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Beszélgetés Forró Zsolttal,
Balatonfőkajár polgármesterével

ÖNKORMÁNYZAT 2016. július–augusztus

– Mit kell tudni Forró Zsoltról? Me-
séljen magáról!
– Tősgyökeres kajári és megrögzött
vidéki vagyok, annak ellenére, hogy
hat évig fővárosi lakos voltam. Hi-
szek abban, hogy vidéken van az or-
szág jövője, még akkor is, ha jelenleg
a vízfej fővárosunk az ország köz-
pontja. Ha vesszük a fáradságot,
mindent meg tudunk ahhoz szer-
vezni, hogy teljes életet éljünk falun
is. Csak rajtunk múlik és lesz kultu-
rális, valamint club élet, sport, stb.
A Balaton keleti kapujában ehhez
minden megvan. Ebben hiszek.
– Mióta polgármester és hogyan tud
ilyen jól gazdálkodni?
– 1994-ben lettem polgármester, a
mostani a hatodik önkormányzati
ciklusom. Ez idő alatt voltam a Me-
gyei Területfejlesztési Tanács tagja,
a LEADER egyesület alapítója vala-
mint alelnöke, és jelenleg a Kelet-Ba-
latoni Kistérség alelnöke vagyok. Fel-
sőfokú tanulmányaimat vidékfejlesz-
tési agrármérnök szakon végeztem,
az érettségit pedig a Varga Jenő Köz-
gazdasági Szakközépiskolában sze-
reztem harminc évvel ezelőtt.

Amikor polgármester lettem, egy
csődbe ment települést örököltem te-
temes adóssággal. Akkor megtanul-
tuk a kollégákkal, mi a fontos a gaz-
dálkodás során, mire kell odafigyelni,
hogy működőképesek legyünk. Szü-
leim, nagyszüleim és az ő korosztá-
lyuk tudták és a mai napig tudják,
hogyan lehet kijönni a szerény nyug-

díjból, úgy, hogy még az unokák is
kapjanak ajándékot az ünnepeken,
de minden más is ki legyen fizetve.
Csak ennyit kell tőlük eltanulni, egy
kicsit hozzáigazítani az önkormány-
zati léptékekhez és máris működik a
falu. Tartalékolni muszáj, és addig
kell nyújtózni, ameddig a takaró ér.
– Közös hivatal vezetője...
– Ezt nem gondolnám. A közös hi-
vatal vezetője a jegyző. Egy polgár-
mester a négy közül, legfeljebb a leg-
régebbi bútordarab.

Kialakítottunk egy modellt, amiben
négy polgármester, négy falu műkö-
dik együtt, a jól felfogott érdekek
mentén. Vannak néha hangsúlybeli
véleményeltérések, de szerintem si-
keres a modell. A lényeg: önálló tele-
pülések önálló döntésekkel és gaz-
dálkodással. Persze segítjük egymást,
de ez természetes.
– Hogyan látja az elmúlt időszak
együttműködését Balatonakarattyá-
val?

– Mint új település, Balatonakarattya
a nulláról indult. Mindent újonnan
kellett és kell kialakítani. Ez még
nem ért véget. Alig másfél év erre
nem elegendő. Mindenkinek bele kell
tanulnia a munkájába, szerepébe.
Ennek ellenére jónak ítélem az ered-
ményeket. A hivatalai apparátus ren-
geteg munkát vállalt magára és sze-
rintem magas szinten, néha erőn fe-
lül teljesített ebben az időszakban.
A képviselők is beletanulnak abba,
hogy mi az önkormányzat feladata,
terveznek, dolgoznak, hosszú távon
próbálják pozícionálni Akarattyát.
Mindezt néha jelentős ellenszélben.
Az önkormányzatok, vagy épp a pol-
gármesterek közötti együttműködést
jónak ítélem meg, ahol tudunk, se-
gítünk egymásnak.
– Kenese beadta a határvonal kere-
setét. Mi a véleménye az Akarattya
és Kenese közötti osztozkodásról? 
– Beadni épp beadta a keresetet Ke-
nese, a bíróság meg elutasította. De
komolyan véve a dolgot: nem értem
a belterületi határt érintő kenesei ál-
láspontot. A belterület határa nem
lehet vita tárgya, a külterületi határ
pedig lakosságarányosan kerül kije-
lölésre. Mit lehet ezen a bíróságon
változtatni? Semmit! Csak az időt le-
het húzni.

Az egész egy kabaré. Ez az első
eset az újkori magyar demokráciá-
ban, hogy egy leváló település nem
kapja meg a területén lévő önkor-
mányzati vagyont. Kenese az első,

„Semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.” (Seneca)
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aki vitatja, hogy ami az önkormány-
zat területén van, az az adott önkor-
mányzaté. Ezt is megéltük.

A vagyon értékével kell elszámolni
az osztozkodás során, nem az egyes
vagyontárgyakkal darabra. Balaton-
akarattya nem fogja elhozni a kene-
sei Kultúra Háza székeinek negyedét,
mert az övé a közös vagyon negyede.
Ez nevetséges cirkusz csak.

Arról már nem is beszélve, hogy
egy sor fejlesztést meggátol így Ke-
nese, ami nagyon nem jó dolog.
– Milyen ítéletre számít a közigaz-
gatási tapasztalatai alapján?
– A belterületi határvonal esetében
egyértelműen elutasítják Kenese ok-
talan kísérletét. Mint mondtam csak

időhúzásra jó a próbálkozás. A va-
gyonértékelés és az ez alapján tör-
ténő elszámolás rossz esetben hosszú
évekbe telhet. Szerintem ez egyik te-
lepülésnek sem jó, de hát, mint tud-
juk, ez nem mindenkinél szempont.
– Ön szerint miben hibázik a kene-
sei polgármester? 
– Ezt nem nekem kell megítélni. Bár
nyílván van saját véleményem, de eb-
ben a kérdésben a bíróság és a kene-
sei polgárok a kompetensek. Így egy-
más után. Mindössze annyit tennék
hozzá, hogy több mint húsz év ön-
kormányzati tapasztalattal a hátam
mögött nem látom a megegyezésre
való törekvést.
– Mit tudna tanácsolni a jövőre nézve?

– Legfőképp erőt és kitartást kívá-
nok! Balatonakarattya járja a saját
útját! Keményen álljon bele a köz-
ség a vagyonmegosztásba és ne
hagyja veszni a lehetőségeket, bíz-
zon az igazában! Máshogy nem
megy. A helyiek fogjanak össze és
alakítsanak ki egy élhető falut, ön-
tudatos közösséget. Még hosszú út
áll előttük, de megéri. Minden le-
hetőség adott, hogy egy vonzó tu-
risztikai célpont legyen a mikró tér-
ség, benne meghatározó szereppel
Balatonakarattya. Legyenek büszke
akarattyaiak!
– Köszönöm a beszélgetést és to-
vábbi sok sikert kívánok!

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

2016. ÁPRILIS 27.

1./NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ BALA-
TONAKARATTYA KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI

HELYZETÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
Rendőrkapitányság 2015. évi beszá-
molóját elfogadja. 
2./NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ A POL-
GÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Pol-
gárőrség 2015. évi beszámolóját el-
fogadja. 
3./NAPIRENDI PONT: JAVASLAT A 2015.
ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉG-
REHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ JÓVÁ-
HAGYÁSÁRA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2015.
évi belső ellenőrzésről szóló beszá-
molót egyhangúlag elfogadja. 

4./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYAI

SZILFA ÓVODA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁ-
ZAT KIÍRÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonakarattyai Szilfa Óvoda intéz-
ményvezetői pályázatát kiírja. 
5./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA

3024 HRSZ-Ú INGATLANON LÉVŐ FELÉPÍT-
MÉNY ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete K & K
Építő Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy.
u. 1400/1 hrsz., képviselő: Rózsa
Krisztián) eladó, valamint Süle Gábor
Béla (8174 Balatonkenese, Petőfi S.
u. 27. szám alatti lakos) vevő közti
adásvételi szerződésben leírt vételá-
ron (3 700 000,- Ft,) és feltételek mel-
lett elővételi jogával élni kíván.
6./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA

BELTERÜLET 3534/6 HRSZ-Ú INGATLANON

LÉVŐ FELÉPÍTMÉNY ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL

DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Hor-
váthné Kupcsulák Ibolya (8151 Sza-
badbattyán, Ezerjó dűlő 4602/2
hrsz.) eladó, valamint Nagyné Fejes
Krisztina (2220 Vecsés, Vörösmarty
u. 12/A. szám alatti lakos) vevő közti
adásvételi szerződésben leírt vételá-
ron (3 100 000,- Ft,) és feltételek mel-
lett elővételi jogával élni kíván.
7./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA

BELTERÜLET 3534/6 HRSZ-Ú (KŐMŰVES

ÉTTEREM) INGATLANON LÉVŐ FELÉPÍTMÉNY

VÉTELI AJÁNLATA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonakarattya belterület 3534/6 hrsz-
ú (Kőműves Étterem) ingatlanon lévő
felépítményre - az értékbecslés alap-
ján - 2 488 000,- Ft összegű vételi
ajánlatot tesz. 

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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8./NAPIRENDI PONT: A HELYI CIVIL SZER-
VEZETEK, EGYHÁZAK PÉNZÜGYI TÁMOGA-
TÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Nők a
Balatonért Egyesület részére, a bea-
dott kérelme alapján 700 000,- Ft tá-
mogatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a bala-
tonakarattyai Balaton Kapuja Polgá-
rőr Egyesület részére, a beadott ké-
relme alapján 1 000 000,- Ft támo-
gatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete az ÖBÖL TV
Kft. részére, a beadott kérelme alapján
616 000,- Ft támogatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a bala-
tonkenesei Állatvédő Egyesület ré-
szére, a beadott kérelme alapján 80
000,- Ft támogatást biztosít. Ameny-
nyiben a következő években is támo-
gatást szeretnének kérni, úgy az
Egyesület nevében kerüljön felvételre
a Balatonakarattya név. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Für-
dőtelep Egyesület részére, 1 520 000,-
Ft támogatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a részére
a Hajdú Antal Ferences Diáksport
Egyesület részére 100 000,- Ft támo-
gatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a részére
a balatonkenesei Katolikus Karitasz
helyi csoportja részére 80 000,- Ft
támogatást biztosít. Amennyiben a
következő években is támogatást sze-
retnének kérni, úgy az Egyesület ne-
vében kerüljön felvételre a Balaton-
akarattya név.

9./NAPIRENDI PONT: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

ESZKÖZÖK VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMEN-
TÁCIÓJÁNAK ELFOGADÁSA.
1. A képviselő-testület 131/2015.

(XII.28.) számú határozatával
döntött a településrendezési esz-
közeinek módosításáról.  

2. A képviselő-testület a 132/2015.
(XII.28.) számú határozatával
döntött a módosítás tervezési
programjáról.

3. A tervezési program alapján a
Raw Development Kft. — TÁ-
JOLÓ-TERV Területrendezési Kör-
nyezetvédelmi és Közigazgatásfej-
lesztési Kft. által alkotott tervezői
konzorcium az önkormányzattal
megkötött szerződésben foglalt
határidők betartásával, a szerző-
dés szerinti tartalommal az ön-
kormányzat részére elkészítette
és átadta az alábbi tervdokumen-
tációkat:

I. Munkaközi véleményezési terv-
dokumentáció önkormányzati jó-
váhagyásra kerülő munkarészek.

II. Munkaközi véleményezési terv-
dokumentáció alátámasztó mun-
karészek

III. Munkaközi véleményezési terv-
dokumentáció környezeti értéke-
lés

4. A tervdokumentációknak a Bala-
tonfőkajári Közös Önkormányzati
Hivatal Balatonakarattyai Kiren-
deltségében történő átadásakor a
jelenlévő Matolcsy Gyöngyi pol-
gármester, Réfy Imre alpolgár-
mester, Auer Jolán településter-
vező, Dr. Nánássy Elek tanácsadó
valamint Pregitzer György pro-
jektvezető emlékeztetőt vettek fel
a 3. pontban megjelölt munka-
közi véleményezési tervdokumen-
tációkban szereplő módosítások

pontosítására.
5. A képviselő-testület a 3 pont I.-

III. szám alatt szereplő dokumen-
tumokat valamint a 4. pontban
megjelölt emlékeztetőt az egyez-
tetendő kérdésekről megismerte.

6. Az emlékezető megnevezésű do-
kumentumban két darab nyitott
kérdés szerepel, melyekkel kap-
csolatban a képviselő-testület az
alábbi álláspontot fogadja el: 

a. Az emlékeztető I.5. számon sze-
replő módosítása (leendő telepü-
lésközpont területének szabályo-
zása): 

Esze Tamás utca, Árpád utca, Mátyás
király utca, és a 71-es számú főút ál-
tal határolt terület szabályozásának
felülvizsgálata kapcsán az alábbi te-
lekméret és maximális épületmagas-
ság kerüljön szabályozásra:
    • 1000 m2 alatti telekméret esetén

4,5 m max. építménymagasság
    • 1000 – 2880 m2 közötti telekmé-

ret esetén 7,5 m max. építmény-
magasság

    • 2880 m2 feletti telekméret esetén
9,0 m max. építménymagasság 

b. Az emlékeztető II.4. számon sze-
replő módosítása (Piroska kem-
ping és a kempingtől délre lévő
egészségügyi-, szociális- és turisz-
tikai erdő): A Piroska kempingtől
délre lévő erdőterület közjóléti jel-
legének erősítése, a tervezett öko-
turisztikai fejlesztése érdekében
a területen a jelenlegi beépíthe-
tőség mértéke 0,3 %-ról 3 %-ra
kerüljön megnövelésre.

7. A képviselő-testület a határozat
3. pontjában foglalt tervdoku-
mentációkat a határozat 4. pont-
jában foglalt emlékeztető megne-
vezésű dokumentumban szereplő
módosításokkal és a határozat 6.
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pontjába foglalt pontosítással el-
fogadja és alkalmasnak nyilvá-
nítja arra, hogy azt a polgármes-
ter az önkormányzat partnerségi
együttműködés szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben fog-
laltak szerint a partnerszerveze-
teknek és a vonatkozó jogszabá-
lyok szerinti államigazgatási szer-
veknek véleményezésre meg-
küldje.

8. A képviselő-testület azzal a kérés-
sel fordul Auer Jolán felelős ter-
vezőhöz, hogy az alábbi pontosí-
tásokat a munkarészekben szíves-
kedjen megfontolni, melyek nem
érdemi, hanem fogalmazásbeli
pontosítások:

• A I. dokumentáció 2. oldalán a
megbízó helyesen Balatonaka-
rattya Község Önkormányzata

• A HÉSZ rendelet 18. oldalán a
2.§ (3) bekezdésében „Soós-hegy”
megnevezés szerepel, mely nem
balatonakarattyai terület.

• A III. dokumentáció 9. oldalán az
1.2. pontokban a közgyűlés he-
lyett képviselő-testület megneve-
zés szerepeljen.

• A III. dokumentáció 11. oldalán
szereplő 3644/1 hrsz. ingatlan
jelenleg két község területét is
érinti. Megvizsgálandó, hogy az
érintett ingatlan jogi sorsának
rendezése előtt ezt a területet
érintő módosítás végrehajtható- e.

2016. MÁJUS 25.

1./NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ A 2015.
ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2015.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatok ellátásáról szóló beszámo-
lókat elfogadja. 
2./NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ A BALA-
TONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA MŰKÖDÉ-
SÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonakarattyai Szilfa Óvoda működé-
séről szóló beszámolót elfogadja. 
3./NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ A GYER-
MEK ÉS FELNŐTT HÁZIORVOS TEVÉKENYSÉ-
GÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a gyer-
mek és felnőtt háziorvos tevékeny-
ségéről szóló beszámolót elfogadja. 
4./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA-
BALATONKENESE KÜLTERÜLETI HATÁRVO-
NAL MEGÁLLAPÍTÁSA. 
1. A képviselő-testület továbbra is
kezdeményezi a Balatonkenese Váro-
sával fennálló vitás kérdések közös
megegyezés útján történő rendezését.
A képviselő-testület ennek érdekében
ezúton kezdeményezi Balatonkenese
Város Önkormányzatával a külterü-
leti határvonal rendezését az aláb-
biak szerint: 
Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény alapján eltérő megállapodás hi-
ányában a település külterületét a
belterületi népességgel arányosan
kell megosztani. A képviselő-testület
a külterületi megosztás tekintetében
a népesség arányos megosztást te-
kinti irányadónak.
2. Azon külterületi részek, melyek a
Balaton medrében találhatók külön
megállapodás alapján kerüljenek
megosztásra. Erre irányadó megosz-
tási javaslata az önkormányzatnak
az, hogy a belterületi határvonallal
folytatódjék a külterületi határvonal,
azon a ponton, ahol a belterületi ha-

tárvonal a Balaton medrét, mint kül-
területi részt eléri, a partvonal átla-
gos vonalára merőlegesen.
3. A két település Balatonon kívüli
össz külterülete - Balatonakarattya
Község Önkormányzat létrejötte előtt
- 1710,61 hektár terület volt Bala-
tonkenese Város Önkormányzat kül-
területére tekintettel. Balatonaka-
rattya Község Önkormányzata ezen
külterület lakosságarányos megosz-
tására tesz javaslatot.
A 2015. január 01-i állapotnak meg-
felelően Balatonkenese Város Önkor-
mányzat lakosságszáma 2606 fő volt,
Balatonakarattya Község lakosság-
száma 894 fő volt, lakott külterület
nem volt. Balatonkenese Város Ön-
kormányzatát a lakosságszám ará-
nyos megosztás esetén a Balatonon
kívüli külterületből 74,45 % illeti
meg, kerekítve 75%, azaz 1282,95
hektár. Balatonakarattya Község Ön-
kormányzatát 2015.01.01-i lakosság-
szám alapján 25,55% kerekítve 25%
Balatonon kívüli külterület illeti meg,
azaz 427,65 hektár.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
jelen határozat mellékletét képező
térkép és leírás szerint javasolja a
külterület lakosságszám arányos
megosztását, a 4. pontban leírt szá-
mítások alapján.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat azzal a kéréssel fordul Ba-
latonkenese Város Önkormányzat
Képviselő-testületéhez, hogy jelen ha-
tározatba foglalt kezdeményezésről
és javaslatról mielőbb döntést szíves-
kedjen hozni.
5./NAPIRENDI PONT: A KELET-BALATONI

TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 6. SZ.
MÓDOSÍTÁSÁRÓL DÖNTÉS.
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Balatonakarattya Község Képviselő-
testülete 
1. a Kelet-Balatoni Térség Önkor-

mányzati Társulás Társulási meg-
állapodásának 6. számú módosí-
tását elfogadja,- a határozat mel-
lékletét képező tartalommal -
mely 2016. július 1. napján lép
hatályba.

2. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Társulási
megállapodás módosítását – a
társult önkormányzatok Társulási
megállapodása 6. számú módo-
sítását jóváhagyó határozat bir-
tokában – aláírja.

3. A képviselő-testület felkéri a Tár-
sulás munkaszervezeti feladatait
ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a
Társulási megállapodás módosí-
tását küldje meg a Magyar Ál-
lamkincstárnak és a megyei kor-
mányhivatalnak.

6./NAPIRENDI PONT: BALATONKENESEI

PILINSZKY JÁNOS ISKOLA KÉRELME.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
Balatonkenesei Pilinszky János Iskola
részére a balatonakarattyai gyerekek
kirándulását 52 000,- Ft összeggel
támogatja.
7./NAPIRENDI PONT: STRANDÜZEMELTETÉS

ÉS STRANDBELÉPŐ ÁRAK MEGHATÁROZÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő testülete elfo-
gadja, hogy a strandok 2016. június
11-étől 2016. augusztus 28-áig le-
gyenek nyitva. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő testülete nem fo-
gadja el, hogy a strandbelépők a
gyermekek részére 6 éves korig, és a
nyugdíjasok részére 70 év felett in-
gyenes legyen.
Balatonakarattya Község Önkor-

BERCSÉNYI STRAND JEGYÁRAK

napi jegy
ticket
karte

heti bérlet
weekly ticket
wochenkarte

havi bérlet-
monthly ticke
monatenkarte

Idény
belépő
felnőtt

Idény belépő
diák, nyugdíjas

Napi felnőtt 500 2.300 9.000

Diák, nyugdíjas
napi belépő

300 1.500 6.000

Kedvezményes
délutáni felnőtt

(17h-19h)
300

Kedvezményes
diák, nyugdíjas

(17h-19h)
200

Felnőtt idény
belépő

22.000

Diák, nyugdíjas
idény belépő

15.000

Hangosbemondó 500

Reklámszöveg
(Max: 1 perc)

2.000

LIDÓ STRAND JEGYÁRAK

napi jegy
ticket
karte

heti bérlet
weekly ticket
wochenkarte

havi bérlet-
monthly ticke
monatenkarte

Idény
belépő
felnőtt

Idény belépő
diák, nyugdíjas

Napi felnőtt 400 1800 7000

Diák, nyugdíjas
napi belépő

300 1200 4000

Kedvezményes
délutáni felnőtt

(17h-19h)
300

Kedvezményes
diák, nyugdíjas

(17h-19h)
200

Felnőtt idény
belépő

18.000

Diák, nyugdíjas
idény belépő

12.000

Parkolás 
1.000,-
Ft/nap
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mányzat Képviselő testülete elfo-
gadja, hogy a strandbelépők a gyer-
mekek részére 6 éves korig, és a
nyugdíjasok részére 75 év felett in-
gyenes legyen.
A Bezerédi strandot, amennyiben Ba-
latonakarattya Község Önkormány-
zata fogja üzemeltetni, úgy a Lidó
strand árai lesznek érvényesek.
8./NAPIRENDI PONT: A 2015. IV. NEGYED-
ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFO-
GADÁSA. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V.25.) önkormányzati ren-
delete a 2015. IV. negyedévi költség-
vetés módosításáról elfogadásra ke-
rült.
9./NAPIRENDI PONT: 2015. ÉVI ZÁR-
SZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének
7/2016. (V.25.) önkormányzati ren-
delete a 2015. évi költségvetés vég-
rehajtásáról elfogadásra került.
9./NAPIRENDI PONT: BALATONKENESEI

SZOCIÁLIS TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁL-
LAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az 1.
számú melléklet szerint, 2016. ja-
nuár 1-jei hatállyal a családsegítés,
gyermekjóléti és szociális alapszol-
gáltatási feladatokat ellátó társulási
megállapodás módosítását és az egy-
séges szerkezetű társulási megálla-
podást elfogadja.

2016. MÁJUS 26. 

1./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDO-
SÍTÁSA KAPCSÁN A VÉLEMÉNYEZÉSI TERV-
DOKUMENTÁCIÓ 2016. MÁJUS ELFOGA-
DÁSA.

1. A képviselő-testület 131/2015.
(XII.28.) számú határozatával dön-
tött a településrendezési eszközei-
nek módosításáról.  

2. A képviselő-testület a 132/2015.
(XII.28.) számú határozatával dön-
tött a módosítás tervezési prog-
ramjáról.

3. A képviselő-testület a 84/2016.
(IV.27.) számú határozatában el-
fogadta munkaközi véleményezési
dokumentációt és rögzítette a kí-
vánt módosításokat.

4. A 3. pontban hivatkozott határo-
zatban foglaltak és a fontosabb
szakterületek képviselőivel lefoly-
tatott munkaközi egyeztetések sze-
rint a véleményezési dokumentá-
ció véglegesítésre került. 

5. A Raw Development Kft. — TÁJOLÓ-
TERV Területrendezési Környezet-
védelmi és Közigazgatásfejlesztési
Kft. által alkotott tervezői konzor-
cium az önkormányzattal megkö-
tött szerződésben foglalt határidők
betartásával, a szerződés szerinti
tartalommal az önkormányzat ré-
szére elkészítette és átadta az alábbi
tervdokumentációkat:

IV. Véleményezési tervdokumentáció
I. Önkormányzati jóváhagyásra
kerülő munkarészek.

V. Véleményezési tervdokumentáció
II. Alátámasztó munkarészek

VI. Véleményezési tervdokumentáció
III. Környezeti értékelés

6. A képviselő-testület a 84/2016
(IV.27) önkormányzati határozatá-
ban szereplő pontosításokkal elfo-
gadta és alkalmasnak találta az 5.
pontban hivatkozott dokumentá-
ciót arra, hogy a szükséges módo-
sítások után egyeztetésre, vélemé-
nyeztetésre megküldésre kerüljön.

7. A 84/2016 (IV.27) önkormányzati

határozatban leírt és a személyes
egyeztetések kapcsán fölmerülő
pontosítások után a A Raw Deve-
lopment Kft. — TÁJOLÓ-TERV Te-
rületrendezési Környezetvédelmi
és Közigazgatásfejlesztési Kft. által
alkotott tervezői konzorcium
2016.05.24-én átadta az önkor-
mányzat hivatalos helységében a
véglegesített dokumentációt a
szükséges példányszámban papír
alapú és elektronikus adathordo-
zón.

8. A képviselő-testület a megküldött
dokumentációt megismerte és
ezen dokumentációt, mely jelen
határozat előterjesztésének mel-
léklete alkalmasnak találja arra,
hogy azt a polgármester az önkor-
mányzat partnerségi együttműkö-
dés szabályairól szóló önkormány-
zati rendeletben foglaltak szerint
a partnerszervezeteknek és a vo-
natkozó jogszabályok szerinti ál-
lamigazgatási szerveknek vélemé-
nyezésre megküldje.

2./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDO-
SÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KERETÉ-
BEN.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete támo-
gatja, hogy a településrendezési esz-
közeinek a folyamatban lévő eljárás-
tól független, új eljárás keretében
történő módosítását elindítsa, és kéri,
hogy a tervezési program összeállí-
tásánál az újabb módosítási igénye-
ket vegyék figyelembe.

2016. JÚNIUS 10.

1./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA

TELEPÜLÉSEN LÉVŐ STRANDOK ÜZEMELTE-
TÉSÉRŐL DÖNTÉS.



2016. július–augusztusÖNKORMÁNYZAT

8

1. Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
határozatban kinyilvánítja azon
jövőbeni szándékát, hogy a Bala-
tonakarattya Község közigazgatási
területén elhelyezkedő strandok
mindegyikét üzemeltetésbe kí-
vánja venni, azonban a folyamat-
ban lévő vagyonmegosztási tár-
gyalásokra tekintettel úgy határoz,
hogy a végleges vagyonmegosztás
időpontjáig a Balatonkenese és Ba-
latonakarattya települések köz-
igazgatási határain belül elhelyez-
kedő standok üzemeltetése össz-
hangban Balatonkenese Városá-
nak 203/2016. (V.26.) számú ha-
tározatával az alábbiak szerint tör-
ténik: 

a) Bercsényi Strand: Balatonakaraty-
tya Község Önkormányzata üze-
melteti és szedi hasznait,

b) Lidó Stand: Balatonakarattya Köz-
ség Önkormányzata üzemelteti és
szedi hasznait,

c) Bezerédj Stand: Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzata üzemelteti és
szedi hasznait,

d) Vak Bottyán Strand: Balatonke-
nese Város Önkormányzata üze-
melteti és szedi hasznait.

2. A képviselő-testület felhatalmazza
Matolcsy Gyöngyi polgármestert,
hogy – amennyiben ilyen készül –
a strandok üzemeltetéséről szóló
szerződést aláírja Balatonakaraty-
tya Község Önkormányzatának
képviseletében. 

2./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA-
BALATONKENESE TÖRZSVAGYONRÓL DÖN-
TÉS.
Balatonkenese Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a
205/2016. (V.26.) számú határoza-
tában úgy döntött, hogy a nevezett

határozat mellékletét képező – törzs-
vagyon körébe tartozó – vagyontár-
gyakat a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek eleget téve Balaton-
akarattya Község részére átadja. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a jelen határozat 1.
számú melléklete – amely megegye-
zik Balatonkenese Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének fen-
tebb hivatkozott határozatának mel-
lékletével – szerinti törzsvagyoni ele-
meket 2016. június 30. napjával át-
veszi. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete rög-
zíti, hogy Balatonakarattya Község
az átadni szándékozott vagyontár-
gyakat kizárólag a jogszabályok által
meghatározott számítás alapján kal-
kulált összeggel vezetheti be saját
nyilvántartásába, így amennyiben a
vonatkozó megállapodásban az át-
adott vagyontárgyak értéke szerepel,
az kizárólag a jogszabályokban rög-
zített érték lehet. A nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
14.§-a értelmében a feladatot átvevő
részére történő tulajdonba adás nyil-
vántartási értéken való átvezetéssel
történik. A nyilvántartási érték a
számviteli törvény, illetve „Az állam-
háztartás számviteléről” szóló
4/2013 (I.11.) Korm. rendelet értel-
mében a mérleg szerinti értékkel
egyezik meg, vagyis amennyiben a
megállapodásban értékmegjelölésre
kerül sor, úgy kizárólag a mérlegben
szereplő összeg feltüntetésére van
jogszabályi lehetőség.
Tekintettel arra, hogy Balatonkenese
Város jelenleg kizárólag a kötelező
feladatellátáshoz szükséges törzsva-
gyont adja át és az egyéb vagyonele-

mekkel kapcsolatos megállapodás
megkötésére későbbi időpontban ke-
rül sor, ezért Balatonakarattya Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-testü-
letének álláspontja szerint szükség-
telen vagyonmegosztási megállapo-
dást kötni, amely helyett a kötelező
feladat ellátáshoz szükséges törzsva-
gyon átadásáról kell rendelkezni. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza Matolcsy Gyöngyi pol-
gármestert a jelen határozat mellék-
letét képező „Megállapodás törzsva-
gyon átadásáról” elnevezésű doku-
mentum Balatonakarattya Község
Önkormányzatának képviseletében
történő aláírására. 
3./NAPIRENDI PONT: BALATONAKARATTYA-
BALATONKENESE KÖZÖS KÖZBESZERZÉSÉ-
NEK KIÍRÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete ki-
nyilvánítja azon szándékát, hogy a
Balatonkenese Várossal történő va-
gyonmegosztás során elsősorban
megegyezés útján kíván megálla-
podni mindaddig, amíg a megegye-
zésre reális esély mutatkozik. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének ál-
láspontja szerint a vagyonmegosztás
létrejöttének előfeltétele az önkor-
mányzati tulajdonban álló minden-
nemű vagyonelem szakértői felérté-
kelése. Ekörben Balatonakarattya
Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete kinyilvánítja azon szán-
dékát, hogy Balatonkenese Várossal
közös közbeszerzései eljárást kíván
kiírni a vagyonfelértékelés lebonyo-
lítása érdekében. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
megerősíti azon többször hangsúlyo-
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zott álláspontját, hogy a végleges va-
gyonmegosztás során a Balatonaka-
rattya Község közigazgatási területén
elhelyezkedő önkormányzati vagyon-
tárgyak mindegyikét tulajdonba kí-
vánja venni, és felhatalmazza Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármestert, hogy
ezen szándék megvalósítása érdeké-
ben, tárgyalásokat folytasson Bala-
tonkenese Város polgármesterével.  

2016. JÚNIUS 17.

1./NAPIRENDI PONT: „ÖNKORMÁNYZATI

FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK

TÁMOGATÁSÁRA” IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT.
Balatonakarattya Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete a
„Kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatására” szol-
gáló pályázathoz kijelenti, hogy a
szükséges 1.286.724,- Ft összegű
önerő rendelkezésre áll, azt az ön-
kormányzat a megvalósítás során
biztosítja.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
„Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újításának támogatására” szolgáló
pályázathoz kijelenti, hogy a szük-
séges 2.310.000,- Ft összegű önerő
rendelkezésre áll, azt az önkormány-
zat a megvalósítás során biztosítja.

2016. JÚNIUS 29.

1./NAPIRENDI PONT: 2016. ÉVI MUNKA-
TERV II. FÉLÉVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi munkaterv II. félévének
módosítását elfogadja. 
2./NAPIRENDI PONT: KÖZVILÁGÍTÁS KORSZE-
RŰSÍTÉSE KÖZBESZERZÉSÉNEK MEGINDÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a közvi-
lágítás korszerűsítés közbeszerzésről
adott tájékoztatót elfogadja.
Az előkészítésben részt vesz: Réfy Imre
alpolgármester, dr. Imrédy Szabolcs
képviselő és Ránky Péter képviselő. 

Tisztelt polgármester asszony, köszö-
nöm a szót.

Köszöntöm a megjelenteket, és
igyekszem nem hosszan beszélni, de
úgy gondolom, hogy néhány gondo-
lat erejéig fel kell idéznünk azt, hogy
miért vagyunk itt, miért ezen a na-
pon vagyunk itt, és mit jelent Aka-

rattya életében az augusztus 5-ei dá-
tum. 

2012. augusztus 5-én országos vi-
szonylatban is óriási részvétel mellett
a szavazók elsöprő többsége döntött
úgy, hogy le szeretne válni Balaton-
kenesétől, hogy Balatonakarattya ön-
álló település legyen. Természetesen

a leválás folyamatában az augusztus
5-e szimbolikus jelentőségű, de mind
2012.augusztus 5-e előtt, mind pedig
azt követően rengeteg munkát kellett
elvégezni ahhoz, hogy Balatonaka-
rattya valóban önállóvá válhasson. 

A leválás jogi kereteinek feltérké-
pezése 2011 decemberében kezdődött

Akarattya 2012. augusztus 5-én tartott népszavazással nyilvánította ki függetlenségét. Ezt minden évben meg-
ünnepeljük. Az idei ünnep fő momentuma az MLSZ műfüves focipálya megnyitója, avatása és a nyitómeccs volt.
Természetesen a körszínpadon a kevésbé focirajongók is remek műsorokat élvezhettek:
A nyitózenét a Balatonfüredi Fúvósok adták, melyet követett a Szárazág Néptánccsoport hangulatos pergő tánc-
műsora.
Az ünnepséget Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony nyitotta meg, melyet dr.Imrédy Szabolcs képviselő hely-
zetbeszámolója és Forró Zsolt Balatonfőkajár polgármesterének köszöntője követett.
A szórakoztató programot Somogyi András parodista vezette át, az est fénypontját jelentő Balkán Fanatik együttes
fergeteges, a közönséget magával ragadó koncertje jelentette.
Végül levezetésképpen megnézhettük a már hagyományos vízi varázs tűzijátékot a zenei aláfestés élvezetével.
Éljen Akarattya! Éljen Akarattya Függetlensége!

Akarattya Függetlenség Napja

Dr. Imrédy Szabolcs beszéde Akarattya függetlensége napján
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meg, majd a 2012 márciusában meg-
tartott falugyűlésen a jelenlévők
megválasztották a leválási bizottsá-
got, amely bizottság óriási munkát
végzett el, amikor feltérképezte azt,
hogy Balatonakarattya képes-e az ön-

álló, Balatonkenesétől független lé-
tezésre. A leválási bizottság egyértel-
műen azt állapította meg, hogy Ba-
latonakarattya képes az önállóságra,
majd ezt követően került sor az au-
gusztus 5-ei népszavazásra, amely-
nek eredményeképpen a Köztársasági
elnök úr 2013 januárjában hirdette
ki Balatonakarattya önállóságát. 

