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Az önkormányzat testületi döntése
alapján – a hivatalunk által végzett
számviteli feladatok vizsgálatával
bíztuk meg belső ellenőrünket.
Ennek alapján feladatuk Balatonakarattya Község Önkormányzat
2015. I. negyedéves számviteli feladatellátásának vizsgálata, illetve a
megállapítások alapján a helyes gyakorlat kialakítására javaslat tétel.
Jelen soron kívüli vizsgálat arra irányult, hogy az Önkormányzat vezetése számára információt adjon
arról, hogy a 2015. január 1-jétől
működő Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai kirendeltségén a gazdálkodási feladatellátás szervezése és ellátása
megfelelő-e, illetve milyen feladatok
merülnek fel a Balatonakarattya
Község Önkormányzata 2015. évi
működésének szabályszerű, eredményes, hatékony és gazdaságos ellátása érdekében.

A fentiek megállapítása és a javaslatok megfogalmazása érdekében a
vizsgálat keretében a 2015 év 01.04. havi működéssel kapcsolatos
gazdálkodási adatokat elemezték és
dokumentumokat vizsgáltak meg. A
vizsgálat során szúrópróbaszerű ellenőrzésre került sor. Többek között
megállapították, -hogy a PMINFO
és a Mérlegjelentés tekintetében a
2015. I. negyedéves főkönyvi könyvelés megfelelő, a pénzforgalom
egyensúlyt mutat.
- A MÁK felé történt adatszolgáltatások nem jelentős eltéréseket tartalmaznak, melyek javíthatók.
- A pénzkezelés tekintetében a vizsgált időszakban megállapítható,
hogy az okmányok megfelelő színvonalon kitöltöttek, ezért a bizonylatok hitelessége nem kérdőjelezhető meg. Visszaélésre utaló jelek nem
voltak tapasztalhatók.
- 2015. év első négy hónapjában a

főkönyvi könyvelő, aki a bankszámlapénz feletti rendelkezésre jogosult
és pénzügyi ellenjegyző, valamint
érvényesítő feladatot is betöltött,
volt a pénztáros. Ezen összeférhetetlenséget jelen vizsgálat időpontjáig
megszüntették.
- Balatonakarattya Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait
a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Hivatal
gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A Hivatal állományában van
a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményekkel rendelkező személy, aki felel a gazdálkodási
feladatok ellátásáért. Az operatív
gazdálkodási jogkörök ellátása megállapítható volt.
- Balatonakarattya Közég Önkormányzata tekintetében a Hivatal
gondoskodott a vagyonkataszter
kialakításának feltételeiről, az ingatlan- és egyéb tárgyi eszköz nyilvántartására szolgáló programmal
(Katawin) rendelkezik. Az önkormányzat vagyonnyilvántartása nem
teljes körű, csak a 2015. 01. 01.
időpont után beszerzett vagyonelemeket tartalmazza. Balatonkenese
Város és Balatonakarattya Község
közötti, a szétválást követő vagyonmegosztás még nem történt meg.
A két település közötti vagyonmegosztást követően a vagyonkataszteri
programot, mint nyilvántartást fel
kell tölteni.
R. I.
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Képviselő-testületi hírek
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős
miniszter által közösen meghirdetett Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton indulni kíván.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese-Küngös-Balatonakarattya
Közoktatási Intézményi Társulás használatában lévő
Balatonakarattya, Bakony utca 7. szám alatti 2385/1
hrsz-ú ingatlan tulajdonjogára Balatonakarattya Község
Önkormányzata igényt tart.
Kéri az érintett ingatlan és az ingatlanban található ingóság leltár szerinti tulajdonba adását.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai nevelési feladatellátást érintő
változáshoz kapcsolódóan kijelenti, hogy a jelenleg a
Balatonkenese-Küngös-Balatonakarattya Közoktatási
Intézményi Társulás használatában lévő, a Balatonakarattya, Bakony utca 7. szám alatti ingatlanban működő
óvodai intézményben ténylegesen közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók továbbfoglalkoztatását biztosítja, amennyiben a dolgozók hozzájárulnak
ehhez.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese-Küngös-Balatonakarattya
Közoktatási Intézményi Társulás megállapodás módosítását elfogadja.
Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonyt, hogy a vagyonmegosztás tárgyában levelet
írjon Balatonkenese polgármestere részére, hogy - előrelépés céljából – legalább a közös tulajdon részleges megszűntetésében szülessen megállapodás.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármester asszonyt, hogy a strandok üzemeltetésének tárgyában
levélben egyeztessen Balatonkenese polgármesterével,
hogy mielőbb tegyék meg javaslatukat a strandok üzemeltetésének ügyében.
Balatonakarattya Önkormányzatának Képviselő-testülete a levél tartalmát megismerte, azzal egyet ért, és kérik a polgármester asszonyt, hogy a további intézkedést
tegye meg, és a levelet küldje meg Balatonkenese Város
Polgármesterének.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siókom Nonprofit Kft. részére fizetendő
törzstőkéről döntést nem hoz addig, ameddig a részletes
vonatkozó szerződést meg nem ismeri.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.04.) önkormányzati rendeletét
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról megalkotta.
A Képviselő-testület mérlegelve a kialakult kényszerhelyzetet, hogy a zárszámadás hiányában Balatonakarattya Község normatív támogatást nem kap, úgy határozott, hogy a zárszámadást elfogadja, azonban azt
haladéktalanul módosítja, amint Balatonkenese Város
Polgármesteri Hivatalától a valóságon alapuló tényszámokat és kimutatásokat a két község közötti valós
megosztás szerint kézhez veszi. Balatonakarattya Község Képviselő-testülete kifejezetten kijelenti, hogy az
elfogadott zárszámadás a Balatonakarattya Község és
Balatonkenese Város közötti elszámolás alapját nem képezheti, e tekintetben jogfenntartással él és megbízza a
Pénzügyi- és Jogi Bizottság tagját, Bánki Attilát, hogy a
hibátlan zárszámadás elkészítéséhez szükséges adatok és
helyes kimutatások átadása érdekében egyeztessen Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalával.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Thury Pál kérelmét elvben támogatja –
amennyiben minden körülménynek megfelel, különös
tekintettel a szomszédokra – melyet a kirendeltség-vezető vizsgáljon meg.
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Önkormányzat
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi sportfejlesztési koncepciót megismerte és elfogadta.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” irányuló pályázathoz kijelenti, hogy a szükséges önerő rendelkezésre áll, azt az önkormányzat a megvalósítás során biztosítja.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonakarattya Szilfa Óvoda (8172
Balatonakarattya, Bakony u. 7.) Alapító Okiratát egyhangúan elfogadja.
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A 2015. évre vonatkozóan Balatonakarattya és Balatonkenese illetékességi területén elhelyezkedő strandok
üzemeltetése Balatonkenese Város és Balatonakarattya
Község Képviselő-testületeinek tagjai informális közös
egyeztetésen megegyeztek abban, hogy szerződést kötnek Balatonkenese, ill. Balatonakarattya Község illetékességi területén elhelyezkedő strandok üzemeltetéséről.
Balatonakarattyát a Köztársasági Elnök – az eredményes
népszavazás alapján - a 2013. január 8. napján kelt, térkép melléklettel ellátott 13/2013 (I. 8.) sz. határozatával
önálló községgé nyilvánította, ezzel meghatározva a két
település közötti belterületi közigazgatási határvonalat.
A megállapodás csak és kizárólag 2015. évi üzemeltetést
érinti azzal, hogy a strandok üzemeltetésének semmilyen hatása nincs a jövőbeni vagyonmegosztásra.
A képviselő-testületek között történt egyeztetés alapján
Balatonkenese üzemelteti a Vak Bottyán (hrsz. 4714/5)
és a Bezerédj Strandot (hrsz. 3616). Balatonakarattya
Önkormányzata üzemelteti a Lidó (hrsz. 3611/4) és a
Bercsényi Strandot (hrsz. 3534/6)
Az önkormányzatok az általuk üzemeltetett strandok
üzemeltetési költségeit maguk viselik, az üzemeltetésből
származó haszon az üzemeltető önkormányzatot illeti.
Az e határozatban foglalt üzemeltetési jog és kötelezettség csak és kizárólag a 2015. évi üzemeltetésről szól. Az
üzemeltetési jog és kötelezettség minden további nyilatkozat nélkül és ellenére megszűnik 2015. december
31-én.
Balatonkenese Önkormányzata a Vak Bottyán- és Bezerédj Strandot, Balatonakarattya Önkormányzata a

