonakarattya és lakosai érdeké-
ben fogunk eleget tenni.

DR. IMRÉDY SZABOLCS

Negyedik adventi gyertyagyújtás
A karácsony előtti negyedik adventi
gyertyagyújtást a szokásos helyen,
december 21-én tartottuk.
Matolcsy Gyöngyi Polgármester Asz-
szony megnyitójában elmondta a köz-
ség jövőjével kapcsolatos gondolatait.
Csak a falu közösségével összefogva
lesz lehetőségünk eredményeket el-

érni a következő években. Beszédet
mondott Árpád Atya, melyben kife-
jezte, hogy a legszebb karácsonyi aján-
dék a békesség. Kérte a lakosokat,
hogy legyen békesség Jézus születésé-
nek napján, karácsonykor, melynek
érdekében imára hívta a jelenlevőket.
Verset hallgattunk meg. 

Óvodások is előadták műsorukat.
Ezután Árpád Atya meggyújtotta a 4.
gyertyát, majd kiosztotta a ferencesek
konzervadományát a rászorultak ré-
szére.
A forralt borról és a finom falatokról
a Hencz Familia teraszán a Spoon
vendéglő gondoskodott.

Az Öböl Televízió 1997 óta készített
híradásokat Balatonakarattyáról. A
2014-ben kötött megállapodásnak
megfele lően az Öböl TV a felvétele-
ket rendszerezetten archi válva átadta
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának. A tetemes mennyiségű
felvétel digitális formában 6 db kétré-

tegű DVD-n került átadásra, továbbá
megkaptuk a felvé teleket – esetleges
későbbi vágás érdekében – tömö -
 rítetlen (AVI) formátumban is. Bala-
tonakarattya község megalakulásától
2014. 12. 31-ig készített felvételeket
a későbbiekben még át fogjuk venni
az Öböl TV-től.

Valamennyi felvétel rendelkezésre áll
az Önkormányzat video-archívumá-
ban, másolható közösségi tulajdon
formájában. A felvételek kérésre meg-
tekinthetők és másolhatók lesznek az
Önkormányzat Iskola u. 7. sz. alatti
Közösségi Házában.

Az ÖBÖL TV felvételei Akarattyáról
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Sok biztató reménységgel indultam
útnak családommal december 24-én
reggel a tapolcai vonattal, hogy a ka-
rácsonyi szent ünnepeket úgy, mint
eddig is hosszú esztendőkön keresztül
a főváros pompás kenesei üdülőtele-
pén – melyet valóban a Balaton gyön-
gyének lehet nevezni – töltsük el.
A napok óta tartó kemény hidegtől
biztosra következtettem, hogy befa-
gyott Balatonunk lesz az ünnepekre,
és élvezni fogjuk a téli sport örömeit
a jégen. Sajnos, enyhén hullámzó
vizet láthattunk vonatunk ablakából,
s a budapesti 10–12 fokos hideg után
Kenesén már csak 1–2 fok hideget ta-
láltunk. Délutánra már annyira eny-
hült, hogy a sűrű hófelhők estére a

legpompásabb fehér takaróval lepték
be a hatalmas parkot és a háttérben
emelkedő akarattyai dombokat. Ez a
remek téli kép máris kárpótolt ben-
nünket, s a szentkarácsony estéjének
varázsát hatványozottan emelte.
Az ünnepek alatt a hóréteg megvasta-
godott, s az üdülő közönségének jó al-
kalma nyílt hosszabb-rövidebb sé tákra
a 10–12 centiméteres porhóban. Egy
kis társasággal én is útnak indultam az
akarattyai magas partok alatt Aliga
irányába, libasorban haladva a szűz-
tiszta fehérségben. Elhagyván a part-
menti néhány villát és a vasutasok
fából épült cserkészotthonát, egy ha-
talmas, feltöltött területen haladtunk
át, melyet a bencések hódítottak el a

Balaton medréből. A nagy terület
partvédőművel ellátva, bizonyára rö-
videsen villákkal népesül be. Közben
elérkeztünk az akarattyai fürdőegye-
sület strandjához, honnan aztán szer-
pentin úton az akarattyai villák között
tértünk vissza otthonunkba. Ez az út-
szakasz a Kenese-Aliga közötti útnak
körülbelül egyharmada.
Hosszú ideje, mióta a Balatont járom,
útban a somogyi partok felé, sóvá-
rogva néztem Aliga-Világos tájáról a
vonatablakból azokat a magas part-
szakadékokat, melyek Aliga és Kenese
között messze darabon világítanak.
A fent említett útszakaszt már régeb-
ben ismertem, de azon túl titokzatos
volt előttem minden. Hiába kérde-

Heinrich Pál helytörténész gyűjtéséből

Az akarattyai partok alatt
(részlet)

Karácsony a nyugdíjasklubban
A nyugdíjasklub karácsonyi ünnepséget tartott az óvodá-
sok közreműködésével a Közösségi Házban.

