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Gyermeknap Balatonakarattyán

ÖNKORMÁNYZAT 2016. május–június

Az idén is szórakoztató programok
várták a kicsiket és a nagyokat május
29-én délelőtt 10 órától a Rákóczi
parkban. 

A Babák rózsakertjében a polgár-
mester asszony köszöntötte a legfia-
talabb kisgyerekeket:

Szeretettel köszöntöm a Gyermekeket,
a Szülőket, a Nagyszülőket, a Dédszü-
lőket és minden kedves vendéget ezen
a szép májusi napon!

A mai napon mindenki a gyermekekre
figyel, minden figyelmünk, szeretetünk
rájuk irányul. De nemcsak most, hanem
egész életünk során védelmezzük őket,
őrizzük minden bajtól, egyengetjük út-
jukat.

Ha mi írhatnánk sorsuk könyvét,
csupa jót, kedveset kívánnánk nekik, ki-
csi szívük vágyát és oly sok szépet ír-
nánk bele, legyen ez a kép, mint egy bű-
bájos mesebeli világ, mint egy tündéri
álom, hogy érezzék jól magukat benne,
vidámak, örömteliek legyenek. Igyekez-
zünk hát olyan feltételeket biztosítani,
hogy vidám gyermekkort, örömteli él-
ményeket élhessenek át, s hogy őszinte,
nyílt, érdeklődő emberekké váljanak.
Erőt, biztonságot és példát kell nyújta-
nunk nekik, hogy felkészülhessenek a
felnőtt korszak feladataira, hisz ők al-
kotják a jövő nemzedékét.

Balatonakarattya Községben a 0-18
éves korú gyermekek száma 118. Ön-
kormányzatunk kiemelt figyelmet fordít
a településen élő gyermekekre. Mi sem
bizonyítja jobban, hogy a 2015-ös évben
35 gyermeket részesítettünk beiskolá-
zási támogatásban és a felsőoktatásban
tanuló gyermekről sem feledkezünk
meg, és támogatjuk Őket tanulmányaik

befejezéséig. Nagyon nagy siker volt a
településen a Mikulás napi ünnepsé-
günk, mivel minden gyermek arcára mo-
solyt tudtunk csalni a meglepetésmű-
sorral és a Mikulás által átadott aján-
dékokkal. Önkormányzatunk az újszü-
löttekről sem feledkezik meg, hiszen
rendeletében anyagilag támogatja a
gyermekek születését.

Örüljünk ennek a csodás gyermeknap-
nak, ennek a „SZERETET-NAPNAK”,
mert egy okkal több, hogy együtt lehes-
sünk boldogan a gyermekeinkkel! 

Megkülönböztetett figyelemmel ve-
gyük körül őket! Legyen ez a nap aján-
dék számukra.

A településen hagyomány már, hogy
megünnepeljük az előző év májusától
a mai napig született gyermekeket, és
egy macit helyezünk fel az emlékfára,
amin feltüntetjük a gyermek nevét,
majd megkérjük a szülőket, hogy kö-
zösen ültessék el a babák rózsakertjé-
ben a gyermekük születését jelképező
rózsát. 

Ebben az évben egy gyermeket ünnep-
lünk, a kis Horváth Luca Zsuzsannát,
aki 2015 szeptember 7-én született. 

Felkérem az apukát, Horváth Gábort,
hogy helyezze fel a táblát az emlékfára
és utána ültessék el közösen az édes-
anyával a kis Luca rózsáját a kertben.

MATOLCSY GYÖNGYI
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Beszélgetés Lukács Tamásné Bea
kirendeltség-vezetővel

2016. május–június

– Kedves Bea! Milyen közigazgatási
gyakorlata van? Elmondaná nekem?

– Igen, örömmel. A veszprémi
Varga Jenő Közgazdasági Szakközép-
iskolában végeztem, mint könyvelő,
statisztikus, vállalati tervező. Az is-
kola elvégzése után egy évet dolgoz-
tam Litéren a helyi önkormányzat-
nál, mint pénzügyi ügyintéző, majd
17 évig Papkeszin a polgármesteri
hivatalban igazgatási munkakörben.
Főleg szociális ügyeket intéztem, de
mivel kisebb hivatal voltunk, ezért
mindenféle hatósági üggyel megis-
merkedtem, innen van rálátásom és
szakmai tapasztalatom az összes
ügykörre. Közben 1997-ben megsze-
reztem az anyakönyvi szakvizsgát és
immár 19 éve dolgozom, mint anya-
könyvvezető. Nagyon szeretem, mert
csodálatos érzés, mikor két fiatalt el-
indítok egy új közös úton. A névadók
alkalmával egy kisgyermek mosolya
és csodálkozó tekintete, amivel min-
den szavamat figyeli, kimondhatat-
lan örömmel tölt el.

2004-ben kitüntetéssel, a Nyugat
Magyarországi Egyetemen elvégez-
tem a szociálpedagógus szakot. A
közigazgatás átszervezésével átkerül-
tem a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Balatonalmádi Járási Hivatalá-
hoz, mint hatósági ügyintéző, majd
2015. január 19-étől dolgozom Ba-
latonakarattyán, mint kirendeltség-
vezető.