2015. július
Lidó és Bercsényi Strandot, mint tulajdonos társak vették birtokba 2015. június 5-én, ezért a jelen határozat
alapján megkötendő megállapodást és üzemeltetést biztosító jog Balatonkenese, ill. Balatonakarattya Önkormányzatát ezen időponttól 2015. december 31-ig illeti
meg. A birtokba vételkor egyik strandon sem készült
átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve leltár.
Jelen határozat alapján birtokba vett ingatlanokon
2015. december 31-ig minden felmerült polgárjogi
vagy büntetőjogi felelősség az üzemeltető önkormányzatot terheli.
A képviselő-testület a jelen határozatban foglaltak alapján és szerint felhatalmazza a polgármestert a strandüzemeltetési szerződés aláírására.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SIÓKOM Nonprofit Zrt. törzstőke emelésére
vonatkozóan döntését, csak az Alapító Okirat megismerése után tudja meghozni.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az Országúti Tigrisek motorosok
kérelmében kért egyirányúsítást. A részletek megbeszélésre kerülnek a rendezvény szervezőjével, valamint a
Rendőrkapitánysággal.
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Pályázatok, támogatási kérelmek
Jó hírek: Az elindított pályázatainkat befogadták. Ennek alapján jelentős, további állami támogatásra számíthatunk a helyi önkormányzatoknak szánt rendkívüli
keretből. A keretigazgatási -, kulturális- és település-üzemeltetési feladat ellátásra használható föl. A támogatási
összeg nagyságát még nem ismerjük, de mindenképpen jelentős összegről beszélünk. Információink szerint
minden tekintetben megfeleltünk a most benyújtható
lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázat 2015. évi
támogatási kiírásának. A pályázat elsődleges célja azon
települések támogatása, amelyekben az önkormányzati,
az állami, ill. egyéb vízközmű-szolgáltató által végzett
lakossági közműves ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés és
tisztítás költségei jelentősen meghaladják a lakosság által
megfizetett térítési díjat. A támogatást az önkormányzat
kapja. Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igényléséhez szükséges pályázatunkat
szintén befogadták.
A támogatás célja: az önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítása, fejlesztése;
belterületi utak, járdák felújítása;
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása.
A pályázható összeg nagyságára tekintettel – csak kisebb

munkákat tudunk elvégezni. Ezek nem EU-s források.
Természetesen, az EU-s forrásokhoz szükséges pályázatainkat is előkészítettük, ill. előkészítjük (pl.: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által
diplomamunka keretében elvégzett település központ
tervezése). Ez utóbbi - természetesen egy vitaalapot képező, de teljes értékű dokumentáció.
R.I
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Nyáron is figyeljünk egymásra!
Itt a nyár! Megkezdődött az idegenforgalmi szezon, amely nemcsak a
közvetlen Balaton-parti, hanem a
háttér települések életét is megváltoztatja!
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A pihenésre vágyó vendégek mellett
megnő az idegenek, az ismeretlen
gépkocsival közlekedők száma. Szép
számmal akad köztük olyan, aki a
nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók óvatlanságát kihasználva követ
el bűncselekményt. Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik
feltörői, „elkötői”.
A mások megkárosításának szándékával érkezők a strandi forgatag mellett gyakran választják a kis
forgalmú, családi házas, nyaralós
övezeteket, a parttól távolabb eső
településeket, ahol kevesebb a mozgás, ahonnan dolgozni, kirándulni,
strandolni mennek az emberek. De
éppen ezeken az utcákon tűnhetnek
fel az idegenek!
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy
segítség, ha a szokatlan dolgokra,
kérdezgető, nézelődő emberekre a
rendőrségre történő telefonálással
hívjuk fel a figyelmet. Több esetben
előfordult már, hogy a legegyszerűbb rendőri intézkedés, már az igazoltatás is elriasztotta a bűnözőket,
vagy később segítette a nyomozást,
egy-egy bűncselekmény felderítését.
A telefonálással kapcsolatban felhívom a kedves Olvasók figyelmét,
hogy a megalapozatlan segélykérő
bejelentések bármelyik szervezet
felé, mentők, tűzoltók, rendőrség,

A nagy melegben a rendőrök ivóvizet osztanak a körforgalomban
szabálysértésnek minősül, és komoly
bírsággal jár.
Már ebben az évben is előfordult,
hogy a közlekedési baleset okozója
elhagyta a helyszínt. Tudjuk, hogy
emögött gyakran alkoholfogyasztás áll, a félelem a lebukástól. Arra
azonban nem gondol a gépjármű
vezetője, hogy egy személyi sérüléssel járó koccanás, ütközés helyszínének elhagyása olyan bűncselekmény,
amely elzárással is sújtható. Aki nem
áll meg, és nem segít a sérülést szenvedett közlekedő embertársának,
sokkal nagyobb bajba kerül, mint a
jogosítvány elvesztése egy időre.
Az idegenforgalmi szezonban számíthatnak rá, hogy a megerősítő
erőkkel együtt, rendszeresek lesznek a közlekedési és közbiztonsági
ellenőrzések nemcsak a közutakon,
hanem szórakozóhelyeken, a strandokon, a rendezvényeken egyaránt!
Jelentős változás történt a Rendőr-

kapitányság életében. Elkészült az új
épület Balatonalmádiban a Hadak
útja 4-6. szám alatt, az autóbusz pályaudvartól a Polgármesteri Hivatal
felé, a Györgyi Dénes Általános Iskola közelében. Kollégáink június
végén veszik birtokba a korszerű
elvárásoknak megfelelő munkahelyüket.
Kívánom, hogy a nyár Önöknek és
Kollégáimnak is rendkívüli eseményektől mentesen teljen el!
A Rendőrkapitányság elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje nem változik: Pf: 46
e-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910,
593-920
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Közösségi közlekedés fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében
Beszámoló a Balaton Fejlesztési Tanács által tartott júniusi szakmai konferenciáról.
A BFT elfogadta a Balaton régió hosszú távú koncepcióját, mely a kormány megerősítésére vár, ehhez EU források állnak majd rendelkezésre a 2014-20-ig tartó ciklusban. A tervek megvalósításához, Bóka István a BFT
Elnöke vázolta a Balaton közlekedésfejlesztési stratégia
megvalósításának lépéseit, az eddigi és tervezett projektek tükrében.
A közösségi közlekedés fejlesztésének középpontjában
a Balaton régió megközelíthetőségéhez szükséges a menetidő csökkentése áll, melyhez hozzájárul a tervekben
szereplő, északi parti vasútvonal villamosítása is. Tervezik a Balaton körbejárhatóságát vonattal, és a vasútállomások, közösségi helységek megújítását. A körbejárhatóság településünk számára is fontos előrelépés lesz a
Balatonaliga-Balatonakarattya összeköttetés tekintetében. Örömmel nyugtáztuk, hogy a tervekben szerepel
az M7 autópálya - 710 elkerülő út összekötése az M7

autópályánál kialakítandó, kerülő csomópont megépítésével, mely megszünteti a településünkön a 71.sz út
körforgalmánál hétvégén keletkező dugókat.
Ránky Péter