A 2014. október 12-ei választásokat
követően az újonnan megválasztott
polgármester és képviselő-testület
előtt hatalmas feladat állt, hiszen a
semmiből kellett felépíteni egy telje-
sen új önkormányzatot, meg kellett
teremteni az új önkormányzat jogi
kereteit és át kellett venni Balaton-
kenesétől a település üzemeltetési fel-
adatait. A polgármester és a megvá-
lasztott képviselők feszített tempójú
munkájának eredményeképpen lé-
nyegében néhány hónap alatt sikerült
felállítani a működőképes balaton-
akarattyai polgármesteri hivatalt, és
2015 januárjától a település üzemel-

tetés feladatait is sikerült átvennünk
Balatonkenesétől, amelynek persze
feltétele volt az is, hogy Balatonaka-
rattya megvásárolja a településüze-
meltetéshez szükséges gépjárműveket
és egyéb eszközöket, amelyeket állami

céltámogatás igénybevételével tet-
tünk meg. Elmondható, hogy az új
önkormányzat néhány hónap alatt a
semmiből jött létre, és néhány hónap
alatt teljes egészében működőképessé
vált, és néhány hónap után ellátta
hatósági és település üzemeltetési fel-
adatait, megalkotta azokat a jogsza-
bályokat, amelyek a település működ-
tetéséhez szükségesek voltak. 

A kérdés persze az, hogy megérte-e
Balatonakarattyának függetlenné
válnia, és hozott-e előnyt a függet-
lenség az akarattyaiak életében. A
függetlenség Akarattya esetében szá-
momra azt jelenti, hogy az akarattya-
iak a saját kezükbe vehették sorsu-
kat, a saját településük tekintetében
nem egy másik település elöljárói
hozzák meg a döntéseket, hanem az
akarattyai ügyek Akarattyán dőlnek
el. A függetlenség gyakorlati érte-
lemben azt jelenti, a Balatonakaraty-
tyán megtermelődött adó és egyéb
bevételek Balatonakarattyára fordí-
tódnak, így a Balatonakarattyán
megtermelődött bevétel nem egy má-
sik település megszépülésére fordí-
tódik. Mindannyian tudjuk, hogy az
önállóság kivívása előtt a Balaton-
akarattyán képződött bevételek a ba-
latonkenesei közös kasszába kerül-
tek, ahonnan az itteni bevételek na-
gyobb része Balatonakarattyára nem
került vissza, lényegében a balaton-
akarattyai pénz nem kis részben Ba-
latonkenese fejlődését szolgálta. 

Mind az itt lakók, mind a nyaralók
pontosan tudják, hogy az önállósá-
got megelőző évtizedekben Balaton-
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kenese szinte semmit nem foglalko-
zott az akarattyai fejlesztésekkel, sőt
még az állagmegóvással sem, tele-
pülésünk évtizedekig szinte tetszha-
lott állapotban létezett. Pontosan ez
az a helyzet, amely miatt a függet-
lenség kivívására szükség volt, és ami
miatt az önállóság Akarattya jövőjé-
nek egyetlen útját jelentette. 

Jelenleg elmondható, hogy Balaton-
akarattya pályázatok nélküli bevéte-
lei nemhogy a település üzemelteté-
sére elegendőek, de még fejleszté-
sekre is lehetőséget teremtenek. E
körben említhető, hogy az elmúlt év-
ben pályázati forrás nélkül, pusztán
saját költségvetésből hozzávetőlege-
sen 1,5 km aszfaltos út épült meg,
és idén is az önkormányzat saját for-
rásból további útépítést tervez. A
közterületeink rendezettek, zajlik a
virágosítási, településszépítési prog-
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ram, és még idei évben tervezzük a
közvilágítási rendszer teljes megújí-
tását, amelynek során nem csupán
több lámpatest lesz a településen, ha-
nem az eddigi lámpák is korszerű
LED világításra lesznek kicserélve.
Az elmúlt hónapokban számos pá-
lyázatot nyújtottunk be, többek kö-
zött útfelújításra, csapadékelvezető
rendszerre, a Bercsényi Strand meg-
újítására, termelői piac kialakítására,
bicikli út építésére.

Nyilván mindannyian feltettük már
a kérdést, hogy milyen Akarattyát
szeretnénk, és hogyan lehet meg-
őrizni a fejlődés mellett Akarattya
nyugalmas voltát. 

Teljesen egyértelmű, hogy a fejlődés
egyik záloga lehet, ha Balatonaka-
rattyát újra felfedezik a kirándulók
és turisták, akik Balatonakarattyán
vesznek ki szállást és a balatonaka-
rattyai üzletekben vásárolnak.
Ugyanakkor nem mindegy az, hogy
egy turista milyen céllal érkezik aka-

rattyára, hiszen semelyikünk nem
szeretné azt, hogy ha Balatonaka-
rattyából egy hangos és zajos tele-
pülés válna. Ezért tartja fontosnak
az önkormányzat a sportélet fejlesz-
tését, mert mi azt szeretnénk, hogyha
minél több vendég jönne Balaton-
akarattyára, de nem zajos rendezvé-
nyekre, hanem pihenni és sportolni.
Az önálló Akarattya vonzerejét to-
vább növeli az egyre hangsúlyosabbá
váló sportélet, elég csak említeni a
szomszédban található korszerű, mű-
füves focipályát, a lábteniszversenye-
ket, vagy a Bercsényi Strandon ki-
alakított sportpályákat, amelyeken
nagy média visszhangot kiváltó nem-
zetközi és hazai strandkézilabda,
strandröplabda és strandfoci verse-
nyek zajlanak Akarattya hírnevét nö-
velve. Nyilván e sort bővítené egy vi-
torláskikötő, de ez még a jövő kérdé-
sei közé tartozik.

Az idei évben sikerült visszaszorí-
tani Balatonakarattyán azokat a ren-

dezvényeket, amely a lakók nyugal-
mát zavarják, és az önkormányzat a
jövőben is mindent el fog követni an-
nak érdekében, hogy a Balatonaka-
rattyára látogatók ne zajos rendez-
vényekre, hanem pihenni és spor-
tolni jöjjenek, ezáltal Balatonakaraty-
tya úgy tudjon fejlődni és szépülni,
hogy közben az itt élők és itt nyara-
lók nyugalma is megmarad, de prog-
ramlehetőség is adódik.  

Összegezve az elmúlt több, mint
másfél évet, egyértelműen kiderül,
hogy Balatonakarattya önálló léte
életképes, Balatonakarattyának az ön-
állóság jót tett, a fejlődés megindult,
a település üzemeltetése megbízha-
tóan működik, elkezdődtek a válto-
zások, amelynek látható jelei vannak,
és számos olyan fejlesztés áll előké-
szítés alatt, amely akarattyát olyan
vonzó településsé teszi, mint amilyen-
nek mindig is látni szerettük volna. 

Köszönöm a figyelmet és visszaadom
a szót polgármester asszonynak.
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Akarattya függetlensége napján a Balatonfüredi Fúvósze-
nekar hangjára gyűltek össze a focirajongó lakosok, nya-
ralók a Rákóczi parkban az MLSZ műfüves focipályának
avatására. A beruházás az MLSZ támogatásával készült el. 

A pálya felavatását Nyilasi Tibor MLSZ Elnökségi tag
beszéde nyitotta meg. Örömmel köszöntötte a nézőket,
és adta át a pályát az önkormányzat kezelésébe, és ter-
mészetesen a fiatalok, és az öregfiúk részére, kiemelve a
sport közösségépítő és egészségre nevelő kedvező hatását. 

A nemzeti színű szalagokat a polgármester asszony

Matolcsy Gyöngyi, Kontrát Károly országgyűlési képvi-
selőnk és Nyilasi Tibor vágta át, ezzel hivatalosan is át-
adták a pályát. 

Az előmérkőzést a legendás Ferencváros Öregfiúk csa-
pata és a Kenesei Öregfiúk játszották. A mérkőzést Hanák
István vezette és az FTC-ben jeleskedett Szokolay László,
Bálint László, Ebedli Zoltán, Martos Győző, Bíró László,
Ignácz Sándor, Kollár József, Kaszás Pál, Pálfy József.

A tribünt megtöltő nézőközönség kemény „tétre” menő
izgalmas meccsen élvezték a megnyitó játékot. RP.

Műfüves focipálya avató a Függetlenség Napján
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Bevallom tévedtem. Július első hetéig hittem a balaton-
kenesei polgármester és képviselő-testület bölcsességében,
józan ítélőképességében és tisztességében. Hittem abban,
hogy a kenesei képviselő-testület fontosabbnak tartja sa-
ját tisztességét, mint a polgármester sértettségének ki-
szolgálását és nem hoz olyan döntést, amely Balaton-
akarattya fejlődését visszavetheti. 

2016. július első hetében Balatonkenese a megegyezés
helyett a peres utat választotta, és a vagyonmegosztás
tekintetében keresetet nyújtott be és úgy döntött, hogy
Balatonakarattya részére még a kötelező feladatellátás
céljára szolgáló törzsvagyont sem adja át. Balatonkenese
háborút indított Balatonakarattya ellen, de éppen azt fe-
lejti el, hogy Balatonakarattya is áll a harc elébe, és mint
minden háborúban, mindkét fél sérülni fog. Ha Bala-
tonkenese azt gondolja, hogy az általa indított bírósági
eljárás számára nem okoz komoly veszteségeket, akkor
nagy tévedésben van, és nehéz lesz elszámolni a polgár-
mester úrnak és a balatonkenesei képviselő-testületnek
a választók felé.

Nézzük mi történt a két település között a vagyonmeg-
osztás tekintetében a kereset benyújtásáig. Az újonnan
létrejött Balatonakarattya Képviselő-testülete 2014 ok-
tóberében elsődlegesen az új önkormányzat kereteinek
megalkotásával volt elfoglalva, illetve az újonnan létrejött
település működésének alapjait kellett leraknia. Balaton-
kenesével az érdemi tárgyalások 2015. első felében kez-
dődtek meg, amelyet hónapokig tartó tárgyalássorozat
követett. Ezen tárgyalásokat polgármester úrral folytat-
tuk, akivel 2015. nyár derekára jutottuk el addig, hogy
szinte szavanként egyeztettük a részleges vagyonmeg-
osztásra vonatkozó szerződést, majd kezet fogtunk a
végleges verzióra. Természetszerűleg a részleges vagyon-
megállapodás szövegét az érintett képviselő-testületeknek
is jóvá kellett hagynia, amelyet Balatonakarattya képvi-
selő-testülete meg is tett, majd legnagyobb megdöbbe-
nésünkre, néhány nap múlva a balatonkenesei képvi-
selő-testület 7:0 arányban nemmel szavazott a részme-
gállapodás megkötésére, vagyis maga polgármester úr
is nemmel szavazott a vele egyeztetett megállapodásra.
Ezen eseményt követően a balatonakarattyai képviselő-
testület némileg elbizonytalanodott, hogy kivel is kellene

tárgyalnia balatonkenesei részről, hiszen a polgármes-
terrel folytatott tárgyalásoknak láthatóan semmi értelme
nem volt. Balatonakarattya továbbra is azon az állás-
ponton volt, hogy a vagyonmegosztásnak két részre
bontva kell megtörténnie. Első lépésben a törzsvagyon
átadására kerül sor, majd a vagyonértékelést követően,
második részben a végleges vagyonmegosztás során ke-
rülne sor a végleges elszámolásra. 

A vagyonmegosztással kapcsolatos tárgyalások továbbra
is zajlottak – immár több esetben a balatonkenesei kép-
viselő-testületi tagok bevonásával –, amelynek során idei
év májusára eljutottunk odáig, hogy a balatonkenesei
önkormányzat a kötelező feladatellátás céljára szolgáló
vagyontárgyak (utak, parkok, középületek) Balatonaka-
rattya részére történő átadásáról határozatot hozott. Ezt
követően Balatonakarattya képviselő-testülete is meg-
hozta a maga határozatát arról, hogy a törzsvagyont át-
veszi és megküldte a balatonkenesei képviselő-testületnek
a vagyonátadást jogi formába öntő megállapodást. Bár
Balatonkenese Város májusban már határozatot hozott
a törzsvagyon átadásáról, ezt követően néhány nap múlva
– általunk ismeretlen okból – úgy döntött, hogy a törzs-
vagyont mégsem adja át, és bírósághoz fordul. 

Balatonakarattya nem fél a peres eljárástól, sőt a per-
indítás felkészülten ért bennünket, összeállt az a jogi
csapat, amely Balatonakarattya érdekeit maximális szak-
maiság mellett tudja képviselni. A lényegi gondot az
okozza, hogy a peres eljárás várhatóan évekig elhúzódik,
és az eljárás részbeni vagy egészbeni befejezéséig Bala-
tonakarattya ingatlan-nyilvántartási értelemben nem tu-
lajdonosa a területén található önkormányzati vagyon-
tárgyaknak, még az útjai és parkjai is Balatonkenese in-
gatlan-nyilvántartási tulajdonában állnak. Ez azt jelenti,
hogy – tekintve, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint
Balatonkenese a balatonakarattyai ingatlanok tulajdo-
nosa –, hogy minden egyes pályázathoz Balatonkenese
hozzájárulását kell kérnünk, aki ezen hozzájárulását
vagy megadja, vagy nem. Ha nem adja meg a hozzájáru-
lást, akkor a pályázat megnyerésének lehetősége jelentős
veszélybe kerül. Tekintettel arra, hogy feltételezzük Ba-
latonkenese Város Képviselő-testületéről, hogy nem akar
olyan döntést hozni, és nem akar olyan döntéshez asszisz-

Kenese peres eljárást indított
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tálni, amely a balatonakarattyai fejlesztéseket lehetetleníti
el, így bízunk abban, hogy a peres eljárás során is a for-
mailag szükséges hozzájárulásokat Balatonkenese Városa
megadja. 

Balatonakarattya Képviselő-testületének az az állás-
pontja, hogy jelenleg a Balatonkenese és a Balatonaka-
rattya közigazgatási területén található vagyontárgyak
közös tulajdonba tartoznak, így a balatonkenesei pályá-
zatokhoz is szükséges Balatonakarattya hozzájárulása.
Balatonakarattya értelemszerűen a kölcsönösség elve

alapján fog dönteni a balatonkenesei pályázatokhoz való
hozzájárulás tekintetében. 

Bár a fentiek meglehetősen komor képet festenek a
jövőt illetően, továbbra is bízom abban, hogy Balatonke-
nese nem akar valódi háborút, és akár a peres eljárás
alatt is fennáll a megegyezés lehetősége, és hiszek abban,
hogy a balatonkenesei képviselő-testület nem akar rosszat
Akarattyának és támogatni fogja – a pályázatainkhoz
történő hozzájárulás útján – településünk megújulását. 

DR. IMRÉDY SZABOLCS

Balatonakarattya Önkormányzata elkészítette Akarattya
Címerének két változatát. A változatok elkészítésére fel-
kértük Polgár Marianne címerművész grafikust. Az el-
készített két változatot és a címerek heraldikai leírását
az alábbiakban mutatjuk be:

1 sz. Címerváltozat

Címer heraldikai leírása: 
Ívelt oldalú háromszögű pajzs hasítva, ékbe futó jobb-
és balharánt osztással.
1. Aranymezőben lebegő stilizált szilfa barna törzzsel és

gyökérzettel, zöld levelekkel.
2. Vörös mezőben ágaskodó, jobbra forduló, egyfarkú

arany oroszlán, felemelt mancsában emberarcú, 16
ágú Napot tartva.

3. Kék mezőben lebegő, álló ezüst horgony és rajta ke-
resztben úszó balatoni süllő hasított fele.

4. ezüst mezőben előző mező motívumainak hasított má-
sik fele ellenkező mázzal. 

2 sz. Címerváltozat

Címer heraldikai leírása: 
Négyelt csücskös talpú pajzs 
1. Arany mezejében lebegő stilizált szilfa barna törzzsel

és gyökérzettel, zöld levelekkel.
2. Zöld mezejében ágaskodó, jobbra forduló arany oroszlán.
3. Kék mezejében jobb haránt lebegő ezüst balatoni süllő.
4. Ezüst mezejében bal haránt lebegő kék horgony.
5. Vörös szívpajzsában 16 ágú, arany emberarcú napkorong.

Tisztelt balatonakarattyai Lakosok, Nyaralók!