– Meséljen a családjáról! Mit szólnak
az állandó készenléthez, hiszen nagyon
sokat dolgozik?

– Gyermekkorom óta Berhidán élek.
Nagyon fontos számomra a csalá-
dom, mert biztos hátteret, szeretetet
és meghitt légkört biztosítanak szá-
momra. Mindenben támogatnak, se-
gítenek, hogy a munka terén helyt
tudjak állni. 21 éve vagyok férjnél,
két gyermekünk van, Ricsi és Fanni.
Ricsi 19 éves, bútorasztalosként dol-
gozik, Fanni lányom 12 éves, ötödik
osztályos tanuló, és korosztályában
kitűnő táncos.

– Hogyan került Akarattyára?
– A Járási Hivatal munkáját ügyse-

gédként is segítettem, mivel jó kap-
csolatom volt a környező települé-
sekkel: Balatonakarattyán is minden
héten szerdánként egy órában ellát-
tam ezt a feladatkört. Már akkor po-
zitív érzések voltak bennem a tele-

pülés iránt, szívesen vettem részt az
itt folyó munkában, nagyon megsze-
rettem az itt élő embereket. Polgár-
mester asszony keresett meg, hogy
volna-e kedvem Akarattyán dolgozni,
mint hivatalvezető. Én örömmel
mondtam igent, hiszen ez egy új ki-
hívás volt számomra, mert az önkor-
mányzati igazgatás a szívem csücske. 

– Tudom, és tapasztalom, hogy egy jól
működő hivatalt vezet. Mit gondol a
kezdetekről és az eltelt 1 évről?

A hivatal a Balatonfőkajári Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozik,
így mint kirendeltség működünk. A
hivatalunk működését a nagy tapasz-
talattal és szaktudással rendelkező
Polgár Beatrix jegyző asszony fel-
ügyeli. A munkatársak megválasz-
tása elsődleges feladat volt. A mun-
kakörök ellátásához minden dolgozó
a megfelelő szakképesítéssel rendel-
kezik.

Nehéz egy éven vagyunk túl, de na-
gyon sokat köszönhetek a munka-
társak szaktudásának, kitartásának,
sokszor erőn felüli teljesítésének, és
ezúton is szeretném megköszönni
munkájukat. 

– Ügyfélbarát a hivatal. Hogy sikerült
ezt elérni?

– Valóban ügyfélbarát hivatal va-
gyunk, ezt azért is mondom, mivel a
hozzánk érkező ügyfelek még az
ügyfélmentes napon is betérhetnek
a hivatalba, és mondhatom, hogy

„A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne,
elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák.” (P. Smith)
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azonnal intézzük ügyeiket. Minden-
kin próbálunk segíteni, sokszor
olyanban is, ami nem a hivatal ha-
táskörébe tartozik, de mindenképpen
utánajárunk, kitöltjük a másik hiva-
talhoz benyújtandó kérelmeket, szak-
mai segítséget nyújtunk számukra.
Én úgy érzem és tapasztalom, hogy
a hivatal működésével a lakosság elé-
gedett. 

– Mivel tölti a szabadidejét?
Hobbim a tánc, és mondhatom,

hogy a munkám is, hiszen nagyon
szeretek az embereknek segíteni.
Szabadidőmben egy táncegyesületet
vezetek, ahol a gyermekek modern
látványtáncot tanulnak egészen 18
éves korukig. Ezen kívül szívesen ve-
szek részt az önkormányzati rendez-
vények megszervezésében és lebo-
nyolításában, a gyermek programo-
kat kifejezetten szeretem. Nagyon
nagy öröm volt számomra látni az
apróságok önfeledt mosolyát, mikor

a Mikulás napon megleptük a tele-
pülésen élő gyermekeket. A mai na-
pig sem felejtettem el és nem feled-
keztem meg azokról a hátrányos
helyzetű családokról, akiket az előző
munkahelyemen támogattam, hi-
szen most is figyelemmel kísérem
sorsukat, életvezetési tanácsokat
adok az édesanyáknak. Ünnepekkor
lányommal Fannikával személyre
szóló ajándékokkal lepjük meg a csa-
ládokat.

2016. MÁRCIUS 30.

1./ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJ-
TOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN-
KORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁ-
LATA.
Rendelet módosítását elfogadta.
2./ A HELYI CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZAK

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDE-
LET MÓDOSÍTÁSA.
Rendelet módosítását elfogadta.
3./ BESZÁMOLÓ A CIVIL SZERVEZTEK TE-
VÉKENYSÉGÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a civil
szervezetek tevékenységéről szóló be-
számolót elfogadja.
4./ BESZÁMOLÓ ADÓTARTOZÁSOK ALAKU-
LÁSÁRÓL, AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADA-
TOKRÓL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az adó-
tartozások alakulásáról szóló beszá-
molót elfogadja.
5./ A BALATONAKARATTYA 3024 HRSZ-Ú
INGATLAN ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-

tonakarattya 3024 hrsz-ú ingatlanon
lévő építmény elővásárlási jogáról a
döntést elhalassza és legkésőbb 2016.
április 20-áig meghozza határozatát.
6./ A BALATONAKARATTYA 3628/2
HRSZ- Ú INGATLAN ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL

DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete kiskorú
Bakay Barbara Erzsébet (8220 Bala-
tonalmádi, Erkel Ferenc út 42. sz.
alatti lakos képviselője: Dukán Ildikó)
eladó, valamint Halmi Balázs (8220
Balatonalmádi, Erkel Ferenc út 80.
szám alatti lakos) vevő közti adásvé-
teli szerződésben leírt vételáron
(3 000 000,- Ft) és feltételek mellett
elővételi jogával nem kíván élni. 
7./ BALATONKENESE TELEPÜLÉS ÁLLAMI

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÉRKÉPI ADAT-
BÁZISÁNAK MEGRENDELÉSE.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata Balatonkenese település ál-
lami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisát határozott idejű folya-
matos, saját hatáskörbe tartozó fel-
adatainak ellátása céljából a Nemzeti
Kataszteri Program Nonprofit Kft.-

től 2 056 341 Ft + ÁFA értékben meg-
rendeli.
Az adatállományok évi egyszeri al-
kalommal március 31-ig történő fris-
sítését kéri 294 075 Ft+ÁFA díj elle-
nében.
8./ A HELYI CIVIL SZERVEZETEK, EGYHÁZAK

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK ELŐLEG MEG-
HATÁROZÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Für-
dőtelep Egyesület részére – a benyúj-
tott pályázatuk alapján - 650 000,-
Ft előleget biztosít, az önkormányzat
9/2015. (V.20.) a helyi civil szerve-
zetek, egyházak pénzügyi támogatá-
sáról szóló rendeletében meghatáro-
zattak alapján. A fennmaradó támo-
gatási összegről a testület a későb-
biekben dönt. 

2016. MÁRCIUS 31. 

1./ KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAP-
CSOLATOS KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS-
RÓL SZÓLÓ HATÁROZAT VISSZAVONÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata a 44/2016. (III.16) - kerék-

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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párút megvalósításával kapcsolatos
konzorciumi megállapodásról szóló
– önkormányzati határozatát vissza-
vonja.
Indokolás: Balatonakarattya Község
Önkormányzat Küngös, Csajág, Ba-
latonfőkajár településekkel kívánt ke-
rékpárút hálózati rendszert kiépíteni,
a TOP 3-1-1-15 jelzésű pályázati ki-
írás keretén belül. A tervezett kon-
zorciumi megállapodáshoz nem csat-
lakozott minden érintett település.
Erre tekintettel és a beadási határidő
rövidségére való tekintettel - az eset-
leges módosítások elvégzésének idő-
hiánya miatt – Balatonakarattya sa-
ját közigazgatási területére vonat-
kozó fejlesztés megvalósítására ön-
állóan nyújt be pályázatot a TOP 3-
1-1-15 pályázati kiírásra.
2./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL A TOP-
3.1.1-15 SZÁMÚ FENNTARTHATÓ TELEPÜ-
LÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS TÁRGYÚ FEL-
HÍVÁSÁRA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a TOP-
3.1.1-15 számú Fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztés tárgyú fel-
hívásra.
A pályázatból megvalósítandó cél:
• Árpád utca nyitott kerékpársáv ki-

alakítása
• Ybl Miklós utca kerékpáros nyom

kialakítása
• 71. sz. főút melletti önálló kerék-

pársáv
• Kisfaludy sétányon kerékpáros út-

kialakítása 
• Batsányi utca kerékpáros nyom ki-

alakítása
• a mellékletben megadottak szerint.
3.) A pályázandó teljes költség 303
millió Ft.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza
az alpolgármestert a pályázat benyúj-

tásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
3./ HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ELFOGADÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat a jelen határozat mellékle-
tét képező Balatonakarattya Helyi
Esélyegyenlőségi Programot és az an-
nak a részét képező Intézkedési Ter-
vet megvitatta és jelen határozattal
jóváhagyta, elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a szüksé-
ges intézkedések megtételére.
Balatonakarattya Helyi Esélyegyen-
lőségi Programja a határozat mel-
lékletét képezi.

2016. ÁPRILIS 14.

1./ TOP PÁLYÁZATOKON TÖRTÉNŐ INDU-
LÁSRÓL DÖNTÉS.
A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében a nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irá-
nyító Hatóság pályázatot hirdetett
meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. ha-
tározat a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 2015. évre
szóló éves fejlesztési keretének meg-
állapításáról szóló határozat alapján.
Balatonakarattya Önkormányzati
Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kor-
látolt Felelősségű Társaság pályáza-
tot nyújt be a helyi gazdaságfejlesz-
tés tárgyú felhívásra. 
A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15
A pályázatból megvalósítandó cél: He-
lyi termékek piacra jutását segítő ag-
rár-logisztikai fejlesztések támogatása 
A beruházás tervezett helyszíne: Ba-
latonakarattya Község Önkormány-
zat tulajdonában lévő 2935 hrsz-ú
ingatlan.

