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Ünnepi beszéd 2016. március 15.
Balatonakarattya

ÖNKORMÁNYZAT 2016. március–április

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisz-
telt Képviselők! Tisztelt Ünneplő Pol-
gárok!

Őszintén meglepődtem, amikor a
képviselő-testület Bánki Attila atyai
jó barátomon keresztül engem kért
fel, hogy mondjak beszédet a már-
cius 15-ei ünnepi rendezvényén. Hi-
szen nem vagyok színész, műsorve-
zető, versmondó, sem ügyvéd, ügyész
vagy bíró, akinek – ideális esetben –
a beszéd mesterének kell lennie. Hi-
vatásom jogászként a jogszabály-elő-
készítés az Igazságügyi Minisztéri-
umban, azaz sokkal inkább értek az
írott, mint a kimondott szavakhoz.

Ugyanakkor azt a telket, amelyen
édesanyámmal, testvéreimmel, és az
ő gyerekeikkel a hétvégéket, meg a
nyarakat töltjük még dédapám vette
1930-ban, amikor Akarattyán a szán-
tóföldeket a Fürdőtelep Egyesületen
keresztül parcellázták, és létrejött ez
a gyönyörű, mindannyiunk szívéhez
közelálló nyaralótelep, majd község.
Ekkor még ükanyám is élt, aki szin-
tén rendszeresen itt töltötte a nya-
rakat, így ötödik generációs akaraty-
tyainak vallhatom magamat.

Itt töltöttem gyerek- és fiatalkorom
minden nyarát, utána is szinte min-
den szabadidőmet, olyannyira, hogy
2000 óta az állandó lakóhelyem is
Akarattya. Édesapám a rendszervál-
toztatás után az újjáéledő Fürdőtelep
Egyesület elnöke volt 9 éven keresz-
tül, elhivatott munkája számos he-

lyen nyomot hagyott a településen,
ilyen többek között az a színpad is,
amelyről az eredeti program szerint
Önökhöz szólhattam volna, ha az
időjárás kegyesebb lett volna ünnepi
rendezvényünkhöz.

Ilyen előzmények alapján – elgon-
dolkodva pár percet a felkérésen –
arra jutottam, hogy ugyan méltó
nem vagyok a feladatra, de nem tér-
hetek ki a felkérés elől.

Vannak olyan fogalommá nemesült
szavaink, neveink, mint Petőfi, Tán-
csics, a Tizenkét pont, Kokárda, Nem-
zeti Dal, Pilvax Kávéház, Jókai, Vas-
vári, Landerer nyomdája,márciusi if-
jak, Nemzeti Múzeum, egyenlőség,
szabadság, testvériség, amelyekről
minden magyar embernek, éljen bár-
hol a világon, ugyanaz jut eszébe: az
egyik legdicsőségesebb nemzeti ün-
nepünk, 1848. március 15. a forra-
dalom és az azt követő szabadság-
harc kitörésének napja. 

Ezen a napon egy maroknyi fiatal
elindított egy lavinát, amely megvál-
toztatta a nemzet sorsát. A Párizsból
induló forradalmi hullám két nap
alatt eljutott Bécsből a magyarság
szellemi életének központjába Pestre.
Aznap, mai felgyorsult világunkból
visszatekintve is hihetetlen sebesség-
gel peregtek az események. 

Reggel 8 óra és délután 3 óra között
Petőfi, Jókai és társaik a Pilvaxból in-
dulva és egyre nagyobb tömegtől kí-
sérve megjárták a jogi, majd az or-
vosi egyetemet, a mérnöki és a böl-
cseleti kart, lefoglalták Landerer
nyomdáját, kinyomtattatták a 12
pontot és a Nemzeti dalt, több ezer
példányban szétosztották az egyre
bővülő tömegben. Petőfi legalább
négy helyen felolvasta előző éjjel írt
költeményét, Jókai pedig a Tizenkét
pontot. Délután 3 órakor népgyűlést
tartottak a Múzeum kertnél, ezt kö-
vetően a városházán elfogadtatták a
Tizenkét pontot, átmentek Budára,
ahol a helytartótanács a követelések-
nek helyt adva szabadon engedte
Táncsicsot, eltörölte a cenzúrát, és
elérték, hogy este a Nemzeti Színház
teljes díszkivilágítás mellett a betil-
tott Bánk bánt adja elő.

A nagyméltóságú helytartótanács
után a királyi udvar is „sápadt vala
és reszketni méltóztatott”, így már-
cius 17-ére megalakulhatott uralko-
dói kinevezéssel a Batthyány vezette
első felelős kormány, április 11-én pe-
dig V. Ferdinánd szentesítette Ma-
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gyarország polgári átalakulásának az
alapjait jelentő áprilisi törvényeket.

Tudjuk, hogy ez a kegyelmi állapot
nem tartott sokáig, hiszen szeptem-
ber 11-én Jellasics, horvát bán, egy-
ben császári altábornagy, a bécsi ud-
var hathatós támogatásával rátá-
madt a függetlenségét éppen csak el-
nyert országra. Ami ezt követően tör-
tént: összefogás, áldozatvállalás, ön-
zetlenség, hősiesség, szervezőkész-
ség, önfeláldozás, tettrekészség, a kö-
zösségért történő felelősség vállalás
területén az országban, azt a mai na-
pig elemezni, tanítani kellene a köz-
gazdasági és a közszolgálati egyete-
meken és főiskolákon.

Hetek, hónapok alatt megszervez-
ték a honvédsereget, átalakították a
közigazgatást, megszervezték a ha-
diipart, megoldották a pénzellátást.
A Pákozdi csatában Jellasics megál-
lításával levegőhöz jutott az ország,
és némi megtorpanás után, az 1849-
es dicsőséges tavaszi hadjárat ered-
ményeként lényegében nem maradt
ellenséges katona az országban. 

A nagysallói-csata, Komárom fel-
mentése, Buda visszafoglalása – füg-
getlenül jelentőségük történeti, had-
történeti tudományos elemzésétől –
a magyarság mítoszai közé kell, hogy
tartozzanak. Az ilyen mítoszok
ugyanis elengedhetetlenek ahhoz,
hogy egy nép nemzetté váljon és az
is maradjon.

Ezen a területen nálam jártasabb
barátaim, akik hivatásuknál fogva
rendszeresen forgatják Deák, Széche-
nyi, Kossuth, Szemere, és az aradi
vértanúk írásait, levelezéseit, azt
mondják, hogy a szabadságharc „iro-
dalma” egészen varázslatos, külön-
leges olvasmány. Az embernek bár-
milyen földrengetőnek képzelt, új

gondolata támad a hazáról, a nem-
zetről, a hazaszeretetről, a közdol-
gairól, biztos lehet, benne hogy ott
már valaki azt megírta, kimondta; jó
eséllyel szebben, veretesebben, frap-
pánsabban. 

Hasonló lehet ez a gyűjtemény a
Bibliához. Bárhol felütjük, az adott
oldalon biztos találunk benne vala-
mit, ami megszólít, és érdekes mó-
don pont azzal, amire az adott pilla-
natban a legnagyobb szükségünk
van. 

Éppen ezért a világmegváltó gon-
dolatközlésre való igény nélkül, sze-
retném megosztani Önökkel, hogy
mit jelent a XXI. század elején hívő,
nemzeti, egy kicsit liberálisan kon-
zervatív, hétköznapi gondolkodó em-
berként számomra a 168 évvel ez-
előtt a Tizenkét pont végére írt há-
rom fogalom: egyenlőség, szabadság,
testvériség.

Az egyenlőség semmiképp nem je-
lent egyenlősdit – különösen nem,
ahogy azt a kommunizmusban kép-
zelték – ahogy nem jelentett 168 év-
vel ezelőtt sem. Vörösmarty szavaival
élve: „Midőn az egyenlőségről szólók,

nem akarok azon szójátékokra kitérni,
hogy például a nagyobb embereket a ki-
sebbek kedvéért kell köszörülni, mint
az egykori muszka könyvtárnokról
mondják, hogy pakolás közben a szek-
rénybe nem férő nagyobb könyveket el-
fűrészeltette. Ez gúny az egyenlőség fo-
galma ellen. (…) Ez a bujtogatók s ra-
gadozók tana, mely, ha őrszemmel nem
tartjuk, csak arra fog szolgálni, hogy a
szabadság és egyenlőség eszméit félel-
messé tegye.”

Ez a fogalom számomra jogászként
– eredeti értelmezésének megfelelően
– a jogállam alapkövét, a törvény
előtti egyenlőséget jelenti. Azaz azt,
hogy a legitim úton meghozott tör-
vények mindenkire, származására,
vagyoni helyzetére tekintet nélkül,
egyformán vonatkoznak, és a bíró-
ság, amikor ítélkezik, döntéseit rész-
rehajlás nélkül, a jogszabályokat, a
józan ész, és az igazságosság köve-
telményeire figyelemmel értelmezve,
legjobb tudása szerint hozza meg. 

A szabadság számomra nem azo-
nos a szabadossággal. Szent II. János
Pál pápa szerint: „Az igazság és az er-
kölcsiség követelményei nem alázzák
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meg és nem semmisítik meg szabadsá-
gunkat, hanem épp ellenkezőleg, lehe-
tővé teszik és megszabadítják azoktól
a veszedelmektől, melyeket magában
hordoz.”

A testvériség jelentéstartalmának
megértéséhez pedig elég az 1795-ös
francia alkotmány bevezetőjében fog-
lalt emberi és polgári jogok és köte-
lességek nyilatkozatában írtakhoz
visszanyúlnunk:”Ne tégy olyat mással,
amit nem akarsz, hogy más tegyen meg
veled; tégy mindig olyan jót másokkal,
amit magad is szeretnél.” Nem kell
újat keresni a nap alatt, ezt ugye
megtaláljuk a Bibliában is csak né-
mileg ütősebben megfogalmazva:
„Szeresd felebarátodat mint önmaga-
dat”, persze a krisztusi, szent Páli ér-
telmezésben.

Ezek egy ideális társadalom eszmé-
nyi ideái, amelyekről – reálisan szem-
lélve jelen világunkat – joggal állít-
hatjuk, hogy a maguk teljességében
elérhetetlenek. Ugyanakkor, ha azt
akarjuk, hogy még sok utánunk kö-
vetkező nemzedéknek élhető lakóhe-

lyet biztosítson a Föld, akkor leg-
alábbis törekednünk kell arra, hogy
döntéseinket, cselekedeteinket a le-
hető legnagyobb mértékben ezek az
eszmék vezéreljék.

Az 1848-49-es szabadságharcunkat
200 ezer orosz cári katona segítsé-
gével leverték, amit a fenti eszmék
mindegyikét sárba tipró, véres meg-
torlás, és elnyomás követett. Ezt az
állapotot azonban 20 évig sem sike-
rült fenntartani.

Az 1867-es kiegyezéshez Deák fel-
készültsége, türelme, politikai érzéke,
a megfelelő időpont, és a szerencse
mellett az is kellett, hogy mindkét
fél a fenti eszmék mentén haladva,
kölcsönösen képes legyen lépéseket
tenni a másik felé. Több szabadság,
szélesebb körben biztosított törvény
előtti egyenlőség, és egymás érdeke-
inek, és értékeinek nagyobb fokú tisz-
teletben tartása kellett ahhoz, hogy
a kiegyezés létrejöhessen. 

Magyarország számára az ezt kö-
vető, az első világháború kitöréséig
tartó, több mint 40 év olyan fejlődést

hozott, amelynek eredményeit a mai
napig joggal büszkén mutatjuk be a
világnak.

Meggyőződésem, hogy ezt követő
történelmünk során is akkor ment
jobban az ország szekere, amikor az
egyenlőség minél kevésbé egyenlős-
dit, a szabadság, minél kevesebb
szabadosságot, és nem a hatalom
szabadságát, a testvériség pedig mi-
nél kevésbé az uram-bátyám világot
jelentette. 

Ha talán kicsit erőltetetten is, de
adja magát a párhuzam Akarattya és
Kenese jelen helyzetének megoldá-
sára is. 4 évvel ezelőtt mi is megvív-
tuk – szerencsére, békés és a jogsza-
bály adta keretek között maradt –
harcunkat a magunk szabadságáért.
Hangsúlyozottan nem valami, vagy
valaki ellen, hanem azért, hogy szű-
kebb közösségünk, az akarattyai la-
kosok és nyaralók dolgainak az inté-
zését a saját kezünkbe vehessük. Nem
akartunk mást, minthogy az általunk
befizetett adók, a nagy-déd-, vagy ük
szüleink által kialakított strandokról
befolyó bevételek felhasználásáról
olyan döntések szülessenek, amelyek
az itt lakók, nyaralók érdekeit veszik
maximálisan figyelembe. A függet-
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lenségünkről szóló népszavazással
megszületett a mi kis kiegyezésünk
az akarattyai állandó lakosok és a
nyaralótulajdonosok között.

Erre a kiegyezésre lenne szükség
mihamarabb Kenesével is, amely
azonban csak akkor történhet meg,
ha nem az a cél, hogy a vélt vagy va-
lós sérelmeket hetedíziglen megto-
roljuk, a másik önkormányzat mű-
ködését ellehetetlenítsük, hanem az,
hogy a reálisan felmért közös érde-
keket és közös célokat megtaláljuk,
és annak megfelelően mindkét fél
számára hosszú távon gyümölcsöző
módon cselekedjünk. 

Erre figyelemmel is tölt el örömmel,
és hozható fel más területen is köve-

tendő példaként az, ahogy az aka-
rattyai önkormányzat ünnepi műso-
rában önzetlenül, idejüket, energiá-
jukat nem kímélve, tudásuk legjavát
adva működnek közre a kenesei ál-
talános iskola diákjai és tanárai.

Az ország szinte minden települé-
sén nyomot hagyott az, ahogy elő-
deink megbecsülték március 15. il-
letve a forradalom és szabadságharc
emlékét. Nemzetünk megmaradása
szempontjából elengedhetetlen, hogy
utódainknak se csak egy iskolamen-
tes, vagy munkaszüneti napot jelent-
sen nemzeti ünnepünk. Az óvodások
és az iskolások által adott műsor
alapján öröm látni, hogy Akarattya
és Kenese ifjúsága, tanáraik és neve-

lőik számára nem csak ennyit jelent
ez a nap.

Fontos, hogy tisztában legyünk
vele, hogy a szabadság az nem adott-
ság, hanem lehetőség, amiért nap,
mint nap meg kell küzdeni. Ehhez a
küzdelemhez kívánok sok erőt és ki-
tartást Önöknek, a képviselő testü-
letnek, polgármester asszonynak és
az ország választott vezetőinek. Meg-
győződésem, hogy ez a mindenki ál-
tal a maga helyén és módján nap-
nap után megvívott nemes harc ve-
zethet családjaink, községünk, orszá-
gunk boldogulásához.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
DR. KARA ÁKOS
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– Képviselő úr! Meséljen a családjáról, a „gyökereiről”!
– Gyerekkorom óta kötődöm Akarattyához, a nyarakat
három éves korom óta itt töltöttem.  Mindkét nagy-
apámnak volt itt nyaralója, az egyikben vagyok most ál-
landó lakos. A másik nagyapám házát ugyan államosí-
tották és nincs már a család tulajdonában, de mivel nagy-
apám dr. Karafiáth Jenő kultuszminiszter, később Buda-
pest főpolgármestere, alapító tagja, díszelnöke volt az
1928-ban alapított Balatonakarattyai Fürdőtelepnek, fel-
tétlenül akarattyai érzületű vagyok. Szeretünk itt élni,
szeretem a Balatont.  Amikor nyugdíjas lettem, elhatá-
roztam, teljesítem régi vágyamat - kezdő mérnökként a
Füredi Hajógyárban szerettem volna hajómérnökként
dolgozni - az Akarattyára költözést. 2008-ban feleségem-
mel együtt ideköltöztünk. Két nagy lányom van, mind-
kettő férjnél. 

Volt egy másik racionális oka is a költözésnek: a buda-
pesti lakásunkat odaadtuk a kisebbik lányomnak. Tavaly
a lányaim egy fiú és egy lány unokával ajándékoztak
meg. Nagy öröm! A nyarat már ők is itt fogják tölteni
velünk együtt a családdal!
– Budapestről Akarattyára költözött – nem bánja a döntését? 
– Nem bántam meg. Nagyon jó itt élni, van kert, kerti
munka, itt a Balaton, gyerekkorom óta vitorlázom, a ver-
senyzést már abbahagytam - „kiöregedtek a lányaim”-
nem érnek rá. Minden egyéb megtalálható a környékben
– színház, mozi, hangverseny Veszprémben, sípálya Ep-
lényben uszoda Fűzfőn, gyógyfürdő Siófokon. Almádiba
és Veszprémbe jár a feleségem bridzsezni. Vannak régi
és új ismerősök, akikre lehet számítani télen-nyáron.
Gyakran összejárunk, időnként tartunk, un. „rendkívüli
testületi üléseket” a borospincében, ahol megbeszéljük a
falu dolgait.

Nyáron általános iskolai osztálytársaim, régi jó bará-
taim is itt vannak. Bátyám is a Balaton mellett tölti a
nyarat. Az unokáim miatt, mivel bölcsödébe kezdenek
járni, és többször kell segíteni Budapesten a lányaimnak,
ezért sokat utazom.

– Követendő példa ez a jobb, tartalmasabb, újfajta élet?
– Feltétlenül jobb és tartalmasabb itt az élet. Amíg Bu-
dapesten laktunk első volt a munka, feleségemmel együtt
láttuk el egy jó nevű cég magyarországi kizárólagos kép-
viseletét, ami rengeteg elfoglaltsággal járt. Nincs az a
hajsza, nincs az a rohanás, nincs csúcsforgalom, nincs
dugó. Itt kevesebb az idegeskedés. Barátom mondta a
nyugdíjas korra: kevesebb pénz – több élet. Javasolom
mindenkinek, aki teheti, nyaralója van, töltsön minél
több időt tavasztól-őszig, vagy az egész évet Akarattyán.
Kapcsolódjon bele az itteni társasági életbe, tegyen Aka-
rattyáért!
– Javasolná a bizonytalankodóknak, hogy vágjanak bele?
– Természetesen, aki szereti Akarattyát, szeretne tenni
érte, vagy csak egyszerűen nyugalmasabb életre vágyik,
ne tétovázzon. Látható, hogy egyre többen vannak, akik
az aktív tevékenység befejezése után jönnek ide lakni.
Ugyanakkor gyerekeimen látom, ha megoldható a táv-
munka, akkor a fiataloknak is remek családi házas élet-
lehetőségeik vannak. Megismertem fiatal 3-4 gyerekes
családokat, nagyon egészséges családi életet tudnak itt
megszervezni maguknak.
– Közéleti szereplést vállalt, mik a tervei?
– Kezdetben csak eljártam az akkor még közös balaton-
kenesei testületi ülésekre. Tagja voltam a Keneséért-Aka-
rattyáért civil egyesületnek, mely akkor a mai polgár-
mester tanácsadó testületének alakult.  A nagyrészt értel -

Ne azt kérdezd, mit tehet érted Akarattya, hanem, hogy
mit tehetsz Te Akarattyáért. (J. F. Kennedy után szabadon)

Beszélgetés Ránky Péter képviselő úrral
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miségiekből álló egyesületnek minden jobbító szándéka
elhalt, mert sem a polgármester, sem a testület nem vette
igénybe semmiféle jó szándékú tanácsunkat, javaslatun-
kat. Kárba veszett minden próbálkozásunk. Maradtak a
kisstílű testületi csaták, a fejlesztés szóba sem került
sem Akarattyán, sem Kenesén. 2009-ben még levelet ír-
tam a Köztársasági Elnöknek is Kenese várossá választása
miatt… lehet, hogy nem kellett volna. Kezdtem tapasz-
talni, hogy Akarattya jövője, fejlődése, kenesei önkor-
mányzattal, „városi” vezetéssel, egy gyakorlatilag jogok
nélküli, béna kacsa részönkormányzattal lehetetlen. Be-
igazolódott nagyanyám régi híres mondása: „A keneseiek
csak elszipkázzák a pénzt Akarattyáról…”. Racionálisan
gondolkodó gépészmérnökként távol áll tőlem Akarattya
fejlődési lehetőségének, kenesei részről effajta természet-
ellenes, inkorrekt korlátozása. 