ÖNKORMÁNYZAT

16

2016. július–augusztus

BALATONAKARATTYA CÍMERTERVÉNEK
MOTÍVUMAI ÉS SZIMBOLIKÁJUK

Oroszlán: Az erő, a bátorság és a hatalom szimbóluma.
Miután az uralkodót sok helyütt a Nap fiának tekintették,
az oroszlán, mint a királyok állata napjelképpé vált. Az
oroszlán csillagkép a „Nap háza”, az év legforróbb hó-
napjának uralkodó jegye. A kapukat és hidakat őrző
oroszlánok állításának szokása abból az egyiptomi ha-
gyományból ered, ahol két egymásnak háttal ülő oroszlán
őrzi a túlvilági kapukat, amelyen keresztül felkel és le-
nyugszik a Nap. Ilyen szerepet tölt be a heraldikában is
címertartóként, telamonként az oroszlán.
Hal: A szimbolikus vizek jelképe. Életjelkép, termékeny-
ségjelkép, de az újjászületés jelképének is ismert. (Az
első keresztény gyülekezetek az üldöztetés idején titkos
jelként használták.) Az első apostolok halászok, akiket
Jézus emberhalászokká tesz (lélekjelkép). A vízzel ke-
resztelés szimbóluma a hal. A Fiúisten jelképe, tányéron
kenyérrel együtt eucharisztia szimbólum (Jézus teste). 
Balatonakarattya címerében balatoni süllőt ábrázoltunk,
mint a tó legnemesebb halát.
Horgony: A biztonság, a remény és a hűség jelképe, va-
gyis mind azé, amelyet az önkormányzatnak adnia kell.
„Festina lente! Lassan siess!” Augustus császár jelmon-
data, melyet horgonyra tekeredő delfinnel ábrázoltak.
Balatonakarattya címerén a delfint a balatoni süllő váltja
fel. Jelentése: az önkormányzat a település ügyeit gyorsan,
okosan, de higgadtan és megfontoltan végzi. 
Hullámpólya: A vizet, esetünkben a Balatont jelenti.
Fa: A legösszetettebb jelentésű növényi jelkép, egyetemes

szimbólum. Az élő fa az élet, a száraz a halál jelképe. Az
örök fejlődés, növekedés, a folytonos megújhodás szim-
bóluma. A fa gyökere az Alvilág, a törzse a Középső világ,
a föld, a koronája pedig a Felső világ, vagyis az ég jelképe,
de a történelem fájaként a múlt, a jelen és a jövendő
egységének kifejezője is. (A kereszténység életfája a ke-
reszt.)
Faág: Az ág az életet adó faanya, az életfa eszméjének
kifejezője. Az ág, a sarj egyben a termékenység, az utód
kifejezője (ahogy azt a heraldikában a családfán is jelölik.
Pl. III. Endrét az Árpádház utolsó aranyágának nevezték).
Clairvauxi Szent Bernát Máriát nevezte Fölséges termő-
ágnak.

Az összekötözött vesszőnyaláb (fasces) Rómában a kö-
zösségi összetartozás megtörhetetlenségének jelképe, a
magisztrátusok hatalmának kifejezője volt.

Az Ószövetségben az ág az élet szimbóluma. Az Új-
szövetségben a Jeruzsálembe bevonuló Jézus előtt az em-
berek „ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták” a
Messiásnak kijáró tisztelet jeleként.

A feldíszített „háromág” az újjászületés jelképe. A sar-
jadó ág, a hajtás a kereszténység szerint az örök élet ki-
fejezője.

Balatonakarattya címerében jelentése kettős:
Rákóczi fájának, a múltnak kifejezője
A település újjászületésének szimbóluma
A címerváltozatok közötti döntést alátámasztandó sza-

vazólapokat helyeztünk ki az Orvosi rendelőben, a Postán,
az Akarattya Klubban Szépkilátás), a Bercsényi strand
pénztárában és az önkormányzatban. Várjuk szavazata-
ikat. RÁNKY PÉTER

Amint az ismeretes, a szállásadó köteles idegenforgalmi
adót fizetni a nála eltöltött vendégéjszakák után. Sokan
úgy gondolják, hogy ezt érdemes megúszni. De ha szá-
molunk egy kicsit, akkor rögtön kiderül, hogy ez egy ön-
becsapás. Az idegenforgalmi adó 350 Ft/fő/éjszaka – nem
túl nagy összeg. De ha azt is figyelembe vesszük, hogy
ennek az összegnek az 1,55 –szeresét fizeti az állami költ-
ségvetés az önkormányzatnak, akkor el kellene gondol-
kodni a szállásadóknak, hogy ami bekerül ebből az ön-
kormányzat bevételeként, azt lehet fejlesztésre fordítani.

350x1,55=550 Ft mely már nem egy elhanyagolható
bevétel vendégéjszakánkét az önkormányzatnak. Ezért
az önkormányzat úgy döntött, hogy a szállásadóknak a
befizetett idegenforgalmi adó után vendégéjszakánként
egy ingyenes strandbelépőt biztosít a vendégek részére
az általa üzemeltetett strandokra. A strandbelépő ára
400 Ft/fő. 

Végeredményben el kell gondolkodni, hogy ki jár jól,
azaz, hogy mindannyiunk miként jár jól, ha a szállásadó
befizeti az IFÁ-t. RP 

Gondolatok az idegenforgalmi adóról
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Tisztelt balatonakarattyai nyaralók,
balatonakarattyai vendégek!

Balatonakarattyán idén már két al-
kalommal gyűjtötte a lakosság az el-
dobált hulladékot a Polgárőrség és a
Te Szedd mozgalom felhívására.

Balatonakarattyán a háztartási hul-
ladékszállítás változatlan formában
és változatlan áron történik, azaz a
nyaralási idényben vasárnaponként
ürítik a kukákat. Az idevonatkozó tá-
jékoztatást is eljuttattuk az ingatlan-
tulajdonosokhoz és a honlapunkra
is feltettük.

Balatonakarattya Önkormányzata
ebben az évben bevezette a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtési
rendszert a Vertikál Közszolgáltató
Nonprofit Zrt-vel kötött szerződés
aláírásával. 

Akik vették a „fáradságot” és átvet-
ték az Akarattya Klubban (Szépkilá-
tás Bisztró) a szelektív zsákokat,
megkapták az elszállítási időponto-
kat is. Továbbá ugyanitt megkapták

a zöldhulladék elszállításához is a
zsákokat és időpontokat.

Örömmel gondolta az önkormány-
zat, hogy a térítésmentesen kiosztott
szelektív zsákok segítséget nyújtanak
a nyaralóknak azzal, hogy nem kell
a műanyag és papír (és sörös dobozt)
hulladékot a korábbi szigetekhez el-
vinni. A korábbi hulladék szigetek
helyén a Vertikál Zrt. az üveg gyűj-

tésére kihelyezett - az erre a célra
szolgáló - konténereket. Sajnáljuk és
szégyenkezünk, hogy az üveg gyűj-
tésére szolgáló konténerekbe és mel-
lettük valószínűleg analfabéta „em-
berek” mindenféle egyéb hulladékot
is elhelyeznek. Az írástudatlan, vagy
hanyag nyaralók részére jelezzük,
hogy a feliratnak megfelelően a kon-
ténerbe CSAK ÜVEG hulladékot he-
lyezzenek el. Szégyelljék magukat
azok, akik a mellékelt képek szerint
környezettudatlan módon, felelőtle-
nül, egyszerűen csak megszabadul-
nak a nem idevaló szemetüktől. Va-
lószínűleg saját ingatlanukon belül
ezt nem teszik. Az ide kihelyezett
hulladék elszállítása pénzbe és fá-
radságba kerül az önkormányzatnak,
melyet nekünk kell megfizetni, és fej-
lesztések helyett erre kifizetni! 

A címben szándékosan nem emlí-
tettem a helyi lakosokat, mert a ta-
pasztalatok szerint a nyaralási idény
kezdetével szaporodik a szemét, az
ÜVEG gyűjtésére alkalmas konténe-
rek körül. RÁNKY PÉTER

Te szemét!!
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Igazán nem panaszkodhatunk ebben az évben a nyárra,
már minden szépségét és erejét megismerhettük. Volt
kánikula és vihar jégesővel egyaránt!

Sok a vendég a Balaton-parton, egyre több a rendezvé-
nyek száma a háttér településeken is, ami megnövekedett
vendég és jármű forgalommal jár. És persze a bűnelköve-
tési szándékkal érkezők is tudják ezt, és keresik is az alkalmat
ennek kihasználásra. Már volt strandi lopás, besurranás,
garázdaság rendezvényen, ittas vezetés, személyi sérü-
léssel és „csak” gépkocsi kárral járó közlekedési baleset,
kerékpáros elesése.

A rendőrség tevékenységének kiemelt területe a pre-
venció, vagyis bűn- és baleset-megelőzés, az áldozattá
válás megelőzése. 2016. évi szezonban egy „strand-ro-
adshow”-val járjuk végig a Balaton-partot, ahol nemcsak
a helyi lakosokat, hanem a vendégeket is megszólítjuk,
felhívjuk figyelmüket a nyár veszélyeire. A „falunapok”-
on, rendezvényeken, táborokban is megjelenünk preven-
ciós programokkal, így elérve minden korosztályt. Persze
továbbra is jelentős szerepet szánunk a helyi újságokban
megjelenő rendőrségi információknak.

Akkor most:
a strandon nem a „törölköző széf” a legbiztosabb, ha

már nem működik az értékmegőrző, akkor se hagyjuk
felügyelet nélkül értékes tárgyainkat

a gépkocsik zárt ablakán túl figyeljünk arra, hogy ne
maradjon az utastérben látható érték, még az anyósülés
alatt sem

bármilyen meleg van, akkor se hagyjuk nyitva az abla-
kot, ajtót a strandolás, bevásárlás, rendezvénylátogatás
idejére, a kerti parti alatt is figyeljünk a bejáratra, a par-
koló gépkocsira

személygépkocsi esetében zéró tolerancia van az ittas
vezetőkkel szemben, de a kerékpárral közlekedésnek is
feltétele a vezetésre képes állapot

telefonkártya feltöltésért cserébe értékes nyereményeket
felajánló ismeretlen telefon-hívásnak ne higgyünk, ez min-
dig csalódással végződik, ez a csalás egyik gyakori formája

bevásárláskor figyeljünk fizető eszközeinkre a megvá-
sárolt termékek autóba pakolásakor is, ATM használa-
tánál tartsuk be a pénzfelvétel alapvető óvintézkedésit,
különösen a PIN kód védelmet

a településeken, főleg a külterületein gyanúsan autóz-
gató, érdeklődő idegenek jelenlétéről értesítsék kollégái-
mat, hiszen a rendőri jelenlét, az igazoltatás, ellenőrzés
a legjobb megelőzési módszer a bűnözőkkel szemben

az alkohol nem csak a járművezetők reflexeire van ne-
gatív hatással, hanem a bulizókra is, ezért fordul elő
gyakran a garázda, kötözködő, hangulatromboló maga-
tartás, amelynek rendőri intézkedés lesz a vége

fiataljainkat úgy engedjük el szórakozni, hogy tudjuk,
kivel, merre, meddig lesz, és hívjuk fel figyelmüket, hogy
ne hagyják el egymást, vigyázzanak egymásra, érezzenek
felelősséget barátaikéert a veszélyhelyzetek elkerülése
érdekében, mint például a drogfogyasztás

a vízen tartózkodásnak is vannak szabályai, betartá-
sukkal megelőzhető a baj, a tragédia 

amennyiben bűncselekmény áldozataivá válnak, ne
szégyelljék, azonnal értesítsék kollégáimat, vagy jelent-
kezzenek a rendőrségen. 

Kellemes pihenést, szép nyarat kívánok a Rendőrkapi-
tányság állomány nevében!

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Nem lehet eleget beszélni róla

Az új focipálya felavatásával egyidejűleg a kosárpalánk
is megújult a Rákóczi Parkban.  Reméljük, hogy a pat-
togtatók és dobók nem találnak kifogást a kosárlabda
palánk gyűrűjének 305 cm magasságában sem.

Megújult a kosárpalánk
a Rákóczi parkban
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Büntetőeljárás indult egy balatonke-
nesei férfi ellen, aki veszélyeztette a
szolgálatot teljesítő polgár testi ép-
ségét, miközben figyelmen kívül
hagyta jelzéseit.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Tevékenység Irányítási Köz-
pontjába érkezett a segélykérés 2016.
június 27-én reggel (9 óra után),
hogy Balatonakarattyán, a Koppány
soron egy szolgálatot teljesítő polgá-
rőrt kétszer is el akartak ütni. 

A kiérkező járőr megállapította,
hogy a polgárőr a szolgálatellátás
feltételeit maradéktalanul teljesítette,
igazolványa, bejelentkezése, megbí-
zása megfelelt az előírásoknak. Fel-
adata az önkormányzat által elren-
delt karbantartási munkálatok miatt
szükségessé vált forgalomelterelés,
forgalomirányítás volt. 

A polgárőr egy arra közlekedő gép-

kocsi vezetőjét tájékoztatta az útle-
zárásról és annak okáról, de a bala-
tonkenesei férfi ezt nem vette tudo-
másul. Kiszállt, és a polgárőr tiltása
ellenére félretolta a tájékoztató táb-
lát, majd a polgárőr testi épségét ve-
szélyeztetve elhajtott mellette. Ami-
kor az érintett útszakaszhoz ért, és
látta, hogy valóban nem tud tovább-
haladni, visszafordulva a közúti köz-
lekedés szabályait megszegve köze-
lítette meg a háttal álló polgárőrt, és
hajtott el mellette. 

Az adatgyűjtés során a helyszínt el-
hagyó gépkocsi vezetőjét azonosítot-
ták, majd előállították a Balatonal-
mádi Rendőrkapitányságon.?? D.T.
46 éves balatonkenesei férfi ellen,
közfeladatot ellátó személy elleni erő-
szak (bűntette) és közúti veszélyez-
tetés bűntette miatt indított bűntető
eljárást a nyomozó hatóság.

Nem vette tudomásul a polgárőr utasítását Ivókutak
a közkutak helyén

Az alábbi olvasói levelet kaptuk a
napló legutóbbi számában megjelent
cikkünk kapcsán:

Tisztelt Ránky Péter Felelős Szer-
kesztő Úr!

Válaszolni szeretnék Pálinkás Ferenc
„úr” olvasói levelére. Szeretném az Úrral
közölni, hogy nem a palántáknak kell a
víz a kannákkal, hanem főzéshez, mivel
Akarattya-pusztán nincs vezetékes ivó-
víz. A fúrt kutak vizét a magas mész-
tartalom miatt nem ajánlják gyermekek
részére. Nekem három dédunokám van,
nem szeretném, ha bármi bajuk lenne.
Ezért havonta kb. 80-100 liter ivóvizet
hozok el a közkútról. Remélem, ez a jó-

indulatú úriember nem gondolja, hogy
ebből akarunk meggazdagodni. Bízom
benne, hogy a tények ismerete nélkül
kevesen tesznek ilyen levelet közzé.

Boros Ferenc
Balatonakarattya, Köves út.

25 éve a kék Mazda tulajdonosa

A szerkesztő megjegyzése:
Tisztelt Boros úr!
Örömmel közöljük levelét, melyben

leírja, hogy a közkútról vett vizet a
dédunokái ellátására a főzéshez hasz-
nálja. Pálnkás Ferenc lakosunk vét-
lenül csak a vízvételezés tényét tudta
megállapítani, nem az első esetben,
hogy többen a közkútról kannákban

viszik a vizet, melynek költségét az
önkormányzat, tehát MI álljuk. 

Akarattya-Puszta területét osztatlan
közös tulajdonként korábban Bala-
tonkenese vezetése engedte felelőtle-
nül úgy „beépíteni”, hogy nincs víz-
vezeték, csatorna és szemétszállítás
sem. A jelenlegi önkormányzat örö-
költe ezt a tulajdonosok és az önkor-
mányzat számára is áldatlan állapo-
tot, amelynek megoldása szükséges.

Szeretnénk jó egészséget kívánni
Önnek és a dédunokáknak azzal,
hogy amire ők felnőnek, ezek a víz-
ellátási problémák megoldásra ke-
rülnek Akarattya-Pusztán.

RÁNKY PÉTER

Kincsünk a víz

Két új ivókút került a korábbi közki-
folyós nyomós kutak helyére, ame-
lyekkel a vízfogyasztás csökkentésével
a kultúrált ivóvíz vételezés lehetősé-
gét teremtjük meg a Rákóczi park lá-
togatói és a kerékpárosok részére is.
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Az idén is Balatonakarattyán készülnek, a Felszállott a Páva műsor szereplői a tv felvételekre a volt MÁV Üdülőben.
A gyerekeket örömmel láttuk szerepelni az Ízek, Borok, Hangulatok napján, a körszínpadon is, melyet az alábbi kép
is bizonyít.

Felszállott a Páva Akarattyán

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület szervezésében fórumra került
sor a Bezerédj strand jelenével és jö-
vőjével kapcsolatban. A fórum hely-
színe a volt MÁV üdülő nagyterme
volt. Kb. 45 fő vett részt a beszélge-
tésen. Az önkormányzat részéről
Réfy Imre és Rozs Péter alpolgármes-
terek vázolták a jelenlegi helyzetet,
és ifj. dr. Hajnal Lászlóval együtt (aki
az egyesület jogi tanácsadója) vála-
szoltak a feltett kérdésekre.

A főbb témák a következők voltak:
• Akarattya és Kenese közötti va-

gyonmegosztás jogi háttere, pers-
pektívák;

• a Bezerédj strand tulajdonlása és
üzemeltetése, fejlesztési lehetőségek
a Kenese általi üzemeltetés alatt;

• a strandhoz vezető utak állapota,
fejlesztési elképzelések;

• a strandokon működő lábtenisz
csapatok támogatása;

• egyéb, Akarattya más területeit is
érintő kérdések.
A találkozó legnagyobb hozadéka

az volt, hogy végre tájékoztatást kap-

tunk a bonyolult jogi helyzetről, a
megtett lépésekről, valamint a to-
vábbi lehetőségekről, ezzel elejét véve
az érintettek körében terjedő esetle-
ges találgatásoknak és téves helyzet-
értékelésnek. Megtudtuk azt is, hogy
a Bezerédj strand most már az aka-
rattyai önkormányzat által indított
per tárgya.

A fórumot jövőre is szeretné meg-
szervezni a Fürdőtelep Egyesület, az-
zal a reménnyel, hogy az önkor-
mányzat vezetői kedvező lépésekről
fognak tudni beszámolni Balaton-
akarattya fejlődésével kapcsolatban.

Bezerédj fórum
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Augusztus: Szent István hava
A Magyar Televízió egy csodálatos sorozatot mutatott
be “Szent István vándorlás” címen. Elvezette a nézőt az
ország számtalan helyére, megmutatva szellemi-lelki
gyökereink tárgyi emlékeit, s közben alkalom kínálkozott
mindannak végiggondolására, hogy ha időnként vihar
tépázta is, ellenség tarolta vagy önmagunk pusztítottuk
is amúgy életerős mivoltunkat, a gyökerek életereje so-
hasem hagyott el bennünket, és a sarjadás minden tava-
szon újrakezdődött, illetve folytatódott. 