Hová tűnt a „Csókos Pad”
Szomszédom, barátom kedves feleségével gyakran kijárt a Batsányi utcán a Kisfaludy sétányra esténként
naplementét nézni a magas partról.
Gyakran üldögéltek ott a padon,
amelyet el is neveztek csókos padnak. Sajnos azonban a MÁV magas
parti munkáinak befejeztével a padnak csak a hűlt helyét találták. Hová
tűnhetett a pad?
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Felhívás a szállásadóknak
Tisztelt akarattyai szállásadók. A kedvező időjárásnak
köszönhetően - különösen rendezvények idején – megnőtt a strand- és vendégforgalom Akarattyán.
A szállásadók minden egyes IFA befizetés után térítésmentes strandbelépőt igényelhetnek vendégeik részére
az Önkormányzati Hivatalban.
Továbbá tájékoztatjuk a szállásadókat, hogy a szálló-vendég éjszakák után befizetett minden egyes idegenforgalmi adóforint után az önkormányzat jelentős,

mintegy a befizetett IFA 1,4-szeresét kapja állami támogatás formájában, amely összeget természetesen Akarattya fejlesztésére tudja felhasználni az önkormányzat.
Kérjük előzetes jelzésüket, az alábbi email címre elküldeni igényük kielégítése érdekében: hivatal@balatonakarattya.hu vagy személyesen vehetik át a jegyeket a
hivatalban az Iskola u. 7-ben.

Rendezvények Augusztus
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2015. augusztus

Esemény

Helyszín

Rendező

Augusztus 5. szerda

Függetlenség napja

Rákóczi park

Önkormányzat

Augusztus 5-9.

Szalézi tábor

MÁV Gyermeküdülő

MÁV Gyermeküdülő

Augusztus 13.

Érdi Tamás zongora
koncert

Akarattyai
„Nagyboldogasszony”
templom

Önkormányzat

Augusztus 14-15.

Akarattyai Búcsú

Rákóczi park

Önkormányzat

Péntek esti táncparti

Rákóczi park

Önkormányzat

Zenés-táncos szombat
esték DJ-vel

Rákóczi park

Önkormányzat

Szent István ünnepe

Rákóczi park

Önkormányzat

Augusztus 7. péntek
Augusztus 21. péntek
Augusztus 1. szombat
Augusztus 8. szombat
Augusztus 22. szombat
Augusztus 20. csütörtök

Egyház

2015. július

Július: Év-delelő hava
Az egészséges élet úgy is felfogható, mint bonyolult ritmusok egymáshoz jól illeszkedő harmóniája.
Ilyen ritmikus jelenség a nappal és
az éjszaka váltakozása, az évek és
évszakok körforgása, az ünnep és a
hétköznap, a munka és a pihenés a
megszólalás és a csend, a gondolkozás és a kivitelezés, a lelki és testi
dimenziók egymást kiegészítő soksok csodálatos világa. Minderről az
Írás is beszél: “Mindennek megvan
a maga órája, és minden szándéknak
a maga ideje az ég alatt: Van ideje
a születésnek és a halálnak; ideje
az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. Ideje az ölésnek és ideje a
gyógyításnak, ideje a bontásnak és
ideje az építésnek. Ideje a sírásnak
és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Ideje a kő
eldobásának, és ideje a kő összeszedésének, és ideje az ölelésnek, és ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Ideje a keresésnek, és ideje az elveszítésnek, ideje a megőrzésnek, és
ideje az eldobásnak. Ideje az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak; ideje
a hallgatásnak, és ideje a szólásnak.
Ideje a szeretetnek, és ideje a gyűlöletnek; ideje a háborúnak és ideje
a békének.” (Péld 3,1-8) - és mindebből következik, hogy ideje és különleges értelme van a vakációnak,
a szabadságnak és a nyaralásnak,
amit különösen a július szimbolizál,
mert bármely évszakban is menjen
valaki kikapcsolódó pihenésre vagy
utazásra, azt mindig “nyaralásnak”
nevezzük.
A nyaralás valódi ünnep, mert
egyesíti magában annak minden

tulajdonságát. Nem a semmire következik, hanem az értelmes, alkotó
és dolgos hétköznapokra, amelyek
nemcsak fáradtsággal járnak, de gyümölcsöket is teremnek. Az ünnep a
létrehozott és begyűjtött értékek fölötti öröm és megnyugvás alkalma,
és a gyümölcsök élvezetének lehetősége. Az ember társas lény. Ezért
elképzelhetetlen, hogy örömét és
boldogságát magányosságban akarja megélni. A kifejeződési formák
természetesen sokfélék lehetnek: a
hangos, dinamikus megnyilvánulásoktól az áhítatos, ünnepélyes csendig, a nagy tömegekkel való együttléttől a meghitt órák magányáig. Ez
a magány azonban nem egyedüllét,
hanem bensőséges-személyes feldolgozása mindannak, amit átélek, és
viszonyulás mindazokhoz, akikhez
tartozom.
A vakációban minden másképp történik, és mindennek más az íze és a
jelentősége. Másképp öltözködünk,
másmilyen zamatát érezzük még a
megszokott ételeknek és italoknak
is, más a levegő illata és édes az alvás, másképp tevékenykedünk és
másfajta könyveket olvasunk. A vakációban az embert hirtelen egészen
más dolgok kezdik érdekelni. Lélekben szinte mindenki fölfedezni
vágyó ifjúvá változik, s közben megfeledkezik arról, hogy álságosan és
természetellenesen komolyan vegye
önmagát.
Feltehetjük önmagunknak a kérdést: Mit jelent számunkra az otthonunktól és megszokott munkánktól
való szabadságos távollét? - S a válasz szinte önmagától kínálkozik: A

nyaralás mindenek előtt a felszabadulás élményét jelenti számunkra.
Megszabadulhatunk ugyanis az évközben csak a megélhetés miatt, de
nem saját jószántunkból elvállalt, és
csupán kényszerűségből elvégzendő
terheinktől. Gúzsba kötött és eldeformált kapcsolatainkat személyi
szabadságunkban újra rendezhetjük.
De jó lenne elkerülni az ilyenkor
leselkedő veszélyeket és a felületes
könnyű megoldásokat, mert azok
újabb torzulásokat jelentenek. Arra
gondolunk, hogy nem kell mindent
megtagadni, ami eddig körülvett,
mert bizonyára sok érték volt azokban is, és nem kell mértéktelenül
habzsolni az új lehetőségeket csak
azért mert újak. Ennek tisztázására
valók a lélek csendes órái. Nagyon
jó, ha ezt az ember Isten színe előtt
teheti meg. Ide kívánkozik
Ady: Az Úr érkezése című verse:
Mikor elhagytak,
Nem harsonával.
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Csöndesen és váratlanul
Nem jött szép, tüzes nappalon,
Átölelt az Isten.
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
Július van, delel a nyár. Árnyékában
találjon magára minden megújulni
és felüdülni vágyó emberi lélek.
Dr. Balázs Pál