Ezután már csak Akarattya fejlődése izgatott, nagyszü-
leink által alapított nagyszerű, a Balaton kapujában el-
helyezkedő egyik legszebb fekvésű település. Többre hi-
vatott a jelenlegi állapothoz képest, vissza kellene állítani
a korábbi település akkori fejlettségi viszonyaival arányos
állapotát. 

Részt vettem azon a falugyűlésen, amikor előtérbe ke-
rült Akarattya elválása Kenesétől. Vidra Tibor barátom
javasolt a leválást előkészítő bizottságba, hogy képvisel-
jem a nyaralók érdekeit. El is vállaltam, azóta tudom,
hogy a helyi lakosság és a nyaralók érdekeit együttesen
kell kezelni, közös hajóban evezünk. A bizottsági tagtár-
saimmal megcsináltuk a leválást előkészítő anyagot,
kampányoltunk a népszavazás sikere és eredményessége
érdekében. A sok munkát akkor az első részsiker koro-
názta, a népszavazás eredménye.

Amikor eljött a választások ideje, és kialakult egy olyan
képviselői csapat, melynek becsületes szándékai egybe-
estek az értékrendemmel, akkor igent mondtam a képvi-
selőségért való indulásra.

Képviselőnek megválasztottak, ezért tartozom a válasz-
tóknak azzal, hogy teljes odaadással végezzem munká-
mat, mint a településfejlesztési bizottság megválasztott
elnöke.

Rengeteg terv, javaslat ötlet gyűlt össze a település fej-
lesztése érdekében. Sorolom: utak, világítás, strandok,
faluközpont, közösség és azok helyei. Tehát vannak ter-
veim, terveink. Az elmúlt évtizedekben sajnos szinte
semmi fejlesztés nem történt.

Be kell hozni a lemaradást, mert a szomszédos telepü-
lések – ahol nem volt az örökös viszálykodás – Aliga, Vi-
lágos, Fűzfő szépültek, épültek. Az elmúlt rövid időszak
után már látszik merre indultunk. Sikerült egy ügyfélba-
rát hivatalt összehozni.  Adakozásból, támogatásból meg-
újult a templomunk, templomkertünk, megnyílt a közös-
ségi helyet is magába foglaló Szépkilátás – nyáron néz-
hetjük a foci EB-t, Olimpiát. Van újságunk, és elkezdtem
az Akarattya 90 éves évfordulójára egy helytörténeti össze-
állítás szerkesztését. Elkészült néhány útaszfaltozás, meg-
alakult a polgárőrség, készül a közvilágítás modernizá-
lása. Megújult a Fürdőtelep Egyesület, van dohánybolt,
voltak remek rendezvényeink. Fel vagyunk készülve több
EU-s TOP pályázatokon való indulásra, amelyekből sze-
retnénk megvalósítani ígéreteinket. Csapadékvíz elveze-
tést, részleges strandfelújítást, faluközpontot, munkahe-
lyeket. Természetesen mindig lehet találni jogos hiányos-
ságot, de az igyekezetünk a fontos, és biztos vagyok benne
meg lesz az eredmény. Ebben a munkában gátló tényező
a kenesei szűklátókörűség, a vagyonnal való megegyezé-
sek elhúzódása. Nem veszik észre milyen soha nem vissza-
térő fejlesztési lehetőségek előtt állunk a ciklusban! Felül
kellene emelkedniük és belátni, hogy minden kicsinyes
érdeket félretéve akár közösen is milyen fejlődés elébe
nézünk, és mérlegelni, mit veszíthet mindkét település.
– Milyennek képzeli Balatonakarattyát 10 év múlva?
– Ez nehéz kérdés, mert el kell dönteni, hogy egy csendes
jól ellátott, barátságos, sportszerető nyaralóhelyet aka-
runk kialakítani, vagy beilleszkedünk a nyári tömegfesz-
tiválos zamárdias, zajos, diszkós, bevétel centrikus „ide-
genforgalomba”?  Meg kell találni az arany középutat,
hiszen a bevételek, ingatlanadó, IFA adják a gerincét a
költségvetési bevételeknek. Én a családias, sportos, nagy
telekkel rendelkező, családi házas, kulturált, jó kiépített
infrastruktúrájú, nyaralós, élhető Akarattyát szeretnék
látni, persze azt meg kell élni.
– Önnek mi a fontos a mostani életében? 
– Természetesen elsősorban a családom, lányaim, uno-
káim. 

Ezen kívül a tevékenységem eredménye: tisztesség, be-
csület, hit – ezen értékek fontosak számomra. És itt van
újra a reményt keltő tavasz!
– Köszönöm a beszélgetést és kívánom, hogy tíz év múlva el-
mondhassa, hogy „igen, ilyennek képzeltem”!

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ
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2016. JANUÁR 27-EI
TESTÜLETI ÜLÉS

1./ 2016. ÉVI I. FÉLÉVES MUNKATERV

MEGTÁRGYALÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2016.
év I. félévi munkatervét elfogadja.
2./ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSO-
LATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTE-
RÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ REN-
DELET MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I. 27.) önkormányzati ren-
delete a települési hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatásról és a köz-
területek tisztántartásáról 7/2015.
(V. 13.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról
3./ A KÖZFOGLALKOZTATÁS 2015. ÉVI TA-
PASZTALATAI, JAVASLAT A 2016. ÉVI KÖZ-
FOGLALKOZTATÁS SZERVEZÉSÉRE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a köz-
foglalkoztatás 2015. évi tapasztala-
tairól szóló beszámolót és a 2016.
évre vonatkozó javaslatokat elfo-
gadja.
4./ ELŐTERJESZTÉS A KÖZSÉG 2016. ÉVRE

VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2016.
évre vonatkozó fejlesztési projektjei-
ről készült listát elfogadja.
5./ ÖBÖL TV 2015. ÉVI ELSZÁMOLÁSA ÉS

A 2016. ÉVI TÁMOGATÁSI KÉRELME.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete úgy ha-
tározott, hogy a 2016. évi végleges
támogatói döntést megelőzően az
Öböl TV részére 84.000 Ft működési

támogatást biztosít az önkormány-
zat.
6./ KÁRPÁTALJAI GÁT TELEPÜLÉS TÁMO-
GATÁSA.
Balatonakarattya Község a Gát tele-
pülés részére befolyt 38 675,- Ft –tal,
valamint Balatonakarattya Község
Önkormányzata további 38 675,- Ft
összeggel támogatja Gát települést.
A támogatási összeg eljuttatására a
képviselő-testület felkéri Lukács Ta-
másné kirendeltség-vezetőt. 

2016. FEBRUÁR 4-EI
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

1./ SZÉPKILÁTÁS VENDÉGLŐ PÁLYÁZATÁ-
NAK KIVÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő testülete meg-
bízza Ránky Péter képviselő urat,
hogy a két pályázat összehasonlítá-
sához pályázati pontrendszert állít-
son össze, mely összeállítás után ke-
rül kiválasztásra a nyertes pályázat.
A pályázóval a szerződés megköté-
sére 2015. február 10-én kerül sor.
2./ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOL-
GÁLTATÓ KÖZBESZERZÉSI AJÁNLATTÉTELI

FELHÍVÁS MEGTÁRGYALÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltató köz-
beszerzési pályázati felhívás tartalmi
elemeit elfogadja.
3./ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDO-
SÍTÁSÁRA TERVEZŐI ÁRAJÁNLAT BEKÉRÉSE.
A képviselő-testület 132/2015.
(XII.28.) számú határozatával döntött
a településrendezési eszközök módo-
sításáról (Településszerkezeti terv,
Helyi Építési Szabályzat, Szabályo-
zási tervek)

A határozat melléklete szerinti ter-
vezési programra a képviselő-testület
tervezési ajánlatot kér be település-
rendező tervezői jogosultsággal ren-
delkező és a munka elvégzéséhez
szükséges erőforrásokkal rendelkező
személyektől.
Véleményezésre megküldhető doku-
mentáció esetében a részhatáridő
2016. március 31.
Ajánlat benyújtásának határideje:
2016. február 15-e. Szerződéskötés
határideje 2016. 02.18.
Jóváhagyásra alkalmas támogató Ál-
lami Főépítészi végső szakmai véle-
ménnyel rendelkező dokumentáció
vonatkozásában a tervezői program
szerinti munka elvégzésének határ-
ideje: 2016.10.31.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy megfelelő tele-
pülésrendező jogosultsággal rendel-
kező személyeket kérjen fel ajánlat
benyújtására.

2016. FEBRUÁR 18-AI
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

1./ BALATONKENESE VÁROS ISMÉTELT

MEGKERESÉSE A TÖRZSVAGYON ÁTVÉTELE

TÁRGYÁBAN.
Magyarország Köztársasági elnöke a
13/2013. (I.8.) KE határozatával Ba-
latonakarattya Községet 2014. októ-
ber 12. napjával önálló községgé
nyilvánította. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata kinyilvánítja azon szándé-
kát, hogy a Balatonakarattya Község
létrejötte miatti vagyonmegosztási
kérdést - Balatonkenese Város Ön-
kormányzatával - elsősorban megál-
lapodás útján kívánja rendezni. 

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata kinyilvánítja azon szándé-
kát, hogy részleges vagyonátadási
szerződést köt Balatonkenese Város
Önkormányzatával, amelynek kere-
tében a Balatonkenese Város Önkor-
mányzata ingatlan-nyilvántartási tu-
lajdonában álló ingatlanok a meg-
kötendő szerződésben meghatározott
része Balatonakarattya Község Ön-
kormányzata tulajdonába kerül te-
lepülések szétválása jogcímen.
A jelen határozat szerint létrejövő
megállapodás alapján a törzsvagyon
átadása jelenleg nem jár fizetési kö-
telezettséggel. Az esetleges fizetési
kötelezettségről a végleges vagyon-
megosztási szerződésben kíván el-
számolni Balatonakarattya Község
Önkormányzata, melyet vagyonfel-
mérés előz meg minden vagyontárgy
számba vételével.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata fontosnak tartja a meg-
osztandó önkormányzati vagyon kö-
zös felmérését Balatonkenese Város
Önkormányzatával. A közös vagyon-
felmérés előfeltétele a jogszabályok
szerinti törzsvagyon jelen határozat
szerinti tulajdonba vétele. A törzs-
vagyon átadás-átvételéről szóló meg-
állapodás hiányában Balatonakaraty-
tya Község Önkormányzata a va-
gyonmegosztás érdekében bíróság-
hoz kíván fordulni és ezen esetben a
közös vagyonfelértékelés okafogyottá
vált, a bírósági eljárás során megál-
lapított vagyonfelértékelés okán. 

6.) A jelen határozat alapján át-
adandó törzsvagyon vagyontárgyai-
nak körére a nemzeti vagyonról szóló
CXCIV tv. 5. §- az irányadó. A törzs-
vagyon azon vagyontárgyak összes-
sége, amelyek közvetlenül a kötelező
önkormányzati feladatkör ellátását,

vagy hatáskör gyakorlását szolgálják,
és amelyet törvény kizárólagos ön-
kormányzati tulajdonban álló va-
gyonnak minősít, törvény vagy a he-
lyi önkormányzat rendelete nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű nemzeti vagyonnak minő-
sít (forgalomképtelen törzsvagyon)
és amit a törvény vagy a helyi ön-
kormányzat rendelete korlátozottan
forgalomképes vagyonelemként álla-
pít meg. Mindezen vagyontárgyakat
Balatonkenese Város Önkormányza-
tának vagyonkataszteri nyilvántar-
tása tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat sze-
rinti részleges vagyonátadási szerző-
dés előkészítésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy a jelen ha-
tározat szerinti részleges vagyonáta-
dási szerződés aláírása után együtt-
működési megállapodást írjon alá
Balatonkenese Város Önkormányza-
tával az önkormányzati vagyon kö-
zös felmérésére.
2./ SZÉPKILÁTÁS VENDÉGLŐ PÁLYÁZAT EL-
BÍRÁLÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Szép-
kilátás bisztró üzemeltetésére bea-
dott pályázatok közül az F & B Kft.
(cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út
152. F épület) által benyújtott aján-
latot választotta. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére. 
3./ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYO-
SÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata a 6/2014. (XII.08) rende-
letében megállapította Balatonaka-
rattya Község Helyi építési Szabály-
zatát.

Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
132/2015. (XII.28.) önkormányzati
határozatával elhatározta a jelenleg
hatályos településrendezési eszközök
részleges és foltszerű módosítását. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
megalkotta a - hatályban lévő - a
partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 20/2015. (XII.28.) rendeletét
(továbbiakban: Partnerségi rendelet)
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
130/2015. (XII.28) önkormányzati
határozatával hatályba léptette Tele-
pülésfejlesztési Koncepcióját.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
132/2015. (XII.28) önkormányzati
határozatával és annak melléklete
szerinti tartalommal elfogadta a te-
lepülésrendezési eszközeinek módo-
sítását tartalmazó tervezési progra-
mot.
Az 5. pontban hivatkozott program
érinti a településszerkezeti tervet is,
melyet a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal a VEB/005/461-2/2016
számú levelében jelezett.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonkenese Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete által a 31/2005.
(III.03) számú határozattal elfoga-
dott, 261/2006. (IX.29) számú hatá-
rozattal és a 135/2012. (IV.04)
számú határozattal módosított Ba-
latonkenese Településszerkezeti Ter-
véről szóló határozatot, mely Bala-
tonkenese korábbi közigazgatási te-
rületének egészére elkészített és el-
fogadott településszerkezeti terv, a
közigazgatási területből önállósodott
Balatonakarattya Község területére
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hatályosítja, érvényesnek nyilvánítja
A Balatonkenese Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete által a
31/2005. (III.03) számú határozattal
elfogadott és a 261/2006. (IX.29)
számú határozattal valamint
135/2012. (IV.04) számú határozat-
tal módosított Balatonkenese Tele-
pülésszerkezeti Terv jelen határozat
1. melléklete, 2. melléklete és 3. mel-
léklete mely mellékletek tartalma Ba-
latonkenese korábbi közigazgatási
területéből önállósodott Balatonaka-
rattya Község területére érvényes. 
Az 1. melléklet a Balatonkenese Vá-
ros Önkormányzat 135/2012. (IV.04)
számú határozatával elfogadott Te-
lepülésszerkezeti Terv szöveges is-
mertetése, az ahhoz kapcsolódó 1-6.
számmal jelzett szelvények valamint
az értelmezéshez kapcsolódó „jel-
kulcs” megnevezésű dokumentumok,
digitális formában is.
A 2. melléklet a Balatonkenese Város
Önkormányzat 261/2006. (IX.29)
számú határozatával elfogadott Te-
lepülésszerkezeti Terv szöveges is-
mertetése, mely a 31/2005. (III.03)
Balatonkenese Településszerkezeti
Tervéről szóló határozat módosítása.
A 3. melléklet a 31/2005. (III.03) Ba-
latonkenese Településszerkezeti Ter-
véről szóló határozat melléklete,
mely a településszerkezeti terv szö-
veges ismertetése.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a szüksé-
ges intézkedések megtételére.
4./ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZBAN

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDO-
SÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Kovács
Márta Éva kérelmét nem építi be je-

len eljárásba a településrendezési esz-
közök módosításának tervezési prog-
ramjába, mivel települési szintű ki-
mutatást igényelne a módosítás.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Mol-
nárné Simon Andrea kérelmét nem
építi be jelen eljárásba a település-
rendezési eszközök módosításának
tervezési programjába, mivel telepü-
lési szintű kimutatást igényelne a
módosítás.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Vatics
Erzsébet kérelmét nem építi be jelen
eljárásba a településrendezési eszkö-
zök módosításának tervezési prog-
ramjába, mivel a kérelmező nem mu-
tatta be az okát, és indokát és a jövő-
beni hatását módosítási kérelmének. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Dr. Klér
András kérelmét nem építi be jelen
eljárásba a településrendezési eszkö-
zök módosításának tervezési prog-
ramjába, mert a jelenleg hatályos
jogszabályok nem teszik lehetővé a
kérelem beépítését.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Dr. Szi-
eberth István Partalja Egyesület ké-
relmét nem építi be jelen eljárásba a
településrendezési eszközök módosí-
tásának tervezési programjába az
alábbiak szerint:
Helyi jelentőségű, védett természet-
védelmi terület kialakítása mindad-
dig nem javasolt az érintett területen,
míg a tulajdonosok az esetleges kár-
térítési igényükről nem mondanak
le a javasolt módosítás miatt. 
Az Aligai út erdőn átvezető széles-
sége nem módosítható jogszabályok
állapítják meg a minimális szélessé-
get, melyet ki kell alakítani. 

A szennyvíztelep területén kikötő,
különleges terület kijelölését nem tá-
mogatja a kérelmező. 
A MÁV Üdülő beépítés intenzitás nö-
velését nem támogatják és azt sem,
hogy a zöldfelület aránya csökken-
jen. Erről a Képviselő-testület a ter-
vezési programban már döntést ho-
zott, nem javaslom módosítani. 
A kérelmező további észrevételei nem
igényelnek külön döntést.
Kérem, hogy a képviselő-testület dr.
Szeiberth István, illetve a Partalja
Egyesület kérelmét, illetve észrevéte-
leit ne építse be jelen tervezési prog-
ramba. 
Balatonakarattya Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete Dr. Petőcz
György Józsefné kérelmét nem építi
be jelen eljárásba a településrendezési
eszközök módosításának tervezési
programjába, mivel települési szintű
kimutatást igényelne a módosítás.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Kovács
János kérelmét nem építi be jelen el-
járásba a településrendezési eszközök
módosításának tervezési program-
jába, mivel települési szintű kimuta-
tást igényelne a módosítás.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft. kérel-
mét nem építi be jelen eljárásba a
településrendezési eszközök módosí-
tásának tervezési programjába, mivel
települési szintű kimutatást igé-
nyelne a módosítás.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Majlin-
ger Ferenc kérelmét nem építi be je-
len eljárásba a településrendezési esz-
közök módosításának tervezési prog-
ramjába, mivel települési szintű ki-
mutatást igényelne a módosítás.