Augusztus minden évben alkalmat kínál nemzeti és
személyes mivoltunk gyökerekig hatoló átgondolására.
Tehetjük mindezt valami egészen különleges jó érzéssel,
és áldott békességet sugárzó lelkiismerettel. Végre valami,
amiért nem kell szégyenkeznünk sem Isten előtt, sem a
világ előtt, sem önmagunk előtt. Szent István békére tö-
rekvő alkotó tevékenysége megnyugvással töltötte el a
szomszéd népeket, a császárokat, a fejedelmeket és a ró-
mai pápát is, és az édes otthon örömével ajándékozta
meg az országgá formálódó törzsek népét, sőt az idege-
neket és a jövevényeket is. 

Természetesen nagy hiba lenne rózsaszínűre festeni, és
ezzel egy valótlan idealizmusba öltöztetni Szent István
korát, mert hiszen az ő nemzedéküket sem kerülte el a
könny és a vér, a kudarc, a verejtékes munka fáradalma,
a széthúzás, a viszálykodás és a rossz döntések lehetősége.
De nem lehet nem észrevenni a kihívások töprengéseiből
és küzdelmeiből az újra meg újra megszülető jó döntések
sorozatát, a távoli jövőbe mutató életerőt, az erkölcsös,
az igaz és igazságos megoldások következetes vállalását.
Ezek azok az erővonalak, amelyekre felfűződhettek őseink
legkülönbözőbb csoportjai, és ugyanakkor személyesen
is vállalhatta azt minden honfitársunk. Szent István maga
sem érezte a törvények fölött állónak magát, hanem ő is
követője lett annak egész életében. 

A szentistváni értékeknek az a legfőbb erejük, hogy
örök érvényűek. Nem fog rajtuk az idő vas foga, nem

avulnak el, és éppen ezért képesek minden kort - a mi-
énket is - újra meg újra megtermékenyíteni. Ennek pedig
az a titka, hogy a szentistváni értékteremtő törvényeket
nem Szent István találta ki, hanem csak fölfedezte a
“dolgok rendjében” és az “Örök Bölcsességben”, azután
alkalmazta őket, és alázatosan szolgálta. Soroljunk fel
néhányat a legfontosabbak közül! 

István király bölcs vezető akart lenni, ezért egy élet-
hossziglan tanítvány tudott maradni. Kortársai közül ki-
emelkedett tehetségével. A tehetséget pedig kilencven
százalék szorgalom építi fel. Jó érzékkel tágította tudás-
ának körét mind a horizontális, mind a vertikális régiók
felé, vagyis amíg a tudás, a tapasztalat és a munka síkján
messzire haladt, nem hanyagolta el a hit és lélek, az el-
mélkedés és az imádság mindenek fölé emelő erejét sem,
mert nem akart “lapos” szakbarbár maradni, hanem Te-
remtőjének képére akart formálódni.

Külső és belső békét igyekezett teremteni, de nemcsak
földrajzilag, hanem a szívekben is, mert az igazi béke: a
szeretet, vagyis a jóakarat ajándéka. A béke lehetősége a
fejlődés, az élet győzelme a halál felett, a barátság, együtt-
működés és szövetség ereje a pusztítás helyett, a kultúra,
a hit és általában szellemi élet kivirágzása a barbár si-
vársággal szemben.

István király szuverenitásra és szabadságra törekedett,
mert e nélkül a béke nem igazi érték, hanem csak látszat
nyugalom, olyan, amely a szolga vagy a rab pihenőnap-
jára emlékeztet. Szabadságában azonban nem támadt a
többi érték ellen, mert tudta, hogy a parttalanság gyorsan
a pusztulásba vezet. 

Lélegzetelállítóan finom az apai lelkülete, amibe a kor-
társ tanúk feljegyzései engednek bepillantást, vagy amiről
intelmei tanúskodnak, amit fiának, Imre hercegnek írt.

Lelki erejét és töretlen reményét ország-felajánló tette
bizonyítja, s nemkülönben az a tény, hogy ez az erő im-
már ezer év óta működő valóság.
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Dombra föl, völgybe le - Magas hegyek között
Református hittantábor Köveskálon - 2016

Ebben az évben Köveskálra mentünk
táborozni, ami a Balaton-felvidéken,
a Káli medencében található. Össze-
sen 16 gyermek verbuválódott össze,
hogy egy hetet együtt töltsünk. A pa-
rókiáról indultunk több autóval (kö-
szönjük a szülőknek a segítséget).
Az út kb. egy szűk órácska volt, és
ennek elteltével megérkeztünk a tá-
borba. (Ami egyébként egy régi is-
kola volt, nagyon szépen felújítva.)
A csomagok kirakodása után elkez-
dődött a stipi-stopi a szobákért. Vé-
gül mindenki szerencsésen abba a
szobába került, amelyik neki tetszett.
Miután pedig mindenki rendezte
ügyes bajos gondjait (bevetette az
ágyát…), megismerkedtünk az ide-

iglenes lakóhelyünkkel, ahol megta-
láltuk a focipályát, a tűzrakó helyet,
a mosdókat és a konyhát (az utóbbi
kettő külön volt építve a lakóháztól).

Érkezésünk napján az első progra-
munk az étkezés volt, ami a magunk-
kal hozott szendvicsekből állt. Ezt
némi szabadidő követte, majd megala-
kítottuk az első gyűlést ahol elosztot-
tuk a csapatokat, csapatkapitányokat,
és angyalkát húztunk, (akinek a nevét
húzod, azzal kedvesnek kell lenned és
esetleg meg is lepheted valami apró-
sággal) beosztottuk a naposokat meg
a napirendet. Ennek végén Péter bácsi
gitárkíséretével énekeltünk egy jót.

Ezután, mint minden délután tet-
tük, kimentünk focizni („simán Eb

döntőbe is bejuthattunk volna”), de
mikor eljött az ideje elmentünk zu-
hanyozni. Mikor visszatértünk a mo-
sakodásból, még át lehetett látoga-
tóba menni a szomszéd szobákba, de
a napirendhez hűen ennek is meg-
volt a határideje. Majd a kijárási ti-
lalmat követően, a szobában lévők
egymással beszélhettek még, de vé-
gül a nem várt takarodó is eljött
(23:00). Ezután személy szerint, mi-
vel az épület földszintes volt az ab-
lakon keresztül közlekedtem, ha ”ki
kellett mennem” mivel nem szándé-
koztam a többieket felkelteni!

A tábor témáját a hegyek és az
ezekhez fűződő Bibliai történetek ad-
ták, amiket játékosan, vetélkedőkkel
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dolgoztunk fel (pl. Noé bárkája…).
Reggel felkeltünk (a naposok egy

fél órával hamarabb), és mentünk
reggelizni, amit egy imával kezdtünk
és zártunk. Aztán pedig mindenki
mehetett a dolgára és felkészülhetett
az áhítatra, ami után szabad prog-
ram következett. A kötetlen idő után
jött a vetélkedő, az adott témával
kapcsolatban, ami rengeteg feledhe-
tetlen helyzetet szült (mint pl. a raj-
zolós feladat). Ebéd után pedig jött
a napi kirándulás, túrázás.

Megnéztük Köveskált, és magunkba
szívtunk minden tudnivalót, ami a te-
lepüléssel kapcsolatos, mivel kvíz is
volt a feladatok között, (és természe-
tesen megkerestük a kisboltokat, amik
elláttak minket nassolni valóval).

Meglátogattuk a Pálos kolostort,
ahol mindenki ádáz harcot vívott a
különféle nagyságú böglyökkel. El-
mentünk a Theodora forráshoz, ahol

mindenki feltankolhatta magát tiszta
forrásvízzel.

Elmentünk egy ”könnyed” kilátótú-
rára. A csapat végül meghódította a
kilátót. Gyönyörű kilátás tárult elénk.
Volt, aki tériszonnyal dacolva jött fel,
így azon a napon mindenkiből hős
lett a maga módján. Miután hazaér-
tünk, Ildikó néniéknek sem kellett
este sokáig csitítani minket…

A meleg időt azonban nehezebben
bírtuk. Főleg mert a legyek is táma-
dást indítottak ellenünk. Így mikor
a hűs szobákban sziesztáztunk, elő-
fordult, hogy a legyek ellen hajtóva-
dászatot kellett indítani (ezért olyan
képességekre tettünk szert, mint a
légy röptében elkapása).

Ám a vihar minket ért el először (en-
gem a focipályán a barátaimmal). Mi-
után pedig mindenki beszaladt a házba,
pont akkor érkezett az óriási jégeső.

A vihart követő napon elmentünk

a Hegyestű nevű hegyre, ami szintén
pazar kilátást nyújtott.

Végül az utolsó nap szalonnát és
mályvacukrot sütöttünk. A tűz mel-
lett pedig nagyon jót beszélgettünk.

Reggel elkezdődött a pakolás, ami
sokunknak nehéz volt a sok ruha mi-
att. Ezek után megreggeliztünk és
megtartottuk a reggeli áhítatot, ahol
kiderült, hogy ki kinek volt az an-
gyalkája, és hogy ki nyerte a csapat-
versenyt. Végül a záróének után pe-
dig elkezdődött a bőröndök rakodása
az autókba.

Számomra ez a tábor nagyon nagy
élmény volt. Rengeteget tanultam.
Remélem, hogy lesz még lehetősé-
gem jövőre is eljönni és nagyon szé-
pen köszönöm Ildikó néninek és Pé-
ter bácsinak, és mindenkinek ezt az
élményekben gazdag hetet.

NÁNÁSSY KINCSŐ

A felújított, megszépült templomunk nagy örömünkre minden vasárnapi mise alkalmával megtelik a hívőkkel. Vi-
szonylag kevesen tudják, hogy Balatonakarattyán létezik egy másik „templom” is a vízparton, a Koppány soron a Fe-
rencesek vízitelepén.

Balatonparti áhitat



2016. július–augusztusCIVIL ÉLET

24

Szép június végi napra szervezte meg
az önkormányzat az Ízek, Borok,
Hangulatok című, már-már hagyo-
mányos rendezvényét. 

A kora délutáni felvezető hangula-
tot a Balatonakarattyán készülő Fel-
szállott a Páva Duna Tv-s produkció
dusnoki gyermekeinek táncbemuta-
tója adta a főzőcsapatoknak.

A jelentkezett főzőcsapatok adták
a remek ízeket. Később harmonika
muzsika mellett készültek az ételek,
felvonultak a honvédosok, a polgá-
rőrök, a nyugdíjasok, a vadászok és
még kedvtelésből főzőcsoportok is.
Készült itt babgulyás, pörkölt, igazi
sült keszeg, sült halak, a kemencében
sült nyári töltött káposztát a nyug-
díjasok, a szarvas pörköltet a vadá-
szok készítették.

A Kelet Balatoni Borrendek bemu-
tatkozó felvonulása jelentette a bo-
rokat, megkóstolhattuk a mustrára
hozott boraikat, Világosról a rozét,
Csókakőről a Móri borokat. A Vadász
borrend is képviseltette magát. Eköz-
ben a kellő hangulatról a Kallós Zol-
tán vezette cigányzenekar gondosko-
dott.

A kellően jóllakott közönség részére
az est fénypontját a „swing hercege”
a TV2-ből ismert Gájer Bálint magyar
swing’n’pop énekes, a swing hercege
jelentette. Az elhangzó dalok ismer-
tek voltak a nagyközönség előtt, így
a kellemes hangulat garantált, a
swing, a latin és a rock’n’roll pezsdítő
ritmusával, melyet a közönség nagy
tapssal jutalmazott. A résztvevők kel-
lemesen érezték magukat, ezért ezt
a rendezvényt jövőre is biztosan
megtartjuk.

Ízek, Borok, Hangulatok
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Gyönyörű napsütés és balatoni pa-
noráma fogadta szombat délután
hatkor a Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület bensőséges rendezvényére
érkezőket. Miért nem a strandon
volt, miért gyűlt össze közel negyven
ember ilyen szép időben a sétányon?
Az új padokat ünnepelték. Ezért
hívta meg az Egyesület vezetősége
azokat, akik adományaikkal hozzá-
járultak a tizenöt új köztéri pad meg-
vásárlásához és telepítéséhez. Ezek
közül tizenkettő került a Kisfaludy
sétányra. A padokat általában egye-
sével vagy kettesével helyezték el, de
az egyik legszebb kilátást adó pontra,
a Késmárk utcához, három is jutott. 
Ugyan csak július 30-án volt az „hi-

vatalos” átadás, az emberek már sok-
kal korábban birtokba vették a kilá-
tóhelyeket. Amint megjelent egy új
pad, szinte azonnal volt, aki onnan
élvezte a kilátást, a megunhatatlan
balatoni panorámát. 

Az adományozókat Hámori Gábor,
az Egyesület elnöke üdvözölte, és
megköszönte hozzájárulásukat eh-
hez a sikeres kezdeményezéshez. Ki-
emelte, hogy az összefogás az anya-
giakon túlmutató erővel rendelkezik,
közösséget is épít. Elmondta, hogy
az egyesület tovább dolgozik Aka-
rattya szépítésén, hogy az itt élők és
vendégeink minél jobban érezzék
magukat. Tekintettel arra, hogy már
jelentkeztek újabb adományozók, jö-

vőre ismét meghirdetik ezt az akciót,
de nem szorítkoznak a padokra, ha-
nem várnak újabb javaslatokat az
Egyesület tagjaitól és minden aka-
rattyaitól. 

Köszönetet mondott Rozs Péter al-
polgármesternek és az önkormány-
zat dolgozóinak azért a sok segítsé-
gért, amit a megvalósításban nyúj-
tottak. A pénzügyi lebonyolítás után
a padok összeszerelése, a telepítési
helyük kialakítása, telepítésük, és a
kilátás érdekében szükséges munká-
latok mind az ő segítségükkel tör-
téntek.

Matolcsy Gyöngyi polgármester, ami -
kor megköszönte az Egyesület hoz-
zájárulását a település szépítéséhez,

A közösség gyarapító ereje
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azt is elmondta, hogy ezzel neki sze-
mélyesen is teljesült egy vágya. Már
régen szeretett volna több padot Aka-
rattyán, és ez a kezdeményezés és a
sok adományozó most segített azt
megvalósítani. Örömét fejezte ki
azért, hogy az Egyesület és az Önkor-
mányzat együttműködése eredményes
és hasznos volt. Sok hasonló közös
munkára lesz még lehetőség!

Az emléklapok átadása után az
Egyesület koccintásra és kötetlen be-
szélgetésre invitálta az adományozó-
kat és minden jelenlévőt. Ez jó alka-
lom volt arra, hogy megismerjék egy-
mást azok, akik eddig még nem ta-
lálkoztak.  Meglátjuk majd, hogy mi-
lyen újabb eredmények születnek az
itteni eszmecsere eredményeképpen.

Nem soroljuk fel az adományozó-
kat, hanem arra bíztatjuk az olvasót,
hogy látogassa meg mindegyik pa-
dot. Ehhez a Kisfaludy sétányt kell
végigjárni (ahol 12 új padot talál
majd), a templomkertbe és a Ba-
kony utca és Árpád utca keresztező-
désébe kell elmenni. A padok hát-
támláján kis táblák utalnak az ado-
mányozókra és arra, hogy kiknek az
emlékére adták a padokat.

Az új és már korábban megvolt pa-
dok közelébe hulladékgyűjtőket is
juttattak az adományozók. Reméljük,
hogy ezek is segítenek abban, hogy
kevesebb eldobált szeméttel találkoz-
zunk a jövőben ezeken a helyeken.

Szép bizonyítéka ez az akció an-
nak, hogy a lakosság, a civil szerve-
zetek és az önkormányzat összefo-
gása, együttes munkája valódi, min-
denki örömére szolgáló eredménye-
ket hozhat. Legyen ez egyben bizta-
tás is mindenkinek, aki szeretné
szebbé, élhetőbbé tenni környezetét! 

KERÉKFY PÁL
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Taslár Henrik Vitorlás Menedék
A Bercsényi Kishajós Társaság ön-
kéntes adakozású munkája  révén
csendesen felavattuk a Bercsényi
strand 1964-ben történt feltöltésével
kialakított csónakkikötőt. A csóna-
kokkal és kisvitorlásokkal büszkél-
kedő helyet a korábban Balatonaka-
rattyán, e helytől nem messze levő
csónaképítő műhely tulajdonosáról
Taslár Henrik Vitorlás Menedékre ne-
vezték el. 

Az ünnepségen jelen volt Taslár Ti-
bor (Taslár Henrik fia). A névadó
méltatását Kovács László  ismertette.
Meghívott vendégünk, Pomucz Ta-

más olimpikon vitorlázó beszédében
örömmel üdvözölte a kezdeménye-
zést és jelezte, hogy a vitorlázás ér-
dekében sok-sok ilyen helyet kellene
kialakítani a Balaton partján a kis-
hajós vitorlázás érdekében. A felállí-
tott horgonnyal jelzett emlékkövet
pezsgős vitorlabontással leplezte le
Pomucz Tamás, Taslár Tibor és Ko-
vács László.  

A jó hangulatú estén megjelentek
a régi akarattyai, Bercsényi strandi
vitorlázók: Chronovszki Ferenc, Zöm-
bik Attila, Vadász Tomi, Ránky Péter
és még sokan.