Az ünnepségen részt vett Matolcsy Gyöngyi Polgármester
Asszony is. 
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zősködtem a fővárosi üdülőben egy-
szerű munkásemberektől: el lehet-e
menni Aligára? Vállvonogatással csak
annyit kaptam, hogy igen, az erdőben
valahogy eljuthatni Aligára.
Végre – ha jól emlékszem – 1935 nya-
rán, amikor a Balaton vízállása alacsony
volt, negyedmagammal nekivágtam az
útnak, mely bizony akkor elég kalan-
dosnak volt mondható. Sok helyütt a
hegyoldal bokraiba kapaszkodva, má-
sutt a Balaton kiszáradt árterületén ha-
ladva jutottunk el az aligai fürdőtelep
Kenese felé eső végéhez. Hogy mennyi
szépsége van nyáron ennek az útnak,
nem akarom részletezni, csak röviden
annyit, hogy elragadó volt. Ugyanez év
őszén, tán 1935. október elején, a Bala-
toni Kurír tárcarovatában Nagy Emil
ny. igazságügy-miniszter tollából jelent
meg erről az útról egy kis cikk. Ezt az
utat ő ugyancsak gyalog, egyik kis uno-
kájával tette meg aligai tuszkulánumá-
ból a fővárosi üdülőig.
Gyönyörűséggel ír mindkettőről, hi-
szen azt is, ezt is most fedezte fel,
pedig úgy tudom, hogy az aligai für-
dőtelep első alapítói közé tartozik ő.
Az ő kis útleírását olvasván, mintha
minden sora az én lelkemből fakadt
volna. Hiszen alig pár héttel előbb
ugyanazon élményekben volt részem
nekem is, amikor ezen a kis ősvado-
non áthaladtunk Aliga felé törtetvén.
Az ünnepek alatt újból elfogott a vágy,
vajon át tudnék-e jutni a magas partok
alatt Aligára? December 27-én reggel,
szakadó hóban vágtam neki most már
másodízben az útnak. A fent említett
útszakaszt az akarattyai fürdőegyesület
strandjáig már ismertettem. Jól járható
út, nem turistának is. A fürdőegyesület
dróttal kerítvén be kabinjait, egyéb épü-
leteit a parton, itt a bekerített rész felett
az erdőben vezet tovább az út Aliga felé.

Sajnos, közvetlen a kabinok felett uta-
mat egy hatalmas földcsuszamlás zárta
el, mely hatalmas agyagtömbjeivel ala-
pos pusztítást végzett a fürdőkabinok
között. Már visszafordulásra gondol-
tam, amikor észrevettem, hogy közvet-
lenül a magas vízpart fölött, ahol az
utat egy nagy palatetős faépület – élé-
vel az égnek állva – zárta el, valahogy
átcsúszhatok. Ez sikerült is, és utamat
a vízparton folytatva, egy pagodaszerű
új villához érkeztem, ahol földmunká-
sok töltötték a víz medrét. Innentől
kezdve meglepődve láttam, hogy Aliga
felé egy 3–4 méter széles, kényelmes,
magas úttöltés vezet éppen azon az út-
szakaszon, mely 1–2 év előtt még a leg-
nehezebben járható volt.
Itt értesültem a bencések üdülőházá-
nak házmesterétől, hogy az előbb em-
lített hatalmas földcsuszamlás ünnepek
előtt tán tíz nappal történt. Hogy mi-
lyen oknál fogva, erre is adott magyará -
zatot az én magyarom. Szerinte rejtett
forrás okozta, mely nem tudott utat
törni, átáztatta a hegyoldalt, és ez idézte
elő az omlást. Lehet, hogy igaza van, de
az is kétségtelen, hogy az ősz folyamán
nagyon sok esőt kapott a föld. Vonat-
rázkódás nem segíthette elő, hiszen a
vasút távol esik tőle.
Ami viszont gondolkodásra késztet, az
egész csuszamlási felület sűrűn fásítva
volt, s a fák a földdel együtt csúsztak
lefelé. Az bizonyos, hogy az akarattyai
fürdőegyesületnek elég gondja lesz a
hatalmas földtömeg eltakarításával, és
a kabinok kiszabadításával.
Hát az igaz, mi szegény somogyi villa -
tulajdonosok vizet, az akarattyaiak
meg földet kapnak a nyakukba. Nem
tudom, melyik a keservesebb?
Az előbb említett pagodaszerű villától
kezdve, mely Neszt Gyula tulajdona,
tulajdonképpen már a ba laton főkajári