ÖNKORMÁNYZAT

11

2016. március–április

Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Udvardy
Gábor és társai kérelmét nem építi
be jelen eljárásba a településrendezési
eszközök módosításának tervezési
programjába, mivel települési szintű
kimutatást igényelne a módosítás.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az Or-
gona utca lakóinak kérelmét nem
építi be jelen eljárásba a település-
rendezési eszközök módosításának
tervezési programjába, mivel telepü-
lési szintű kimutatást igényelne a
módosítás.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Farkas
Sándor és társai kérelmét beépíti je-
len eljárásba a településrendezési esz-
közök módosításának tervezési prog-
ramjába.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete
megalkotta a - hatályban lévő - a
partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 20/2015. (XII.28.) önkormány-
zati rendeletét (a továbbiakban: Part-
nerségi rendelet)
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
132/2015. (XII.28.) önkormányzati
határozatával és annak melléklete
szerinti tartalommal elfogadta a te-
lepülésrendezési eszközeinek módo-
sítását tartalmazó tervezési progra-
mot.
A Partnerségi rendelet alapján beér-
kezett kérelmek közül az alábbi ké-
relmeket a képviselő-testület jelen el-
járásban nem építi be a település-
rendezési eszközök módosításának
tervezési programjába:
Kovács Márta Éva (8074 Csókakő,
Ady Endre út 29.) kérelme jelen eljá-
rásban nem támogatható, mivel te-

lepülési szintű kimutatást igényelne
a módosítás.
Molnárné Simon Andrea (1097 Bp.,
Tóth K. út 33/D) kérelme jelen eljá-
rásban nem támogatható, mivel te-
lepülési szintű kimutatást igényelne
a módosítás.
Vatics Erzsébet (8172 Balatonaka-
rattya, Bercsényi lejáró 1.) MOL kút
környékén kijelölt gazdasági terület
kedvezőbb beépíthetőséget biztosító
építési övezeti paramétereinek meg-
állapítását kéri. Jelen eljárásban nem
építi be a Képviselő-testület a terve-
zési programba.
Dr. Klér András Balatonakarattya Di-
ófa út 2. szám alatti ingatlan meg-
osztását lehetővé tevő építési övezeti
paraméterek megállapítását kéri. Je-
len eljárásban nem épül be a prog-
ramba, a 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 6.§ (2) bekezdése értelmé-
ben.
Dr. Szieberth István (1025 Bp., Szép-
völgyi út 144/B) kérelmei nem épül-
nek bele jelen eljárás tervezési prog-
ramjába.
Dr. Petőcz György Józsefné (7635
Pécs, Nagyszkókói út 21.) kérelme
jelen eljárásban nem támogatható,
mivel települési szintű kimutatást
igényelne a módosítás.
Kovács János (8172 Balatonakaraty-
tya, Radnóti Miklós utca 1.) kérelme
jelen eljárásban nem támogatható,
mivel települési szintű kimutatást
igényelne a módosítás.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
kérelme nem épül be jelen eljárásba
a távközlési tornyok 30 méter ma-
gasságig történő építhetőségéről.
Majlinger Ferenc ((8172 Balatonaka-
rattya, Szent István út 8.) kérelme
jelen eljárásban nem épül be a ter-
vezési programba.

Udvardy Gábor és társai kérelme
nem épül be jelen eljárás tervezési
programjába.
Balatonakarattya Orgona utca lakó-
inak a terület lakóterületi építési öve-
zetbe való besorolására vonatkozó
kérelme jelen eljárásban nem épül
be a tervezési programba.
A Partnerségi rendelet alapján beér-
kezett kérelmek közül az alábbi ké-
relmeket a képviselő-testület jelen el-
járásban beépíti a módosítás terve-
zési programjába:
Farkas Sándor (8172 (Balatonaka-
rattya, Aligai út 20/A) és társai ké-
relme a Balatonakarattya 3465-3469
hrsz-ú ingatlanok rendezetlen álla-
potának megszüntetése érdekében a
HÉSZ módosítása, ezen belül nyúl-
ványos (nyeles) telek kialakítását bi-
zonyos körülmények esetén lehetővé
tevő szabályok megalkotásával mó-
dosításával. A HÉSZ módosítás a ko-
rábban elfogadott 132/2015. (XII.28)
számú határozat mellékletének 3.
pontjának c.) alpontja szerint lehet-
séges külön eljárás és programmó-
dosítás nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére.
Összegzés a településrendezési esz-
közök módosításának folyamatában
az előzetes tájékoztatási szakaszban,
Balatonakarattya Község település-
rendezési eszközeinek a 314/2012.
Kormányrendelet 32. § (1) a) sze-
rinti teljes egyeztetési eljárással tör-
ténő módosításához, ennek során a
314/2012. Kormányrendelet 37. §
alatt leírtak szerint lefolytatott elő-
zetes tájékoztatási szakaszához
A képviselő-testület a jelen határozat
1-4 pontjai szerinti összegzést a te-
lepülésrendezési eszközök módosí-
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tása kapcsán, az előzetes tájékozta-
tási szakaszhoz kapcsolódóan elfo-
gadja.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata 131/2015. (XII. 28.) ön-
kormányzati határozatával elhatá-
rozta településrendezési eszközeinek
részleges és foltszerű módosítását,
majd a 132/2015. (XII. 28.) számú
képviselő-testületi határozatával rög-
zítette a község településrendezési
eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezési programot. 
A község önkormányzata képvisele-
tében Matolcsy Gyöngyi polgármes-
ter 2016. január 7-én kelt 5/2016.
számú levelével kereste meg az érin-
tetteket a 314/2012. Kormányrende-
let 36. §. alatti teljes egyeztetési el-
járás első fázisát leíró 37. § szerinti
előzetes tájékoztatás céljából az el-
fogadott tervezési program megkül-
désével. 
A megkeresést tértivevénnyel igazol-
tan átvették, de nem válaszoltak a
következő szervezetek:
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati
Hivatal Építéshatósági Osztály 
Papkeszi Község Önkormányzata
Csajág Község Önkormányzata
Balatonfőkajár Község Önkormány-
zata
Balatonalmádi Város Önkormány-
zata
A megkeresést tértivevénnyel igazol-
tan átvették, válaszoltak, az eljárás
további részében nem kívánnak részt
venni a következő szervezetek:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Lég-
ügyi Hivatala 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvé-
delmi és Vagyongazdálkodási Köz-
pont
Veszprém Megyei Rendőr-főkapi-

tányság
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Balatonvilágos Község Önkormány-
zata
Siófok Város Önkormányzata
Az ebben a pontban felsorolt szerve-
zeteket, érintetteket a 314/2012. Kor-
mányrendelet 37. § (7) szerint az el-
járás további szakaszaiban (vélemé-
nyezés, eltérő vélemények egyezteté-
sére összehívott tárgyalás) nem kell
értesíteni. 
A megkeresést tértivevénnyel igazol-
tan átvették, válaszoltak, tájékozta-
tásukat az önkormányzat a tovább-
tervezés során figyelembe veszi, az
eljárás további részében is részt kí-
vánnak venni a következő szerveze-
tek:
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hatósági, Oktatási és Tör-
vényességi Felügyeleti Főosztályának
Építésügyi Osztálya Állami Főépítész
feladatkörében
Fejér Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi, és Természetvédelmi
Főosztály
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóság Csopak
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Veszprémi Járási Építésügyi és Örök-
ségvédelmi Hivatal 
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálko-
dási Főosztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasz-

tóvédelmi Főosztály Bányászati Osz-
tály
Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság 
Balatonkenese Város Önkormány-
zata
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Veszprém Megyei Önkormányzat 
A megkeresést tértivevénnyel igazol-
tan átvette, rajzos anyagot kért véle-
ménye megalapozásához: 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság
Az önkormányzat rögzíteni kívánja,
miszerint a megküldött válasz nem
vehető előzetes tájékoztatásként fi-
gyelembe, továbbá nem elégíti ki a
314/2012. Kormányrendeletben a
megkeresett államigazgatási szerv
számára előírt tájékoztatási kötele-
zettséget. Rajzos, véleményezhető do-
kumentáció kiküldésére a véleménye-
zési fázisban kerül sor.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére
5./ BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRA ÉRKEZETT

TERVEZŐI ÁRAJÁNLATOKRÓL DÖNTÉS.
A képviselő-testület a
132/2015.(XII.28) önkormányzati
határozatával elhatározta település-
rendezési eszközeinek módosítását,
ehhez meghatározta a Tervezési
Programot. A Tervezési Program
alapján ajánlatokat kért be az ön-
kormányzat településrendező terve-
zői jogosultsággal rendelkező és a
munka elvégzéséhez szükséges erő-
forrásokkal rendelkező személyektől.
A módosított határidőre négy ajánlat
érkezett be az alábbiak szerint:
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PLANTEUS Kft. (felelős tervező: Né-
meth Ferenc) vállalási ár: 2.300.000
Ft + ÁFA.
VÁROS ÉS HÁZ ÉPITŐIPARI TER-
VEZŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁL-
TATŐ BT (felelős tervező: Bárdosi
Andrea) vállalási ár: 2.800.000 Ft. +
ÁFA
DROBNI és MORVAY Kft. (felelős ter-
vező: Morvay István) vállalási ár: 
6.200.000 Ft + ÁFA
POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ
IRODA KFT (felelős tervező: Városy
Péter) vállalási ár: 5.200.000 Ft + ÁFA
RAW DEVELOPMENT KFT. (Schiff György)
vállalási ár: 2 200 000,- Ft + Áfa
A képviselő-testület az 1. pontban
megfogalmazott tervezői munka el-
végzésére a konzorciumban benyúj-
tott RAW DEVELOPMENT KFT-T. (Schiff
György) és a Tájoló-Terv Kft-t (Auer
Jolán) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, a tervezői szerződés
megkötésére a vállalási árban foglalt
ellenszolgáltatás mértékéig.

2016. FEBRUÁR 24-EI
TESTÜLETI ÜLÉS

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLT-
SÉGVETÉSE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.24.) számú önkormány-
zati rendelete az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről
2./ JAVASLAT A POLGÁRMESTER, ALPOL-
GÁRMESTEREK SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTER-
VÉRE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármester 2016.
évi szabadság ütemezését elfogadja.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Rozs Pé-

ter alpolgármester 2016. évi szabad-
ság ütemezését elfogadja.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Réfy
Imre alpolgármester 2016. évi sza-
badság ütemezését elfogadja.
3./ A STRANDÜZEMELTETÉS 2015. ÉVI BE-
SZÁMOLÓJA. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2015.
évi strandüzemeltetés beszámolóját
elfogadja. 
4./ TÁJÉKOZTATÓ A 2016. ÉVRE VÁRHATÓ

KÖZBESZERZÉSEKRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2016.
évi várható közbeszerzésekről szóló
tájékoztatót és az előterjesztésben
lévő pályázatokon történő indulást
elfogadja.
5./ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONSZERZÉSRE

IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGTÁRGYA-
LÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő testülete térítés-
mentesen kezdeményezni kívánja a
következő területek térítésmentes tu-
lajdonba adását Balatonakarattya
Község Önkormányzata részére.
6./JAVASLAT BALATONAKARATTYA 2016.
ÉVI RENDEZVÉNY TERVÉRE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő testülete a 2016.
évi rendezvénytervet elfogadja.
7./ A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK KI-
ALAKÍTÁSA, JÖVŐBENI FELADATAI, CÉLJAI.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a test-
vérvárosi kapcsolat kialakításáról, jö-
vőbeni feladatairól, és céljairól a tá-
jékoztatást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a
testvérvárosi megállapodások aláírá-
sára Gát és Staatsoberhaupt telepü-
léssel. 

8./ BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁRA ÉRKEZETT

TERVEZŐI ÁRAJÁNLATOKRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megerő-
sítette határozatát, mely szerint a te-
lepülésrendezési eszköz módosítá-
sára beérkezett árajánlatok közül a
legkedvezőbb RAW DEVELOPMENT KFT.
(Schiff György) és a Tájoló-Terv Kft.
(Aurel Jolán) 2 200 000,- Ft + áfa
összegű ajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a további ügyinté-
zésre. 
9./ 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

ELFOGADÁSA.
Balatonakarattya Község Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2016. évi
ellenőrzési tervét a melléklet szerint
elfogadja.
10./ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOL-
GÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL

KAPCSOLATOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SZA-
BÁLYZATÁNAK MEGALKOTÁSA, ÉS A BÍRÁLÓ

BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a „A hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény 33. § (1) alapján a közszolgál-
tatóval kötött hulladékgazdálkodási,
közszolgáltatási szerződés” tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatásához
a jelen határozat mellékletét képező
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 3 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás nél-
kül Molnár Róbert gazdálk. taná-
csost, a település hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási tevékenység tár-
gyú közbeszerzési eljárásában bíráló
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bizottsági tagjának megválasztotta. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 3 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás nél-
kül Lukács Tamásné kirendeltség-ve-
zetőt a település hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási tevékenység tár-
gyú közbeszerzési eljárásában bíráló
bizottsági tagjának megválasztotta. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 3 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás nél-
kül Sass Henrietta igazgatási előadót
a település hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység tárgyú
közbeszerzési eljárásában bíráló bi-
zottsági tagjának megválasztotta. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 3 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás nél-
kül Dr. Fülöp Zoltán közbeszerzési
szaktanácsadót a település hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási tevé-
kenység tárgyú közbeszerzési eljárá-
sában bíráló bizottsági tagjának
megválasztotta. 

2016. MÁRCIUS 16-AI
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

1./ BALATONI SZÖVETSÉGBE VALÓ BELÉ-
PÉSRŐL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja, hogy az Önkormányzat a Ba-
latoni Szövetségbe 2016. január 1-
jétől belép.
2./ ÚJ AUTÓ BESZERZÉSE A KÖZPONTI

ÜGYELET RÉSZÉRE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata 
hozzájárul a kistérségi központi or-
vosi ügyelet számára új autó 2016.
év I. negyedévi beszerzéséhez,
amennyiben az orvosi ügyelet köte-
lező önkormányzati feladat közös el-

látásában részvevő önkormányzatok
vállalják a lakosságarányos hozzájá-
rulás – előfinanszírozás keretében,
utólagos elszámolás melletti - átadott
pénzeszköz címen történő átutalását
2016. I. negyedévben, legkésőbb
2016. március 31-ig a gesztor bala-
tonalmádi önkormányzat számára. 
a hozzájárulás Balatonakarattya te-
lepülési önkormányzatra jutó
147 862,- Ft összeg pénzügyi fede-
zetét a 2016. évi költségvetésben
biztosítja. 
egyetért azzal, hogy a központi or-
vosi ügyelet által jelenleg használt
Suzuki SX4 1.6 GS autót a gesztor
önkormányzat értékesítse, az értéke-
sítésből realizálódott bevételt lakos-
ság arányosan felosztva utalja a köz-
ponti ügyelet közös szervezésében
részvevő önkormányzatok számára. 
Felhatalmazza a polgármestert a
pénzeszköz átadásról szóló megálla-
podás aláírására azzal, hogy a fel-
használásról a használt autó értéke-
sítését követő 30 napon belül, de leg-
később 2016. december 31 - ig el kell
számolni, és a teljesült bevételek és
kiadások elszámolásának eredménye-
ként jelentkező különbözetet a gesz-
tor önkormányzat és a települési ön-
kormányzat között rendezni kell. 
3./ NHSZ ZÖLDFOK ZRT. – HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELE-
ZETTSÉGRŐL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete meg-
bízza Dr. Imrédy Szabolcs képviselő
urat, hogy az NHSZ Zöldfok Zrt. le-
velére fogalmazza meg válaszként az
önkormányzat álláspontját. A levél
tartalma fejezze ki az önkormányzat
egyértelmű álláspontját, hogy Bala-
tonakarattya Község Önkormányzata
nem tagja a DBRHÖT társulásnak.

4./ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZBESZER-
ZÉSI PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE.
Eljárást lezáró döntés meghozatala
a „hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése
alapján a közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerződés” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata ajánlatkérő nyílt közbe-
szerzési eljárás megindítását hatá-
rozta el “a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekez-
dése alapján közszolgáltatóval meg-
kötendő hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződés”-re vonatko-
zóan. 
Az Önkormányzat a Kbt. 113. § (2)
bekezdése alapján közvetlen ajánlat-
tételi felhívást küldött ki az alábbi
három gazdasági szereplő részére.
- Vertikál Zrt. (8154 Polgárdi, Sza-
badság u. 26.)
- Balatonalmádi Nonprofit Kft. (8220
Balatonalmádi, Rákóczi u 43.)
- Siókom Nonprofit Kft. (8600 Siófok,
Hock J. köz. 2. II. emelet)
A közbeszerzési eljárásban egyetlen
ajánlattevő tett ajánlatot az alábbiak
szerint: Vertikál Zrt. (8154 Polgárdi,
Bocskai út 39. Cégjegyzékszám: 07-
10-001014, Adószám: 10593581-2-
07)
A Képviselő-testület az eljárás nyer-
tesének a Vertikál Közszolgáltató
Nonprofit Zrt-t, nyilvánítja, mert ér-
vényes ajánlatot nyújtott be, megfelel
az alkalmassági feltételeknek, to-
vábbá ajánlata szakmai része meg-
felel a jogszabályoknak és az aján-
latkérő által támasztott szakmai kö-
vetelményeknek
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Vertikál Zrt. által be-
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nyújtott ajánlat szerinti szerződés
megkötésére a „hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1)
bekezdése alapján közszolgáltatóval
megkötendő hulladék gazdálkodási
közszolgáltatási szerződés” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében.
5./ KERÉKPÁRÚT KONZORCIUMI SZERZŐ-
DÉS MEGKÖTÉSÉRŐL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat, Balatonfőkajár Község Ön-
kormányzat, Küngös Község Önkor-
mányzat, Csajág Község Önkormány-
zat a TOP-3.1.1-15 számú, Fenntart-

ható települési közlekedésfejlesztés
tárgyú felhívásra Települések, vagy
településközpont és lakott területen
kívül elérhető lakott településrész
közötti kerékpárforgalmi útvonal
kialakítása című pályázat benyújtá-
sára konzorciumi megállapodást
köt.
A támogatási kérelem támogatása
esetén az abban foglalt közös célt kö-
zös együttműködéssel a konzorcium
tagjai meg kívánják valósítani.
A konzorcium vezetőjének a tagok
Balatonakarattya Község Önkormány-

zatát választják, melyet Matolcsy
Gyöngyi polgármester képvisel.
A képviselő-testület felhatalmazza
Matolcsy Gyöngyi polgármestert
(akadályoztatása esetén az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzata szerint polgármestert he-
lyettesítő alpolgármestert) a KON-
ZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI KÉ-
RELEM BENYÚJTÁSÁRA című doku-
mentum aláírására, mely dokumen-
tum jelen határozat mellékletét ké-
pezi.

Közös szolgálatot láttak el a rendőrök
és a polgárőrök 2016. február 4-én
Balatonakarattyán.

Balatonakarattya önálló településsé
válásával megalakult a helyi Polgárőr
Egyesület is. A közbiztonsági felada-
tok ellátásában a rendőrség jobb ke-
zének számító polgárőrök nagy lel-
kesedéssel vesznek részt a közös szol-
gálatokban nemcsak gépkocsival, ha-
nem gyalog is. A közvetlen Balaton-
parti településen nagy hangsúlyt he-
lyeznek a külterületi, téli időszakban
üresen álló nyaralók figyelésére. A
bűnmegelőzési célú járőrözést rend-
szeresen végzik a rendőrökkel együtt,
így nagyobb terület ellenőrzése va-
lósulhat meg. A közös szolgálatok
során lehetőség nyílik „szakmai to-
vábbképzésre” is. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Aktív az új
egyesület
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Idegenforgalmi adóhoz (kurtaxa)
kapcsolódó hasznos információk

Községünkben minden eltöltött vendégéjszaka után víz-
parti ingatlanon 360,-Ft/fő/éjszaka, minden egyéb szál-
láshelyen 340,-Ft/fő/ éjszaka tartózkodás után fizetendő
idegenforgalmi adót más néven kurtaxát köteles fizetni
az itt tartózkodó vendég.

Ez a rendelkezés nem csak a szálláshely üzemeltetést
folytató ingatlantulajdonos vendégeire vonatkozik, ha-
nem minden olyan vendégre- legyen az jó barát, távoli
rokon, kolléga vagy ismerős, aki eltölt egy hétvégét, vagy
néhány napot településünkön vendégségben.

Aki szálláshely üzemeltetéssel rendszeresen szeretne
foglalkozni, annak hivatalunkban lehetősége van az erre
vonatkozó engedély beszerzésére.

A beszedett idegenforgalmi adó minden egyes forintja
után további 1,50 forintot kap az állami költségvetésből
az önkormányzat, tehát ezzel az adózással támogatják
ingatlantulajdonosaink községünket.