CIVIL ÉLET

28

2016. július–augusztus

Biztos sokan feltették ezt a kérdést,
akik látták az átalakítást, majd a
megnyitást a Rákóczi út és a Brassó
utca sarkán. Én is bekukkantottam
az első alkalommal, és később is lát-
tam ott időnként embereket, de
nem állt össze bennem a kép. El-
mentem hát, hogy beszélgessek a
tulajdonossal. 
Tóth Tünde szívesen válaszolt a kér-
déseimre, én pedig megosztom az ér-
deklődőkkel, amit megtudtam tőle.

– Jól látom, hogy ez olyasmi, mint
egy piac?
– Valóban, egy kicsit vásártérnek is
lehet tekinteni, de annál többről van
szó. Annyiban piac, hogy termelők
jönnek ide, hogy eladják a portékái-
kat, de sok más dolog is történik itt.
Mesteremberek mutatják meg, ahogy
dolgoznak. Sőt, ki is lehet próbálni
dolgokat, a látogatók is részt vehet-
nek az alkotásban. Akár egyénileg,
akár kisebb csoportokban jöhetnek
(osztályok, egyesületek, munkahelyi
közösségek). Tudunk csapatépítésben
is segíteni.
– Miért jöjjenek ide vásárolni az aka-
rattyaiak?
– A jó minőségű, finom, hazai áru-
kért. Itt kiváló nyersanyagokból, tisz-
tán, a közelben előállított élelmiszert
találnak. Úgy látom, hogy egyre több
a tudatos vásárló, aki örül annak, ha
megbízható minőségű és egészséges
dolgokat vehet.
– Mit tudunk itt venni?
– Eddig mézet, szörpöket, lekvárokat,
sajtokat, kolbászokat és kürtős kalá-
csot hoztak a termelők, akikkel kap-
csolatban vagyok.

Jár hozzánk kovács és ékszerkészítő
is, akik megmutatják, hogyan készí-
tik a szép termékeiket, és rendelni is
lehet tőlük. 
– Mikor találjuk itt a termelőket?
– Azt tervezem, hogy heti egy alka-
lommal jönnek majd, de ehhez több
vevőre, nagyobb forgalomra van
szükség. Most havonta egyszer tud-
nak jönni az árusok.
– Múltkor összefutottam az inter-
neten egy kecskesajtossal, akitől szí-
vesen vásároltam volna, de az én
rendelésem kevés ahhoz, hogy eljöj-
jön ide. Azt mondta, hogy szervez-
kedjünk össze, rendeljünk többen
egyszerre, és akkor el tudja hozni.
Arra gondoltam, hogy a Kézműves
Udvar ebben tudna segíteni. Jól
gondolom?
– Igen, tavasztól lesz itt egy gyűjtő-
pont. Azok az ötven kilométeren be-
lüli termelők, akiknek van akarattyai,
illetve Akarattyán megforduló meg-

rendelőjük, itt adhatják le hetente a
megrendelt termékeket, és a vevők
nálunk vehetik át. Ezzel az egyedi
szállítás és a futárra várás se lesz
probléma, mindenkinek segítünk
vele. 
– Az előbb említette, hogy a meste-
rek be is mutatják itt, ahogy dol-
goznak. Hogy van ez, mikor lehet
ilyet látni?
– Legközelebb az augusztus 5-7-ei
hétvégén lesznek itt a kézművesek,
akiket meg lehet nézni munka köz-
ben, sőt be is lehet kapcsolódni az
alkotásba.  (Ez már múlt a lap megje-
lenése idején. A szerk.)
– Augusztus 20-án jön egy sajtké-
szítő, aki egész napos program kere-
tében mutatja be a sajtkészítés for-
télyait 10-12 főnyi résztvevőnek, akik
aktívan bekapcsolódhatnak majd a
munkába. Erre a programra még le-
het jelentkezni a 20-433-1008-as te-
lefonszámon!

Mi fán terem ez a Kézműves Udvar?
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Ha iskolai osztályok erre kirándul-
nak, betervezhetnek itt egy pár órás
programot. Előzetes egyeztetés után
készen állunk, hogy többféle kézmű-
ves és készségfejlesztő tevékenység-
gel ismerkedhessenek meg nálunk,
és tartalmasan szórakozva érezzék
jól magukat, gyerekek és felnőttek.
– Ezeket a foglalkozásokat ki vezeti,
hogy folynak?
– Horváthné Éva (Évi néni) tizenöt
éves játszóházi és táboros tapaszta-
lattal rendelkezik, ő vezeti ezeket a
népi iparművészetet és játékokat
megismertető foglalkozásokat. Na-
gyon szeretik a gyerekek. Akik bele-
kóstolnak, újra jönnek, mert itt jól
érzik magukat, élvezetes játék közben
alkotnak, tanulnak. Különböző anya-
gokat használnak (például csuhét,
szalmát, papírt, gipszet, gyurmát),
ezekből lesz játék, báb, sárkány, virág,
sok más érdekes dolog. Minden gye-
rekkel nagyon jól tud együtt dol-
gozni, mindenki úgy megy el, hogy
alkotott valamit, visz haza valamit. 
Nem csak alkotás van, játszani is le-
het. Van sakk, pingpong, készségfej-
lesztő kártyajáték. Évi néni jó játszó-
társa a gyerekeknek, a „vad” gyerekek
megszelídülnek, a zárkózottak felol-
dódnak a vele való játék közben. 
Figyel arra, hogy a csoportokban
minden gyerekkel egyénileg foglal-
kozzon, senki sem kallódik el, min-
denki benne van a történések köze-
pében.
– A beszélgetés elején említette a
munkahelyi csoportokat. Nekik mit
tudnak nyújtani?
– Csapatépítésre kiválóan alkalmasak
azok a kézművesek által vezetett fog-
lalkozások, ahol a résztvevők együtt
hoznak létre termékeket. Lehet az
sajt vagy fazekas munka, esetleg va-

lamilyen kovácsolt tárgy, és sok min-
den más is. 
– Milyen tervei vannak, mi változik
majd itt?
– Az egyik legfontosabb tervemet
már mondtam. Heti rendszerességgel
szeretnék találkozási lehetőséget
nyújtani a termelőknek és a vevők-
nek, akár „piac” formájában, akár
gyűjtőpontként, ahol átvehetik a
megrendelt árut a fogyasztók.
Jelenleg az alapok lerakásáig jutot-
tam, a 2016-os év a tapasztalatszer-
zés ideje. Az igények feltérképezése
és a népszerűsítés a jelenlegi legfon-
tosabb feladatok az Udvar életében.
Reményeim szerint 2017-ben már
szépen kibontakozik a megvalósult
álom, ami elindított ezen az úton.
Addig is nyomon követhetőek va-
gyunk a Balaton Kapuja Kézműves
Udvar Facebook oldalon.
Aki szívesen bekapcsolódna valamilyen
formában, ötlete elképzelése van, nyu-
godtan keressen.
Szeretnék a kertben felállítani egy
jurtát, ami jó helyszín lenne egyes
foglalkozásokhoz, de még nincs jur-
tám…
– Esetleg… valakinek van egy „fe-
lesleges” jurtája, és szívesen adja? J

Mennyire idényjellegű ez a Kézmű-
ves Udvar? Kikre számít elsősorban,
a nyaralókra vagy az itt élőkre?
– Az év minden hónapján lesz ná-
lunk esemény, program.
Egyformán számítok a nyaralókra és
az itt élőkre, az átutazókra és az Aka-
rattyát imádókra. 
Azt szeretném, ha az akarattyaiak
szívesen jönnének hozzánk, ez is egy
lenne a közösségi terek közül a falu-
ban. Szeretnék közelebbi kapcsolatba
kerülni a helyi egyesületekkel, klu-
bokkal is, hogy az összefogás az ösz-
szetartozás érzése erősödhessen! 
Kreatív, felszabadító, a jó érzéseket
előcsalogató időtöltések helyszíne le-
het a Balaton Kapuja Kézműves Udvar,
ahová várunk Mindenkit szeretettel!
Köszönöm az érdeklődést, és Fodor
Ákos soraival szeretnék elköszönni
az olvasóktól!
Fodor Ákos: Lehet
LEHET hogy ez a legtisztább, leghi-
telesebb minden szó közül, amit csak
ismerek.
A tétovaság, a megengedés és a re-
mény közös szava. 
“Lehet”: a teremtmény szava; a teremtő
“LEGYEN” után a Második talán.

KERÉKFY PÁL
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50 év a közjó és a vízügy szolgálatában
Beszélgetés Dr. Koltay Józseffel,  Aka-
rattya krónikásával, a vízügyi szol-
gálat lelkes és elismert szaktekinté-
lyével, aki az országos községi vízi-
közművesítési program fejlesztésé-
nek  egyik főszereplője volt 1960-
2000 között. 

Beszélgetőpartner (kérdező), Taslár
Tibor aranydiplomás, mérnök. („Ős-
akarattyás”: az alapítók első generá-
ciójának tagja.).

1.Rész: Több évtizedes társadalmi
tevékenység Akarattyáért!

Mondd el azt a történetet az 1950-
es évekből, amikor elhatároztad,
hogy a közéletben való szereplésed
során Akarattyáért és a Balatonért
kívánsz közreműködni, illetve – ha
kell – akkor harcolni.

1957-1958-ban kezdő mérnökként
gyakorló éveimet töltöttem a Föld-
mérő- és Talajvizsgáló Vállalat (FTV)
Mérnökgeológiai Osztályán. Dr. Ju-

hász József szakosztályvezető öröm-
mel újságolta, hogy az 1957-ben ala-
kult Balatoni Intéző Bizottságtól
(BIB) tervezési megbízás érkezett egy
akarattyai „vizes” munkára. Közölte
velem, hogy ezt a feladatot nekem –
a régi „akarattyásnak”- kell elvégezni.

A tervezési munka elsődleges célja
az volt, hogy a Bercsényi lejáróban
lévő TSZ major épületeihez tartozó
állatállomány vízellátását a Bercsé-
nyi strandon lévő fúrt kút felújítá-
sával és bekötésével, néhány száz mé-
ter vezeték megépítésével kell meg-
oldani. A TSZ major állatállományá-
nak itatása ugyanis addig közvetle-
nül a strandon lévő kútból a hely-
színen történt.

A geodéziai felmérés közben már
elhagytam a TSZ épületét, amikor
megjelent egy középtermetű férfi és
hallótávolságból odakiabált hozzám:
„Az elvtárs mit keres itt?” Gyorsan
válaszoltam: „napi 31 Forintot!” (Eny-
nyi volt abban az időben és még so-

káig a mérnöki napidíj). Láttam, hogy
a válasz nem tetszett az Elvtársnak,
ezért megkérdeztem: „Az Elvtárs ki-
csoda?” A válasz: „Én vagyok a ta-
nácselnök. Miért nem jelentkezett az
Elvtárs előzetesen a Tanácsnál?” Erre
udvariasan bemutatkoztam és rövi-
den tájékoztattam a munkáról. A tá-
jékoztatómat a tanácselnök meghall-
gatta, majd gyors léptekkel, feltehe-
tően sértődötten távozott.

Ezután tovább folytattam a felmé-
rést. Nem sok idő telt el és a helyszí-
nen megjelent  Régi Gyula bácsi, aki
a község alkalmazottjaként a helyi
közhírekre dobolással hívta fel ak-
koriban a teleptársak figyelmét.
Gyula bácsi kissé izgatottan mondta:
„Baj van Mérnök Úr! Hívatja a ta-
nácselnök!” Megköszöntem az üze-
net közvetítését és így válaszoltam:
„Mindjárt befejezem a mérést és be-
szélek a tanácselnökkel.”

Befejezve a munkát felmentem a
postára és onnan telefonon felhívtam
a tanácselnököt. A postán már nyári
forgalom volt, de a beszélgetés idejére
– kb. 20 percre – leállt az „üzem”. Az
akarattyiak némán és büszkén hall-
gatták, hogy végre akadt valaki, aki
keményen odamondott a község ta-
nácselnökének, aki finoman szólva is
a fejlődés útjában állt.

A hosszas beszélgetést befejezve
megkérdeztem a postamester asz-
szonyt, akit jól ismertem: „Mennyi-
vel tartozom a kissé hosszúra sike-
rült beszélgetésért?” A válasz na-
gyon gyorsan érkezett. „Kedves Mér-
nök Úr! Mi tartozunk hálával Ön-
nek, hogy határozottan kiállt az
akarattyaiakért! Köszönjük!Bercsényi lejáró a TSZ major épületével az 1950-es években
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Talán ekkor határoztam el magam,
hogy életem során mindenkor har-
colni fogok a közjóért, elsősorban
Akarattyáért, a Balatonért. 

A tervek elkészítését követően első
társadalmi tevékenységem Akaraty-
tyán a törpevízmű építésének elő-
készítésében és végrehajtásában
való aktív közreműködés volt. Saj-
nálatos, de tény, hogy akkoriban a
vízmű építéséhez és fejlesztéséhez
a Balatonkenesei Tanács nem nyúj-
tott támogatást!

2. Mire vagy a legbüszkébb az aka-
rattyai sikereid közül?

Balatonakarattya víziközművesí-
tése (vízvezeték-hálózat és szenny-
vízcsatorna-hálózat teljes körű kiépí-
tése), melynek előkészítésében és
végrehajtásában jelentős közremű-
ködést vállaltam. A sok nehézség el-
lenére is  - elsősorban az üdülők és
az állandó lakosság, továbbá a köz-
ponti vízügyi szervek közös összefo-
gásával sikerült az ezredfordulóra
megvalósítani a Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület alapításakor
(1928) meghatározott egyik célkitű-
zést, a vízvezeték és szennyvízcsa-
torna hálózat kiépítését. Akarattyán
1961-ben már üzemelt a törpevízmű!
A vezetékes vízellátás megvalósítása
Akarattya csaknem egész területén
elindította az 1960-as években az
üdülőtelep kezdetben mérsékelt, ké-
sőbb jelentősebb mértékű fejlődését.

Akarattya teljes körű szennyvízcsa-
tornázása (a házi bekötések aránya je-
lenleg megközelíti a 100%-ot) és az
ehhez szükséges kapacitású központi
szennyvíztisztitó-telep építése Akaraty-
tyán a legjelentősebb és legfontosabb
fejlesztés volt az elmúlt évtizedekben!

A másik fontos társadalmi tevé-
kenységemnek tekintem, amit Aka-

rattya „krónikása” szerepkörében
végeztem. Az 1990-es évek elejétől
Akarattya leválásáig (2013) a Bala-
tonkenesei Hírlapban aktív „tudósító”
voltam, időszerű cikkek, elemzések,
hírek, események közlésével. Sok
akarattyai telepes nagy érdeklődés-
sel olvasta a helyi újságot, mivel sok
hasznos információhoz jutott.

Itt említeném meg – erre is büszke
vagyok -, hogy több alkalommal az
újság külön mellékleteiben felvillan-
tottam (szövegben és képekben),
Akarattya értékes hagyományait.

Végül sikernek értékelem az Aka-
rattyát is közvetlenül érintő „Nemzeti
kincsünk a Balaton” és a „30 éves a
Balatonkenesei Víziközmű Társulat”
című könyveimet, továbbá a 13 kötet-
ből álló „Balatonakarattya Helytör-
téneti Gyűjteménye” című kéziratot.

3. Voltak olyan terveid (célkitűzé-
seid), amelyek a rendszerváltozást
követően Akarattya leválásáig nem
valósultak meg és ezek végrehajtása
az új (akarattyai) Önkormányzatra
hárulnak?

Az akarattyai  társadalmi tevékeny-
ségem során – a felmerült problémá-

kat elhárítva – terveimet jelentős
mértékben sikerült megvalósítani. 

Néhány feladat (célkitűzés), me-
lyek végrehajtása - a Balatonkenesei
Önkormányzat, a Balatonkenesei Ví-
ziközmű Társulat és egyes esetekben
a közvetlenül érintett telektulajdo-
nosok anyagi hozzájárulásával és
központi forrásból – Akarattya levá-
lásáig mindenképpen szükséges és
indokolt tett volna, de nem valósul-
tak meg:
• A Bercsényi strand felújítása és fej-

lesztése, (a több évtizedes lemara-
dás megszüntetése).

• Az Árpád út felújítása, a kerékpár
út áthelyezése a Kisfaludy sétányra,

• A legkritikusabb területeken a csa-
padékvíz elvezetés kivitelezése.

• Az utak felújításának megkezdése
és tervszerű, folyamatos végrehaj-
tása.

• A Rákóczi parkban a „sportcent-
rum” fejlesztése, tervszerű kiépí-
tése.

• A Debreceni lejáró melletti ingat-
lanok (kb. 15-20 ingatlan) szennyvíz
csatornázásának szakértő útján tör-
ténő felülvizsgálata és lehetséges mi-

Az akarattyai központi vízműtelep a törpevízmű víztornyával (1974)
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előbbi megoldása, melyet a magas-
part fokozott védelme is indokol.

• A csoportos vízbekötések lehetséges
megszüntetése, a szükséges utcai
vízvezeték hálózatok fejlesztésével.

• Ahol a csatornahálózatba való házi
bekötés csak szolgalmi jog bejegy-
zésével biztosítható (csupán néhány
bekötésről van szó), a bekötések
műszaki és pénzügyi lehetőségének
felülvizsgálata, a vitatott kérdések
mielőbbi végleges rendezése!
Véleményem szerint az elmaradt

munkák nagy része néhány éven be-
lül valamennyi érdekelt közös össze-
fogásával elvégezhetők, természete-
sen csak akkor, ha a szükséges pénz-
ügyi feltételek előteremthetők.

4. Mit jelentett számodra az 50
éves szakmai és társadalmi tevé-
kenységed során a család?

Gyermekkorom óta sokat jelentett
számomra a család. Szüleim eredez-
tették lelkembe a családi élet szere-
tetét, a családi összefogás jelentősé-
gét. Különösen fontos volt a család
meghatározó szerepe életünkben a
II. világháborút követő nehéz idő-
szakban, az 1950-es években.