partok húzódnak. Az általam említett
széles töltés informátorom szerint az
itteni telek-, illetőleg néhány villatu-
lajdonos áldozatkészségéből (állítólag
már balatonfői fürdőegyesület) ké-
szült. Az ő útjuk már egyenesen beve-
zet a szép aligai fürdőtelepre, melyet
másfél évtizedes Balaton-járásom után
csak két év előtt fedeztem fel, és amely
valóban érdemes a megtekintésre.
Ezzel felfedező utam véget is ért. Meg-
írtam azzal a célzattal, hogy akik nyáron
a Balatont járják, és bájos magyar ten-
gerünknek ezt a partszakaszát még nem
látták közelebbről, bátran nekivághat-
nak még nagy melegben is, mert az út
jó része árnyékban vezet. Két év óta be-
költözött most már a kultúra az aka-
rattyai és a balatonfőkajári partok alá is.
Magas hóban gázolva, kényelmesen,
másfél óráig tartott a hat kilométeres út.
Aki ezt az utat Aliga fölött megteszi,
három gyönyörűségben lesz része: ke-
resztülmegy a teljesen árnyékos, bájos
aligai fürdőtelepen, végigélvezi a ka-
jári és az akarattyai partok szépségeit,
és végül megtekintheti a 40–50 hol-
das parkban elhelyezett pompás fővá-
rosi üdülőházat.
Különösen szól ez a Balaton déli ol-
dalán nyaralóknak, mert hiszen tud-
valevő, mily nehéz innen akár hajóval
(rövid a tartózkodási idő), akár vonat-
tal (nagy kerülővel) Kenesére eljutni.

UJVÁROSY JÓZSEF

BALATONI KURIR, 1938. JANUÁR 12.
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Pontosan nem emlékezem, de valami-
kor a 70-es – 80-as évek fordulóján ta-
lálkoztunk először. Ő a Honvéd
Üdülő pénzügyi vezetője, én a Sirály
Szövetkezet műszaki vezetője voltam.
Az üdülőparancsnok – Major Zoltán
ezredes – távollétében hozzá irányí-
tottak cégünk kérésével: nevezetesen,
hogy használhassuk az üdülő sólyate-
rét egy általunk gyártott műanyag
testű 6/4 tonnás kíler prototípusának
vízrebocsátásához. A válasza igen volt,
s még hozzátette: itt élünk, egymásra
vagyunk utalva. Racionális, határozott
embert ismertem meg személyében.
Aztán sok év múltán, 1996-ban egy-
más mellé sodort bennünket az élet.
Ebben az évben kezdődtek el Aka-
rattya teljes területének csatornázási

munkálatai a lakosság széleskörű ösz-
szefogásával. Megalakítottuk a Bala-
tonkenesei Beruházó Víziközmű
Társulatot, melynek ő Ellenőrző Bi-
zottsági elnöke lett, én pedig a Társu-
lat elnöke lettem. Nem kicsiny
feladatot vállaltunk. Nélküle, Pauló
Béla bácsi nélkül, nem valósulhatott
volna meg az a hatalmas beruházás!
Óriási szervezőkészsége már az ad-
digra elkészült gázberuházások során
is megmutatkozott. Igen nagy része
van abban, hogy Akarattyán minden
házban lehet földgázt használni.
S ugyanígy tette a csatorna-beruházás-
nál is, a Társulat 2008. júniusi meg -
szűnéséig. És mindezt önzetlenül!
Eredményesen tevékenykedett a Für-
dőtelep Egyesületben is, jelen volt a

közéletben, mindig lehetett rá számí-
tani.
Racionalitásánál csak életigenlése volt
nagyobb!
A kórral – mely múlt év karácsonyán
legyőzte őt – már ekkor is küzdött.
Szépírással kezdett foglalkozni;
három megjelent regényében vissza-
tért Palóc-földi ifjúságához. A racio-
nális ember a romantikát is használta
önmaga gyógyításához. Életében,
munkájában, feladatai végzésében
mindig győztes volt! Most először ve-
szített – mi valamennyien egy nagyon
jó EMBERT, én egy jó BARÁTOT.
Isten Veled Béla Bácsi! Nyugodj bé-
kében!