9

Egyház

2015. július

A Templom előkert rendezése
A templomkert nem építési terület, hanem rendbetételre vár - írta dr. Balázs Pál plébános úr. Ennek nyomán egy képviselői tiszteletdíj terhére az Önkormányzat
megbízta Enzsöl Gábor vállalkozót a templomkert kertészeti rendbetételére.
A Plébános úr tájékoztatott, hogy a templomnak jelenleg még nincs hivatalos használatbavételi engedélye, de
a templom “szinte kész”. Ez azt jelenti, hogy állagában
elkészült, de belül hiányoznak még a padok és a sekrestye, valamint az iroda bútorai, kívül pedig a járdák, a
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korlátok, a kert parkosítása, valamint a téli kápolna felújítása. A templom felszentelésére mindezek befejezése
után kerülhet sor, remélhetőleg hamarosan. Szentmiséket már tartunk benne.
A plébános úr megírta, hogy a legszebb álmaiban sem
szerepelt, hogy 9 hónap alatt a semmiből egy ilyen gyönyörű templomot, és ilyen készültségi szinten fel tudunk építeni. Nagyboldogasszonyi körmenet augusztus
16-án, vasárnap reggel a 8 órai misét követően lesz.
Ránky Péter

2015. július

Civil élet

Meghívó a Fürdőtelep Egyesület közgyűlésére
Szeretettel meghívjuk Önöket tisztújító közgyűlésünkre, amelyet az alábbiak szerint hívunk össze:
Időpont: 2015. aug.15. szombat 18h
Helye: Balatonakarattya, Rákóczi park, körszínpad.
Határozatképtelenség esetén a tisztújító közgyűlés
időpontja: 18:15h
Napirendi pontok:
1. A közgyűlés megnyitása
2. Jelenlegi helyzet bemutatása, jövőre vonatkozó 		
elképzelések ismertetése
3. Javaslatok az új elnökség megalakulására
4. Tisztújítással kapcsolatos határozatok meghozatala
és az Alapszabály megfelelő módosítása
5. Meghívott vendégek hozzászólása
6. Tagok, Tagjelöltek hozzászólása
7. Szakosztályi és egyéb kérdések
Akarattya önállósodása, valamint a korábbi elnökség vezetésében beálló változások (a választmány elnökének,
gazdasági titkárának lemondása, sajnálatos haláleset)
következtében szükségessé vált a Fürdőegyesületben a
tisztújítás, valamint jövőbeli tevékenységének újragondolása.
Célkitűzésünk egy olyan hatékony és független civil szerveződés működtetése, amely a jó hagyományok megtartása mellett, az önkormányzattal szorosan
együttműködve képes az alapszabályban lefektetett célok megvalósítására.
A új elnökség tagjai a következők jelöltek:
Elnök: Hámori Gábor
Családunk dédnagyszüleim óta kötődtek Balatonakarattyához. A sors úgy hozta, hogy két lányom és fiam
lesz az ötödik generáció családunkban, akik ugyanabban
a kertben élvezhetik az év legszebb pillanatait itt Akarattyán. Feleségemmel négy éve döntöttünk úgy, hogy
gyermekeinket a főváros helyett itt fogjuk felnevelni.
Jómagam közgazdász-matematikus vagyok és meggyőződésem, hogy a helyi közösségek építése és az abban
való munkálkodás a közösség minden tagja számára egy
jobb életminőség elérését teszi lehetővé. Ehhez nyújthat
jó lehetőséget számomra is az Egyesület életében történő
részvétel.

Alelnök: Thury Attila
Születésemtől fogva Balatonakarattyán éltem, egészen
1965-ig, amikor szüleimmel beköltöztem Veszprémbe.
A nyarakat ezután is itt töltöttem nagyszüleimmel. Az
Agrártudományi Egyetem elvégzése után 1979-ben a
kenesei Egyetértés Mgtsz-ben kaptam munkát, így később családommal Balatatonakarattyára, a nagyszülői
házba, később, 1987-ben már saját házunkba költöztünk. Jelenleg mezőgazdasági- és baromfikereskedelmi
vállalkozást vezetek. Kara Koppány megválasztása óta
(1991) feleségemmel a Fürdő Egyesület tagjai vagyunk,
majd később Elnökhelyettesként képviseltem az Egyesületet. Úgy gondolom, hogy nagy jövő felé néz Akarattya
és az ehhez vezető úton, a fejlődés elősegítésében továbbra is szívesen részt vennék, az alelnöki pozíciót vállalva.
Ügyvezető alelnök:
Ránky Emőke
1969 nyarán kerültem Akarattyára, az azóta eltelt évtizedekben nyaralóként szorosan kötődőm ehhez a
csodálatos helyhez. Olyannyira, hogy 2008 májusa óta
férjemmel itt is élünk. Külkereskedelmi Főiskolát végeztem, majd saját vállalkozásunk ügyvezetőjeként orvosi műszerkereskedelemmel foglalkoztam. Akarattya
önállóvá válásával olyan lehetőségeket látok a község
fejlődésében, amely megvalósításában örömmel és szívesen vennék részt, amennyiben megfelelőnek tartanak
erre a posztra.
Sport szakosztály:
Szeles Dezső
Mint „ős Akarattyás” és mint a Bercsényi strandon működő lábtengó társaság megszervezője és társaimmal
működtetője is, örömmel vennék rész a Fürdőtelep
Egyesület sport tevékenységének aktívabbá tételében.
Elnökségi tagok:
Kardos Gáborné
Kardos Gáborné, Drobni Éva vagyok. Születésem óta
Akarattyán nyaralok, 3 éve állandó lakos lettem Akarattyán. A Fürdőtelep Egyesület létrehozása után a 90-es
évek elején csatlakoztam az Egyesület vezetőségéhez, és
hosszú éveken át a kulturális programokat szerveztem.
Kenesétől való elválásunk után ismét úgy érzem, hogy
szeretnék tenni valamit Akarattyáért, ezért szerepet vállalnék az Egyesület jövőbeni munkájában is.
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Dr. Ágoston Piroska
Budapesten születtem. 1973-ban
végeztem el az Orvosi Egyetemet és
ugyanebben az évben férjhez mentem és Németországban telepedtem
le. Távozásom ellenére soha sem
adtam fel magyar állampolgárságomat. Mivel szüleim az akkori Fővárosi Üdülőben – ma Honvéd Üdülő
– ismerkedtek meg, kis korunk óta
hoztak minket ide. Évente fél évet
töltök Akarattyán, eleinte szüleim
házában, 2002 óta saját házunkban,
a Botond utcában. Szívesen segítenék a Fürdőtelep Egyesület munkájában.
Pálinkás Ferenc
Nyaralónkat Nagyszüleim építették az 1930-as évek elején 6 éve
lakóhelyemül választottam a sok itt
töltött nyár után. Közgazdászként
dolgoztam a gyógyszer kereskedelemben Budapesten és Indonéziában. Voltam ügyvezetője egy Canon

2015. július
termékeket forgalmazó és szervizelő cégnek (Rowex), dolgoztam
ingatlan közvetítőként is. 63 éves
vagyok, egy 28 éves leánygyermek
boldog édesapja. Nagyon sokat jelent nekem Akarattya és az Egyesület választmányában szeretnék tenni
annak érdekében, hogy Akarattya
fejlődése folyamatos legyen mindannyiunk örömére.
Jogi képviselő: Ifj. Hajnal László
Tisztelettel kérjük Tagtársainkat,
amennyiben egyetértenek javaslatainkkal, szavazataikkal támogassák
elképzeléseinket.
A korábbi elnökség munkájában –
eddigi ismereteink szerint - Dr. Zavaros Gábor (sport) és Hajós Géza
vettek még részt. Elképzeléseinkkel
megismertettük Őket és számítunk
további támogatásukra.
Észrevételeiket várjuk az alábbi elérhetőségen:
akarattyafurdo@gmail.com.