Ezért a támogatásért cserébe minden leadózott vendé-
géjszaka után 1 strand belépőt ad az önkormányzat. A
belépőket a Bercsényi és a Lidó strandon lehet egyszeri
belépésre felhasználni. A jegyek átvehetők az Önkor-
mányzat adóval foglalkozó kolleganőjénél, a befizetett
idegenforgalmi adót igazoló bizonylat bemutatása elle-
nében.

A szükséges bevallási nyomtatvány a honlapon megta-
lálható, de kérésre csekkel együtt postai úton is meg-
küldjük, illetve a hivatalban személyesen is kereshető.

Az adott hónapban eltöltött vendégéjszakákról a kö-
vetkező hónap 15. napjáig kell a bevallást megtenni és
az adó összegét befizetni.

A kitöltéshez, illetve az adó összegének kiszámításához
szívesen nyújtunk segítséget a fenti elérhetőségeken.

Balatonakarattya, 2016. április 8.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy
2016. április 1-től 2018. március 31-ig a lakossági és kö-
zületi hulladékszállítást Balatonakarattyán - a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertese - a VERTIKÁL Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u.
39.) közszolgáltató végzi.

A hulladékszállítás időpontjai:
Április 15-től október 15-ig - minden héten vasárnap.
Október 16-től április 14-ig- minden héten hétfő.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket, szelektív és

zöldhulladékos zsákokat a szállítási napokon reggel 7:00
óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanuk elé. Későbbi
időpontban történő kihelyezés esetén az ürítés elmarad-
hat.

Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 15-től
október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást
igénybe venni.

A szelektív hulladékokat házhoz menő rendszerben
gyűjti a szolgáltató. A gyűjtések havonta egyszer, az

alábbi időpontokban lesznek: április 24., május 22., jú-
nius 19., július 31., augusztus 28., szeptember 25., októ-
ber 24., november 21., december 19.

Átlátszó zsákban kell vegyesen a papír, műanyag, fém
(italos) dobozokat a gyűjtő napokon az ingatlanuk elé
kihelyezni. A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott.
A szolgáltató a szelektív gyűjtésre zsákokat (fél éves
„üdülő” használóknak 6 db-ot, egész évre „állandó lakók-
nak” 12 db-ot) biztosít, melyeket az önkormányzatnál
lehet átvenni.

A szolgáltató humán munkaerővel szelektálja a vegyes
hasznosítható hulladékot, és a balesetveszély csökkentése
érdekében kéri, hogy az üveget kizárólag a szelektív gyűj-
tőpontokra kihelyezett konténerekbe helyezzék! Kérjük,
legyenek erre tekintettel!

Újdonság, hogy a közszolgáltatás keretein belül a zöld-
hulladék is elszállításra kerül az alábbi feltételek betar-
tása esetén:

- Faágakat, gallyakat maximum 80 cm hosszúra vágva,

Tájékoztatás a hulladékszállításról
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kézi erővel mozgatható kötegekben (összekötve) kell az
ingatlan elé kihelyezni.

- A fű, lomb, egyéb ömlesztett zöldhulladékot a szol-
gáltató által biztosított (háztartásonként évi 6 db bioló-
giailag lebomló) zöldhulladékos zsákban kell kihelyezni.
A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni. A szállí-
tások április 15-től október 15-ig a páratlan hetek vasár-
napján lesznek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem előírt
módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra!
Kérjük, hogy az ingatlanuk előtti terület tisztántartása
érdekében a kihelyezés módját tartsák be!

A többlethulladékok elszállítására a szolgáltató zsákokat
biztosít, a zöldhulladékos zsákot 250.- Ft+ÁFA, a háztar-
tási hulladékost 435.- Ft+ÁFA darabáron. Ezek beszerzé-
sére szintén az önkormányzatnál van lehetőség.

Akarattya-pusztán az ingatlanok tulajdonosainak a
szolgáltató – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
- kötelezően használandó zsákokat biztosít. Elszállításra
csak a VERTIKÁL-os zsákban kitett hulladékok kerülnek!
A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni.

Kérjük, hogy a korábban megvásárolt, SIÓKOM Kft.-s
többletszállításra szolgáló zsákokat NE használják!

A lomtalanítás módja változik: nem kell egy meghatá-
rozott időponthoz igazodni, hanem az ingatlanhasználó
által bejelentett kérésre, a szolgáltatóval előre egyeztetett

időpontban évente egyszer, háztartásonként max. 1,5m3

lom elszállítását fogja a szolgáltató végrehajtani. Az idő-
pont egyeztetése a VERTIKÁL Zrt. elérhetőségeinek bár-
melyikén lehetséges. A lomtalanítás alkalmával a ház-
tartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszkö-
zöket, bútorokat szállítják el. A kisebb méretű anyagok
a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályo-
zása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek
elszállításra. A kihelyezésre kerülő lomok között a to-
vábbiakban sem lehet: veszélyes hulladék; építési, bontási
törmelék; gumiabroncs; gépjárműroncs; ipari- és mező-
gazdasági tevékenység során képződött hulladék; elekt-
ronikai hulladék.

A közszolgáltatást igénybevevők az első negyedévi (ja-
nuár-március) számlákat a VERTIKÁL Zrt.-től fogják
megkapni.

2016. április 1-től a közszolgáltatás díjáról szóló számlát
az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt.) fogja az ingatlantulajdonosok ré-
szére kiküldeni.

A VERTIKÁL Zrt. elérhetőségei:
A VERTIKÁL Zrt. elérhetőségei:
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Tel.: 22/366-029,
576-070, fax: 22/576-071, e-mail:info@vertikalrt.hu

Balatonakarattya Község Önkormányzata

A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferen-
cia Központ és Balatonakarattya Község Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala együttműködési megálla-
podást kötött 2016. március 10-én, melyet az állomány-
gyűlés keretében látta el kézjegyével Matolcsy Gyöngyi
polgármester asszony és Piros Ottó ezredes, az intézmény
parancsnoka. Az együttműködési megállapodás kereté-
ben a két fél együttműködik a kulturális rendezvények
összehangolásában. Az MH RKKK egyeztetés alapján ked-
vezményes térítési díj megfizetése mellett helyszínt biz-
tosíthat Balatonakarattya Község Önkormányzata kul-
turális és egyéb programjainak, a lakosság önszerveződő
közösségi tevékenységeinek. Balatonakarattya kiadvá-
nyaiban bemutatja az MH RKKK, mint lehetséges konfe-
rencia-, esküvői- és egyéb rendezvényhelyszínt, valamint
szálláslehetőséget. RÁNKY PÉTER

Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat
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Kerékpárút pályázat Tavaszi kátyúzás
Sikeresen feltöltöttük a TOP 3.1.1.-15 jelű pályázatunk
anyagát, amely tartalmazza a balatonakarattyai kerék-
párút kialakításra vonatkozó terveket is. Eredetileg a tár-
sult községekkel konzorciumban kívántunk pályázni a
Küngöst–Csajágot–Balatonfőkajárt–Balatonakarattyát
összekötő bicikliútra. Sajnos a konzorcium nem jött létre,
ezért önállóan pályáztunk területünk bicikliútjaira. A bi-
cikli utak nyomvonaltervét a Főmterv munkatársai ké-
szítették el. A mellékelt nyomvonalterv tartalmazza a
teljes társközségi bicikliút tervet, melyből csak az aka-
rattyai részekre pályáztunk. A Budapest–Balaton országos
kerékpárút gerincvonala Balatonfőkajár felől Akarattyára
fog befutni. Ez azt jelenti, hogy a Balaton körbetekerése
tőlünk indulhat, itt lesz, a körút un. 0 kilométerköve, a
körforgalomban! RÁNKY PÉTER

Jelenleg is folyik a település aszfaltos utcáiban a korábban
keletkezett kátyúk javítása meleg aszfalttal. Ötszáz négy-
zetméter felületű kátyút számolunk fel az útjainkon: Ár-
pád úton, Koppány soron, Aligai úton, Állomástéri kör-
forgalomban, Bakony utcában. ROZS PÉTER

Örömmel tudatjuk, hogy 2016. április 29-én
megnyílik a Pelso abc a Tompa Mihály utcában.
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Az Önkormányzat munkatársai megkezdték a Kisfaludy
sétányon korábban kihalt hársfák pótlását. Tavasszal 20
db hársfa került beültetésre és ősszel folytatódik a pótlás,
ismét kb. 20 hársfa beültetésével.

ROZS PÉTER

Pótoljuk a Kisfaludy sétány hársfáit
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Végre süt a Nap!
A szép idő meghozza a kedvet, hogy kimozduljunk a
házból, lakásból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk, ne csak
a „muszáj dolgokat” végezzük el.

A jobb idő hat a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre
is. A hosszabb nappalok több időt adnak a terepszemlére,
szándékuk megvalósítására. A tavaszi munkálatok, a
szomszédba „átlépek”, a nyitott ablak, nyitott ajtó szinte
vonzza a besurranókat, akik pillanatok alatt fordulnak
meg a lakás helyiségeiben, hogy a hazaérkezéskor letett
táskát, pénztárcát, asztalon heverő mobil telefont, lap-
topot magukhoz vegyék nem kis bosszúságot, de főleg
kárt okozva nekünk ezzel. Az este kivilágított lakás ab-
lakain át jól követhető a benntartózkodók mozgása, a
besurranásra alkalmas pillanat kiválasztása. Ezt hasz-
nálta ki az a besurranó páros is, akiket a balatonalmádi
rendőröknek sikerült tetten érni, és talán egy kicsit hosz-
szabb időre kivonni a forgalomból.

Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás áldozatává
váljunk?

Zárjuk a kertkaput, a lakás ház ajtaját akkor, ha benn
tartózkodunk!

Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások mindig slá-
gertéma. A bevásárló szatyrot előzékenyen haza segítő ide-
gen mellett a legújabb és egyre többször előforduló tör-
ténet az „unokás” csalás. A telefonkönyvből, az utcán
járva, a házig lakásig követve választják ki az áldozatot,
akit a vonalas telefonon hívnak fel. Unokaként jelent-
keznek a „mamánál” esetleg „papánál”, elpanaszolják,

hogy bajba kerültek. Ha a mama nem ismeri fel a hangot,
és rákérdez betegségre, rossz vonalra hivatkoznak. Bal-
esetre, gépkocsi javíttatására, kórházi kezelésre, beteg-
ségre kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de nem
tudnak elmenni érte, így egy ismerősüket küldik el. El is
mondják, hogy néz ki a „jóbarát”, aki szinte perceken belül
már csenget is az ajtón. A „jóbarát” a spórolt vagy az au-
tomatából kivett pénzt átvéve aztán gyorsan kereket old,
még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni. Amikor
az idős ember eleget tett a kérésnek lelkiismeretének
megfelelve, el kezd gondolkodni, utána járni, valójában
mi is történt szeretett családtagjával. És akkor derül ki a
turpisság!

Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfonto-
sabb, ellenőrizzük vissza a hívást!

Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor
a szüleit (gyermekünket), testvérét, barátot, ismerőst.
Nincs olyan vészhelyzet, amiben olyan gyorsan kell fi-
zetni, hogy ne legyen időnk utána járni, mi is történt
valójában, és milyen segítségre van szüksége a bajba ju-
tott családtagnak. A kórházban, a szerelőnél nem kell
előre fizetni! Ebben a trükkben kevés a kockázat, alapja
a jóhiszeműséggel való visszaélés, és legtöbbször biztosra
mennek az otthon tartott pénz miatt.

Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal, egy kis bi-
zalmatlansággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény ál-
dozatává váljunk.

A szép idő a szabadba vonzza a sétálókat, kirándulókat,
kerékpárosokat is. 2016. évben a balesetmegelőzés kiemelt
figyelemmel fordul a gyalogosok és kerékpárosok felé,
mert ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. 

Sokan azt hiszik, csak a gépjármű vezetőknek kell is-
merni a közlekedési szabályokat, hiszen nekik vizsgázni
is kell. De ez nem így van! Ahhoz, hogy megelőzzük a
baleseteket, minden közlekedőnek oda kell figyelni, fel
kell ismerni a vészhelyzetet, látni a többi közlekedő szán-
dékát, és mindent megtenni a baj elkerüléséért. Arany
mondás: elsőbbsége annak van, akinek megadják! A fele-
lősség közös, a közlekedés veszélyes üzem, és mindnyájan
egyenrangú résztvevői vagyunk.

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Rendőrség és a polgárőrség
„Együtt a gyermekeinkért” mozgalom

előadássorozata

Egyenruha
kiállítás

a Rendőrségen
A Balatonkenese Rendőrőrs körzeti
megbízott csoportvezetője, Budai Ti-
bor r.ftzls és a Balatonakarattya Ba-
laton Kapuja Polgárőr Egyesület el-
nöke Thury Pál, közös programokat
szerveznek a környező települések
óvodáiban és általános Iskoláiban.
Ezeknek a szervezett programoknak
a célja: a gyermekek biztonságos köz-
lekedésre való tanítása, a közterüle-
teken idegenekkel szemben való
megfelelő, helyes viselkedés gyakor-
lása, megtanulása valamint a drog
prevenció.

Az intézményekben tartott játékos
formában bemutatott előadásokon a
feladatok megoldásában a gyer-
mekek aktívan vesznek részt. A be-
mutatók, az oktatások levezetésekép-

pen speciális tánckoreográfiát sajá-
títhatnak el a r.ftzls – tól a gyer-
mekek legnagyobb örömére.  A já-
tékba természetesen a gyermekekkel
foglalkozó óvodapedagógusokat és
az iskolai pedagógusokat is bevon-
juk.

Minden szervezett foglalkozás vé-
gén meglepetés ajándékot kap az ösz-
szes résztvevő.

Az elkövetkező időszakban ebből az
„EGYÜTT A GYERMEKEINKÉRT”
mozgalommal hagyományt kívá-
nunk teremteni és bővíteni minél
több oktatási, nevelési intézmény be-
vonásával.

THURY PÁL

Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület
Elnöke

Korhű egyenruhákból összeállított ki-
állítás nyílt a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányságon. A Veszprémi Méretes
Szabóság által készített 23 katonai,
csendőri és rendőri egyenruha kerül
bemutatásra. A török idők katona öl-
tözetétől a XX. századi egyenruhákig
tartó kort íveli át az arannyal, ezüst-
tel dúsan díszített, színpompás öltö-
zékek sora. A kiállítás megnyitóján
résztvevő óvodásoknak, talán friss ta-
nulmányaik alapján, az 1848-s sza-
badságharc idején viselt tiszti egyen-
ruhák tetszettek legjobban.

A kiállítás 2016. június végéig a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság épü-
letében tekinthető meg hétfőtől-csü-
törtökig 8-16 óra között, pénteken
8-13 óra között. 
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Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt a balatonakarattyai Nagyboldog-
asszony templom felszentelésére, me-
lyet Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
2016. április 23-án, szombaton 17
órakor kezdődő szentmise keretében
végez.

DR. BALÁZS PÁL

c.apát, plébános és
az Egyházközség Képviselőtestülete

Meghívó Református templom építése
Az alábbi képeken két újabb temp-
lom koncepció-variációt mutatunk
be. Minden újabb és újabb ötlet je-
lentősen meg fogja könnyíteni a dön-
téshozók helyzetét. A templom terü-
let kijelölésére vonatkozó  ajánlatról
az önkormányzat testületi ülésen fog
dönteni a különböző szempontokra
tekintettel. RÉFY IMRE

„Ekkor egy Jairus nevű ember jött
hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt;
és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy
jöjjön el a házába, mivel egyetlen
leánya, aki mintegy tizenkét éves volt,
halálán van. … Jézus ezt mondta neki:
Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. …
Mindnyájan sírtak és gyászolták a le-
ányt, de ő így szólt hozzájuk: Ne sír-
jatok, nem halt meg, csak alszik! Erre
kinevették, mert tudták, hogy meg-
halt. Ő azonban megfogta a leány ke-

zét, és szólította: Leányom, ébredj! Ek-
kor visszatért bele a lélek, és azonnal
felkelt.” (Lukács evangéliuma 8,40-
42.49-55)

A mai emberi civilizációban nagyjá-
ból talán mindenki elhiszi, elfogadja,
hogy élt valaha egy názáreti Jézus.
Akár prófétaként tisztelik, mint a
mohamedánok, bölcs szeretet-taní-
tónak tartják, mint a humanisták,
vagy szent embernek, mint a budd-

histák. Elfogadják, hogy élt egy rend-
kívüli személyiség, akit végül legyő-
zött a gonoszság, hatalom-éhség,
korrupció, aki áldozata lett az akkori,
helyi politikának. Élt és meghalt,
ahogy minden ember.

A döntő, az igazán izgalmas kérdés
ezután következik: Ember volt-e ő csu-
pán, egy talán rendkívüli, eszméiben
követésre méltó ember, akin végül –
ahogy minden emberen – úrrá lett a
halál, vagy Ő lett úrrá a halálon?

Húsvéti gondolatok – életről és halálról
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Az ebben való hit tesz minket ke-
resztyénekké. Ez a kiindulópont, az
alap. Miért?

Mert ebből következik, hogy Jézus-
ban nemcsak egy jó ember élt a föl-
dön, hanem, hogy életnek és halál-
nak Ura, a Mindenható Isten volt je-
len közöttünk Őbenne! Hogy életnek
és halálnak Ura testté lett, belépett
a mi véges emberi létünkbe, és tár-
sunkká lett benne: Velünk az Isten.

Mert ebből következik, hogy Jézus
Nagypénteken nem szerencsétlen ál-
dozat volt, hanem, hogy életnek és ha-
lálnak Ura belépett nemcsak az élet-
ünkbe, de a halálunkba is! Tökéletes,
ártatlan és önként vállalt halálával
minden bűnünkért odaáldozta magát,
az emberi véget/halált rombolta szét. 

Húsvét fénye világítja be Kará-
csonyt és Nagypénteket. És világít
nekünk most is. Mert ebből követ-
kezik, hogy életnek és halálnak Ura,
aki emberré lett, ma is él.

A húsvéti hit igazi kincse akkor le-
het a miénk, ha ebben hiszünk. Lehet
a feltámadás mikéntjét boncolgatni,
a megmagyarázhatatlant magyaráz-
gatni, s végül – akár minden értet-
lenségünk ellenére – elfogadni. Lehet
elgördülő kőről, angyali jelenésről,
üres sírról, félelemtől félholt kato-
nákról tudni. De a lényeg: Jézus
Krisztus, az Emberfia, a mi Megvál-
tónk él! Velünk él. És nekünk is életet
akar adni.

Húsvét hajnalának és a fent olvas-
ható evangéliumi történetnek első
közös pontja a halál. Meghalt Jézus,
és meghalt a kislány is. Ez a mi tör-
ténetünkkel, életünkkel is közös
pont: a testi halál, ami mindnyá-
junkra vár.

Ám, közös pont e történetekben az
élet Urának győzelmes jelenléte, gyó-

gyító, halál erejét megtörő hatalma
is. A Feltámadt Jézus – Jairus lányá-
nak a feltámadása! Akkor, ott, tizen-
két évesen és egyszer majd az utolsó
napon. Ő mindnyájunk feltámadása
és élete. Aki legyőzte a halált, le-
győzte a mi halálunkat is. Aki életre
kelt, életre kelthet egy halott gyer-
meket, halott milliókat! Őbenne és
Őáltala nincs végső pusztulás, meg-
semmisülés, kilátástalan, reményte-
len jelen. Hanem van jövő, van re-
mény, van élet.

De Húsvét ünnepének, a feltáma-
dásnak örömhíre mellett a két törté-
net figyelmeztet is bennünket. Mert
bennük bizony van még közös pont.
S ez az emberi értetlenség – és az
abból fakadó bénító félelem, ez a
szívszorító fájdalom – és az abból fa-
kadó hitetlenség.