Amikor 1961-ben megnősültem –

családot alapítottam -, orvos felesé-
gemmel eldöntöttük, hogy a két dip-
lomás szülő közül én vállalom az ak-
tív szereplést a szakmai hivatás és a
közéleti tevékenység területén. Ez ter-
mészetesen „többlet terhet” jelentett
a család tagjai (elsősorban a felesé-
gem )számára, amit megértően tu-
domásul vettek.

Elmondhatom, hogy mindig a csa-
lád volt életemben az a biztos pont,
amelyre támaszkodhattam. Felesé-
gem és két fiam mindig mellettem
álltak. Ötven évig könnyebb volt na-

ponta úgy harcba szállni az újat te-
remtő ügyekért, hogy esténként bé-
kés családi otthon várt.

5. Mit üzensz az akarattyai telep-
társaknak, különös tekintettel a fi-
atal generációnak?

85 év távlatából büszkén kijelent-
hetem, hogy társadalmi tevékenysé-
gem során tettem Akarattyáért, a Ba-
latonért  - kisebb mértékben Kenesé-
ért – amit kellett, amit lehetett, amit
tudtam! Mindezt önzetlenül, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül, szakmai
igényességgel, szívvel, lelkesedéssel
cselekedtem!

Kívánom, hogy ez a szemlélet hassa
át az Akarattya Napló lelkes olvasóit
és a fiatalabb akarattyai generáció
tenni akaró tagjait.

Üzenet valamennyi akarattyai te-
leptársnak, elsősorban a fiatalabb
akarattyai generációnak:

„Őrizzük meg Akarattya értékes
hagyományait. Közös összefogással,
korrekt együttműködéssel és szor-
galmas munkával tegyünk Akaraty-
tyáért és a Balatonért!”

Balatonakarattya, 2016. július hó
TASLÁR TIBOR „ősakarattyás”

Taslár Tibor és Dr. Koltay József „ősakarattyások” a Helytörténeti Gyűjtemény szakmai
közreműködői (2008)

Az elhanyagolt Bercsényi strand az 1960-as évek elején, a feltöltés után
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Folytatjuk sorozatunkat, melyben fel-
tárjuk az  Akarattyán található rejtett
kincseket, most egy elveszett kincsről
számolunk be.

A Thököly úton, ahol sok-sok au-
gusztus 20-ai emlékezetes ünnepsé-
get tartottak a nyaralók Úrvári Sán-
dor kezdeményezésére a milleniumi
parkkal átellenben található házában
volt egyszer egy Tornamúzeum.Az
akarattyai múzeumot a Nemzetközi
Tornaszövetség japán alelnöke Koji
Takiszawa san számos külföldi jelen-

létében nyitotta meg. A tornamúze-
umot Úrvári Sándor olimpikon gyűj-
tötte össze, amelyet az utolsó pilla-
natban sikerült dokumentálnom jó
néhány évvel ezelőtt. Sándor a mú-
zeumot Akarattyának tervezte, azon-
ban a későn ébredő balatonkenesei
önkormányzat nem vette észre ezt
az értéket, és nem tulajdonított je-
lentőséget ennek a kincsnek. Most
rövid képes ismertetővel mutatjuk
be a tornamúzeum kincseit. Sajnos
a múzeum anyagának nagy részét

Rejtett kincsek Akarattyán
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Úrvári Sándor Kenese (nem Akaraty-
tya) érdektelensége miatt szülőfalu-
jának Szendrőnek adományozta, és
reméljük, hogy megfelelő becsben
tartják ott ezeket az értékeket. Ami-
kor én dokumentáltam a múzeum
darabjait biztos voltam benne, hogy
Sándor a múzeumot az új Akarattyá-
nak szánta volna.

Idézet egy korai Tornamúzeum lá-
togatásról, a Kenesei Hírlapból:

Japán és ciprusi vendégek Akarattyán
2006. június:

A II. Olimpikonok találkozóját ren-
dezték meg az akarattyai Tornamú-
zeum színhelyén. Az esős időjárás elle-
nére is szépszámú részvétel kísérte ezt

az aranyos rendezvényt. A hagyomány-
teremtés egy térség elismerését, isme-
retségét és a táj szépségének megisme-
rését jelenti. Ehhez járult hozzá a ta-
lálkozó helyének megválasztása. Ami a
művészeknek, íróknak Szárszó, a poli-
tikusoknak Lakitelek, azt a sportolók-
nak, olimpikonoknak Akarattya jelent-
heti. Ezen az úton haladva elmondhat-
juk, hogy egyre népszerűbb és ismert
az Olimpikonok találkozója. A tornász
olimpikonok mellett meghívott vendé-

geink voltak a tokiói olimpia vívóbaj-
nokai is. A rendezvényen ezúttal kö-
szönthettünk egy japán újságírót, aki
30 éve kíséri figyelemmel a magyar tor-
nászok nemzetközi szereplését. A Test-
nevelési Egyetemen tanuló kiváló ciprusi
tornász is nagy érdeklődést tanúsított
a múzeum iránt. A Magyar Olimpiai
Bizottság jeles képviselője is megtisz-
telte jelenlétével a találkozót. Dr. Ist-
vánfi Csaba, a TF. egykori rektora és
dr. Takács Ferenc, aki ezúttal értékes

múzeumi tárgy átadásával gazdagította
a gyűjteményt. A találkozó programját
színesítette az a kulturális esemény, me-
lyet dr. Hajagos Árpád akarattyai „lo-
kálpatrióta” versmondása jelentett.
Mély átéléssel mondta el a „bajnokok-
hoz” intézett költeményét. Ezzel is hang-
súlyozta, hogy az egyetemes magyar
kultúra szerves része a sport és testne-
velés. A nagyszámú vendégsereg leuta-
zását a Kolother Rt. biztosította. A helyi
támogató Katica Pékségnek ezúton
mondunk köszönetet az önzetlen segít-
ségért. A találkozó a szervezők vendég-
látásával és egy „Guinnes” rekord be-
mutatásával ért véget. Az immár ha-
gyományos gulyás parti és vörösbor ki-
váló lehetőséget nyújtott az oldott han-
gulatú baráti beszélgetéshez, az olim-
piai élmények felelevenítéséhez. A részt-
vevők azzal a jóleső érzéssel búcsúztak,
hogy jövőre ugyanitt találkoznak még
szélesebb körben. Ehhez azonban szük-
séges az előttünk álló tervek mielőbbi
megvalósítása, a körszínpad befedése,
a kiszolgáló helyiségek megépítése. 

RÁNKY PÉTER
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Új ötlettel állt elő a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület. Akarattyán  kulturális program sorozatot kezde-
ményeztünk és szerveztünk meg nagy összefogással és
lelkesedéssel a Szépkilátás Bisztróban. 

Szabady Józsefné Magdi (Szegedi Tudományegyetem
Művészeti Intézetének főiskolai tanára) irányításával zaj-
lott le az első találkozó, szép létszámú érdeklődő mellett.
Magdi bevezette a beszélgetést és tette fel kérdéseit olyan
formában, ami a hallgatóság érdeklődését kielégíthette.

Vendégünk Solymosi Tari Emőke zenetörténész volt. A
hölgy egyénisége, stílusa és tudása egyaránt lebilincselő
volt számomra. Azonnali tanulságként meg kell jegyez-
nem, hogy a további alkalmakkor feltétlenül törekednünk
kell kicsit hosszabb időtartamra, mint első ízben, mert
nagyon hamar elröppennek ezek a percek, ha az előadó
(mint jelen esetben is) magára vonja a hallgatóság fi-
gyelmét! A nagy kánikula sem tudott visszatántorítani
sokakat attól, hogy a strandról előbb feljöjjenek e prog-
ram kedvéért.

Sokat megtudtunk a magyar klasszikus zenekultúra és
népzenegyűjtés legnagyobbjainak egyikéről, Lajtha Lászlóról.
Ismeretes, hogy Lajtha Lászlót méltatlanul elhallgattatták
évtizedekig Magyarországon. Az Akadémikus asszonynak
kutatási területe Lajtha munkássága, melyről 5 könyvet je-
lentetett meg. Az említettek bemutatásra kerültek.

Sok-sok érdekességet hallhattunk a Lajtha házaspár
kalandos életéről, sírig tartó szerelméről, és segítséget,
mintegy mankót kaptunk Lajtha méltó helyének megta-
lálásához a magyar zenetörténetben.

Lajtha László hangszeres népzene kutatóként kapta
Kossuth díját. Zenei gyűjtőmunkáját életének utolsó tíz
évében kis csapata élén folytatta. Végig fájlalta, hogy ze-
neszerzői tevékenységéről nem emlékeztek meg életében.
Zeneszerzői munkássága Franciaországhoz kötődött, me-
lyet a magyar zenei közélet figyelmen kívül hagyott.

Kérjük a kedves érdeklődőket, hogy figyeljék (zöld és
narancs tónusú) plakátjainkat a folytatásról!

PÁLINKÁS FERENC

Kulturális beszélgetés-
sorozat a Szépkilátás

Bisztróban

Ki kicsoda,
mi micsoda a képen?

Kérjük, írják meg kit ismernek fel az alábbi képen!
Ezúttal azt kérdezzük: ki ismeri fel a képen levő vitorlást?
Továbbá kérjük kedves olvasóinkat, aki felismer valakit
a képeken, jelezze a szerkesztőségnek. Továbbá kérjük
olvasóinkat gyarapítsák értéktárunkat és küldjenek ké-
peket a következő szám „Ki kicsoda a képen” sorozathoz.

RÁNKY PÉTER



KULTÚRA

36

2016. július–augusztus

1967-ben Kuti József református lelkész a református
templom tornyának nyugati falára vasbilincsre támasz-
totta az akarattyai Rákóczi-fának egyik leszakadt ágát.
Azóta is ott van és az 1972-ben faragott Rákóczit és Vak
Bottyánt ábrázoló faragás (id. Kecskés József munkája)
alsó részén vésett felirat: „Élj tovább, eszme, e kidõlt fába
vésve”. 

Mai helyzet: Balatonakarattyán szabadon található az
1967-ben villámcsapás által sújtott Rákóczi fa konzervált
darabjai.

Tudta-e a Rákóczi fáról?

Tátoján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert
volt a tátorján. 1779-ben Sebeők Sándor ismertette a tá-
torjánt.  A székesfővárosi üdülő közelében, a parton levő
utolsó villák felett domboldalon díszlik Akarattya híres-
sége a tátorján, amely Magyarországon 1859 óta sehol
se volt feltalálható. A tátorján májusban nyíló fehér,
mézillatú sűrű ágas bogas virágzatú vaskos bokrosodó
növény. dr. Jávorka Sándor szerint, aki erről a növényről
a Természettudományi Közlöny 1932.évi szeptemberi fü-
zetében részletesen megemlékezett, hazánkban ma már
Balatonkenese mellett, Balatonakarattyán a Székesfővá-
rosi üdülőtelep keleti részén tenyészik. Igazi hazája
Oroszországnak fátlan déli-sztyeppe pusztáin van, egé-
szen a Kaspi-tenger mögötti kirgíz pusztáig és egészen
le a Kaukázusig. Dr. Jávorka azt gyanítja, hogy a lovas

magyar nép a füves legelőtérségnek ezt a feltűnően ki-
magasló növényét már az őshazából ismerte és talán a
nevét is onnan hozta. A tátorjánt tehát nemcsak abból
az okból kell kímélni, mert olyan kevés van belőle, hanem
azért is meg kell becsülni, mert talán ma már az egyetlen
élő kapocs a magyar őshazához. 1944-ben a Földműve-
lésügyi Minisztérium védetté nyilvánította.1961-ben az
Országos Természetvédelmi Tanács védetté nyilvánította.
1982 óta fokozottan védett növény. 

Termőhelyeinek megszűnése miatt hazánkban már csak
néhány kisebb állománya él, ezért fokozottan védett nö-
vény.  A MÁV Gyermeküdülő felett eltűnt a tátorján is.

Mai helyzet: „A helyiek Balatonkenese kincsének nevezik
a Tátorjánt, amely a Soós-hegyen, egy nyolcvan méter
magas löszfalon él. Ez a növény azért különösen érdekes,
mert Közép-Európában szinte egyedül Balatonkenesén
található meg. Kisebb-nagyobb populációban előfordul
az ország más területein is, de sehol sem ilyen nagy ki-
terjedésű.”

A tátorján lágyszárú évelő növény, a keresztesvirágúak
családján belül a káposztafélékhez tartozik. Dúsan elágazó
levelekkel körülvett szára 80-150 cm magasra is megnőhet.
A bokorszerű növény levelei igen nagyok, akár 60 cm-re is
megnőnek. A növény 4-5 éves korában virágzik április-
május táján. A tátorján jellegzetes „ördögszekér”: a termé-
sek beérése után a már száraz növény leválik a tövéről és
a szél messzire görgeti, miközben magjait elszórja. RP

Tudta-e, hogy hol termett a Tátorján?
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Játékosportré 10 kérdéssel
Magyarországon a labdarúgás után
a legnépszerűbb sportág a kézilabda.
Riportalanyom ebben a sportban je-
leskedett és mind a mai napig a ké-
zilabda a munkája, a hivatása, a hob-
bija, az élete. A bevezetőben idézném
a Wikipédiát. „A viszonylag alacsony
termete ellenére, lelkes játékának kö-
szönhetően védekezésben is hasznos
tagja csapatának. Első válogatott
meccsét 2005. március 2-án Duna-
újvárosban játszotta és azután alap-
embere lett a magyar női kézilabda
válogatottnak.”

Ő BORBÁS RITA, 73 szoros magyar
válogatott, magyar bajnok és kupa-
győztes kézilabdázó. Szorgalma, ki-
tartása még ma is példaértékű. Az
interjú adására is éppen két futás
között szakít időt számomra.     

1. Miért pont a kézilabdát válasz-
tottad?

10 éves koromban édesapám vitt el
a Vasasba. Éppen akkor volt váloga-
tás a Tüzér utcai általános iskolában,
kézilabdás sportosztályt indítottak.
Előtte próbálkoztam már tenisszel,
műkorcsolyával, de azok valahogy
nem voltak számomra testhezállóak. 

2. Sportpályafutásod állomásai?
Klubváltó rekorder vagyok. Ennek

voltak jó és rossz oldalai is. Nézzük
csak szép sorrendben. Vasas, Eszter-
gom, Dunaújváros, a román Ramnicu
Valcea, Debrecen, Szekszárd, MTK.
Bár már az orvosok nem javasolják,
de mégsem tudom abbahagyni. Je-
lenleg is játszom NB/I B. osztályban. 

3. Sikerek?
Több nagy sikerem is volt, vagy

nagy pillanatoknak is lehet nevezni
egy-kettőt. Alig tudok választani. A

legnagyobb siker a 2005. évi szent-
pétervári VB bronzérem és a Pekingi
Olimpián elért IV. hely. Siker volt,
amikor a Győrrel megnyertük a baj-
nokságot, vagy a román Valceával a
román bajnokságot. Sikernek tekin-
tem, amikor a debreceni klubbal 7
méteresekkel jutottunk tovább a baj-
noki rájátszásba. De ide sorolhatom
azt a nagyon nagy pillanatot, amikor
az Esztergomban játszottam és az én
utolsó pillanatban lőtt gólommal ju-
tottunk fel az NB/I-be.

4. Ki, vagy mi inspirált pályafutásod
alatt?

Saját magam. Magamnak állítot-
tam fel a mércét. Nem voltam kiugró
tehetség és nem volt könnyű dolgom
a magasságom miatt sem, de szor-
galmas voltam és céltudatos. A na-
pokban került a kezembe egy régi
naplóm, amiben például minden lap
tetejére felírtam: „Én leszek a világ
legjobb beállósa!”, vagy „Stabil NB/I-
es játékos maradok!”

5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
Sérülésem volt bőven! Ezt a műté-

teim száma is bizonyítja. 3 térd, 1
boka és 2 kézműtét. És még a sok rán-
dulást, ficamot, részleges szalagsza-
kadást nem is számoltam. Volt egy
komoly autóbalesetem is. Kirepültem
az autóból, átrepültem az autóúton a
másik sávba. Elrepedt a keresztcson-
tom, két csigolyám összeroppant. Eb-
ből a sérülésből kellett felépülnöm.
Először járnom kellett megtanulni.
Hál istennek a felépülés annyira sike-
rült, hogy a baleset után egy évre már
válogatott kerettag voltam.

Sajnos kudarc is volt elég sok. Ku-
darcnak tekintem pályám során,
hogy nem sikerült az olimpiai bron-
zérmet megnyernünk. Korea lett a
harmadik, de ez nemcsak rajtunk
múlott, hanem a sportdiplomácián
is. Szintén kudarcnak tekintem a sok
klubváltást. Nem mindig én döntöt-
tem, hogy elhagyom a klubot, sok
szakosztály tönkrement, ezért kellett
váltanom.

6. Ha nem a kézilabdát választottad
volna, milyen sportot űztél volna szí-
vesen?

Mivel a civil életben is elég sokat
futok, valószínűleg valamilyen futás-
sal kapcsolatos sportot. Talán triat-
lonoznék. Úszni és kerékpározni is
nagyon szeretek. 

7. Mire vagy a legbüszkébb?
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy

mindent egyedül értem el. Sok sérü-
lésem volt, de soha nem adtam fel.
Nem volt menedzserem, nem volt ed-
zői segítségem. Zsiga Gyula volt szö-
vetségi kapitány mondta a VB bronz
után: „Tudod Kicsi, soha nem gondol-
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tam volna, hogy ezt eléred!” És utána
még egy olimpián is részt vettem. 