ORBÁN JÓZSEF

In memoriam Béla bácsi
Pauló Béla emlékére

Sokan és sokszor írtak már a futásról.
Megpróbálom most az én példámon
keresztül népszerűsíteni ezt a szép
sportot. Kezdjük tehát velem. Én
miért futok? Azért, mert már 13 éves
korom óta futok, amikor is elkezdtem
egy gyönyörű sportágat űzni, a sífu-
tást.

A sífutást sajnos sikerült abban a hét
szűk esztendőben űznöm, amikor alig
volt hó Magyarországon, ugyanúgy,
mint mostanában. A sífutás inkább
futásból állt, mint síelésből. Abban az
időben még nem álltak rendelkezé-
sünkre hóágyúk, voltak olyan verse-
nyek, hogy teher autóval hozták át a
havat Galyatetőről a Kékesketőre,

vagy fordítva, attól függően, hogy hol
volt éppen hó, és szeneskosarakból te-
rítették szét a nyomot. Boldog idők!
A Margit-szigeten köröző sok-sok fu-
tótársam el sem tudja képzelni, hogy
sok évvel ezelőtt, a 70-es évek végén
és a 80-as években, amikor én már
nem versenyeztem, hanem hobbi
szinten űztem a mozgást, csodabogár-
nak számítottam.

Hányszor volt, hogy futás közben
akár a Margit-szigeten, akár a Norma-
fánál, furcsán néztek rám, vicces és
együgyű beszólásokat kaptam: „hova,
hova kislány, kerget a tatár?” Meg
ehhez hasonlókat, még malacságokat
is!

Futni jó!
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Miért fussunk?
Mert jót tesz az egészségnek! Szakem-
berek sora bizonygatja, hogy a mozgás,
köztük a futás, milyen jó a testünknek,
egész szervezetünknek, jótékony hatás-
sal van az egészségre.
Mert jót tesz a léleknek! Amikor
prob lémáink vannak az életben, akár
a munkahelyen, akár a családban, fu-
tással le lehet vezetni a probléma
okozta feszültséget.
Mert a legolcsóbb sport! A terep in-
gyen van, a szerelés egy nadrág, egy
póló és egy (jó!) cipő.

Hol és mikor fussunk?
Bárhol és bármikor!
A legideálisabb jó időben mozogni,
de lehet futni kánikulában, zuhogó
esőben, szélben, röpködő mínuszok-
ban, sőt még este is. És ez nem mazo-
chizmus, hanem mert lehet élvezni a
természetet, az évszakok különböző-
ségét, mert nincs egyforma nap, nincs
egyforma futás.
Lehet futni nemcsak otthon, hanem
külföldön is. A tengerparti futás cso-
dás! Olvastam egy üzletkötő hölgy-
ről, aki minden külföldi útján két
tárgyalás között elment futni. Mennyi
minden szépet láthatott! Nagyon
irigyel tem.
Futás közben lehet találkozni csaholó
vad kutyákkal, kígyó méretű hegyi
siklóval, beszólogató, gonosz embe -
rekkel. Ezeket a váratlan helyzeteket
megfelelő lélekjelenléttel akkor és ott
meg lehet oldani.

Célok?
Lehet a cél mindig egyre többet és
többet futni, lehet a cél egy távot
egyre rövidebb idő alatt megtenni.
Lehet egyedül futni, ahol én diktálom
a tempót, és csak én vagyok és a ter-

mészet. Lehet versenyeken indulni,
érezni a versengés és megmérettetés
izgalmát.
Minden futó nagy álma a maratoni
táv megtétele. Sajnos ez nekem nem
sikerült. Szerettem volna, de a testem
tiltakozott. 20 km felett mindenem
fájt, nemcsak a lábam, az ízületeim,
hanem szó szerint mindenem. Sajnos
ezért!
Irigylésre méltó az az indiai férfi,
Faudzsa Singh, aki 89 éves korában
kezdett el futni, és még 100 évesen is
lefutotta a maratont. Úristen, mi-
csoda genetika!