Az érdeklődők számára 2015. augusztus 5-én, szerdán, a Függetlenség napján a Rákóczi parkban 1718 óra között információs asztallal
állunk rendelkezésükre, ahol jelezhetik belépési szándékaikat, tagdíjaik rendezését megtehetik, továbbá
augusztus 15-én a közgyűlés előtti
másfél órában is lehetőségük nyílik
erre.
Tagtársaink részére lehetőséget biztosítunk a tagdíj csekken történő
befizetésére, megtehetik ezt átutalással is a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület OTP-nél vezetett
11712004-20074360 sz. számlájára. Az Egyesület céljait támogató
minden befizetést és pénzügyi segítséget előre is nagyon köszönünk.
Thury Attila alelnök

Polgárőrség
Örömmel osztjuk meg Önökkel a jó hírt, hogy községünk önkéntes civil szervezetét, a Balatonakarattyai Balaton Kapuja elnevezésű Polgárőr Egyesületet a Veszprémi Törvényszék 2015. június 08-án hivatalosan is
bejegyezte. Így már teljesen legálisan végezheti önkéntes
munkáját ez a lelkes civil szervezet.
Az önkormányzat –mind erkölcsileg, mind anyagilagminden erejével és a lehetőségek adta segítségekkel támogatja a polgárőrség munkáját.
A polgárőrség megfelelő ruházatának beszerzéséhez az
önkormányzat azonnali anyagi hozzájárulást biztosít,
amely nagy segítséget jelent az indulásnál.
Az önkormányzat és a polgárőrség együttműködése,
egymás segítése és kommunikációja folyamatos és kölcsönös, községünk lakóinak valamint az itt pihenésüket,
szabadságukat töltőknek egyaránt.
Kérjük a helyi lakosokat és a nyaralótulajdonosokat,

hogy a polgárőrség munkáját támogassák, segítsék, hisz
Önökért dolgoznak, fáradoznak szabadidejükben.
A polgárőrség hatáskörébe tartozó kérdésekkel, problémákkal keressék, őket a következő telefonszámon:
06/ 70-574-83-43
Thury Pál
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Csónakmenhely a Bercsényi strandon
A Bercsényi strand északi végében
levő öböl csónakmenhelyként működött, ahol horgászcsónakok és
kisebb vitorlások voltak, vannak ma
is kikötve. Korábban a horgászok
és vitorlázók összefogva egyesületet alakítottak, és az akkori önkormányzattal kötöttek szerződést az
öbölrész-terület rendben tartására.
Az egyesület tagjai önkéntes munkában lelkesen végezték ezt a munkát
éveken keresztül, és az idén is nekiláttak a feltétlenül szükséges teendők elvégzéséhez. Az öböl, köszönhetően a partvédőmű kőszórásának
a viharokban nagy védelmet nyújt,
igen alkalmas csónakmenhelynek
és nagy igény van rá mai napig is.

A strand felújítása szükségszerűen
napirendre kell, hogy kerüljön a jövőben. Tekintettel arra, hogy a felújítás még nem kezdődött el, pedig
a nagy ívű strandtervek igen jelentős
költség ráfordítással már korábban
elkészültek, azonban nem jutott
forrás a kivitelezéshez. A tervekben
itt egy, a gyermekek részére kialakítandó homokos fövenyrész szerepel,
sajnos azonban a mindenkori áramlások miatt folyamatos az eliszaposodás, ami miatt nem szerencsés ez
a helyválasztás gyerekpancsolónak.
A gyermekek részére kialakítandó
fövenyrészt a strand déli alacsony
vízállású végében lenne célszerű
kialakítani. Addig azonban, amíg

a felújítás tényleges munkái nem
indulnak meg, a nyaralók, horgászok, vitorlázók, szörfösök igényei
alapján részükre a használható csónakmenhely visszaállítása indokolt.
Ma is vannak lelkes korábbi egyesületi tagok, és várjuk a csónaktulajdonosokat, akik részt kívánnak
venni az öböl rendbetételében. Az
önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest támogatni kívánja a csónakmenhely helyének, helyzetének
a rendezését különösen akkor, ha a
tagok civil egyesületi formába szerveződnek.
Ránky Péter
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Gyermeknap Balatonakarattyán 2015.
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Balatonakarattyán 2015. május 31-én került megrendezésre a gyermeknap, mely a Balatonakarattyai Óvodások
műsorával kezdődött, majd Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony köszöntötte a 2014. évben és a 2015.
év májusáig született gyermekeket. Az Önkormányzat
a gyermekek részére macit ábrázoló táblát készítetett,
mely a Babák Rózsakertjében helyeztek fel az apukák a
nagy táblára. A született gyermekeket az Önkormányzat
emléklappal és macival ajándékozta meg.
A gyermekek köszöntése után, 11 órától ugráló vár, arcfestés, ügyességi játékok várták a gyermekeket. A gyermeknapot színesebbé tette, hogy a helyszínen tűzoltó-,
rendőr- és mentőautót próbálhattak ki a gyermekek. A
gyermekek körében nagy sikert aratott a rendőrautó. A
Hanák Abc dobozos üdítővel és fánkkal kedveskedett a
gyermekek részére. Ezúton is megköszönjük Hanák Ágnesnek és Hanák Attilának a felajánlásukat.
Az Önkormányzat ügyességi sorversenyeket (zsákba
futás, hulahopp karikázás, célbadobás, horgászás) rendezett a gyermekek részére, labdákkal, csokival, müzli
szelettel, és almával jutalmazták a gyermekeket.
Balatonakarattya így köszöntötte és ünnepelte a gyermeknapot, mert ez a gyermekek napja!
Sass Henrietta
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Balatonakarattyai Jazz napok
Két nap alatt több formáció lépett
fel a Rákóczi parkban a jazz napok
keretében.

Kosza Duó
A duó tagjai Kovács Farkas Dávid és
Szabacsi Nándor, a Kodolányi János
Főiskola jazz-tanszakának végzős,
jazz-gitár tanszakos hallgatói. A duó
létrejöttét nagyban befolyásolták a
közös kedvencek, illetve a főtárgy
tanáraik, Birta Miklós és Gyárfás
István támogatása is. Repertoárjukat
a swing, és a bossa nova dalok teszik ki, stílusukat a mainstream jazz
befolyásolja leginkább, illetve a Joe
Pass-Herb Ellis duófelvételek adtak
nagy inspirációt.
Máthé Evelin Quartet
A zenekar tagjai mind a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi, vagy végzett hallgatói. A
zenekar legfiatalabb tagja Centgráf
Benjámin jövőre diplomázik a Zeneakadémián. A székesfehérvári Vö-

rösmarty Színház több előadásában
közreműködik dobosként. Piller
Balázs szigligeti születésű, így évek