3.) A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére, a pályázat be-
nyújtására.
A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irá-
nyító Hatóság pályázatot hirdetett
meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. ha-
tározat a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 2015. évre
szóló éves fejlesztési keretének meg-
állapításáról szóló határozat alapján.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat pályázatot nyújt be ipari
parkok, iparterületek fejlesztésére pá-
lyázati felhívásra. 
A felhívás kódszáma: TOP-1.1.1-15  
A pályázatból megvalósítandó cél: a
vállalkozások munkahelyteremtő ké-
pességének ösztönzése, illetve a helyi
gazdaság működését segítő helyi/tér-
ségi feltételek biztosítása érdekében.
A megvalósítás tervezett helyszíne:
Balatonfőkajár területén lévő mező-
gazdasági területen. 
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére, a pályázat benyúj-
tására.
A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irá-
nyító Hatóság pályázatot hirdetett
meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. ha-
tározat a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 2015. évre
szóló éves fejlesztési keretének meg-
állapításáról szóló határozat alapján.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a Tele-
pülési környezetvédelmi infrastruk-
túra-fejlesztések pályázati kiírásra.
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A felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15
A pályázatból megvalósítandó cél: a
belterületre hullott csapadékvizek és
felszín alól előtörő fakadó vizek ren-
dezett és kártétel nélküli elvezetése,
a belterületen áthúzódó vízfolyások
és belvízcsatornák, belvíz elvezető
rendszerek rendezése és a település
belterületének védelme a külterüle-
teken keletkezett vizek káros hatá-
saitól.
A beruházás tervezett helyszíne: 
Bercsényi Strand és környéke csapa-
dékvíz elvezető rendszerének kiépí-
tése, rekonstrukciója
Az állomás utca csapadékvíz elvezető
rendszerének rekonstrukciója 
3. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére, a pályázat be-
nyújtására.
A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irá-
nyító Hatóság pályázatot hirdetett
meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. ha-
tározat a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 2015. évre
szóló éves fejlesztési keretének meg-
állapításáról szóló határozat alapján.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a TOP-
1.2.1-15 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés tárgyú felhívásra.
A pályázatból megvalósítandó cél: Tu-
risztikai fejlesztések megvalósítása a
Bercsényi Strand fejlesztésével kapcso-
latban a helyi gazdaság élénkítése, és
a foglalkoztatás növelése érdekében. 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére, a pályázat be-
nyújtására.

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irá-
nyító Hatóság pályázatot hirdetett
meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. ha-
tározat a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 2015. évre
szóló éves fejlesztési keretének meg-
állapításáról szóló határozat alapján.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a fog-
lalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fej-
lesztésével című pályázati felhívásra.
A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15  
A pályázatból megvalósítandó cél: a
kisgyermekek számára a napközbeni
elhelyezést biztosító intézmény ka-
pacitását és az általa nyújtott szol-
gáltatások minőségét a nők munka-
erő-piaci részvételének elősegítése ér-
dekében.
A beruházás tervezett helyszíne: Ba-
latonakarattya Község Önkormány-
zat tulajdonában lévő Balatonaka-
rattya, Bakony utca 7. szám alatti in-
gatlan. 
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére, a pályázat benyúj-
tására.
A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irá-
nyító Hatóság pályázatot hirdetett
meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. ha-
tározat a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program 2015. évre
szóló éves fejlesztési keretének meg-
állapításáról szóló határozat alapján.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat pályázatot nyújt be az

egészségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése című pályázati ki-
írásra. A felhívás kódszáma: TOP-
4.1.1-15
A pályázatból megvalósítandó cél: az
önkormányzat számára, az egészség-
ügyi alapellátást biztosító intézmény
szolgáltatásainak és infrastrukturális
feltételeinek megteremtése, a fogor-
vosi szolgálat tekintetében.
A beruházás tervezett helyszíne: Ba-
latonakarattya Község Önkormány-
zat tulajdonában lévő Balatonaka-
rattya, Szent István út 1. szám alatti
ingatlan. 
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére, a pályázat benyúj-
tására.
2./ BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SORÁN

A TERVEZÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA. 
A 2.f pont szerinti „a Fácános köz te-
rületén a jelenlegi kusza osztatlan
közös tulajdoni forma rendezését
célzó, előkészített állapotban lévő te-
lekalakítás segítése, a meglévő épü-
letállomány megtarthatósága érde-
kében az érintett területen 360 m2

minimális kialakítható telekterületet
előíró építési övezeti besorolással” ki-
kerül a módosítandó területek közül.
3./ KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ENGEDÉLYE-
ZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.
Rendelet módosítása elfogadva.

2016. ÁPRILIS 20.