Monspart Sarolta
A futómozgalom Nagyasszonya,
Monspart Sarolta mondta: „A futás-
ban a legnehezebb, ( futószerelésben) át-
lépni a küszöböt.” Utána már megy
minden, mint a karikacsapás. Ha va-
laki még csak kacérkodik a futás gon-
dolatával, akkor csak ezt az egy
ne hézséget kell legyűrnie.
Monspart Saroltával még sífutó ko-
romban találkoztam. Ő kiegészítő
sportként választotta és űzte a sífutást,
természetesen ronggyá verte az egész
sífutó mezőnyt. Én egy edzésen, egy
lejtőn találkoztam vele először, én a
lejtő alján, ő a közepén. Gondoltam,
mire felér, én is ott leszek és leha-
gyom. Hát nem egészen ez történt!
Mire én felértem, ő már az egyenes
szakaszban is eltűnt a szemem elől.
Hívott minket, sífutó lányokat tájé -
kozó dó futásra is. El is mentünk egy-
két versenyre, de általában el tévedtünk,
és 5 km helyett sokszor 10 km-t bók-
lásztunk. Hiába találkoztunk szelíd
őzikékkel, csinos csíkos kis vadmala-
cokkal, abbamaradt a tájfutó karrier.
A közelmúltban már akkor találkoz-
tam vele, amikor betegsége következ-

ményeként bice-bócán futott. De fu-
tott, és ez nagyon tiszteletre méltó! 
Remélem, a fentiekből kiderült, hogy
a futás jó dolog, és főleg akkor, ha a
világ egyik legszebb pontján, az aka-
rattyai magasparton lehet űzni! 
Úgyhogy, hajrá! Soha nem késő! Lép-
jük át a küszöböt!

VENTICS ÁGNES

Nagy László:
Adjon az Isten 

Adjon az Isten 
szerencsét, 

szerelmet, forró 
kemencét, 

üres vékámba 
gabonát, 

árva kezembe 
parolát, 

lámpámba lángot, 
ne kelljen 

korán az ágyra hevernem, 
kérdésre választ 

ő küldjön, 
hogy hitem széjjel 

ne dűljön, 
adjon az Isten 

fényeket, 
temetők helyett 

életet - 
nekem a kérés 
nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha 
nem kérem.
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2014. december 13-án, Luca napján
az égiek kegyeikbe fogadták a Nyug-
díjasklub hagyományőrző disznóvá-
gását. Egy kicsit hideg volt, de szépen
sütött a nap. 
Friss akarattyai lakosok lévén, férjem-
mel elhatároztuk, hogy ellátogatunk
erre a számunkra különleges eseményre.
A cím ben szereplő második disznóvá-
gás azt jelenti, hogy nekem ez volt a má-
sodik disznóvágás élményem, ha az
elsőt lehet egyáltalán annak nevezni,
vagy egyáltalán élménynek nevezni.
Az elsőn egy 3 éves kislány kukucskál
ki az ajtórésen egy zalai tanyán, ahol
azt látja, hogy az édesapja és nagyapja
több markos férfi társaságában körbe-
fognak valamit, hangos kiabálások és
éktelen, velőtrázó sivítások közepette.
A velőtrázó sivítások most elmarad-
tak, mert mikor megérkeztünk, ak-
korra a két malacból már csak sok-sok
„disznóság” maradt.
Érkezésünkkor viszonylagos rendet-
lenség fogadott minket, de mint az ké-
sőbb kiderült, mindennek ott és akkor
az volt a helye. Előkerültek az ilyenkor
szokásos kísérő finomságok, Klári
mennyei diós és mákos bejglije, a sza-

bolcsi pálinka, a pogácsák, és a többi.
A nagy sátor alatt a férfiak serényked-
tek, itt végezték a hús darabolását, a
darálást, a töltelék készítését, a kolbász
és hurka töltését. A kolbász- és hurka-
töltés közben természetesen sikamlós
történetek és viccek röpködtek. 
Fővárosiak lévén (ott születtünk és
ott is éltünk sok-sok évig), nekünk ez
a disznóvágás nagyon nagy élményt
jelentett. Mint nem vidéki, nagyon
sok ostoba kérdést tehettem fel, mert
valaki egy idő után megkérdezte:
– Ezt Te most komolyan kérdezed?
Hát igen. Komolyan.
Még a kezembe is adták a szűzpecse-
nyét, hogy próbáljam kifúrni a tölte-
lék számára. Lehet, hogy sikerült.
A kertben a szabadtéri konyha legér-
tékesebb eszközének a kemencét talál-
tam, amibe körülbelül hat nagy tepsit
lehet betenni. Ebben sültek a finom
pecsenyék, kolbászok, hurkák. Nem
kis munka volt a tüzet állandóan élve
tartani, a tepsiket állandón ki- és be-
rámolni. Volt három tűzhely, egyik-
ben abálták a húsokat, a másikban
főtt a húsleves, a harmadikban talán
csak vizet melegítettek. Újdonság volt