óra rendszeresen játszik a Balaton
környékén, fesztiválokon, borvacsorákon. Tagja a Happy Dixieland
Band és a Ninagram nevű formációknak, emellett Úriban az alapfokú
művészeti iskolában tanít zongorát.
Bögöthy Ádám jelenleg master képzésen van a Zeneakadémián. Játszik
Hajdú Klára, Karosi Júlia, Vörös
Janka zenekarában, valamint tanít
a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolában. Máthé Evelin tavaly diplomázott a Zeneakadémián. Zenekarával
3 éve közreműködnek a Művészetek
Palotája “Cifra Palota” c. programsorozatában, ahol gyerekekkel ismertetik meg a jazz zenét. Rendszeresen játszik budapesti éttermekben.
Ádám kiforrott bőgőjátéka tökéletesen harmonizál Benjámin dobolási
stílusával, melyet Balázs zongorázás-

módja és Evelin erőteljes, de ugyanakkor bársonyos hangja keretez.
Műsorukban megtalálhatóak ismert
pop számok jazz-es köntösben valamint jazz standard-ek sajátos felfogásban.
Mits Jazz Band
A zenekar tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz tanszakán diplomáztak, jelenleg a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola
Előadóművészeti Tanszék vezető tanárai. Sok hazai és külföldi meghívásnak tesznek eleget, műsoraikat
állandó vendégművészek színesítik.
Repertoárjukban az improvizáció,
a művészeti közvetítés kap kiemelt
szerepet, saját szerzeményeken és
feldolgozásokon keresztül. Tagok:
Horváth János - Billentyűs hangszerek, Potesz Balázs - Dob, Kovács
Gergő - Bass, Mits Márton – Saxofon
Birta-Mits Duó
A duó a jazznek a legbefogadhatóbb
részét játssza. Nem csak, sőt főleg
nem jazz standardeket, hanem inkább ismert régebbi és mai slágereket játszik jazzes stílusban tele improvizációval. Hangszerelésénél fogva
csendes, meghitt muzsika.
Az érdeklődés változó volt a két nap
alatt. A hozzáértő közönség gyakran
beletapsolva fejezte ki tetszését.
Az idei évtől hagyományt szeretnénk
teremteni és évről-évre más zenekaroknak is lehetőséget adni, ezzel színesíteni a nyári programokat, hogy
a jazzkedvelők is helyben találjanak
nekik megfelelő szórakozást.
Dr. Bánkuti Józsefné
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Hajós Géza Fotókiállítása
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Azt a megtisztelő felkérést kaptam Hajós Gézától, hogy
nyissam meg első balatonakarattyai fotó kiállítását az Iskola utcai Közösségi házban.
Örömmel vállaltam a feladatot, mert együtt készítettük
elő az Iskola utcai nagyteremben a képek kifüggesztését.
Géza feleségével együtt nagyon akkurátusan felmérte a
helyszínt, kijelölte a képek elosztását, sorrendjét.
A nyitó beszédben elmondtam, hogy Gézának korán
elvesztett édesapja Erdélyben készített utazásán készített fotói miatt ébredt vonzalma a fényképezés iránt.
Sajnos tőle már nem tudta ellesni a fotózás rejtett titkait. Első gépe egy Werra Matic volt, majd katonasága
után, fizetéséből Practica gépet vásárolt. Ezek a gépek
filmet használtak, ma már csak kevesen tudják mit jelent filmre dolgozni, filmet előhívni, nagyítani, fixálni,
retusálni, deríteni – mai rohanó világunkban - csak kattintanak az emberek a telefonjukkal, jó esetben digitális
fényképezőgépükkel, és ha nem jó a felvétel, akkor kitörlik, újra fényképezik, és így elvész a fényképkészítés
csodája. Géza még ma is csak hagyományos filmre dolgozik Nikon gépével, mert a filmre készített felvételek
felbontását bármilyen legújabb csodagép is alig éri el.
És akkor még nem szóltunk a képkészítés csodálatosságáról. A Géza által készített fekete-fehér képek, egy-egy
az életből elkapott pillanatot rögzítettek, megörökítettek. A Balaton fényeivel készült felvételei, az akarattyai
képek méltán kerülhetnek be értéktárunkba. Nagy örömet jelentett Gézának ez a kiállítás, még többet családjának, fiainak, unokáinak, hiszen büszkén nézték végig

a szebbnél szebb képeket.
Az Iskola utca nagytermében kiállított képek magukért
beszélnek, dicsérik a szerzőt. A képekből adunk ízelítőt
itt az Akarattyai Naplóban. Köszönjük Géza a remek
felvételeket, köszönjük Akarattya község nevében.
Ránky Péter
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Balatonakarattya Értéktár
Nemzetünk, településünk értékeit össze kell gyűjteni,
dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni,
védelmezni és támogatni kell.
Tájékoztatjuk a balatonakarattyai lakosokat és nyaralókat, hogy elindítottuk a Balatonakarattyai Értéktár
létrehozását. Kérjük a balatonakarattyai lakosokat, nyaralókat, hogy akinek olyan írásos, fényképes dokumentumok vannak birtokában Akarattya múltjából, amit érdemesnek tart Értéktárunkba felvenni kérjük, bocsájtsa
rendelkezésünkre.
Ránky Péter

Mogyi szerint a világ
Éppen úgy indultunk reggeli sétánkra gazdimmal, ahogy szoktunk. Én
- csak azért, hogy örüljön - ugrálok
2-3-at, amikor rám teszi a hámot.
Különben olyan erővel tudok húzni,
hogy hirtelen elkezd forogni velem
a világ, vagy mi, és nem kapok elég
levegőt... Gazdim ezért vette ezt a
csinos hámot, hogy ne a torkomon
feszüljön az az izé.. .szóval értitek...
Ő felkapja a saruját és máris jelzem
neki, nehogy az ablakban hagyjuk a
labdámat. Amikor az öregem sietve
(bár inkább mackósnak mondanám)
indulna, akkor nem hagyom ezt an�nyiban.
Szóval amint belekezdünk ebbe a számomra olyan fontos napi programba, először egy picit elintézek a fűbe,
gazdi összeszedi a zacskóval, aztán
jöhet az a drága labdám. Jaj anélkül
az én napjaim nem lennének olyan
szórakoztatóak, mint azzal a golyóbissal. Alig érünk ki a „Magaspartra”,

amit egyszerűen nem ismertem meg
a munkák után..., jobbra megyünk
és irány a szabadság!!! Gazdim odamegy (persze én meg vele) az egyik
szép kerítéshez és ott mindig szomorúak leszünk, mert egyedül, mindig
egyedül, ott találjuk Albi barátomat.
Ő egy nagyon klassz Golden pajti
csak sajnos már közel 2 éve betegeskedik. Akkor a gazdim elmondja a
véleményét erről a helyzetről, amit
azt hiszem, jobb, ha én nem értek
meg szó szerint... De a hangsúlyából
érzem, tudom, hogy valakire, valamire nagyon dühös. Ja, lehet, hogy azért
talán, mert a barátomat mindig egyedül látjuk, csakis egyedül... Ő odaszalad hozzánk a kerítéshez és gazdim
benyúl, megsimogatja őt, aminek
én is örülök, nem vagyok féltékeny,
mert azt szeretjük, mi kutyák. Szegény barátomnak a bundiján is látszik, hogy nincsen minden rendben,
picit bizonytalan a mozgása is, de