1./ A 2016. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSA-
TORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSI PÁLYÁ-
ZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzatának Képviselő Testülete a
2016. évi lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás díjának csökkentésére
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pályázatot nyújt be a Magyar Állam-
kincstár felé. A Képviselő-testület
meghatalmazza a polgármestert az
állami támogatás igénylésének be-
nyújtására és a pályázattal kapcso-
latos teendők lebonyolítására. 
2./ ÖNKORMÁNYZATI KFT. LÉTREHOZÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete önkor-
mányzati KFT létrehozását, alapítását
határozza el az önkormányzati kö-
telező és önként vállalt feladatok ön-
kormányzati ellátása, az erőforrások
optimalizálása és a pályázati lehető-
ségek kiaknázása céljából.
A kizárólag Balatonakarattya Község
Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaság 
Cégneve: Balatonakarattya Önkor-
mányzati Élelmiszeripari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített neve: Balatonakarattya
Önkormányzati KFT.
Székhelye: 8172 Balatonakarattya Is-
kola utca 7.
A társaság alapítója: Balatonakaraty-
tya Község Önkormányzata. Az ala-
pító képviselője: Matolcsy Gyöngyi
polgármester.
Tevékenységi körök: A határozat mel-
léklete szerinti Alapító Okiratban
foglaltak szerint. A társaság ügyve-
zetése a tevékenységi körök módosí-
tására nem jogosult.
A társaság törzstőkéje: hárommillió
forint, mely készpénzből áll, melyet
az Alapító a Társaság számlavezető
bankjába kerül befizetésre.
A társaság ügyvezetésére és képvise-
letére jogosult személy: 
neve: Németh Erzsébet
lakcím: 9011 Győr, Diák út 1.
Az ügyvezetői megbízás 2016. május
4.-2017. április 30-áig szól.
A vezető tisztségviselő a társaság

ügyvezetését megbízási jogviszony-
ban látja el. Az Ügyvezető kinevezése
tekintetében a jogkört az alapító Ön-
kormányzat Képviselő-testülete gya-
korolja.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazza a polgármestert:
a Társaság székhelyhasználat enge-
délyezésére vonatkozó nyilatkozat
megtételére,
a Társaság törzstőkéjének a Társaság
részére történő rendelkezésre bocsáj-
tására, az Önkormányzat saját bevé-
teleinek terhére, melyet az adóbevé-
telek terhére biztosít a Képviselő-tes-
tület.
- a cégnévben történő „Balatonaka-
rattya”elnevezésre vonatkozó enge-
délyező nyilatkozat megtételére
-Minden a Társaság bejegyzéséhez
szükséges nyilatkozat megtételére,
szükséges intézkedések megtételére.
3./ ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOKON TÖR-
TÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a TOP
1.1.3.-15 és TOP 1.1.1-15 pályázato-
kon nem kíván indulni. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a TOP
1.1.3.-15 és TOP 1.1.1-15 pályázato-
kon az Önkormányzati Kft.-vel kíván
indulni, amennyiben a feltételeknek
megfelel.  
4./ VAGYONMEGOSZTÁSSAL KAPCSOLATOS

DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonakarattya-Balatonkenese vagyon-
megosztás tárgyában pert kíván in-
dítani, mely perköltségre 5 millió fo-
rintot kíván elkülöníteni. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felkéri

Dr. Imrédy Szabolcs képviselő urat,
hogy a Balatonakarattya-Balatonke-
nese vagyonmegosztás tárgyában ké-
szítse elő a periratot.
5./ PÁLYÁZATOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

MEGKÉRÉSE BALATONKENESE VÁROS ÖN-
KORMÁNYZATÁTÓL. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja, hogy Balatonkenese Város Ön-
kormányzatának a pályázatokhoz
való hozzájárulás megkérése tárgyá-
ban levelet írjon az önkormányzat. 
6./ ORSZÁGOS LABDARUGÓ PÁLYAÉPÍTÉSI

PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ

MŰFÜVES PÁLYAÉPÍTÉS MEGÁLLAPODÁSÁ-
NAK MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
106/2015.(IX.30) határozatával dön-
tött arról, hogy részt vesz az MLSZ
Országos Pályaépítési Programja mű-
füves pálya létesítése célú pályáza-
ton.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata az 1. pontba foglalt hatá-
rozat alapján együttműködési meg-
állapodást kötött a Magyar Labda-
rúgó Szövetséggel a pálya megvaló-
sítására és működtetésére vonatko-
zóan (továbbiakban: szerződés).
A munkaterület átadásán jelen lévő
Breinich Miklós műszaki ellenőr
(Sport-Ber Kft ) és Matolcsy Gyöngyi
polgármester megállapították, hogy
a munkaterület átadása – mely 2016.
április 15-én történt - sikertelen volt,
mivel a szerződésben megjelölt hely-
rajzi számon csak úgy lehet elhe-
lyezni a pályát, ha fák kivágására ke-
rülne sor. Ezt a megoldást megjelen-
tek elvetették. Balatonakarattya Köz-
ség Önkormányzata azt a megoldást
tartja kívánatosnak, ha a pálya az
eredeti színhelyen (Rákóczi Park) de
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90 fokkal elforgatva kerül megépí-
tésre. A Szerződésben kizárólag a Ba-
latonkenese 2767 hrsz-ú ingatlan ke-
rült a megvalósítás helyszíneként
megjelölve. A módosítás után a 2760
és a 2759/14 helyrajzi számú ingat-
lanok is érintve lesznek, mint meg-
valósítási helyszínek.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete azzal a
kéréssel fordul az MLSz-hez, mint
szerződő félhez, hogy a fent hivat-
kozott Szerződés módosítása történ-
jen meg abból a szempontból, hogy
a Szerződés I.1. pontjában szereplő
„.. Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Földhivatalá-
nál 2767 helyrajzi számon nyilvántar-
tott … „ mondatrész helyébe az alábbi
mondatrész kerüljön beépítésre: „…
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Földhivatalá-
nál 2767, 2760, 2759/14 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott …”. Egyebekben a
megállapodás változatlan marad.
A Képviselő-testület felhatalmazza
Matolcsy Gyöngyi polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére,
a szerződés módosítás e határozat
szerinti megkötésére.