számomra a bográcsban főtt toros ká-
poszta. Abból is ettünk, vittünk.
Ajánlom mindenkinek! 
Amíg ott voltunk, sokan jöttek kós-
tolásra, vásárlásra. Sajnos nem tud-
tunk végig ott maradni, mivel egy
kicsit hideg volt annak, aki nem dol-
gozott, csak bámészkodott, és a fűtő-
anyag is kezdett elillanni belőlünk.
Én csodáltam őket, jókedvűek és ked-
vesek voltak, keményen dolgoztak,
egész nap talpon voltak. Az egyszeri
tanár mondata jut eszembe róluk, aki-
nek sportosztályában úszópalánták is
tanultak: „Egy kicsit szégyellem ma -
gam, mikor 8 órakor elkezdem a taní-
tást, ők már többezer métert úsztak.”
Hát, valahogy én is így vagyok ezzel. 
Kiemelném a disznóvágás szervezésé-
nek lelkét, mozgatórugóját, Erzsikét!
Le a kalappal előtte!
Csak egyetlen apró incidens zavarta
meg az eseményeket. Egy testes úr és
felesége érkezett délután. Pecsenyét
vásároltak, és a kis házi mérlegen mért
súlyt nem találta helyesnek. (Meg-
jegyzem, ő hátulról nézte a skálát.)
Pár dekagrammot kifogásolt. Szó szót
követett. Felajánlották neki, hogy

A második disznóvágás
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Az Akarattyai Napló kará-
csonyi különszámában
meg jelent keresztrejtvény
helyes megfejtése:
„Pulykasült, mákosguba,
halászlé, mézeskalács”

A helyes megfejtést bekül-
dők: Bárdosi Imréné, Mé-
száros István és Mecs
Tamás könyvet nyertek.

    A megfejtéseket a szer-
kesztőség címére várjuk:
8172 Balatonakarattya,
Iskola u. 7.

A 2015. február 10-ig be-
érkező helyes megfejtések
közül három nyertest sor-
solunk ki, akik könyvjuta-
lomban részesülnek.

Januári
keresztrejtvény

vigye el ingyen a pecsenyét. Ő már
hajlott is volna rá, de a felesége, érez-
vén a helyzet kínosságát, kifizette. Én
dermedten néztem a jelenetet. Van
ilyen? Ez az ember nem érti az egész
rendezvény lényegét? Itt nem a kőke-

mény kapitalizmus elveiről van szó!
Meg kellett volna neki magyarázni? 
Itt van néhány nyugdíjas, keményen
dolgoznak, felelevenítve egy régi nép-
szokást, jól érzik magukat, és mi is jól
érezzük magunkat. De ő ezt nem érzi,

és nem érti. Nem is értheti. Jóízűen
megette a pecsenyéjét és elindult pár-
jával Mercedes gépkocsija felé...
Várom a harmadik disznóvágást!

VENTICS ÁGNES
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Mottó: Legyünk egészség- és környezettudatosak, mert így
jó lesz az EMBEREKNEK, és a társadalomnak is!

Kedves Olvasó!
Az Akarattyai Napló első számában tájékoztattuk Önöket
terveinkről. Azt szeretnénk, ha a Zöld Oldal című állandó
rovatban megjelenő írások erősítenék az egészség minden-
nél fontosabb tudatát.
Ezt a szezon előtti időszakot a megjelenő írásokkal arra hasz-
náljuk fel, hogy kiemelünk fogalmakat – amelyek ezt a nagyon
fontos „ÜGYET” átszövik –, és laikus szinten elemezzük,
hogy a tanulságokat az olvasó a maga javára hasznosíthassa.

Mi az egészség?
A köznapi beszédben egyik leggyakrabban használt szó az
egészség. A fogalom összetett, szinte minden embernek
van egy sajátos, egyéni értelmezése az egészségről. Minden
alkalommal beleépítjük a mondanivalónkba, pl. karácsony
és újév, de személyes ünnepeink alkalmából is. Általában
az egészség szó használatával jót akarunk, illetve jóra gon-
dolunk. Hogy mi a szó konkrét tar talma, illetve ilyenkor
mire gondolunk, azt mindenki maga tudja. Az egészség
szónak 1948 óta, azaz közel 70 éve, van egy hivatalos de-
finíciója.

Amikor az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) meg-
alapították, az egészséget a következőképpen definiálták:
„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota,
és nem csupán a betegség, vagy fogyatékosság hiánya.”