„Mondjátok el!” – szól a parancs az
asszonyoknak, de ők elfutottak és
„nem mondtak el semmit”, mert fél-
tek! Végül a tanítványok mégis „meg-
hallották, hogy Ő él”, de „nem hitték
el”, mert „gyászoltak és sírtak”! „Ne
félj!” – mondja Jézus a megrendült
Jairusnak, de a kislány halottas-ágyá-
nál mégis „mindnyájan sírtak és gyá-
szoltak”! „Ne sírjatok!” – vigasztalja
őket Jézus, de ők „kinevették”! Egy
szinte hisztérikus, remélni képtelen,
megvigasztalhatatlan síró-nevetés le-
hetett ez.

Ott van az élet Ura, s ők mégis a
halál bénító bűvöletének rabjai, meg-
vakultjai…

Értetlenség, félelmek, fájdalmak
vannak bőven a mi életünkben is.
Néha úgy meg tud bűvölni a rossz-
nak, a végességnek, a szenvedéseink-
nek, emberi gonoszságnak és saját
bűnösségünknek a sötétsége, hogy
mi sem látjuk, mi sem halljuk meg

Őt. Pedig itt van, velünk van, él és
minket is életre gyógyítani, félelem-
ből – fájdalomból - reménytelenség-
ből szabadítani akar.

De, Istennek hála, a történeteknek
van még végül egy közös pontja: a
halál hatalma, bűvölete megtörik!
Mert Jézus maga jelenik meg, lép
oda, megszólít, gyógyít testet és lel-
ket. Magdalai Mária már képes be-
szélni, a tanítványok végre meglátják
Őt, Jairus haza tud Ővele menni,
szembenézni gyermeke halálával is
akár, a Jézustól kapott „mégis-re-
ménységben”. A sírás-röhögés elné-
mul, a gyász fájdalma az élet örö-
mévé gyógyul. S ez lehet a mi törté-
netünkkel életünkkel is közös pont!

Jézus minket is biztat, hozzánk is
szól húsvét ünnepén. 

Ne félj! Ne sírj! Velem haza tudsz
menni, minden rossz ellenére re-
ménnyel szembenézni az életeddel.
Ha itt vagyok veled, nincs a gonosz-
nak, halálnak uralma feletted. Bűne-
iddel, kétségeiddel együtt szeretlek,
és nem hagylak el. Életedben és ha-
lálodban sem. Legvégül majd neked
is mondom: Gyermekem, ébredj! Fel-
ébresztelek téged is az örök élet ural-
mára. Ne félj, csak higgy!

Ne félj! Ne sírj! Halld meg! Mondd
el! Mária Magdaléna tudott beszélni,
mert ő személyesen Jézussal találko-
zott. A pünkösd utáni tanítványok
tudtak evangéliumot hirdetni, mert
végül találkoztak a feltámadott, élő
Krisztussal. Tapasztaltak még földi
életünkben Jairusék, Péterék is fáj-
dalmat, halált, de már nem egyedül.
Velük volt, a Szentlélek által bennük
volt az életnek Ura.

NÉMETHNÉ SZ. TÓTH ILDIKÓ

református lelkipásztor
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A vagyonmegosztással (egyes meg-
fogalmazások szerint vagyonátadás-
sal) kapcsolatban szeretnék megosz-
tani néhány gondolatot. Be kell val-
lanom, hogy a „téma” megközelítése
eltér az eddigiektől. Érintettségem
sem titkolom, de mentségemre le-
gyen mondva, egy jó megoldás elő-
segítése vezérel.

A közigazgatási határok változásai:
1, A rendszerváltás előtt „felsőbb

utasításra”, a népszavazás nélkül tör-
téntek a területátcsatolások, a köz-
igazgatási határváltozások. 

- Saját példát hozva, a balatonaka-
rattyai ingatlanunk tartozott Bala-
tonfőkajárhoz, Balatonvilágoshoz,
majd megint Balatonfőkajárhoz, az-
tán meg Balatonkeneséhez, anélkül,
hogy a nyaralónk „helyet változtatott
volna” és a nélkül, hogy megkérdez-
tek volna minket.

- Markánsabb példa a Gáspár-telep
és a Partalja Balatonfőkajártól tör-
ténő átcsatolása Balatonkeneséhez.
Balatonakarattya területének közel
harmada került egyik településtől a
másikhoz, térítésmentesen és bármi-
lyen vagyonmegosztás vagy népsza-
vazás nélkül.

2, A rendszerváltás után a közigaz-
gatási határ változások döntő része
állampolgári kezdeményezésre, nép-
szavazással jönnek létre:

- Míg egyik szomszédunk, Balaton-
aliga két megye közigazgatási ha-
tárát „változtatta meg”, miközben sa-
ját területe és „határa” nem válto-
zott,

- A másik szomszédunk Balatonke-
nese településhatárának módosítása
Balatonakarattya önálló településsé
válásának következménye.   

Míg a „múltban” a területátcsato-
lások következtében létrejött telepü-
léshatár változások nem jártak
együtt vagyonmegosztással, ma már
a területváltoztatások mellett az ön-
kormányzati vagyon megosztására
is lehetőségük van az érintett tele-
püléseknek.

Az önkormányzati vagyon létre-
jötte:

- A rendszer váltás környékén jött
létre, mint új tulajdoni forma az ön-
kormányzati vagyon (tanácsi vagyon
ezt megelőzően ugyan is nem léte-
zett), az állami tulajdon önkormány-
zatoknak történő átadásával.

- Az önkormányzati vagyon létre-
hozásával a jogalkotókat az a cél ve-
zérelte, hogy a vagyon valódi tulaj-
donosokhoz kerüljön, „azokhoz, akik
annak legcélszerűbb fenntartására
és fejlesztésére a legalkalmasabbak”. 

- Tekintettel arra, hogy ebben az
időszakban Balatonakarattya nem
rendelkezett önálló önkormányzattal,
így a Településrészre eső állami in-
gatlanok is Balatonkenese önkor-
mányzata tulajdonába (nevére) ke-
rültek. A vagyon átadásakor az ak-
kori közigazgatási határokat vették
figyelembe. (Balatonfőkajár „ebből”
nem is kapott semmit.)

Az önkormányzatnak átadott ál-
lami vagyon létrejötte és összetétele:

1, Balatonakarattya területének kö-
zel két-harmadát az Akarattyai Vil-

latelkek Intézősége vásárolta meg,
majd 1929-es parcellázások során
alakították ki a mai állapotáig meg-
lévő település szerkezetet, köztük az
építési telkeket, az utakat, tereket. A
parcellázás költségeit is a tulajdono-
sok viselték. A későbbiek során az
utak és terek átkerültek állam tulaj-
donba, míg a telkek maradtak ma-
gántulajdonban.

2, Az ingatlanok egy jelentős része
a kártérítés nélküli államosítások
(kollektivizálás) során került magán-
tulajdonból állami tulajdonba, véle-
ményem szerint meglehetősen álsá-
gos módszerekkel.  Így például, a ha-
tályos ingatlan nyilvántartás szerinti
3499/1 hrszú, Balatonkenese ingat-
lankataszterében 100 924 000,- Ft
értékű ingatlan esetében a magán-
tulajdonú ingatlanokat először átmi-
nősítették „vízállássá” és miután ilyen
besorolású ingatlan nem lehetett az
akkori jogszabályok szerint magán-
tulajdon, „automatikusan” átírták ál-
lami tulajdonba. Érdekes módon, rö-
vid időn belül az ingatlant visszami-
nősítették belterületté, de a tulajdon
maradt az államé, a volt tulajdonok
kártalanítása nélkül. „Ügyes”!

3, Harmadik jelentős rész, azok az
ingatlanok melyek állami beruházá-
sok során „keletkeztek”, mint például
a strandok, az állami tulajdonú Ba-
laton egy részének, állami pénzből
történő feltöltésével. (Így a Vak Boty-
tyán, Bercsényi, Lidó, Bezerédj
strand).

Az önkormányzatok lehetőségei:
1, Az önkormányzatok létrejöttével,

Gondolatok a vagyonmegosztásról
Olvasói levél
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az állami vagyon önkormányzatok-
nak történő átadásával, az önkor-
mányzati vagyonnal kapcsolatos gaz-
dálkodás az önkormányzatok kezébe
került. 

2, Az önkormányzatok gazdálkodá-
sához szükséges forrást állami nor-
matívákból, helyi adóbevételekből,
pályázati pénzekből, és néha a saját
ingatlanaik eladásából tudják előte-
remteni. 

3, A Balaton-parti települések lénye-
gesen jobb bevételi lehetőségekkel
rendelkeznek, mint az országos átlag.

Az önkormányzati vagyon alakulása
Balatonakarattya önállóvá válásáig: 

Az önkormányzat (jó vagy rossz)
gazdálkodása, a kötelező és önként

vállalt feladatainak teljesítése (vagy
nem teljesítése) az önkormányzati
vagyont (benne annak értékét is) je-
lentősen befolyásolta. Az önkor-
mányzati törvényben is rögzített ön-
kormányzati feladatok közül kettőt-
olyat emelnék ki, melyek szoros ösz-
szefüggésben vannak a vagyonnal.
Ezek a településfejlesztés és a tele-
pülésüzemeltetés. Néhány konkrét
példa:

- Az elmúlt években sorra maradt
le Balatonkenese pályázatokról, mint
például a csapadék vízelvezetés meg-
oldása. A várt vagyon növekedés he-
lyett tovább romlik a magán- és az
önkormányzati ingatlanok állaga és
így csökken azok értéke is. (Külön

fejezetet érdemelnek az elnyert, de
jelentős többletköltséggel, minőségi
kifogásokkal elkészült beruházások.)

- Településüzemeltetési feladatok
egy része a helyi közutak fenntartása,
mellyel kapcsolatban számtalan, ko-
moly hiányosság állapítható meg.
Ugyan ez a helyzet a strandok eseté-
ben is. Míg a Vak Bottyán strand ön-
kormányzati vagyonleltárban nem
szereplő területére tíz milliók lettek
költve, a Balatonakarattyai strandok
az elvárható fenntartási munkák el-
maradásának következtében leamor-
tizálódtak. Az utak (és közművek), a
strandok jelentős részének műszaki
színvonala és így értéke is csökkent.

FARKAS SÁNDOR

Tiszteletbeli akarattyai nyugdíjasként
vettem részt a nyugdíjas-klub tavaszi
kirándulásán. Pendlizősként (hiszen
Budapest és Akarattya is az ottho-
nom) gondolkodtam, hogy a reggel
8 órai indulás budapesti vagy vidéki
léptékben van megadva, hiszen a fő-
városi időszámítás kicsit pongyolább.
8 óra 2 perckor a teljes fedélzettel
elindult a buszunk. Herendre érve
alig vártuk a bebocsátást, az előző
napi remek idő után hideg, s erős
szél volt az útitársunk. 

Herend mindig érdekes, s igyekszik
napra kész lenni. A kedvcsináló rö-
vidfilm már a fiataloknak szólt, s azt
jegyezte, hogy a szépség örök, s per-
sze 3D-ben láthattuk. Olykor felénk
lebbent a nemes porcelánokról tu-
catnyi festékcsepp, s egy-egy ma-
dárka, s pillangó.

Ízelítőt kaptunk a manufaktúra

működéséről is, láthattuk az öntés,
formázás, festés kulisszatitkait is. A
gyár saját iskolájában neveli az után-
pótlást, s mint megtudtuk mindenki
a petrezselymes mintával kezdi a fes-

tést, s nem csupán a mesterségre ta-
nítanak, hanem arra is, hogy a dol-
gozók büszkék legyenek arra, amit
csinálnak.

Számtalanszor láttam már a Roths-
child mintát, de mindeddig nem fe-
deztem fel az ágon függő aranylán-
cot. A dekor kialakulásához pedig
egy történet is kapcsolódik, Roths-
child báróné elvesztette az arany
nyakláncát, amit egy szolgálólány ta-
lált meg a kertben, amint madarak
játszanak vele egy fán. Ez az idillikus
jelenet pedig annyira megtetszett a
bárónénak, hogy megkérte a Herendi
Manufaktúrát, hogy fesse meg szá-
mára. 

A legismertebb egyértelműen a Vik-
tória-minta. 1851-ben Londonban az
első világkiállításon Viktória királynő
rendelte meg először ezt a lepkés, ba-
zsarózsás mintát, ami azóta viseli a

Egy remek tavaszi nap
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nevét. A cég azóta többször tovább-
fejlesztette a dekort, megpróbált ki-
törni a nagymama porcelánja stílus-
ból, és a kornak megfelelően alakí-
tani a termékeit. Az egyik új válto-
zatból kapott nászajándékot a ma-
gyar államtól Vilmos és Katalin, s az
idén született Charlotte hercegnő is
büszkélkedhet herendi porcelánból
készült kis cipellővel és foggyűjtő-
vel.

Jászberényben éltem korábban, s
ezért is áll hozzám közel Déryné
szobrocskája. A családi örökségből
hozzám került egy régebbi példány,
amit sajnos egy szélvihar lenyaka-
zott. Kíváncsi voltam a restaurálás
lehetőségére. Sajnos jelenleg nincs

szakember erre a munkára, de meg-
tudtam, hogy porcelánt csak úgy sza-
bad javítani, hogy látsszon a sérülés
nyoma. 

S még zárásként egy balatoni érde-
kesség: a füredi Anna-bál valamennyi
résztvevője számozott herendi por-
celánból készült szívet visel a must-
rán.

Jó néhány alkalommal elhajtottam
Nagyvázsony mellett, de eddig min-

dig elodáztam a vár meglátogatását;
siettem, jelentéktelennek tűnt ....
Most végre erre is volt alkalom. Már
a patkó alakú kapubástya (barbakán)
is megragadott, de a vár tájolása, s a
100 lépcsőt számláló lakótorony
igazi csoda volt. 

Monoszlón lemaradtunk a virág-
szedésről, de a táj szépsége, s a köz-
ben napossá szelídült időjárás kár-
pótolt a nárcisz csokrokért.

Örültem, hogy az út során megis-
merhettem egy közeli szomszédomat,
jól esett a körbekínált pogácsák za-
mata, s a jókedv. PETHŐ ÉVA

2016. március–április
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Hát megjött a tavasz, ezt vártuk
egész télen!

Nem csak a fák kezdtek kirügyezni,
nem csak a méhecskék reppentek ki,
de a nyugdíjasok szíve is megdob-
bant, cipőjük kiugrott a szekrény-
ből!

2016. április 2-án a Balatonakaraty-
tyai Nyugdíjas Klub tagjai reggel 8
órakor „megszállták” az autóbuszt.
Mivel a „nagypolitikától” függetle-
nítjük magunkat, és mi akarattyaiak
szeretjük barátainkat, ezért „egykori”
kenesei barátaink, volt városi polgár-
társaink is velünk tartottak, így végül
30-an indultunk a túrára a külön-
busszal. 

Elsőként Herend volt az úti cél, ahol
a gyár környékét tekintettük meg, a
szobrokkal és az installációkkal!

Bebocsáttatást nyertünk a manu-
faktúra munkáját bemutató minima-
nufaktúrába, ahol a porcelánkészítés
minden fázisát előbb egy 8 perces
3D filmen, majd fázisonként a való-
ságban is megtekinthettük, minden
egyes esetben bemutatták a végső
terméket is!

Vegyészmérnökként mondom, igen
szemléletes volt a bemutató, köszön-
jük!

Utána lehetőségünk volt a gyár mú-
zeumát megtekinteni, ahol nagyon
sok régi és napjainkból származó,
hírességeknek készített tárgyat lát-
hattunk, csodálatos élmény volt!

Az esemény vége egy kiváló kávé
vagy tea volt az Apicius Kávéházban,
amely jól zárta ezt a programot.

Utunk tovább Nagyvázsonyba ve-
zetett, ahol a Kinizsi várat látogattuk
meg.

Végignéztük a látnivalókat, a hala-
kat a várárok kis tavában, láttuk a
kínzóeszközöket a deressel az élen,
sajnos, magáról, Kinizsiről igen ke-
veset szólt a történet!

Ezzel szemben a Várcsárda kárpó-
tolt bennünket, többen finom halász-
levet ettek, senki nem jött el zokszó-
val! Kizárólag a felszolgáló leány
„gyorsasága” minősült inkább lassú-
ságnak, hát nem volt egy villámlábú! 

Tovább indult velünk a busz Mo-
noszlóra, a Levendula Birtokra, ahol
a reklám szerint szabadon szedhet-
tünk volna virágot.

Csalódtunk, mivel kiderült, hogy a
reggeli csoport már mindent lesze-

dett, lévén a terület a reklámozotthoz
képest igen kicsi! Ezek után megkós-
toltuk a levendulaszörpöt (finom
volt), majd lehetett nárciszt és jácin-
tot vásárolni, meg is tettük! Csodás
az illata!

De baráti áron (a tulaj jóvoltából
ingyen) kaptunk csodás kávét, a ra-
gyogó napsütést élvezve. A tavasz
első pillanatai! (Ha még Stirlitz neve
mond valakinek valamit).

Mivel itt ugye kevesebb lett az el-
foglaltság, a társaság úgy döntött,
hogy Füreden megállunk egy kis sza-
bad sétára. Ezt sokan ki is használ-
ták, fagyiztak, ajándékokat néztek az
unokáknak, vagy csak a kacsákat
etették. 

A füredi móló önmagában is cso-
dálatos! Jó volt megpihenni út köz-
ben, és erőt gyűjteni a hazaútra!

Este fél 7-kor mindenki egy nagyon
szép nap élményeivel szállt le a busz-
ról.

Hát ezért érdemes Akarattyán
nyug díjasnak lenni!

KORNIS GYÖRGY

Kirándulás
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Kolbásztöltő verseny a Honvéd Üdülőben
Kedves meghívót kapott a Polgármes-
ter Asszony az önkormányzat részére
a Honvéd Üdülő (MH RKKK) pa-
rancsnokától Piros Ottó ezredestől
az Akarattyai disznóságok nevű ren-
dezvény keretében a kolbász- és
hurka készítő és töltő csapatver-
senyre. Polgármester Asszonyunkat
a zsűri tagjának kérték fel. Induló-
ként az Önkormányzat maximum öt-
fős csapatot állíthatott ki.