2016. ÁPRILIS 21.

1./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 35 630 300
FORINT ÖSSZEGŰ RENDKÍVÜLI ÖNKOR-
MÁNYZATI TÁMOGATÁSRA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete egyhan-
gúan elfogadja, hogy a 35 630 300  Ft
rendkívüli támogatási igény kerüljön
haladéktalanul benyújtásra a köte-
lező önkormányzati feladatok ellá-
tásnak finanszírozására. 

2016. ÁPRILIS 27.

1./ BESZÁMOLÓ BALATONAKARATTYA

KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Rend-
őrkapitányság 2015. évi beszámoló-
ját elfogadja. 
2./ BESZÁMOLÓ A POLGÁRŐRSÉG TEVÉ-
KENYSÉGÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Pol-
gárőrség 2015. évi beszámolóját el-
fogadja. 
3./ JAVASLAT A 2015. ÉVI BELSŐ ELLEN-
ŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL

SZÓLÓ BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2015.
évi belső ellenőrzésről szóló beszá-
molót egyhangúlag elfogadja. 
4./ BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Bala-
tonakarattyai Szilfa Óvoda intéz-
ményvezetői pályázatát kiírja. 
5./ BALATONAKARATTYA 3024 HRSZ-Ú IN-
GATLANON LÉVŐ FELÉPÍTMÉNY ELŐVÁSÁR-
LÁSI JOGÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete K & K
Építő Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy.
u. 1400/1 hrsz., képviselő: Rózsa
Krisztián) eladó, valamint Süle Gábor
Béla (8174 Balatonkenese, Petőfi S.
u. 27. szám alatti lakos) vevő közti
adásvételi szerződésben leírt vételá-
ron (3 700 000,- Ft,) és feltételek mel-
lett elővételi jogával élni kíván.
6./ BALATONAKARATTYA BELTERÜLET

3534/6 HRSZ-Ú INGATLANON LÉVŐ FEL-
ÉPÍTMÉNY ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-

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

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Nők a
Balatonért Egyesület részére, a bea-
dott kérelme alapján 700 000,- Ft tá-
mogatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a bala-
tonakarattyai Balaton Kapuja Polgá-
rőr Egyesület részére, a beadott ké-
relme alapján 1 000 000,- Ft támo-
gatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az ÖBÖL
TV Kft. részére, a beadott kérelme
alapján 616 000,- Ft támogatást biz-
tosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a bala-
tonkenesei Állatvédő Egyesület ré-
szére, a beadott kérelme alapján 80
000,- Ft támogatást biztosít. Ameny-
nyiben a következő években is támo-
gatást szeretnének kérni, úgy az
Egyesület nevében kerüljön felvételre
a Balatonakarattya név. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Für-
dőtelep Egyesület részére, 1 520 000
Ft támogatást biztosít. 
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a részére
a Hajdú Antal Ferences Diáksport
Egyesület részére 100 000 Ft támo-
gatást biztosít. 
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Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a részére
a balatonkenesei Katolikus Karitasz
helyi csoportja részére 80 000 Ft tá-
mogatást biztosít. Amennyiben a kö-
vetkező években is támogatást sze-
retnének kérni, úgy az egyesület ne-
vében kerüljön felvételre a Balaton-
akarattya név.
8./ BALATONAKARATTYA BELTERÜLET

3534/6 HRSZ-Ú (KŐMŰVES ÉTTEREM) IN-
GATLANON LÉVŐ FELÉPÍTMÉNY VÉTELI AJÁN-
LATA.
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a bala-
tonakarattya belterület 3534/6 hrsz-
ú (Kőműves Étterem) ingatlanon lévő
felépítményre - az értékbecslés alap-
ján - 2 488 000,- Ft összegű vételi
ajánlatot tesz. 
9./ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÉ-
LEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK

ELFOGADÁSA.
A képviselő-testület 131/2015.
(XII.28.) számú határozatával döntött
a településrendezési eszközeinek mó-
dosításáról.  
A képviselő-testület a 132/2015.
(XII.28.) számú határozatával döntött
a módosítás tervezési programjáról.
A tervezési program alapján a Raw
Development Kft. — TÁJOLÓ-TERV
Területrendezési Környezetvédelmi és
Közigazgatásfejlesztési Kft. által al-
kotott tervezői konzorcium az önkor-
mányzattal megkötött szerződésben
foglalt határidők betartásával, a szer-
ződés szerinti tartalommal az önkor-
mányzat részére elkészítette és átadta
az alábbi tervdokumentációkat:
• Munkaközi véleményezési tervdo-

kumentáció önkormányzati jóvá-
hagyásra kerülő munkarészek.