A fogalom definícióját már nem tartják elég kifejezőnek,
ezért megtörtént a fogalom kiterjesztése, amely a követ-
kező elemekből épül fel:
• biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő működése,
• lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli

alapelveink, illetve a tudat nyugalmának, és az önmagunk-
kal szembeni békének a jele,

• mentális egészség: a tiszta és következetes gondolko-
dásra való képesség,

• emocionális egészség: az érzések felismerésének, illetve
azok megfelelő kifejezésének a képessége,

• szociális egészség: másokkal való kapcsolatok kialakí-
tásának egészsége.

Tehát egy embernek legalább 5-féle egészsége van. Ezek után
felvetődik a kérdés: csak akkor vagyunk egészségesek, ha mind
az öt dimenzió egyszerre jól működik? Van ilyen állapot?
Az egészséggel kapcsolatban bölcseletek születtek, pl.:
egészség = táplálkozás, egészség = képesség

„Aki nem hajlandó időt és pénzt áldoz ni az egészségéért,
majd fizetnie kell a gyógyulásáért.”

(Sebastian Kneipp)

„Ételed legyen az orvosságod, orvosságod legyen az ételed.”
(Hippokratész)

Tény, hogy az emberek többsége 40 évig feláldozza az
egészségét, hogy pénze legyen, majd 40 évig kénytelen a
pénzét feláldozni, hogy egészsége legyen.
Ezt a szomorú helyzetet csak az egészségtudatos életfelfo-
gás módosíthatja a vidám, de alkotó élet javára.

A környezet
A környezettudatos szemlélet számos esetben tettekben is
megmutatkozik, azaz a döntést hozó ember számol azzal,
hogy tettei milyen környezeti hatásokat váltanak ki. Ilyen
pl. a szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos izzók
használata, helyi élel mi szerek fogyasztása stb. A környe-
zettudatosság azt jelenti, hogy a cselekvő ember milyen vi-
szonyban van a környezetével, vagyis a környezettel
kapcsolatos érzékenységet, tájékozottságot, és a tudatos fe -
le lős ségvállalást kifejező fogalom.
A sok elriasztó eset közül most csak egyet emelek ki, amely
a műanyagok használatával kapcsolatban jelent meg. Egy át-
lagpolgár évi 191 db műanyag zacskót nyű el, aminek egyik
folyománya az, hogy a Csendes- óceánban 15 millió km2-t
(Magyarország területének több mint 160-szorosának meg-
felelő részt) borít a zacskókból összeálló műanyagleves.
Megállapították, hogy átlagosan mindössze 15 percig hasz-
nálunk egy műanyag zacskót, aminek a lebomlása kb. 200
évig tart. A műanyagzacskók használatát már betiltották Ka-
liforniában (Los Ange les ben, San Franciskóban), Chicágó-
ban, Austinban, Seattle-ben, és a Galapagos-szigeteken.
A két fogalom – egészség és környezet – között termé-
szetes kapcsolódás van, amit Szent-Györgyi Albert pro-
fesszor a maga idejében így írt le:

Egészség és környezet
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„Testünk és környezete között egyik legfontosabb kapocs
minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környe-
zet ténylegesen bekerül testünkbe és átjárja azt. A vitami-
nok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb
tényezők egyikének számítanak. Meg vagyok győ ződve,
hogyha testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe,
amely számára a test kialakult, éppen olyan tökéletesen mű-
ködnék, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk

és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése.”

DR. RÓZSÁS ATTILA

A ROVAT SZERKESZTŐJE

A rovat tartalmával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat
és kéréseket a magroinvest@invitel.hu e-mail címre, vala-
mint a 88/483-645 fax számra szíveskedjenek küldeni.

Hirdessen Ön is az Akarattyai Naplóban!
Tel.: 88/656-677, 20/215-0870

e-mail: balatonakarattya.hivatal@gmail.com

Balatonakarattyán az Ady Endre utcában lévő
házból – költözés miatt – ingyen elvihetőek

a feleslegessé vált bútorok.
Érdeklődni 2015. február 10-ig a következő

elérhetőségen lehet: 20/345-9790
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Tisztelt akarattyai
�hobbikertészek�,

kertmûvelõk és
gazdák! 

Indítsunk egy közös
programot az

egészségünkért!

Zöldségfajtáinkat
�telepítsük�

vissza a konyha -
kertekbe

és az udvarokba.
Mi a választékot

biztosítjuk,
dönteni viszont
Önnek kell!!!