Némi hezitálás és belső egyeztetés
után megszületett a nehéz döntés:
természetesen eleget teszünk a meg-
hívásnak. Csapatvezetőnek közfelki-
áltással és egyhangúan a rangidős
kolbászkészítőt Bánki Attilát válasz-

tottuk meg. A következő legfőbb kér-
dés a csapatösszeállítás (ami José Mo-
urinhonak, vagy Pep Guardiolanak
is) volt. Szerencsére hamar összeállt
az önkormányzat csapata: hivatalve-
zető – Lukács Bea, Réfy Imre alpol-
gármester és jómagam. A csapat
azonnal stratégia megalkotásába kez-
dett, legfontosabb a fűszerezés. Bánki
Attila, aki a múltkori számunkban a
receptet írta, azonnal kérte feleségét,
Ildikót az öt kilós húsadaghoz – ami
a reggeli disznóvágásból adódott –
állítsa össze a patikamérlegen a fű-
szerezést. Tehát csak saját fűszert –
magyar paprikát, magyar fokhagy-
mát - használtunk a kolbászhoz, jól-
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lehet a versenyen biztosították az
alapfűszereket. Izgatottan érkeztünk
az üdülőbe az előzetes csapatvezetői
megbeszélésre. A megbeszélés előtt
a hagyományőrző honvédek sortüze
után láttuk, hogy kemény a mezőny,
hat csapat jelentkezett, erős ellenfél-
ként, köztük a Kenesei Fociklub, Ke-
nesei Önkormányzat – Kocsis Jenő
vezérletével.  Mindenesetre kemény
munkára készültünk, eldördült a rajt-
pisztoly és megkapta mindenki a hús-
adagot. Mi a bekészített fűszereket
begyúrtuk a töltelékünkbe. Tudtuk,
hogy nagyon fontos a töltelék homo-
génné keverése, gyúrása. Keményen
dolgoztunk ezért. Letelt a kolbásztöl-
tésre megadott idő, elkezdtük a töl-
tést. Attila remek töltőt hozott ott-
honról- ez megengedett volt.  Én te-
kertem a töltőt, Bea nagyon ügyesen
kezelte a bél felhúzását és a töltésnél
a készülő töltelék vezetését, igazga-
tását. Elkészültek a kolbászaink, amit
begyűjtött a szigorú konyhafőnök, és
elvitték kisütni alkotásainkat. Ekkor
jött, amire nem igazán készültünk.
Májas hurka fűszerezését nem készí-
tettük nagyon elő. Megkaptuk a má-
jat és a rizst. Szerencsére Bea rutinos

volt ebben a témában is. Nem sok
rizst tettünk a májhoz, jól elkevertük,
és érzésre sok rozmaringot tettünk
bele. Folyamatosan kóstoltuk az
anyagot, és Ács Gábor dopping pá-
linkáját is. Ettől persze emelkedett a
hangulat még a szomszéd csapatok-
nál is. Megtöltöttük a hurkát is, le-
adtuk sütésre a tepsiben szépen ösz-
szerendezett formában.  Ekkor kezd-
tünk igazán izgulni, amit sikerült pá-
linkával csillapítani. A konyhafőnök
sorba sütötte a beadott versenymű-

veket. A tekintetes zsűri élén, a köz-
ismert mesterszakács zsűri elnökkel
és a polgármesterekkel leültek kós-
tolni a különteremben. Vártunk, iz-
gatottan vártunk…. Egyszer csak fel-
szállt a füst, és megkezdődött az ered-
ményhirdetés: sorolták a hatodik,
ötödik, negyedik helyezetteket. Mi
még nem kerültünk sorra. Jött a har-
madik, és a második helyezett. Nem
minket szólítottak. Végül szólítottak
a dobogó legfelső fokára!!!  Nyer-
tünk. Kitört a csapattagok között az
örömrivalgás, átvettük a parancsnok
úrtól az első helyet jelentő oklevelet
és a díszkosarat. Nagyon örültünk,
hogy amatőrként sikerült nyernünk.
Az eredményhirdetés után kedves
kóstoló volt a vendégek számára az
üdülő éttermében. A jó hangulatú va-
csora után a teljes csapat a díjjal és
az oklevéllel felvonult a Szépkilátásba
a nyitónapra, hogy közhírré tegyük
eredményünket. Nagyszerűen sike-
rült az est, reméljük jövőre címvédő-
ként vehetünk részt a versenyen.
Nem lesz könnyű, készülünk!

RÁNKY PÉTER
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Szemétszedési akció
a polgárőr egyesület felhívására

2016. március.19.- én összegyűlt Ba-
latonakarattya „apraja és nagyja „,
hogy a község, Balaton Kapuja Pol-
gárőr Egyesülete által meghirdetett
és szervezett szemétgyűjtésen részt
vegyen.

A polgárőr egyesület úgy gondolja,
hogy ennek a gyűjtési és egyben tisz-
títási akciónak a célja: a környezeti
állapot javítása, a helyi lakosok, az
idelátogatók valamint a nyaralótu-
lajdonosok szemléletformálása.

A szemétgyűjtéshez csatlakozott a
NABE a Nyugdíjas Klubbal karöltve,
a Fürdőtelep Egyesület, a Balatonfő-
kajári Polgárőr Egyesület, továbbá
helyi önkéntesek és az önkormányzat
dolgozói. A biztonságos szemétsze-

déshez az önkormányzat biztosított
zsákot és kesztyűt.

A község területét a polgárőr egye-
sület 10 egységre osztotta fel, hogy
minél nagyobb területet tudjunk
megtisztítani. Szép számmal jöttünk
össze (közel 50 fő), fiatalok és idő-
sebbek, volt olyan család, akik példát
mutatva 4 gyermekükkel jöttek —- a
legkisebb az édesanyán hordozóban
szemlélődve segített. 

Hát, nem maradtunk munka nél-
kül, volt mit szednünk!  Találtunk
kidobott, elromlott tv készüléket, au-
tóalkatrészeket, műanyag, - és fa bú-
torokat, fürdőszobai kellékeket, sittet
– törmeléket, zöldhulladékot, renge-
teg üveget és PET – palackot. Sajnos

állati tetemek zsákba csomagolt
csontozatára is bukkantunk. Mind-
ezek arról tanúskodnak, hogy a Ba-
laton egyik legszebb partszakaszának
környezetét, az otthonunkat is bi-
zony elcsúfítja a szemét. 

Az összegyűlt zsákokat az önkor-
mányzat autója gyűjtötte majd szál-
líttatta el. Napközben az önkormány-
zat egyik autója és dolgozója folya-
matosan üdítőt, teát és kávét vitt a
gyűjtőknek.

Az egész nap jó hangulatban telt.
A jól végzett munka után a szemét-
gyűjtők megpihenhettek az önkor-
mányzat udvarán, ahol finom pecse-
nyével, pogácsával és üdítővel várták
őket a nyugdíjas klub tagjai.
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A polgárőr egyesület által szervezett
program természetvédő jellege mel-
lett a civil összefogás példája is lehet,
hiszen sokan hozzájárultak az ered-
ményes munkához.

A polgárőr egyesület úgy véli, hogy
pozitív példát mutathat a helyieknek
és az idelátogatóknak, s ezzel arra
ösztönzi Őket is, hogy védjék a kör-
nyezet állapotát és lehetőségeik sze-
rint javítsanak is azon. Hiszen így
Ők is és a helyi lakosok is tisztább,
egészségesebb környezetben élhet-
nek. Jó mindenkinek, mert kedvezőbb
lesz a településünk, Balatonakarattya
megítélése. Fontos a polgárőr egye-
sület számára a környezetünk, köz-
ségünk tisztasága, hogy tegyünk érte
és közösen szebbé varázsoljuk azt.

A Balatonakarattya Balaton Kapuja
Polgárőr Egyesület ezúton mond kö-

szönetet mindazoknak —- a helyi la-
kosoknak, civil szervezeteknek, a pol-
gárőröknek, a Balatonfőkajári Polgá-
rőr Egyesület tagjainak —- akik el-
jöttek és önkéntes munkájukkal se-
gítették a szemétszedési program

megvalósítását. Köszönet azoknak is,
akik megtartják a jövő évi takarításig
Balatonakarattya területének tiszta-
ságát !!!

Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület
nevében: TANAI JUDIT

Levél érkezett a Kodolányi Főiskolától, melyben örömmel
tudatják Akarattya Önkormányzatával, hogy a Kodolányi
család könyvgyűjteményét, amely kb. 4000 db magyar
és idegen nyelvű kötetből és több száz különlenyomatból
áll, fölajánlja Balatonakarattya önkormányzatának,
amely így méltó elhelyezést nyerhet. A gyűjtemény a
néprajz, folklór, mesék, néphit, népdalok, népballadák,
históriák, népművészet, építészet, kerámiaművészet, hím-
zés, nyelvtudomány, földrajztudomány, expedíciók, tör-
ténettudomány témaköreit öleli fel. RÁNKY PÉTER

Könyvadomány
a Kodolányi Főiskolától

KOKTÉL BÁRBA
Balatonakarattyai Bercsényi strandra
fiatal, csinos bárpultos lányt keresek,

nyári kisegítő munkára.
Érd: 06 30 834-7491
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Megnyílt a Szépkilátás

2016. március 13-án 20:30-kor Tóth Vera zenés előadása
volt ez első rendezvény az újranyitott Szépkilátás Ven-
déglőben. Az érdeklődés hatalmas volt, így kisebb álló
tömeg alakult ki még a bárpult mellett is. A visszajelzések
szerint sikeres estét zártunk, köszönjük, hogy eljöttek!

Tóth Vera
a Szépkilátásban

Tóth Vera zenés előadásával nyílt meg 2016. március
13-án, vasárnap este balatonakarattyai Szépkilátás
Bisztró. Verát Dr. Bérces Viktor zongoraművész kísérte.
Az énekesnő műsora a saját dalokon túl, feldolgozásokkal
repítette vissza a közönséget a múltba, egészen odáig,
mikor még Cserháti Zsuzsa dalai friss slágerek voltak. A
szívhez szóló balladák mellett a vidámság is szerepet ka-
pott Vera humorának köszönhetően.

KARION
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Szemétszedés

Nagyon jó dolog a rend és a tisztaság, és az odavezető
folyamatot, a takarítást is lehet szeretni. Ezt igazolja az
akarattyai szemétszedésre évről-évre összegyűlő sok em-
ber is. 

Már a tavaly tavaszi Te Szedd! akcióban való hajlongás
és böngészés közben megtárgyaltuk, hogy április vége -
május eleje (a nemzetközi takarítási nap) nálunk nem
tökéletes. Addigra nagyra nő a fű és a gaz, nagyon nehéz
kibogarászni közüle a szemetet. Ahol levágják, ott se
jobb a helyzet. Ott sok darabra vágva kell összeszed-
nünk.

Nem ragadtunk le gondolatnál, azt tett is követte. Elő-
ször egy akarattyai Facebook csoportban jelent meg ismét
az ötlet, majd a Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgá-
rőr Egyesület meg is szervezte a húsvét előtti takarítást.
Valódi összefogás jött létre, sokan voltunk! Az akarattyai
polgárőrök mellett a kajáriak is beszálltak, és az összes
többi helyi egyesület (Nyugdíjas Klub, Nők a Balatonért
Egyesület, Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület) tagjai,
valamint sokan, akik nem tagjai egyik civil szervezetnek
sem, takarítottak. Az önkormányzat az elszállítással, a
munka közbeni folyadékpótlással és a megfáradt csapatok

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület mozgalmat in-
dít pihenő szigetek kialakítására. Egy sziget egy padot
és egy szemétgyűjtőt foglal magába, ára 150 ezer forint.

Felkérjük azokat a családokat, egyesületeket, magán-
személyeket, akik számára fontos Balatonakarattya kör-
nyezetének szebbé tétele, és lehetőségük van ezen akció-
ban való részvételre, jelentkezzenek az alább megadott
elérhetőségeken.

A 150 ezer forintot közvetlenül az önkormányzathoz
kell befizetni. Az egységes kép kialakítása érdekében a
beszerzést, a kihelyezést az önkormányzat végzi el, a

gondozást is az önkormányzat vállalja. A padok hátlapján
egy tábla tartalmazza az adományozó nevét: „Ezt a padot
X.Y. adományozta. Balatonakarattya, 2016.” 

Az akciót idén a Kisfaludy sétányon tervezzük elindítani.
A sétány és a merőlegesen kivezető utak csatlakozásában
azokon a helyeken, ahol még nincs pad. Ez egy rendkívül
látványos része Balatonakarattyának, és elsősorban itt
szeretnénk rendezettebb állapotokat teremteni. Azonban,
a tisztelt Adományozó más, számára megfelelő helyet is
megnevezhet. Az elkövetkező időszakban a strand lejárók,
Rákóczi park, Árpád út padosítása is elkövetkezhet.

Amennyiben 2016. május 15-ig a befizetés megtörténik,
a kihelyezett padokat 2016. augusztus 5-én, Balatonaka-
rattya függetlenségi napján avatjuk fel.

Természetesen, a jelentkezés ezen időpont után is meg-
történhet, ebben az esetben a kihelyezés 4-6 hetet vehet
igénybe és a felavatása az Adományozóval egyeztetett
rendezvényen történik.

Kérjük Önöket, amennyiben a „Fogadj Örökbe Egy Pa-
dot” mozgalmunk elnyeri tetszésüket, jelentkezzenek az
alábbi elérhetőségeken: akarattyafurdo@gmail.com; Fa-
cebook: Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület; Honla-
pok: Balatonakarattya.hu; akarattyafurdo.wordpress.com;
Ránky Emőke: 30/230 84 04; Kardos Gáborné: 70/392
7643.

BALATONAKARATTYAI FÜRDŐTELEP EGYESÜLET

Felhívás!
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számára a nyugdíjasok által készített finomságok alap-
anyagaival járult hozzá a jó érzésünkhöz.

A jókedvű munkát az időjárás is támogatta. Sokkal
jobb volt napsütésben dolgozni, mint amikor ugyanezt
esőben tettük. Nagyon sok szemetet szedtünk össze. Túl-
nyomó részben nem az út mentén eldobált papírdarabo-
kat és sörös dobozokat (bár ezekben sem volt hiány),
hanem az erdős-bokros területeken lerakott háztartási
szemetet és építési törmeléket gyűjtöttünk. Igazán vál-
tozatos volt a felhozatal! Volt ott minden, tévé, pelenka,
autóalkatrész, nagy halom pezsgős és boros üveg. Itt-ott
ágakkal, levágott fűvel, rátolt földdel tették nehezebbé a
munkánkat. Nem is tudtunk mindent kibányászni... 

A közel ötven ember munkája kb. 23 köbméter szemetet
eredményezett - ezt a volt kertmozi udvarán gyűjtötte
össze az önkormányzat. 

Merre jártunk? A Sirály, a Strand és az Aligai utcában

számoltunk fel nagy lerakókat. Ezeken a részeken és kö-
zöttük, valamint az Árpád úton az elszórt kisebb szemetet
is begyűjtöttük. Nem maradt ki a Napfény ABC környéke,
a Kisfaludy sétány és a Koppány sor sem (a Bezeréditől,
az alagúton át végig).

Jó volt látni az eredményt, a megtisztított területeket
és az út szélén elszállításra váró zsákokat, de a legjobb a
közös munka, a beszélgetés, nevetés, egymás megisme-
rése volt. Mondhatnánk: ez a sok szemét segít összehozni,
erősíteni a közösséget. Mit is csinálnánk, ha szorgos em-
berek nem gondoskodnának róla? 

Ezzel nem ért véget az idei takarítás, rendrakás, mert
folyamatos az utánpótlás, akár naponta összeszedhetünk
néhány eldobott papírt, dobozt vagy palackot. Akiben
még ezek után is megvan a lendület, csatlakozhat hoz-
zánk április végén a TeSzedd! akció idején. Részletek ha-
marosan... KERÉKFY PÁL

A helyszín a Balaton-felvidéki Erdészeti erdei Iskola, Ma-
gyarország egyik legszebb erdejében a Bakonyban he-
lyezkedik el Nagyvázsony és Vigántpetend között. Talán
élveztük volna a táj szépségeit, ha az időjárás engedte
volna, de nem engedte, vigasztalanul esett az eső. 

A közgyűlésen a NABE  Balatonkenese-Balatonaka-
rattya csoportot 3 fő képviselte, Thury Attiláné a csoport
vezetője és 1-1 fő kenesei és akarattyai tag. Megérkezés-
kor a régi ismerősök gyors üdvözlése, az új tagok bemu-
tatása és a szálláshelyek elfoglalása után, megkerestük
az előadótermet. 

A NABE elnökének, Szauer Rózsának munkáját a „Ba-
latoni Coaching –Egyéni és csoportos fejlesztés és taná-
csadás” cégtől egy fiatal, kedves hölgy Miókovics Eszter
segítette. A játékos bemutatkozás után elkezdtük az ér-
demi munkát. Eszter felhívta a figyelmet arra, hogyha
minél több tagot, sőt minél több fiatalt akarunk meg-
nyerni a NABE számára, illetve minél több emberrel sze-
retnénk megismertetni a NABE munkáját, akkor elke-
rülhetetlen, hogy használjuk az internetet, létesítsünk
közösségi oldalt, azon belül NABE csoportot. Több cso-
portnak segített ebben, és ott a helyszínen megalkották
a közösségi oldalakat.

Néhány főbb szempontot említett, amit a munkánk so-
rán az emberek megszólításában hasznosíthatunk (pl.
érzelmekre ható címsorok, listák és statisztikák haszná-
lata, különféle játékok szerevezése stb.) .

Mielőtt még nagyon elfáradtunk volna, elérkezett a va-
csoraidő. Előkerültek a házi finomságok, kolbászok, lek-
várok, sütemények. Híven a NABE küldetéséhez takaré-
kosan vacsoráztunk, hiszen a magunkkal hozott ételeket,
italokat ettük és ittuk, magunk szolgáltunk fel és magunk
is mosogattunk el. 

Szigorú elnök asszonyunk nem engedte, hogy tereferé-
vel töltsük az est további részét. A 2016. évi feladatok
közül 4 napirendi pontot kiemelt és kiadta négyes cso-
portoknak kidolgozásra. 

A Víz Világnapja rendezvényei, programok bővítése,
megújítása, NABE Vizes Napok március 16-22. között. 

A munkacsoport részéről a hagyományos családi prog-
ramhoz kapcsolódva két javaslat hangzott el. Egyrészt a
település vizes néprajzos hagyományainak felkutatása
és bemutatása, a napjainkban vizes szakmát gyakorló
személyek bevonásával. Csoportunk Balatonkenesén a
Kultúra Házában március 18-ai kezdettel sikeres kiállítást
szervezett Vizek és mesterségek címmel. A meghívott

NABE 2016. évi I. rendes közgyűlés
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előadó Pintér József volt, aki a balatoni halászatról tartott
előadást.

A NABE Balaton Nap, Zöld Fesztivál keretében szintén
Balatonkenesén a Széchenyi Parkban Balaton-parti csa-
ládi rendezvényt tartottunk március 20-án, ahol a színes
gyermek programokon kívül megtartottuk a hagyomá-
nyos víznapi Balaton koszorúzást is.

Visegrádi Alap (Pályázat cseh, szlovák, lengyel partne-
rekkel való együttműködésre, tapasztalatcserére). Eddig
még nem pályáztunk, pedig érdekes lehet egy tapaszta-
latcsere arról, hogy a tagországok miként foglalkoznak
a vizek védelmével. Mi is be tudjuk mutatni 21 év ered-
ményeit.

„JÖVŐD A BALATON – NABE ZÖLD FESZTIVÁL” cím-
mel adtuk be az idei NEA szakmai pályázatot. Hagyo-
mányt teremtünk, ezentúl évente lesz fesztivál, forgó-
színpadszerűen mindig más csoport lesz a házigazda, az
északi és a déli part fog váltakozni. Balaton napot idén
először tartunk, a Balatonalmádi csoport vállalta a fő-
szervezést, az időpont: június 4. 

Zöld Forrás Pályázat – Korábban felmerült már, hogy
hiányoznak a strandokról, sétányokról a Balaton élővi-
lágát bemutató információs táblák. Több csoport jelezte,
hogy keresik a táblák helyét és egyeztetnek az önkor-
mányzatokkal.

A csoportok a témák kidolgozásában nagyon jól dol-

goztak, hiszen az ötletbörze egészen éjfélig tartott. 
Másnap első napirendi pontként meghallgattuk Dr. Ha-

jósy Adrienne beszámolóját az elmúlt időszak esemé-
nyeiről.

„Önkéntesen a Balatonért – 20 év tapasztalatával” című,
Norvég Civil Támogatási Alap nyertes pályázati projektje

Hulladékcsökkentési Hét
Zöld Napok a Balatonnál, helyi rendezvények „zöldítése”,

kampánynapok
Dr. Hajósy Adrienne beszámolója után az előző napi

négy fő téma részleteire került sor. Meghallgattuk a cso-
portvezetők rövid éves beszámolóját. Nagyon sok jó öt-
letet hallottunk, amit most nem árulunk el, de megígér-
jük, hogy sokat közülük biztosan beépítünk majd ez évi
programjainkba.

A küldöttgyűlés legfontosabb üzenete, melyet Szauer
Rózsa elnök asszony nem győzött hangsúlyozni a kül-
döttgyűlés során, hogy minden program megszervezése
előtt meg kell határozni, mi a célunk. Ez alapján kell
dolgozni.