8. Ha nem sportolsz, mivel foglal-
kozol a legszívesebben?

Ha tehetném, a nap 24 órájában
csak sportolnék. A munkám a hob-
bim, a hobbim a munkám.

9. Jelenleg mivel foglalkozol?
Most főleg edzőnek tartom magam.

Az Elektromos junior és serdülő fiú
csapatának vagyok az edzője. Mel-
lette a Pilisvörösvár NB/I B. osztályú

csapatában játszom. Szeptemberben
folytatom edzői tanulmányaimat, a
„B” licence megszerzése a cél. Szíve-
sen foglalkozom a gyerekekkel. Úgy
érzem megtaláltam a hivatásomat.
Szeretnék előrébb lépni, kipróbálnám
magam felnőtt csapatnál is. Nem
akartam soha edző lenni. Mindig
mondtam: „Áááá! Ehhez nekem
nincs türelmem!” Most már én is ti-
pikus edző vagyok. Megértem Köst-
ner Vilmost is (a DVSC volt edzője),

aki az évzáró ünnepségen már a
nyári alapozásról beszélt. Még be
sem fejeződtek a nyári táborok, már
edzésterveket írok és új taktikai ele-
mek járnak a fejemben, amit a kö-
vetkező szezonban fogok a fiúkkal
gyakoroltatni.

10. Mit jelent neked Akarattya?
A nyugalom szigete. Ide jövök haza!
Rita, köszönöm az interjút és kívá-

nom, hogy sikeres edző legyél!
VENTICS ÁGNES, az édesanya.

Ezt is csak nálunk, Akarattyán tud-
tuk összehozni! Ami rajtunk, azaz a
Fürdőtelep Egyesületen valamint a
főszervezőn, Szeles Dezsőn és nagy
létszámú, lelkes csapatán múlt, azzal
minden rendben is volt. Egy komoly
hiányosságunk azonban volt, van és
lesz is. Az időjárás felelőseihez nincs
közvetlen telefonszámunk. Pedig de
jó lenne, ha flottában azt is intéz-
hetnénk!

Annyit az előzményekről, hogy túl
optimisták az előrejelzések alapján
nem lehettünk. A pénteki, Rákóczi -
parki műsorral és a Balkán Fanatik
koncerttel mégis nagy volt a mázlink.
A zenekarvezető, Jorgosz megnyug-
tatott mindenkit, hogy kivétel nélkül,
csakis fellépéseik után szokott bein-
dulni az égi áldás. Esetünkben is így
történt, bejött a jóslat.

Szerencsére néhány válogatott
úszónkat elengedtük Rióba és alapos
indokként elfogadtuk távolmaradásu-
kat, de csakis az olimpiára való tekin-
tettel... Ők inkább az olimpiát válasz-
tották, lehet, hogy tudtak valamit?

Akarattyai lelkes csapatunk csőre-
töltve várta az eseményeket a nagy

nap reggelén. Emőke, Dezső és lelkes
fegyverhordozóik a terepet gondosan
előkészítve, de a vizet be nem bó-
jázva vártak. A végső „nem” kimon-
dását egy utolsó, hatósági konzultá-
ció előzte meg. Családosan, párban
és szólóban érkező vendégeink meg-
értéssel fogadták a hírt és ki-ki el-
töltötte a délelőttöt strandolással,
lábtenisszel, focival, napozással. Ez-

után, úgy 10 óra körül, beindult a
kajagyár. A szeletelt veknik és a ka-
csazsír hamar egymásra találtak. A
csókálló lila- és fehér hagyma és a
paradicsom is remek kísérő volt. Se-
rény feleségek hozták a fejenként kb.
60–80 darab palacsintát, hogy azok
magukat megadva eltűrjék a házi-
lekváros és nutellás, vagy kakaós töl-
teléket. 

A nap fő tanulsága az volt szá-
munkra, hogy megbizonyosodtunk
arról, hogy a program tetszik a tár-
saságnak, 2017-ben is feltétlenül sort
kell kerítenünk erre a nagyszerű, kö-
zösségformáló, új ismeretségeket és
barátságokat biztosító és nem utolsó
sorban szórakoztató programra!

Olyan kedves és végül mégsem  csa-
lódott emberek, akik csak ezért a
napért jöttek le Balatonakarattyára
pl. Budapestről, Szentendréről, és tá-
jékozódtak folyamatosan az interne-
ten a részletek iránt, mint Koltai Kor-
nélia, Kiss Emma és Kiss Berci, stb.)
velünk együtt várják a következő le-
hetőséget.

Jövőre, Veletek, Ugyanitt!
Fürdőtelep Egyesület

Függetlenség napi úszás
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Mozdulj, Balatonakarattya!
A Mozdulj, Balaton! programsorozat már a 2004-es évek
óta ismert hazánkban, ám községünk, Balatonakarattya
idén csatlakozott először – de reményeink szerint nem
utoljára – a Balaton Fejlesztési Tanács sport programjá-
hoz. Napjainkban már 34 település 37 strandjával csat-
lakozott a Mozdulj, Balaton! strandi szabadidősportos
rendezvénysorozathoz. 

A nyár minden szombatján vártuk a sport iránt érdek-
lődőket, és próbáltuk különfélébb sportágakkal kielégíteni
a sport „fanok igényeit”. Repertoárunkban szerepelt eddig

strandröplabda, strandkézilabda, ping-pong és lábtengó.
Augusztus 20-án zárul programsorozatunk, mely alka-
lommal a strandfoci szerelmeseinek kedvezünk. 

A hetek és a programok múlásával egyre több embert
vonzottak sportprogramjaink, így a Mozdulj, Balaton!
program célja – minél több ember mozogjon a Balatonnál
– nálunk a Bercsényi strandon megvalósul. 

Ezúton köszönöm az eddigi résztvevőknek, öröm  szá-
momra, hogy idén nyáron a Mozdulj, Balaton! program-
szervezője lehettem! RISKÓ BOLDIZSÁR

Befejeződött a strandröplabda Kispest Open első napja
Balatonakarattyán. A mérkőzéseket nem sikerült a ter-
veknek megfelelően befejezni, mert sötétedés előtt óriási
vihar tört ki, így számos meccset vasárnapra halasztottak,
s a versenyprogramot egy órával korábban is kezdik
majd emiatt.

Az 1750 eurós összdíjazású A-kategóriás strandröplabda
versenyen a nőknél hat külföldi páros mellett három ma-
gyar duó maradt még versenyben. Az egyenes ágon a rang-
listavezető Szabó Dorka, illetve Tóth Eszter maradt még
versenyben a mieink közül, akik vasárnap a Kontrec, Pene
duóval mérkőznek majd az elődöntőbe kerülésért. A viga-
szágon a tavalyi bajnokság ezüstérmese, Dömötör-Mátrai
Beáta és Nagy Krisztina csap majd össze egy szlovén-szerb
párharc győztesével, míg Kolada Judit és Oláh Vivien egy
szlovák duóval meccsel majd a hat közé kerülésért.

A férfiaknál már csak a vigaszágon találhatóak magyar
versenyzők, de a vihar miatt ott még jóval korábbi fázis-

ban tart a verseny: a bajnoki bronzérmes Leiszt Máté és
Takács Gergely egy szerb párossal mérkőzik majd azért,
hogy a győztes a Krekk Zoltán, Meszlényi Tamás kettőssel
mérhesse össze az erejét a hatba kerülésért. A másik
ágon Müller Vilmos és Oroszi Tamás van még verseny-
ben, s ha továbbjut egy szerb duó ellen, akkor a Molnár
István, Soós Izsák kettőssel meccsel majd. A győztes a
Nacsa Gábor, Tóth András, illetve egy szerb páros meccsé-
nek győztesével találkozik.

A szombat esti vihar miatt jónéhány férfi mérkőzést át
kellett tolni vasárnapra, s így reggel még öt duónk volt
érdekelt a küzdelmekben, azonban sajnos sorra elhul-
lottak ők is. A legtovább a tavalyi bajnok Meszlényi Ta-
más, illetve Krekk Zoltán bírta, akik végül az ötödik he-
lyen zártak. A négy közé három szerb és egy román
páros jutott be, s előbbiek végül házidöntőt vívtak, amely-
nek végén Szinisa Antonics és Marko Nikolics örülhetett,
míg a bronz a román párosé lett.

Magyar ezüst a Kispest Openen a Bercsényi Strandon
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Szeretnénk köszönetünket kifejezni az elmúlt hétvégén az
Akarattya Beach Arénában megrendezésre került strand-
foci Magyar Ligakupa selejtezőjének megrendezéséhez
nyújtott támogatásért.
A versenyen a hazai színekben induló balatonakarattyai
csapat nagy közönségsikert aratva bronzérmet szerzett.
Az érem megszerzésében oroszlánrészt vállalt a balaton-
akarattyai csapat kapujában a magyar labdarúgás le-
gendája, a korábbi ezüstcipős Nyilasi Tibor is, aki nem
mellesleg a torna legjobb kapusa címet is begyűjtötte!

Üdvözlettel:
Paunoch Péter, Akarattya Beach Arena

Tisztelt Balatonakarattya Önkormányzata!

A történet tavaly kezdődött. Két fiatal lány - Menczinger
Melinda és Gabura Alexandra - miután már nem jelentett
kihívást számukra egy „sima” öböl vagy Balaton-átúszás,
gondoltak egy nagyot. Van ennek a szép tónak egy másik
kiterjedése is: ússzuk át hosszában! A keszthelyi kikötő-
ből vágtak neki a távnak 2015 júliusában, s Balatonaka-
rattyán, a Bercsényi strandon érezhettek újra szárazföldet
a talpuk alatt. 81,72 km-t tettek meg 26 óra 14 perc
alatt váltó úszásban. Azon túl, hogy megmutassák ön-
maguknak, mire képesek, másik célként a Kis-Pingvin
Úszó és Vízilabda Előkészítő gyermekeinek mutattak pél-
dát: „álmaink elérhetők, sportolni jó, s mi összetarto-
zunk”.
E remek teljesítmény évfordulójának méltó megünnep-
lésére idén vizitábort szerveztek a kis pingvineknek Ba- latonakarattyán. A táborban több, mint 20 általános is-

kolás városi gyermek vett részt. „Pingvin csicsergéstől”
azaz gyermekzsivajtól volt hangos a Bercsényi strand.
Úsztak, vízilabdáztak, ügyességi  gyakorlatokat végeztek
földön és vízben. A résztvevők vizimentési- és elsőse-
gélynyújtási ismeretekkel is gyarapodtak.
A szervezők budapesti gyerekeknek mutattak példát egy-
szerű megoldásokra: pl. a görögdinnye a Balaton vízében
hűlt, a hűtőszekrényt a pince helyettesítette, a vacsora
olykor bográcsban készült szabad tűzön. Nagy sikere
volt a szalonnasütésnek is.
Reméljük, hogy jövőre ismét lesznek pingvinek a Ber-
csényi strandon! PETHŐ ÉVA

Pingvinek jártak a Bercsényi strandon
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Zöld Fesztivál színes programokkal
A nyári szezon várva várt nyitánya-
ként a Nők a Balatonért Egyesület
igazán méltó módon ünnepelte-kö-
szöntötte a környezetvédelem világ-
napját: a NABE június 5-én ugyanis
első alkalommal, de hagyományte-
remtő szándékkal rendezte meg a
“Jövőd a Balaton” Zöld Fesztivál névre
keresztelt programját, amelyen az
idén 21 éves szervezet majdnem min-
den csoportja képviseltette magát.

Június első vasárnapján minden
NABE-s tekintet Balatonalmádira
szegeződött, a lelkes, tettre kész és
elhivatott lányok, asszonyok pedig
már reggel birtokba vették a hangu-
latos Szent Erzsébet Ligetet. A park
felújítása a 21 évvel ezelőtt a NABE
eddigi legnagyobb projektje volt. 

A balatonakarattyai és balatonke-
nesei csoport szép számú küldött-
séggel csatlakozott a különböző tó-
parti településről érkező tagtársak-
hoz, mi több, rögtön beköltöztünk a
Zenepavilonba, ahol is tetszetős sza-
badtéri tárlatot rendeztünk a régi ba-
latoni „vizes” mesterségeket bemu-
tató, 2016 márciusában a balaton-
kenesei Kultúra Házában már nagy
sikert aratott „Vizek és mesterségek”
kiállítás anyagából.  

A rendezvény főszervezői igazán ki-
tettek magukért: az első balatoni Zöld
Fesztivál sokszínű eseménnyé kere-
kedett, és a család minden tagja szá-
mára érdekes, hasznos, ismeretter-
jesztő programokat és játékokat kí-
nált. A változatos kézműves foglalko-
zásokon kicsik és nagyok megismer-
kedhettek a foltvarrással, megcsodál-
hattak jó pár mintapéldányt a már
elkészült patchwork táskák közül, be-
pillanthattak a szövés rejtelmeibe, az
ügyes kezű látogatók pedig kipróbál-
hatták a csuhézást, valamint az újra-
hasznosított anyagokból való barká-
csolást is. Engem, személy szerint, a
balatonendrédi csipkeverők különle-
ges bemutatója nyűgözött le igazán... 

A rendezvény egyik fő attrakciója a
„Játékos Balaton” elnevezésű inter-
aktív játék volt, amely a Balaton nö-
vényeit, állatait, a különböző halfa-
jokat, a gyümölcskultúrát, a neveze-
tes épületeket, vagy éppen a balatoni
kőzeteket mutatta be az érdeklődők-
nek. A 26 különböző állomás ból/
elemből álló „balatoni játszóház” já-
tékai a tóval kapcsolatos szinte vala-
mennyi témakört „feldolgozzák”, így
az érdeklődő kicsik és nagyok játszva
ismerkedhetnek meg a magyar ten-
ger értékeivel, múltjával és jelenével.

Akarattyai és kenesei különítmé-
nyünk „standjánál” többek között a
gyerekeknek készült mutatós szelek-
tív hulladékgyűjtő-szettel vártuk a
fém-, műanyag és papír hulladékot
örömmel válogató lurkókat, de a Ba-
latonos kirakósjáték is nagy sláger-
nek számított az asztalunkhoz érke-
zők körében.

A programok összeállításakor a
szervezők természetesen nemcsak a
gyerekekre, hanem a felnőttekre is
gondoltak, akik a vízbárban külön-
féle palackos, forrás- és csapvizet
tesztelhettek, a helyi tagtársak jóvol-
tából megismerkedhettek a vegyszer-
mentes háztartási tisztítószerekkel,
és még folyékony mosógélt is készít-
hettek természetes alapanyagokból.

A jó hangulatú rendezvény első fel-
vonása az ebédtájban érkező heves
zivatarral zárult, és bár a nap máso-
dik felének időjárását kevésbé jelle-
mezte a zavartalan napsütés, mint a
délelőttit, a program - ha kevesebb
résztvevővel is, de - délutánig tartott.
A Zöld Fesztivál pedig egyértelműen
népszerű és sikeres hagyományte-
remtő rendezvényként írta be magát
a NABE egyre színesebb króniká-
jába...

SZŰCS ANIKÓ

A Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja
tisztelettel meghívja Önt az Akarattyai Napok keretében
a VIZEK ÉS MESTERSÉGEK című kiállítás megnyitójára.

2016. augusztus 12. (pénteken) 17 órára,
az akarattyai Szépkilátás Bisztró kiállítótermébe.

Ősi halászat a Balatonon (Anekdoták,régi történetek)
Előadó: Pintér József

Díszvendégünk: Szauer Rózsa,  a NABE elnök asszonya
A kiállítás egész augusztusban látogatható!

MEGHÍVÓ



Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, hanem eltérő időpontokban kerül pos-
taládájukba. Mint ahogyan újságunk címe érzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben minden, az adott hó-
napban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is. Emiatt elkerülhetetlen, hogy az
Akarattyai Napló időnként valamivel később, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
Jó olvasást kívánunk! RÁNKY PÉTER, felelős szerkesztő

Tisztelt Olvasóink!
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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: hivatal@balatonakarattya.hu • 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), terjeszteni, többszörözni kizárólag a kiadó előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa
½ oldal          =  15 000 Ft + Áfa

¼ oldal     =  7 500 Ft + Áfa
1/8 oldal  =  5 000 Ft + Áfa

Megrendelés: hivatal@balatonakarattya.hu

Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban

Az Akarattyai Napló terjesztése

Az Akarattyai Napló példányszámát az igényeknek megfelelően változtatjuk. Újságunk terjesztését ezért át-
szerveztük. Az Akarattyai Napló mindig kapható lesz az Önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint
e-mail cím megadása esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben
elküldjük.
A következő helyeken tesszük ki: Szépkilátás Bisztró, Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, Focus Coop (Balla),
Posta, Lila ABC, Honvéd ABC. Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájut-
hassanak a laphoz. A lap egyébként letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.

Tisztelt Olvasóink!
Köszönettel vesszük az olvasók
által beküldött nívós írásokat,
történeteket Bala ton akarattya

életéről, múltjáról. A beküldött írást
alkalomszerűen tudjuk leközölni.
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Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00

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

Körjegyzőség: Balatonfőkajár
8164 Kossuth u.8
☎ 88/483-181

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/7742-000
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

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

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Thury Vivien 
☎ 88/491-683
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek:       8.00–18.00

Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek:       8.30–16.00
Szombat:              8.00–12.00

Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
Hétfő–kedd:          9.00–15.00
Szerda–csütörtök: –
Péntek:                  9.00–13.00

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

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943
Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429
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

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com

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

Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712

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

EON:
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.
☎ 40/444-000
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok
☎ 40/240-240

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

Vertikál Nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu

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 közvilá-
gítási hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén
(háromnál több lámpa nem világít):
☎ 80/533-533

1–3 lámpa nem világít:
☎ 06 88-656-677, 0036 20215-0870
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

Közérdekű információk