Ajánlatunk:
� zöldségek, virágok, fûszer-

és nagy magvú növények
vetõmagvai (kb. 250 fajta)

� magyar burgonya-nemesí-
tõk fajtái (10�12 fajtából
mini gumó, elit fokozat) 

� csak biológiai hatóanya-
gokat tartalmazó:

� nitrogéngyûjtõ és foszfor fel-
táró trágyák

� cellulózbontó készítmények a
komposztáláshoz

� tapadásfokozó és párolgáscsök -
kentõ ragasztóanyagok, és

� permetezõszer adalékanyagok
� biológiai eredetû levéltrágyák
� a gombás-gyökér (mikorrhí -

za) jelenséget kialakító oltó-
anyagok

Figyelem!
Előadás a biozöldség termesztésről, valamint vetőmag

értékesítés.
Helyszín:

8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Tervezett időpontok:
2015. február 03. (kedd) 17 óra
2015. február 10. (kedd) 17 óra
2015. február 17. (kedd) 17 óra

Meghívó!
Kedves akarattyai állatvédők, érdeklődők!
2015. 02. 20-án tartja a balatonkenesei Állatvédő
Egyesület a tavaszváró ülését.
Minden kedves tagunkat, állatbarátot, érdeklődőt
szeretettel várunk!
Színhely: Balatonkenese, Kultúra Háza
Időpont: 17 óra

Kerényi Ildikó
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Kedves fotózni szeretők!
Kössék össze a kellemest a hasznossal! Sétáljanak és fotózzanak minden évszakban Balatonakarattyán!

Vegyék észre a hely és a természet szépségeit, és örökítsék meg saját szemszögükből!
Részletes felhívásunkat a következő számban olvashatják!
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Balatonakarattyai ideiglenes hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u.7.
e-mail:
balatonakarattya.hivatal@gmail.com
( 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök: 9.00–16.00
péntek: 9.00–13.00

Polgármester/alpolgármester
ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ( 30/989-4302
Rendelő: ( 88/769-155 
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 8.00–9.00
Kedd: 8.00–9.00
Szerda: 8.00–9.00
Csütörtök: 8.00–9.00
Péntek: 8.00–9.00

Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd: 12.00–13.00
Csütörtök: 12.00–13.00

Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
( 88/412-104
Hétköznapokon: 16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti napo-
kon: 8.00–8.00

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Thury Vivien ( 88/491-683
Rendelési idő (előzetes bejelentkezés
alapján):
Hétfő, csütörtök: 13.00–18.00
Kedd: 8.00–13.00 Változás!
Szerda, péntek: 8.00–12.00

Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
( 88/481-283
Hétfő–péntek: 8.00–17.00

Posta
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
( 88/574-880, 30/834-7491

Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
( 30/571-1947
e-mail:
konyvtarbalatonakarattya@gmail.com
Nyitva tartás: 
Hétfő, szerda, péntek: 10.00–14.00

Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente 
( 70/436-5079
Hétfő–péntek: 17.00–19.00

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 20.
( 88/482-943

Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
( 20/950-8805, 70/379-0429

Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
( 30/330-9992

Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
( 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

Polgárőrség:
( 30/621-5871

Balatonkenese Idősek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
Nyitva tartás: 
Hétfő–péntek: 7.30–16.00

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
( 88/584-970, 88/584-971

Vízirendőrség:
Siófok
( 84/310-712

Vasútállomás: (a balatonakarattyai
vonatközlekedésről is információ itt):
( 88/481-017

EON:
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.
( 40/444-000
Műszaki hibabejelentés:
( 80/301-301

Közérdekű információk
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DRV ZRt. Ügyfélszolgálat
Siófok
( 40/240-240

Gázművek: 
Veszprém, Mártírok útja 9.
( 88/423-278

Református Lelkészi Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 13. 
( 88/481-348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 10. 
( 88/481-146

Balatonakarattya területén  közvi-
lágítási hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén
(háromnál több lámpa nem világít):
( 80/533-533

1–3 lámpa nem világít:
( 70/408-6908
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com

Polgármesteri Hivatal Balatonke-
nese:

Igazgatási Csoport és a Pénzügyi
Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00

Műszaki Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–15.30

Balatonkenesei polgármester ügyfélfo-
gadási ideje:
Kedd: 8.00–12.00

Balatonkenesei jegyző ügyfélfogadási
ideje:
Szerda: 8.00–12.00

Balatonkenesei Pénzügyi Csoportnál
a pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30–12.00  és

13.00–15.00

Balatonakarattyai Napló
Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Szerkesztőség: Közösségi Ház és Könyvtár, 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Tel.: 88/656-677, 20/215-0870 • e-mail: balatonakarattya.hivatal@gmail.com • www.balatonakarattya.hu
Felelős szerkesztő: Ránky Péter

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 is), terjeszteni, többszörözni kizárólag a kiadó előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A következő szám lapzártája: 2015. február 10.
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