• Munkaközi véleményezési tervdoku-
mentáció alátámasztó munkarészek

• Munkaközi véleményezési tervdo-
kumentáció környezeti értékelés

A tervdokumentációknak a Balaton-
főkajári Közös Önkormányzati Hiva-
tal Balatonakarattyai Kirendeltségé-
ben történő átadásakor a jelenlévő
Matolcsy Gyöngyi polgármester, Réfy
Imre alpolgármester, Auer Jolán te-
lepüléstervező, Dr. Nánássy Elek ta-
nácsadó valamint Pregitzer György
projektvezető emlékeztetőt vettek fel
a 3. pontban megjelölt munkaközi
véleményezési tervdokumentációk-
ban szereplő módosítások pontosítá-
sára.
A képviselő-testület a 3. pont I.-III.
szám alatt szereplő dokumentumo-
kat valamint a 4. pontban megjelölt
emlékeztetőt az egyeztetendő kérdé-
sekről megismerte.
Az emlékezető megnevezésű doku-
mentumban két darab nyitott kérdés
szerepel, melyekkel kapcsolatban a
Képviselő-testület az alábbi álláspon-
tot fogadja el: 
Az emlékeztető I.5. számon szereplő
módosítása (leendő településközpont
területének szabályozása): 
Esze Tamás utca, Árpád utca, Mátyás
király utca, és a 71-es számú főút ál-
tal határolt terület szabályozásának
felülvizsgálata kapcsán az alábbi te-
lekméret és maximális épületmagas-
ság kerüljön szabályozásra:
• 1000 m2 alatti telekméret esetén

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

esetén 7,5 m max. építménymagas-
ság

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

Az emlékeztető II.4. számon szereplő
módosítása (Piroska kemping és a
kempingtől délre lévő egészségügyi,
szociális és turisztikai erdő):

A Piroska kempingtől délre lévő er-
dőterület közjóléti jellegének erősí-
tése, a tervezett ökoturisztikai fej-
lesztése érdekében a területen a je-
lenlegi beépíthetőség mértéke 0,3 %-
ról 3 %-ra kerüljön megnövelésre.
A képviselő-testület a határozat 3.
pontjában foglalt tervdokumentáci-
ókat a határozat 4. pontjában foglalt
emlékeztető megnevezésű dokumen-
tumban szereplő módosításokkal és
a határozat 6. pontjába foglalt pon-
tosítással elfogadja és alkalmasnak
nyilvánítja arra, hogy azt a polgár-
mester az önkormányzat partnerségi
együttműködés szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint a partnerszervezeteknek és a
vonatkozó jogszabályok szerinti ál-
lamigazgatási szerveknek véleménye-
zésre megküldje.
A képviselő-testület azzal a kéréssel
fordul Auer Jolán felelős tervezőhöz,
hogy az alábbi pontosításokat a
munkarészekben szíveskedjen meg-
fontolni, melyek nem érdemi, hanem
fogalmazásbeli pontosítások:
A I. dokumentáció 2. oldalán a meg-
bízó helyesen Balatonakarattya Köz-
ség Önkormányzata
A HÉSZ rendelet 18. oldalán a 2.§
(3) bekezdésében „Soós-hegy” meg-
nevezés szerepel, mely nem balaton-
akarattyai terület.
A III. dokumentáció 9. oldalán az 1.2.
pontokban a közgyűlés helyett kép-
viselő-testület megnevezés szerepel-
jen.
A III. dokumentáció 11. oldalán sze-
replő 3644/1 hrsz. ingatlan jelenleg
két község területét is érinti. Meg-
vizsgálandó hogy az érintett ingatlan
jogi sorsának rendezése előtt ezt a
területet érintő módosítás végrehajt-
ható-e.
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• Helyi piac létesítésére pályázatot nyújtottunk be a TOP
1.1.3-15 jelű pályázatra. A helyi piac elhelyezésére az
u.n. gokart pálya területét jelöltük meg.

• Csapadékvíz elvezetésére pályázatot nyújtottunk be
a TOP 2.1.3.-15 jelű pályázatra, a Ságvár utcai és a
Bercsényi lejáró területére.

• Turisztikai pályázatot (TOP 1.2.1.-15) nyújtott be az
Önkormányzat a Bercsényi strand épületének felújítá-

sára, és strandra elhelyezendő stég kialakítására. A pro-
jektmenedzselést a megyei hivatal végzi konzorciumban
velünk.

• Ugyanerre a pályázatra a Kelet-balatoni Turisztikai
Egyesület összeállította anyagát a horgászturizmus fej-
lesztésére vonatkozóan.

• Új pályázatot nyújtottunk be útfelújításra, óvodabőví-
tésre. RÁNKY PÉTER

Rövid ismertetés a benyújtott pályázatokról

Új sportpálya készül!
Benyújtott és elfogadott pályázatunk alapján az Örs vezér
téren új sportpálya épül. Az MLSZ-szel kötött megálla-
podás alapján korszerű, új, műfüves, 20 x 40 m-es pálya
kialakítására kerül sor. A lelátóval, esti világítással ké-
szülő létesítmény az önkormányzat tulajdonába kerül.
A felek a pályát szabadon, egymással egyeztetve hasz-
nálják és hasznosíthatják. Önkormányzatunk elsősorban
iskolai-, diák- és szabadidős sporteseményre, vagy más,
közösségi célú kulturális-, turisztikai rendezvény lebo-

nyolítására használhatja a pályát. Önkormányzatunk kö-
telezettséget vállalt arra, hogy a pálya használata során
az MLSZ által szervezett országos labdarúgó szakmai
programokhoz kapcsolódó tornák, rendezvények, verse-
nyek esetén elsőbbséget biztosít a szövetségnek. Az MLSZ-
szel kötött sportcélú megállapodás 15 évre szól. A sport-
pálya léte és üzemeltetése a Sport törvényben és a Ma-
gyarországi Helyi Önkormányzati törvényben meghatá-
rozott feladatok megfelelő ellátását szolgálja. R. I.
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Idén a strandszezonra készülve ismét
szembesültünk településünk több tí-
zéves lemaradásával.