A NABE Közgyűlés nagyon hasznos találkozó volt, a
tapasztalatcserék előrevetítették a jövőbeli sikeres együtt-
működést a csoportok között. A Balatonkenese-Balaton-
akarattya csoport feltétlenül hasznosítani fogja a sikeres
küldöttgyűlésen elhangzottakat. 

VENTICS ÁGNES

Tisztelt Fürdőtelep Egyesületi Tagok, Akarattyaiak!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket a februári jelentkezé-
sünk óta történtekről:

Mindenekelőtt a pénzügyeinkről: a 2015-ös újra ala-
kuláskor 70.000 forintos mínusszal vettük át az Egye-
sület számláját. 2015-ben 267.000 forint pluszos ered-
ménnyel zártuk az évet. Ennek forrása kizárólag a tagok
által befizetett tagdíj volt. A tavalyi évről készült mérleget
és beszámolókat hamarosan megtekinthetik a honla-
punkon. (Balatonakarattya.hu, akarattyafurdo.worldp-
ress.hu)

A 2016-os évre pályázatot nyújtottunk be az önkor-
mányzathoz. 650.000 forinttámogatás - előleget kapott
egyesületünk, az összeg működési költségek fedezetét
szolgálja. A fürdőtelep egyesület pályázatát a facebook-
on, ill. a honlapokon olvashatják. Várjuk további javas-
lataikat az akarattyafurdo@gmail.com e-mail címre.

A 2016. februári számban említett civil szervezetek
munkájának segítése 2016 témában, “Hagyományőrző
programok bevezetése Balatonakarattyán” című pályá-
zati kérelmünket – bár nem utasították el – azonban
sorba állították. A sorbaállás után (1200 hely) nyilván-
való, hogy forrás ebből a projektből nem várható.

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
1928–1989
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Egyesületünk részt kíván venni a „Te szedd!” program-
ban. Az Egyesület regisztráltatta magát, és április 30-
án egyesült erővel szedjük a szemetet Akarattyán. Ké-
rünk minden Akarattyait, csatlakozzon a község meg-
tisztításáért fáradozókhoz! Külön plakátokkal tájékoz-
tatjuk az érdeklődőket, a szemétszedés utáni szíves ven-
déglátásról, a nyugdíjasok részvételével.

Egyesületünk tervezi padok és szemétgyűjtők elhelye-
zését a községben, az önkormányzattal történő együtt-
működés keretében. A padokat és szemétgyűjtőket
örökbe lehet fogadni. Örökbefogadás esetén 150.000 fo-
rintot kell egy egységre (pad és szemétgyűjtő) befizetni.
Részletekről külön információval, plakátokkal, levéllel
szolgálunk a közeljövőben. Kérjük, hogy minél többen
csatlakozzanak az örökbefogadási mozgalomhoz!

2015. április 22-én a nyugdíjas klub tagjai az önkor-
mányzattal virágültetést szerveznek. Ehhez a program-
hoz egyesületünk is csatlakozik a részletekről a face-
book-on adunk infót. A Csittény hegyi vasúti megálló
csinosítását vállalnánk el, várjuk az állomást használó
tagjaink jelentkezését a környékről.

A május 1-jei rendezvényen egyesületünk információs
asztallal várja az érdeklődőket. Lehet kérdéseket, javas-
latokat felvetni, tagdíjat rendezni. Szeretnénk címlis-
tánkat pontosítani, hogy szélesebb körben tudjuk infor-
málni tagjainkat. 

Honlapjaink, facebook oldalunk működik, kérjük, ol-
vassák rendszeresen a közzétett információkat!

Üdvözlettel:
BALATONAKARATTYAI FÜRDŐTELEP EGYESÜLET ELNÖKSÉG

Nyelvtörő:
Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a
hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsöggörcsök.

A leghosszabb magyar mondat, amely visszafelé is
ugyanaz:
Kis erek mentén, láp, sík ölén, oda van a bánya rabja, jaj Ba-
ranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik.

Hogy a magyar vicc egyedülálló, minden magyar tudja.
Elsősorban csak a magyar, mert a szóvicc, a nyelvi vicc
nem fordítható le. A vicc továbbra is a társadalmi-poli-
tikai dolgokra leggyorsabban reagáló műfaj: energiaital,
pitbull, web aligha szerepelt néhány évtizeddel ezelőtt
a folklórban.

- Milyen a falusi energiaital?
- Kutbul.
- Milyen a falusi harci kutya?
- Ólbul!
- Mit énekelnek a molyok a szekrényben?
- Edda blúzt!
- Miről lehet felismerni a számítógépes (internetes)
kalózokat?

- Webhely van az arcukon.

A szóviccek egészen egyedi formája a szóvegyüléses ala-
kokat létrehozó vicc.
Mi lesz a mackó és a narancs keresztezéséből?
- Pandarin.
- Mi lesz a paripa és a grapefruit keresztezéséből?
- Lócitrom.
- Mi lesz a tehén és a macska keresztezéséből?
- Mú-mia.

Agglegénység ~ Nőnkívületi állapot
Kikapós férj ~ Csalárd apa
Aki két nő között ingázik ~ Bicsajozik
Elnyomott férjek lázadása ~ Papuccs
Siratóének ~ Keservers
Népi mosószer ~ Foltklór  
Öregek, ha eláznak ~ Vének az esőben
Divat felett álló ~ Trendkívüli 
Titokban költött vers ~ Íróasztal fióka
Szurdokvölgye papi méltósága ~ Kanyonok
Modern bevásárló központ elleni zendülés ~ pLázadás
Bádogmunka megszervezése ~ Horganyizáció
Piszkos étkezde ~ Kosztfészek
Kőbe vésett katonai alapszabályzat ~ Tisztparancsolat
Amikor a jókedvet takargatják ~ Lelkendőzik
Remete a társasági életben ~Magánykívül van

Nyelvi játékok



KULTÚRA

37

2016. március–április

A Mezőföld Aliga és Fűzfő közti min-
tegy 80 m magas szakadékos partfa-
lát Balatonfőnek nevezi a nép.

Balatonakarattya település a Bala-
ton keleti csücskén (47° 01.135 - E
18° 09.292), a tó partjától 200-300
m távolságban emelkedő mezőföldi
fennsíkon (és ma már a vízparti ré-
szeken is) fekszik, ott ahol a fennsík
DNy-i része meredek fallal szakad le
a Balaton felé. 

Babay Kálmán református lelkész,
író így fejezi ki csodálatát: „Valami
magasztos érzés az, amikor az utas a
kincses Mezőföld felől menve az aka-
rattyai pusztát elhagyva a Matacs te-
tejéről, hol a „nagy fa” áll évszázadok
óta, meglátja azt a fenséges vizet, mely alatta csillogtatja a nap sugarait. Szebb

panoráma kevés tárul az emberi szem
előtt e világon, mint a Balaton látképe
az akarattyai dombtetőről.”

A meredeken kiemelkedő, többnyire
sárgás színű, szinte függőleges part-
fal messziről is jól látható a Balaton-
part keleti medencéjének kilátópont-
jairól.

Aliga-Akarattya-Kenese vonalban
elhelyezkedő magaspartok a földtör-
téneti harmadkortól negyedik kor-
szakában pannóniai-pontusi tenger,
a pannonkorszak maradványai.

Anyaga a földtörténeti újkorban le-
rakódott pannon-tengeri agyag és
homok, valamint a jégkorszakban le-
rakódott vastag löszréteg. A tenger
elborította Dunántúlt a mai tenger-
szint felett 200-300 méter magasan.
A tenger eltűnése után sivatagos fel-
szín keletkezett, amelyről a szél egyik
helyről a másikra hordta a 100-200
méter vastagságban nem védett ho-
mokot és agyagot.  A szakadó par-

toknál jól láthatók a pannóniai ten-
geri vízszintes rétegek és a löszta-
karó. A partvonalat tehát a víz és a
szél alakította ki. 

A Balatonon az erős nyugati szél
nagy hullámokat okoz az itteni par-
tokon. Ez a hullámzás a partot meg-
támadja, mivel itt csak pannóniai ré-
tegek vannak, elhordják a lejtő lába
alól a régebbi omlások, sárfolyások
lejtőjét.

Így a part alátámasztása meggyen-
gül, gyakran le is szakad. Cholnoky
Jenő földrajztudós a Balaton kutatá-

Az akarattyai magaspart geológiai viszonyai

A suvadás általános rajza (Cholnoky
Jenő)

Kerek nádas foltok Akarattya alatt a
régebbi suvadások hupáin.(Cholnoky
Jenő felvétele)

Suvadások Akarattya alatt 1934. A le-
suvadt pannóniai rétegeket a tó hullá-
mai ismét megtámadják. (Cholnoky
Jenő felvétele)
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sáról írt könyvében ezt a jelenséget
suvadásnak nevezi. A suvadás erdélyi
szó, a hegylejtő kifelé csúszik, a lejtő
része utána megy, elszakad az állva
maradt faltól, valósággal „letottyan”
kissé elferdülve. 

A suvadás helyén a lecsúszott ke-
ményebb részek, mint dombok vagy
óriásrögök emelkednek ki. Ezeket hu-
pának nevezik. A régi suvadások hu-
pái a tó fenekén, mint lapos dombok
maradnak meg, ezeken nőnek a ke-
rek nádas foltok - utolsó emlékei a
hajdani suvadásoknak.

Az északi-parti vasút építésekor
megbolygatták mindkét településen
a lejtőt és nem gondoskodtak, arról,
hogy a hullámok ne támadják meg
a hegy lábát. Így történhetett meg,
hogy 1908 húsvét vasárnapján az
alagút pesti oldalán hatalmas omlás
kíséretében a vasút leomlott. 

„1908. április 19-én Balatonakarattya
térségében, a Csittény-hegy oldalán
nagyarányú földcsuszamlás történt. En-
nek következtében a vasúti pályának
szánt területen váratlanul megsüllyedt

és a Balatonba csúszott A Balaton alj-
zata feltüremlett és gátszerű kiemelke-
dés keletkezett. Az új szigetecske min-
tegy 700 méter hosszú volt, és felszíne
helyenként másfél méterrel emelkedett
a közepes víztükör fölé. Rajta csakha-
mar megtelepült a nád. Balatonaliga
és Balatonakarattya között sok helyütt,

ahol ma nád (akkor még volt nádas)
található hasonló kis szigetek képződtek
a múlt században lezajlott suvadások,
földcsuszamlások és omlások következ-
tében. Az első feljegyzés ilyen esemény-
ről 1869-ből származik”

(Vasút 1977/9. szám Földcsuszamlá-
sok a Balaton partja mentén Dr. Hé-
dervári Péter.)

Lejtősítették a pályaszakaszt kőhá-
nyásokkal, akácfák ültetésével pró-
báltak védekezni újabb omlás ellen.
A talajvíz összegyűlt a vízzáró agyag-
rétegnél. Ezután készítették a fura-
tokat a hegy alá, ami elvezette a vi-
zet. 

A magaspart pusztulása jelenleg is
folyamatban van, gondoljunk csak
az 1998. év májusában bekövetkezett
földomlásra, és a vasúti pálya ké-
sőbbi megcsúszására. 2015-ben a
vasúti pálya felett a MÁV a Kisfaludy
sétánynál a rézsűn beépített georács
rendszer alkalmazásával megerősí-
tették a magas partfalat.

Összeállította: RÁNKY PÉTER
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1928-ban létrehozott és gyors ütem-
ben fejlődő akarattyai fürdőtelep
büszkesége volt az 1934-ben meg-
nyitott, akkor a Balaton-part egyik
legkorszerűbb Bercsényi strandja.

Ez az akkori, akarattyai disznó le-
járó és a későbbi Gáspár telepi lejáró
közötti, a magas part alatti, enyhe
lejtésű, meglévő dzsungelszerű terü-
leten alakították ki.

A strandot gyönyörű teraszos, vi-
rágos parkkal, íves rózsalugas kapu-
ikkal, nyírfa oszlopos nádtetős pihe-
nőidő üzletekkel, 600 fős öltözőka-
binokkal alakították ki. A strandot
partvédő művel, bejáró hidakkal, há-
rom a tóba épített napozóval, kettő
a víz felett épített külön bejáratú ví-
kendházzal, labdajátszótérrel, hin-
tákkal, homokozóval, étteremmel,
büfével, édesség, illatszer, divatáru
és egyéb szolgáltatásokkal, csónak és
vitorlás kölcsönzővel látták el.

A strand, így magas szintű, kellemes
szórakozást, pihenést, kikapcsolódást

biztosított, nemcsak az akarattyaiak-
nak, hanem a körzetben levő telepü-
lések igényes tömegei számára.

A Bercsényi strand mellett alakí-
tottá ki a környék első szabadstrand-
ját, amelynek szomszédságában volt
az 1927-ben létesített csónaképítő
műhely és kölcsönző is, amelyek
együttesen jelentős mértékű fejlődést
jelentettek a térségnek.

Akarattya rövid, de igen mozgalmas
történetének egyik fontos epizódja
volt az 1936-os februári földcsuszam-
lás. A hegycsuszamlás amely kb. 120
méter hosszúságban maga alá te-
mette a bercsényi strand kétharmad
részét. 

A kb. 100 000 köbméter leomlott,
megcsúszott földtömeg a strand part-
vonalától körülbelül 20 méterre a
tóba érve 3 méter magas új partot
alakította ki. 

A part, melynek vastagsága a ma-
gaspart felé haladva 15-20 métert is
elért. A laza földtömeg a meder felé

évente átlag 1 méterrel tovább moz-
gott, majd az 1950-es évek végén sta-
bilizálódott. Ez ma az Aliga felé ve-
zető aszfaltút. 

A hegycsúszás szerencsére téli idő-
szakban történt, így csak „jelentős
anyagi kár” keletkezett. Szörnyű rá-
gondolni is, ha ugyanez nyáron tör-
ténik, amikor több száz nyaraló tar-
tózkodott ezen a területen. A strand
azonban a nagy kár ellenére, a
szomszédos csónaképítő és kollégái
szakszerű segítségével, részben hely-
reállítottan, csonkán is tovább üze-
melt.

A hegycsuszamlást követően a kö-
zösség egy része az ugyancsak 1934-
ben létrehozott de szerényebb kiala-
kítású Rákóczi és Bezerédi strando-
kat vette igénybe.

Az akarattyai hegycsuszamlás nem
az első volt a Balaton keleti partvo-
nalán. 1913-ban Balatonkenese és
Balatonfűzfő között egy ennél sokkal
nagyobb csúszás a Balatonba tolta
az öt évvel korábban megépített vas-
útvonalat is. 

A geológusok szerint mindkét hegy-
csúszást az okozta, hogy a földmunk-
áknál a forrásvizeket nem vezették
el (hanem rátöltöttek), amelyek né-
hány éven át felszívódtak az agyagos
löszös talajba, amely képlékennyé
vált és elindult.

Az akarattyai hegycsuszamlás nem
csak kárt okozott, hanem hasznos is
volt. Először a második világháború
idején, amikor a lecsúszott földtömeg
gerincén kiépített „Margit védelmi

A hegycsuszamlás, amely a Bercsényi strand
kétharmadát betemette
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Az észak-balatoni vasútvonal építése
fellendítette a fejlődést a tó vala-
mennyi helységében.  Fő szorgalma-
zója Bakó József református lelkész,
országgyűlési képviselő volt és maga
a kereskedelemügyi miniszter Kos-
suth Ferenc.1909-ben megépült az
észak balatoni vasútvonal. Az első
vonat útját hatalmas érdeklődés kí-
sérte, ünnepélyes megnyitása 1909.
július 8-án volt. Az ünnepélyes meg-
nyitáson Ferenc József Habsburg csá-
szár és magyar király is részt vett,
és utazott is a vonattal. A vonat Aka-
rattya-pusztánál érte el a Balatont.
Az utasok egy rövid, mély bevágás
után megpillantották a Balatont,
majd a vonat befutott a 95 m hosszú
alagútba, melyet a partomlás elke-
rülése miatt kellett építeni.  /A 95
méter hosszú akarattyai alagút 1908-
1909-ben épült, hogy megtámassza
a szakadó löszfalat./

Az alagútból kiérve pár percre meg-
állt a vonat, hogy a vendégek gyö-
nyörködjenek a páratlan szépségű
látványban: a 41 méternyi mélység-
ben, csillogó víztükörben. Dr. Óváry

Ferenc országgyűlési képviselő tol-
mácsolta a lakosság köszönetét a mi-
nisztériumok és a MÁV igazgatósága
felé. 

Az első világháború utáni terület-
vesztések miatt megszűntek a nya-
ralási lehetőségek a horvátországi
tengerpartokon, és attól kezdve vált
egyre népszerűbbé a Balaton, Buda-
pest közelsége miatt is. Így alakultak
meg a fürdő- és nyaralóközségek a

Balaton körül, így jött létre Akaraty-
tya, Balatonfüzfő és pl. Balatonalmá-
dinál Budatava. Lényegesen köny-
nyebbé vált a közlekedés is Budapest-
ről a Balaton északi partjára.

Ebben az időben Akarattyán és Ba-
latonkenese üdülőtelepen (Csittény-
hegy) még nem volt megállóhely, így
Balatonkenese volt az első balatoni
állomás. Korábbi számunkban írtunk
a Balatonakarattyai Megállóhely lé-

Budapest–Börgönd–Szabadbattyán–Tapolca
vasútvonal története

vonal” erődjeiből villám géppuska ál-
lásaiból belátható volt a Gáspár telepi
lejáró és az Aligai úti erdő, amelyből
másfél hónapon át naponta támadó
szovjeteket vissza tudták verni. 

Másodszor a Bercsényi strand
1960-as években megindult fejlesz-
tése során, amikor már a stabilizá-
lódott földtömeg hátán megépült ét-
termek és üdülőépületek teraszáról

jó kilátás nyílt a Balaton keleti me-
dencéjére.

Az 1970-es években a Bercsényi
strand új partvonalát körülbelül 50
méterrel beljebb, a tó medrében ala-
kították ki, később új, modernebb
strand és szolgáltató épületek jelen-
tek meg. Ezek a vízről nézve, a hegy-
csuszamlás során kialakult dombor-
zati képpel együtt jelentősen növelték

az akarattyai panorámát. A 2014-ben 
önállóvá vált település önkormány-
zata, amely eddig is jelentős eredmé-
nyeket ért el - tudomásom szerint-
újabb fejlesztésekkel kívánja korsze-
rűsíteni e térséget, amelynek meg-
valósításához sok sikert kívánok.

TASLÁR TIBOR,
A.D.Okl.Ált.Építészmérnök,

a még élő legrégebbi akarattyai
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tesítésének igényéről, amelyről a Ba-
latoni Kurir számolt be 1916-ban. A
megállóhely végül elkészült 1933-
ban. 

Mit hoz a jövő?
A vasúti közlekedés fejlesztése elő-

térbe került a közelgő 2017-es Vizes
Világbajnokság Balatonfüredi verse-
nyei miatt is. Továbbá napvilágot lá-
tott az északi Balaton-part vasútjá-
nak villamosítása.

A Balaton-part északi oldalának
vasúti közlekedésére indokoltnak lát-
szik a villamosítás, hiszen jelenleg
általában csak átszállással lehet el-
jutni, tekintettel arra, hogy a Szé-
kesfehérvárig villamosított vonal
után csak gépcserével lehet közleked-
tetni a vonatokat Tapolca felé. A vil-
lamosítással jelentős menetidő csök-
kentés, modern környezetbarát vil-
lamos szerelvények közlekednének,
energiamegtakarítás lenne elérhető,
és egyúttal megszűnhetne az átszál-
lási kényszer.