nagyon tudunk egymásnak örülni.
Én nem értem, hogy a gazdik miért
nem egyformák? Azt szeretném, ha
a barátomnak is lenne gazdija, mert
ha nem látjuk sosem, akkor az nem
igazi gazdi. Egy nagyon kedves fiatal
néni szokott minden nap jönni az én
barátomhoz, szép szóval enni, inni
ad neki, meg vizet, ebben a rekkenő
melegben és valamilyen pici bogyókat (gazdim azt mondta, hogy azok
gyógyszerek). Ha én olyat kapok, azt
nagyon nem szeretem. A barátom
szépen elfogyasztja és neki biztosan
segíteni fog abban, hogy megint
BOLDOG KUTYA LEGYEN! De
ez nem csak rajta múlik, sőt rajta a
legkevésbé...
Tőlem a legszebb ajándék az volt,
hogy barátomnak adtuk örökbe az
egyik kedves teniszlabdámat. Látszott, hogy mennyire örült ennek a
pici dolognak is.
Pálinkás Ferenc
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Strandkézilabda torna a Bercsényi strandon
A 2015. június 20-21.-én megrendezett Rossignol Center strandkézilabda tornával kapcsolatban a sok pozitív
visszajelzés alapján úgy érezzük, hogy egy nagyon jól
sikerült rendezvényen vagyunk túl.
Az első versenyünk tiszteletére, szeretnénk felajánlani a
település számára két vadonatúj kézilabdakaput, és egy
a strandon, hétköznapokon is használható röplabdahálót is. Alátámasztandó a fentieket ezennel néhány a versenyen készült fényképpel illusztráljuk a rendezvényt.
Az eseményről tudósított a Sport Klub televízió hétfő
esti híradójában:
https://www.youtube.com/watch?v=m9q9nUYJNIw
Paunoch Péter
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Játékosportré 10 kérdéssel

Vadász Tamás nagyon büszke arra,
hogy a helyi lakosok őt is ős akarattyainak tekintik, pedig csak 43
éves kora óta él itt életvitelszerűen.
Születése óta minden nyarat Akarattyán töltötte nagyszülei, szülei
nyaralójában, de most már saját birodalmába tér haza minden nap. Az
akarattyai kötődés tehát nem kérdéses. Ő a balatonakarattyai lábtenisz
élet kulcsfigurája, a versenyszerű
lábtenisz egyik úttörője, kétszeres
EB ezüstérmes és tízszeres magyar
bajnok lábteniszező.
1. Miért pont a lábteniszt választottad?
Balatonakarattyán, de mondhatnám
azt is, hogy Magyarországon Szeles
Dezső, édesapám Vadász István, a
két Borbás testvér és Kiss Sanyi „találták fel” a lábteniszt. Ebben nőttem fel. Nekik köszönhetem, hogy
a lábteniszt választottam. Azután a
fejükre nőttünk, továbbfejlesztettük, és mi már versenyszerűen űztük

ezt a sportot.
2. Fontosabb állomások?
Kezdetben csak a strandon játszottunk, majd klubszinten a Rosco
egyesületben folytattam pályafutásomat. Szájról-szájra terjedt a lábtenisz versenyek híre, majd csatlakoztak a vidéki fiatalok is. 1989-ben
megalakult a Magyar Lábtenisz Szövetség Néveri Endre vezetésével. A
válogatottságot Zoufal Ervin szövetségi kapitány irányítása alatt értem
el.
3. Mi volt a legnagyobb sikered?
Kétszeres EB ezüstérmes és tízszeres
magyar bajnok vagyok.
4. Ki vagy mi inspirált, hogy ezen a
pályán maradtál?
Saját magam, a játék szeretete, a jó
csapatszellem. Egy időben ez volt
az életem, napi két edzés, hétvégén
versenyek. Utána a szabadidőnket is
együtt töltöttük a csapattársakkal.
5. Kudarc, sérülés, hullámvölgy?
Sajnos 33 éves koromban elestem az
aktív válogatottságtól. Három éven
belül kétszer elszakadt a térdszalagom. Ezért nem is tudtam kijutni a
világbajnokságra.
6. Ha nem lábteniszeztél volna,
milyen másik sportágat választottál
volna?
Talán jégkorongoztam volna. Nagyon szerettem és szeretem most
is ezt a sportot. Gyerekkoromban
szinte minden Újpest meccsen kint
voltam. Télen itt a Balaton jegén is
sokszor hokiztunk a helyi srácokkal.
7. Mire vagy a legbüszkébb?
Az első siófoki magyar bajnokságon Tatár Petivel megvertük a Dárdai Ervin – Márkus Zoltán párost.

Nagyon fiatalok voltunk még, ekkortól kezdtek komolyabban venni
minket. Büszke vagyok még arra is,
hogy a lányom Bianka, átvette a szerepemet, aki komoly sikereket ért el
a női mezőnyben.
8. Mostanában mivel foglalkozol a
legszívesebben?
Horgászok, vitorlázok, vadászok.
(Az első kettőről mindenki meggyőződhet, aki lejár a Bercsényi strandra. A harmadik hobbiról viszont
csak az, akit meghív magához. A kis
akarattyai nappali telis-tele van vadásztrófeákkal.)
9. Jelenleg mivel foglalkozol, van-e
kapcsolatod még a lábtenisz sporttal?
Vendéglátó egységeket üzemeltetek.
A lábtenisz sporttal természetesen
nem szakadt meg a kapcsolatom.
Balatonakarattyán az a hagyomány,
hogy az idősebb generáció átadja tudását és tapasztalatait a fiataloknak.
Már a második generációnál tartok.
Az elsők a Vaszil, a Bauman, a Koltai testvérek és Királyvölgyi Krisztián néha már rendesen elpüfölnek
minket. Sőt közöttük is vannak már
olyanok, aki nagyon jó eredményeket értek el mind magyar, mind
nemzetközi szinten.
10. Mit jelent számodra Akarattya?
Akarattya a szerelmem, és ebben
minden benne van.
Ventics Ágnes
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Lábtenisz, vagy közismert nevén
lábtengó egy közkedvelt teremsport,
amit előszeretettel űznek a strandokon is.
1922-ben a cseh Slavia Praha játékosai feltaláltak egy játékot, amit
futball a kötél felett-nek neveztek,
mivel eredetileg egy vízszintesen kifeszített kötél felett játszották, amit
később hálóval helyettesítettek.
1940-ben lefektették a játék hivatalos szabályait és megrendezték az
első lábtenisz kupát. 1953-61 között
megalakult a Trampska liga, 1961ben elfogadják hivatalos sportként,
1971-ben megalakul az első lábtenisz szövetség Csehszlovákiában. A
Magyar Lábtenisz Szövetség 1989ben alakult meg. Az akarattyai lábteniszezők nagyon szép sikereket értek el, mind hazai mind nemzetközi
versenyeken.
Az akarattyai lábtenisz közösségnek
a lábtenisz ennél sokkal többet jelent. Szórakozást, mulatságot, megmérettetés. A lábtenisz fő erénye itt
nemcsak a sportra és az egészséges
életmódra nevelést jelenti, hanem
egy igazi kis közösség formálását is.
Az akarattyai strandon nemzedékek
nőttek fel a lábtenisz bűvöletében.
Kortól független a játék, a legfiatalabb kisiskolásoktól a nyugdíjas
korosztályig mindenki játszhatja.
A senior bajnokságban még 70 év
feletti játékosok is szerepelnek. Létezik apa-fia bajnokság, nemsokára
nagyapa-unoka bajnokságot is lehetne szervezni.
A lábtenisz 99%-ban a férfiak sportja. Az 1%-ot Akarattyán Vadász
Bianka jelenti, minden tisztelet az

övé, a férfiak mezőnyében is megállja a helyét. Komolyan űzte ezt a
sportot és szép sikereket is ért el. A
többi hölgynek marad a szurkolás.
A lábtenisz párterápiának is kitűnően alkalmas. Azok a fiatal párok és
házaspárok, akiknek néhány lábtenisz-szezon már van a tarsolyában,
megalapozzák kapcsolatukat. Mert
a lábtenisz nemcsak magából a labda ide-oda rugdosásából áll. Hozzátartozik még a többiek meccsének
nézése, a szurkolás, felmérve ezzel a
jelenlegi erőviszonyokat. A versenyzők kiegészítő sportot is űznek: ki,
úgy, mint a sör a tengó büfében és az
ördög bibliája. A párterápia lényege
tehát a fenti események, tevékenységek átvészelése, összehangolása, és
főleg türelmes megértése a hölgyek
részéről.
A lábtenisz csúcsa az augusztus 20-i
lábtenisz bajnokság és az azt követő
eredményhirdetés, buli. Ilyenkor a

strandon szinte megáll az élet, mindenki a tengó- pálya környékén található. Hatalmas csaták zajlanak.
Talán csak az időjárás tudja megkeseríteni a szervezők és a résztvevők
életét. Este buli, tánc, tűzijáték.
Az akarattyai lábteniszbajnokságok
szervezésében voltak hullámvölgyek
is. Profi sportolók kezdték átvenni
az irányítást, és az amatőr játék, ami
igazán a lényegét jelentette ennek a
mozgalomnak, kezdett háttérbe szorulni. Szerencsére visszaállt az eredeti struktúra és az akarattyai lábtenisz bajnokság ma már ismét azt a
célt szolgálja, amit az ősapák Szeles
Dezső és Vadász István elkezdtek és
elképzeltek. Köszönjük nekik!
A következő bajnokság 2015. augusztus 20.
Ventics Ágnes
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In memoriam Bajcsev András

Ismerjük az élet igazságtalanságát.
De amikor közelről érint minket,
nem akarjuk elhinni, elfogadni. Dühösek vagyunk és értetlenül állunk
az események előtt. Ugyanígy éreztünk Bajcsev András halálakor. Ő a
mi akarattyai lábtenisz társaságunk
egyik tagja.
15 éve tudta, hogy beteg, de egyáltalán nem úgy élt, mint egy beteg
ember. Tudtuk mi is, de nem beszéltünk róla, hiszen soha nem panaszkodott. Méltósággal viselte betegségét. Őssejt beültetésen is átesett.
Voltak nehéz időszakok, de mindig

SZÉPKILÁTÁS

A volt Szépkilátás Vendéglő épületét az önkormányzat megvásárolta,
azzal a céllal, hogy a település részére közösségi házként üzemeljen.
Az épület felújításának a tervezése
folyamatban van. A kivitelezés megkezdéséig tartó átmeneti időre az
önkormányzat klubházként kívánja
használni, melyben filmvetítéseket,
előadásokat, civil összejöveteleket
kívánunk tartani.

talpra állt szülei és felesége segítségével.
Felesége segítőkészségét, erejét,
életörömét emeli ki. Pozitív hittel
élt. Mindig lehetett hozzá fordulni
segítségért. Eredeti szakmája bolgárkertész volt. Imádta a pálmákat,
gyűjtötte is őket. Komoly szaktudásra tett szert a pálmák világában. Igazán a természetben érezte jól magát.
Kerti tavat épített, ahol a kezéből
etette a halakat. Értett az élőlények
nyelvén. Zárkózott volt, egy sajátos,
titokzatos világban élt, de emellett
jó humorú ember volt
Minden sportot szeretett, de az igazi
szerelem a tenisz volt. Tehetséges, de
a versenyzéshez egy kicsit forrófejű.
Az Építők Tenisz Klubban gyerekeket és felnőtteket is oktatott.
Imádta a családját. Anna nehezen
akart megérkezni, 7 év után végre
megszületett a várva várt kisbaba.
Végig kitartott és segítette feleségét
a nehéz időkben.
Erős hittel élte az életét. Erre bizonyíték, hogy egy hónappal a halála
előtt még teljesítette a Medjugorje
zarándok utat, ahol mezítláb, mere-

dek, éles sziklákon kellett teljesíteni
a távot.
Szép volt Andris! Mindig eszünkbe
fogsz jutni az akarattyai tűzijátékok
fényében és emlékedet megőrizzük
ugyanúgy, mint az a kis fiatal facsemete, melyet neked ültettünk a Bercsényi strandon!

FELHÍVÁS

a lapban a teljes felújítást és átépítést megkezdő időszak előtti “ retro időszakban”. Kérem, hogy akik
érdeklődnek a téma iránt, akik úgy
érzik, hogy hozzá tudnak és szeretnének adni a közös gyűjteményhez
jelezzék szándékukat.

Felhívásom
mindazok részére,
akik nosztalgiával és kellemes emlékekkel idézik fel azokat a nyarakat,
amikor Akarattya egyik emblematikus helye, a kertmozival szembeni SZÉPKILÁTÁS vendéglő még
kitárta kapuit a betérők előtt! Sorozatom célja olyan rekvizítumok,
eszközök és történetek összegyűjtése
felelevenítése és hamarosan azok bemutatása valamint a ezek közreadása

Szeles Dezső
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Közérdekű információk
Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök: 9.00–16.00
Péntek:
9.00–13.00
Polgármester/alpolgármester
ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00
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Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 88/769-155
Hétfő:
8.00–10.00
Kedd:
13.30–15.30
Szerda:
12.00–13.30
Csütörtök:
8.00–10.00
Péntek:
8.30–10.00
A rendelőben fiókgyógyszertár
működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:
8.30–9.30
Kedd:
14.00–15.00
Szerda:
12.00–13.00
Csütörtök:
–
Péntek:
8.30–10.00
Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola
☎ 70/315-7965
Hétfő–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
Rendelési idő (előzetes bejelentkezés
alapján):
Hétfő, csütörtök: 13.00–18.00
Kedd: Változás! 8.00–13.00
Szerda, péntek:
8.00–12.00
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:
H-K:
9.00–15.00
Sz-Cs:Zárva
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

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343
Idősek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
Nyitva tartás:
Hétfő–péntek:
7.30–16.00
Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
☎ 88/584-970, 88/584-971
Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712
Vasútállomás:
(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
Református Lelkészi Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 13.
☎ 88/481-348
Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 10.
☎ 88/481-146

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

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

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

1–3 lámpa nem világít:
☎ 70/408-6908
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com
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Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban
1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa
½ oldal
= 15 000 Ft + Áfa
¼ oldal
= 7500 Ft + Áfa
1/8 oldal
= 5000 Ft + Áfa
Megrendelés: hivatal@balatonakarattya.hu

Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló előző havi példányszámát 700-ra emeltük.
Tapasztalataink szerint ennek ellenére sem jut el az újság a jelenlegi terjesztési úton minden lakoshoz, illetve érdeklődőhöz.
Újságunk terjesztését ezért átszervezzük: az állandó lakosokhoz
eljuttatott példányokon kívül a következő helyeken teszünk ki
korlátozott számú (30 db) példányt: Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, Fókusz Coop (Balla), Posta, Lila ABC, Honvéd ABC.
Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy
mások is hozzájuthassanak a laphoz.
Az Akarattyai Napló 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 lap letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.

Tisztelt Olvasóink!
Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, hanem eltérő időpontokban kerül
postaládájukba. Mint ahogyan újságunk címe érzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben minden, az adott
hónapban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is, éppen ezért elkerülhetetlen, hogy
a Balatonakarattyai Napló időnként kissé későbbi időpontban, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
Jó olvasást kívánunk!
Ránky Péter, főszerkesztő

Akarattyai Napló

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja
Felelős Kiadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Szerkesztőség: Közösségi ház és Könyvtár, 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
Tel.: 88/656-677, 20/215-0870 • e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu• www.balatonakarattya.hu
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