Továbbá a legutóbbi hírek szerint
a projekt fontos eleme lesz a Balaton
vasúti körüljárhatóságának biztosí-
tása is. Jelenleg a déli partról csak
Székesfehérváron át lehet eljutni ke-
let felől az északi partra. A kérdés
megoldására két megoldás kínálko-

zik, amelyek közül a szakemberek a
drágább, de jóval rövidebb menetidőt
igénylő verziót támogatják. Ez egy
új összekötőszakasz megépítése
lenne Balatonaliga és Balatonaka-
rattya között. (Az olcsóbb, de menet-
időben nem versenyképes verzió a
Lepsény–Csajág közötti szakasz újra
üzembe állítása lenne.)

Megjegyezzük, hogy a balatoni kör-
vasút igénye és gondolata már meg-
jelent 1933 novemberében a Balaton
c. újságban.

„A balatoni körvasút megvalósítása
kérdésében tervezetet készített dr.
Haidegger Ernő gépészmérnök, m.
kir. főbányatanácsos, aki Balatonke-

nese és Lepsény között létesítendő
közvetlen vasúti összeköttetés meg-
valósítására hívta fel a figyelmet.
Ahhoz, hogy Akarattya és Csajág kö-
zött egymást keresztező két vonal
összekapcsolást nyerhessen, mintegy
hétszáz méteres deltavágány lefek-
tetése lenne csak szükséges, s ezzel
a Balaton déli és északi partja Lep-
sényen keresztül állandó összeköt-
tetést nyerhetne. Az Aliga és Aka-
rattya közötti partfő előreláthatólag
pár esztendő alatt összefüggő üdü-
lőhellyé válik, ami egymagában in-
dokolni fogja ezeknek a részeknek a
természetes összeköttetését.” – írták
1933-ban…



Az Akarattyai Lábtenisz Klub jól végzi
a dolgát.  Három tehetséges fiatal
sportoló, Vadász Bianka, Szabó
Bence, Vaszil Krisztián éremesővel ér-
kezett haza Romániából, Tragoviste-
ből, ahol novemberben Junior EB-t
rendeztek. Szabó Bence a felnőtt vi-
lágbajnokságon is remekül helytállt. 

Közülük Szabó Bencével (Szabó-Ur-
bán Lábtenisz Akadémia nevelés!!!)
fogok beszélgetni, akinek ugyan
most nem a lábtenisz a legfőbb
gondja, annál inkább az érettségire
való felkészülés.  Emlékszem arra az
augusztus 20-i lábtenisz bajnok-
ságra, amikor ő nyerte meg az első
díjat, oldalán a tapasztalt nagy játé-
kossal, Vadász Tomival. Emlékszem
arra a fegyelmezettségre, ahogy fi-
gyelte Tomi minden szavát, mozdu-
latát. Meg akarta mutatni a társá-
nak, nekünk és főleg magának, hogy
fiatal kora ellenére képes megoldani
ezt a feladatot. Ez a fegyelmezettség
és akarat meg is hozta gyümölcsét,
a 2013-es versenyt megnyerték.

A fentiek tükrében az első kérdésem
ostobának tűnik.

1. Miért pont a lábteniszt választot-
tad?

Nem volt más választásom. Itt Aka-
rattyán ebben nőttem fel. Itt vannak
a barátaim. Ők is lábteniszeznek.

2. Miért szereted ezt a sportot?
Öt évig fociztam, de abban nem vol-

tam olyan ügyes. A lábteniszben
megtaláltam azt a sportot, amit sze-
retek. Szeretem, mert egy nagyon
összetett sport. Nemcsak erőt és ki-
tartást igényel, nagyon kell összpon-
tosítani minden mozdulatnál, gyors
döntéseket kell hozni.

3. Mi volt a legnagyobb sikered?
A tavaly novemberben megrende-

zett junior Európa Bajnokságon pá-
rosban Nokival (Vaszil Krisztián) má-
sodikak lettünk. A legnagyobb élmé-
nyem viszont az volt, amikor 2013-
ben Vadász Tomi oldalán megnyer-
tem az augusztus 20-i versenyt. Óri-
ási érzés volt, hogy az én nevem is
felkerül a kupára a nagyok közé.

4. Szüleid hogyan segítenek a pályán?
Édesapám nagyon sokat segít. Most

legutóbb is, ugyan nem volt kint a

versenyen, de állandó telefonos kap-
csolatban voltunk. Októberben egy
másik komoly világversenyen is részt
vettem, de ott nem játszottam sokat,
tartalék voltam. Ő nyugtatott. Nyugi,
ne türelmetlenkedjek. Ez az első év.
Lesz még alkalmam bizonyítani.

5. A sportolás nem megy a tanulás
rovására?

Össze tudom egyeztetni a sportot
és a tanulást. Verseny időszakban a
hétvégeken nagyobb a terhelés a
sportban. Most egy kicsit elhanya-
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Játékosportré 10 kérdéssel

Szabó Bence, Vadász Bianka, Vaszil Krisztián
Vaszil Krisztián eredményei: junior páros 2. hely, felnőtt vegyes hármas 2. hely,
egyéni 4. hely. 
Vadász Bianka eredményei: női páros 2. hely, női hármas 2. hely, vegyes páros 2.
hely, vegyes hármas 2. hely, junior vegyes páros 3. hely, junior vegyes hármas 3.
hely. 
Szabó Bence eredményei: junior páros 2. hely, junior vegyes hármas 3. hely, felnőtt
páros 2. hely, felnőtt hármas 3. hely.
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golom a sportot az érettségire való
felkészülés miatt. De nyáron újból
visszatérek.

6. Van ebben a sportban példaképed,
kedvenced?

Gyakorlatilag az összes akarattyai
bajnok. Nekik köszönhetem, hogy
engem is „elkapott a fogaskerék”.  

7. Melyik másik sportot űznéd még
szívesen, ha választhatnál?

Talán valamilyen küzdő sportot. Ré-
gebben dzsúdóztam. Szívesen járok
bokszedzésekre. 

8. Ha nem sportolsz, vagy tanulsz, mi-
vel foglalkozol a legszívesebben?

Szabadidőmben sok időt töltök a
barátaimmal és akkor is valamilyen
sportot űzünk. Szoktam kertészkedni
az akarattyai telken, de utána roha-
nok a strandra lábteniszezni.

9. Mi a vágyad, mit szeretnél elérni a
sportban?

Mindenképpen szeretnék bent ma-
radni a válogatottban és hasonló
szép sikereket elérni.

10. Mit jelent neked Akarattya?

Nagyon sokat jelent! Akarattya
számomra nem csak egy nyaraló, ez
az igazi otthonom, amikor csak te-
hetem, itt töltöm az időt, az aka-
rattyai társaság mondhatni a má-
sodik családom és nem utolsó sor-
ban itt van a Balaton és a lábtenisz
pálya. 

Bence, köszönöm az interjút! Kívá-
nom neked, hogy a vágyad teljesül-
jön, de előbb egy kalappal az érett-
ségire!

VENTICS ÁGNES

A Balaton Közép-Európa legnagyobb
édesvizű tava. Budapestet követően
az ország legfontosabb kiemelt ide-
genforgalmi régiója, a turizmusból
származó bevételek és gazdasági
eredmények egyik legfőbb generálója.

A Nagyon Balaton rendezvénysoro-
zat keretében, és Siófok város támo-
gatásával megrendezésre kerülő
Nemzeti Regatta megszervezésével a
Balatoni Hajózási Zrt. fő célja, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy a Ba-
laton nem csak a régióban élőké, ha-
nem közös nemzeti kincsünk. Az ide-
genforgalom és a turisztikai szolgál-
tatók, valamint az általuk foglalkoz-
tatott munkaerő révén a tó közve-
tetten összeköti Magyarország vala-
mennyi települését.

A 170. hajózási szezon kapcsán
szervezett ünnepi rendezvénysorozat
egyik állomását jelentő esemény má-
sik kiemelt célja, hogy ráirányítsa a
figyelmet a magyar vitorlássportra,
amely nehéz körülmények között is
képes nemzetközi szintű eredmények
elérésére. Az utánpótlás érdekében

fontos, hogy minél több tehetséges
fiatal kötődjön a sportághoz.

A rendezvény legfőbb látványos-
sága, a hagyományteremtő céllal
idén első alkalommal megrendezésre
kerülő speciális amatőr vitorlásver-
seny (pályaverseny), melyen Ma-
gyarország települései által indított
hajók (OneDesign – azonos típusú -
hajók) vesznek részt saját helyi ér-
tékeiket képviselve.

A vitorlásversenyhez a hajókat és
kormányosokat a Magyar Vitorlás
Szövetség biztosítja a települési csa-
patok számára. A legénységet a tele-
pülések maguk állítják ki.

170 éve, Széchenyi István születés-
napján vette kezdetét a balatoni köz-
forgalmú hajózás. Az eltelt több mint
másfél század alatt hajósnemzedékek
sora élt és dolgozott a balatoni hajó-
kon, illetve kikötőkben azért, hogy
minél többen átélhessék azt az él-
ményt, amelyet a hajózás minden
korban jelentett. A Balatoni Hajózási
Zrt. a motoros hajózás mellett mára
a Balaton legnagyobb vitorláskikötő

láncának üzemeltetője is, 11 kikö-
tőnkben több mint 2.000 kikötőhely
várja a balatoni hajósokat. Bérlőink
és az egyéb érdeklődők részére év-
ről-évre megrendezzük a BAHART
Regattát, amely napjainkra a legné-
pesebb balatoni amatőr vitorlásver-
sennyé vált. Társaságunk stratégiai
fontosságúnak tekinti, hogy gazda-
sági tevékenysége mellett aktív, kez-
deményező szerepet töltsön be a ré-
gió társadalmi életében is, elősegítve
egyebek mellett a helyi és országos
turisztikai célokat.

Fentiek tükrében talán érthető az
a törekvés, amelynek nyomán meg-
született a Nemzeti Regatta koncep-
ciója, egy olyan rendezvényé, amely
bár a vitorlázásról és a Balatonról
szól, azt helyszínként használva
azonban túl is mutat a régión és
igyekszik bevonni az ország egyéb
településeit is. Szeretnénk ráirányí-
tani a figyelmet gyönyörű tavunkra,
a magyar vitorlássportra, egyszers-
mind megmutatni a résztvevő tele-
pülések értékeit, turisztikai látvá-

Meghirdették a Nemzeti Regatta Vitorlásversenyt
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nyosságait is. A kezdeményezést
egyöntetű lelkesedés fogadta a kü-
lönféle szereplők, szervezetek részé-
ről, a szervezőmunka során pedig
példaértékű összefogással találkoz-
tunk. Azt remélem, hogy minden
résztvevő megérez majd valamit ab-
ból a lelkesedésből és szeretetből,
amellyel ezt az eseményt végül fel-
építettük. Meggyőződésem, hogy a
Nemzeti Regatta - sportértéke mellett
– közösségformáló erővel is bír és
hagyományteremtő kezdeményezés
lesz. Hiszen a közös cél rendkívül
egyszerű: szerezzünk örömet az ide-
látogatóknak és érezzük jól magun-
kat együtt a nyár fővárosában, ahol
ezúttal minden a vitorlázásról, a víz-
ről, a napfényről és a gondtalan jó-
kedvről szól két napig, felnőtteknek
és gyerekeknek egyaránt. A fenti
gondolatok jegyében ajánlom meg-

tisztelő figyelmükbe a Nemzeti Re-
gattát, amelyen szeretettel várjuk
Önöket is június 11-12-én.egy olyan
országos rendezvény, amely lehető-
séget biztosít egy olyan s

A versenyt kísérő, és parti esemény-
ként megrendezésre kerülő Magyar-
ország Településeinek Feszti vál -
ján nem csupán a Balaton-parti vá-
rosok mutathatják be turisztikai kí-
nálatukat. E frekventált idegenfor-
galmi helyszínen Magyarország más
települései is lehetőséget kapnak
arra, hogy saját helyi értékeikre, lát-
ványosságaikra, hagyományaikra,
természetei szépségeikre, mint ha-
sonló nemzeti kincsekre irányítsák
az ország figyelmét. Tehetik mindezt
széleskörű országos média megjele-
néssel támogatva!

Az eseményhez kapcsolódó progra-
melemek beépítésével szélesíteni sze-

retnénk az érdeklődők és bevontak
körét annak érdekében, hogy minden
magyar család számára érdekes és
vonzó hétvégi programot kínálhas-
sunk. Természetesen ezzel a részt-
vevő településeknek is lényegesen na-
gyobb teret adhatunk a bemutatko-
zásra.

Magyarország településeinek verse-
nye:

• Települési Ízek Versenye – főzőver-
seny a nevezett települések részvé-
telével

• Sárkányhajó futamok a települések
részvételével

• Kardio evezés vagy kerékpározás a
települések részvételével

• Települések bemutatkozása, látni-
valóik, nevezetességeik bemutatása
a nagyközönségnek (párhuzamosan
a vitorlásversennyel)
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A pontyozáshoz számos módszer kí-
nálkozik, de ezek közül az egyik leg-
érdekesebb, és számomra egyértel-
műen izgalmasabb a nádi pontyozás.
Alapvetően ragadozó halakra szere-
tek horgászni, de a család és a bará-
tok halászlé főzéséhez szükséges
ponty szükséglet előteremtése több-
nyire az én feladatom, aminek ter-
mészetesen szívesen eleget teszek. El-
lentétben a bojlis horgászattal – ahol
a horgásznak nem kell folyamatosan
figyelni, mert az elektromos kapás-
jelző jelzi a kapást, sőt még be is vág
önmagának a hal a szerelék összeál-
lításából adódóan - a nádi úszós hor-
gászat csendet, folyamatos figyelmet,
a kapásnál gyors reagálást, a fárasz-

tásnál pedig odafigyelést, ügyességet
és határozottságot igényel.

Amikor az ember fáradt és nem vá-
gyik társaságra, hanem szeretne
egyedül a horgászat segítségével ki-
kapcsolódni, akkor válassza ezt a
horgászmódszert, de ha társaságban
óhajt beszélgetve horgászni, akkor
semmiképpen sem. Figyelmünk a
végsőkig feszül, mikor a rendszere-
sen etetett hely tisztása mögött meg-
rezzennek, majd szétnyílnak a nádsz-
álak, jelezvén, hogy vendég érkezett
az etetés közelébe. Némi várakozás
után az úszó néhány rándulás után
lassan megemelkedik, sőt rá is dől a
vízre, mi pedig zakatoló szívvel, visz-
szafojtott lélegzettel bevágunk, és

kezdetét veszi a birkózás. Fantaszti-
kus élmény, ami maximális kikap-
csolódást nyújt és ilyenkor minden
mást kirekesztünk a gondolataink-
ból.

A nádi horgászat, amint a neve is
mutatja a nádas közvetlen közelében,
nádszélen, nádöbölben, belső nád-
lyukakban történik. Itt keressük a
nagyobb kárászokat, pontyokat, eset-
leg amurokat. A hely kiválasztása
cseppet sem egyszerű. A pontyok fix
útvonalakon, vadásznyelven szólva
váltókon közlekednek és erről na-
gyon hosszadalmas etetéssel lehet
csak eltéríteni őket. Sokkal egysze-
rűbb kifigyelni a mozgásukat, és ez
alapján kiválasztani a helyet. Az a jó

A nádi pontyozás
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hely, ahol megközelítőleg 1 m2-es
tiszta területet és odavezető járatot
találunk, ahol a halat lehet egy kicsit
fárasztani (nem kicibálni), megjegy-
zem a körülmények miatt a halnak
mindig nagy esélye van a szabadu-
lásra. A növényzethez minél kevésbé
nyúljunk, mert az alaposan megko-
pasztott környezet gyanús lesz a hal-
aknak. A víz mélysége 50 cm-től 1.5
m legyen. A sekélyebb víz tavaszszal
előnyösebb, mivel hamar felmeleg-
szik, és szívesen tartózkodnak ott a
halak. Nyári hónapokban is eredmé-
nyesen lehet horgászni ezzel a mód-
szerrel, amikor a víz már kellemes,
akkor több beszögelést beetetek és a
kapást követően megyek a következő
etetésre, mivel a halak egy időre on-
nan elriadnak. A nádi pontyozásra
az egyik legjobb hónap az április,
amennyiben nincs tilalom, a május.
A vizek ilyenkor elkezdenek mele-
gedni, és a halak a sekélyebb, kedve-
zőbb életfeltételeket nyújtó részekre
húzódnak. A napszakot tekintve a
késő délutáni és a kora esti órák a
legjobbak. A tapasztalataim szerint
a pontyok viharok előtt, vagy hideg-

frontot megelőzően jobban táplál-
koznak.

Az etetés első időszakában 1-3 na-
pig keszegre etessünk (dara, búza,
apró magvak), hogy takarítsák ki az
iszapot, majd ezt követően áztatott
vagy főzött kukoricával. Nekem na-
gyon jól bevált a tökmagpogácsa, las-
san oldódik, ezáltal sokáig ott tartja
a halakat viszont körülményes a be-
szerzése. Régebben szívesen etettem
félig megfőzött apró szemű krump-
lival és csalinak is azt használtam,
igen szeretik a pontyok. A horgásza-
tot megelőzően félórával beszórok
egy-két marék csemegekukoricát,
amivel később csalizni is fogok. Ter-
mészetesen lehet csalizni száraz áz-
tatott kukoricával is. A horgászat be-
fejezését követően mindig szórjunk
be néhány marék száraz kukoricát.

A nádi pontyozást a Honvédüdülő
csónakkikötőjének a stégéről kezd-
tem gyakorolni több-kevesebb siker-
rel. Volt olyan napom, amikor tíz
halból kilenc elment. Ennek oka csak
részben volt az ügyetlenségem kö-
vetkezménye, inkább a szerelék ösz-
szeállításában voltam tapasztalatlan.

A vékony horog kiszakad, kiegyene-
sedik, a monofil damil elszakad stb.

A felszerelésnek bírni kell a meg-
akasztott ponty kirohanását, ezért
hosszú, erős, de rugalmas botra van
szükségünk. Ha kapitális példá-
nyokra is számíthatunk, bevethetünk
akár négy méter körüli bojlis botokat
is. Az orsó passzív szerepet játszik
ebben az erőszakos horgászmódszer-
ben, de olyat érdemes választani, me-
lyet nagyon finoman be lehet állítani
addig a pontig, ahol még nem sza-
kad, hanem egy kicsit enged. A lé-
nyeg, hogy sikerüljön a halat a tor-
zsás aljzattól felemelni víz közé. 

A horog ne legyen túl nagy, de egy
szem kukorica kényelmesen férjen el
rajta, legyen vastaghúsú, tűhegyes
és jó minőségű. Én a 4-es owner hor-
got használom szívesen. A damil
szintén jó minőségű fonott, vékony,
de erős legyen.

Az úszó mérete változhat a víz
mélységétől, iszaposságától, dobás-
távolságtól és a szél gerjesztette hul-
lámok nagyságától. A szerelési mód
tekintetében célszerű a feltolós vagy
felfektetős módszert alkalmazni. A
kapás az úszó megemelkedésével,
nem önsúlyosnál akár a vízre dőlé-
sével jelentkezik. Ne vágjunk be, ha
álló helyéből oldalra elsüllyed, ilyen-
kor csak beleúszik az etetésen matató
hal a damilba, csak megugraszthat-
juk a csapatot.

A bevágás felfelé irányuló, nagyon
határozott legyen és a csónak végé-
ből kilógó hosszúnyelű merítőt igye-
kezzünk mihamarabb a hal alá tolni.
A nagyobb példányok szákba terelése
igazi viadal, embert, felszerelést vizs-
gáztató küzdelem. Kívánom, hogy le-
gyen szerencséjük hozzá!

ÁCS GÁBOR
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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!

SZERKESZTŐSÉGI OLDAL
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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



JÓZSEF ATTILA
Tavasz van! Gyönyörű!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!

Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!