A Bercsényi strand sport program-
jai már garanciát adnak a nyári sze-
zon sikeréhez, reméljük az időjárás
is kegyes lesz. 

A Bercsényi strand csónakmenhely
karbantartása két lépcsőben történt.
Nagyon fontos, hogy az onnan kiter-
melt iszapot a Vízügyi Igazgatóság
szakembere, NEM veszélyes hulladék-
nak minősítette, hisz nem nádas mel-
lől, és nem szennyezett és szennyezést
gyűjtő területről lett kitermelve.

A Lidó strand partjavításai, folya-
matos karbantartása mellett termé-
szetesen a felújítás és pályázati for-
rásból történő fejlesztése is napiren-
den van.

A horgászok figyelmét felhívjuk,
hogy a strandszezonban a Gumirádli,
a Bercsényi, és a Lidó strandokon
horgászni nem szabad.

A Gumirádli strand bejáró térköve-
zése, járda kialakítása, a parti kövek
gépi erővel történő kőfelhúzása,
strandlépcsők elhelyezése a terület
rendezése (érkezik még kis mászóka,
csúszda, és pár pad), mind az odalá-
togatók és az ott fürdőzők kényelmét,
biztonságát segítik elő.

Tavaly fürdőszezont zárva úgy dön-
töttünk, hogy a Gumirádli és Lidó

strandokra mobil WC-ket helyezünk
ki, és heti takarítást, ürítést rende-
lünk hozzá a tisztaság és higiénia
fokozására, a természet megóvására.

A Bezerédj strand idén is Balaton-
kenese üzemeltetésében van, remél-
jük utoljára. A független vagyonér-
tékelés után tényleg világos képet
kaphatunk területünk vagyoni hely-
zetéről. ROZS PÉTER

Az önkormányzat 2016 elején érte-
sült arról, hogy a korábbi Napfény
ABC-nek helyet adó épület egy be-
fektetői társaság tulajdonába került,
illetve, hogy a Napfény ABC-t ko-
rábban üzemeltető társaság 2016-
ban az üzemeltetést gazdasági meg-
fontolásból nem vállalja. Bár az ön-
kormányzatnak nincsen jogi lehe-
tősége a tőle független magánfelek
üzleti döntéseit befolyásolni, azon-
ban a lakosság és a nyaralók jobb
ellátása érdekében informális tár-

gyalásokat kezdtünk az ingatlan tu-
lajdonosával annak érdekében, hogy
valamilyen megoldással, de a Nap-
fény ABC 2016-ban is üzemeljen. Az
ingatlan tulajdonosai az ABC-ként
történő üzemeltetéstől nem zárkóz-
tak el, ezért az önkormányzat köz-
vetítőként megkereste a nagyobb
áruházláncokat az üzlet megnyitása
érdekében. 

Több pozitív visszajelzés érkezett,
egy érdeklődés bizonyult komolynak,
azonban az önkormányzat végül –

május hónapban – azt a tájékoztatást
kapta, hogy idő rövidsége és egyéb
problémák okán az üzlet megnyitá-
sára idei évben nem kerülhet sor. Je-
lenleg nem tudjuk azt, hogy jövőre
az üzlet megnyitása megtörténik-e,
azonban az önkormányzat a korlá-
tozott lehetőségeihez képest mindent
elkövet annak érdekében, hogy a
Napfény ABC korábbi épülete a köz-
ért funkcióját megtartsa, és mielőbb
megnyisson. 

DR. IMRÉDY SZABOLCS

Felkészülés a strandszezonra

Nem nyit ki a Napfény ABC…
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Községünkben minden eltöltött ven-
dégéjszaka után vízparti ingatlanon
360 Ft/fő/éjszaka, minden egyéb
szálláshelyen 340 Ft/fő/éjszaka tar-
tózkodás után fizetendő idegenfor-
galmi adót, más néven kurtaxát kö-
teles fizetni az itt tartózkodó vendég.

Ez a rendelkezés nem csak a szál-
láshely üzemeltetését folytató ingat-
lantulajdonos vendégeire vonatkozik,
hanem minden olyan vendégre le-
gyen az jó barát, távoli rokon, kolléga
vagy ismerős, aki eltölt egy hétvégét,
vagy néhány napot településünkön
vendégségben.

Aki szálláshely üzemeltetéssel rend-
szeresen 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 költség-
vetésből az önkormányzat, tehát ez-
zel az adózással támogatják ingat-
lantulajdonosaink községünket.

Ezért a támogatásért cserébe min-
den leadózott vendégéjszaka után
strandbelépőt ad az önkormányzat.
A belépőket a Bercsényi és a Lido
strandokon lehet egyszeri belépésre
felhasználni. A jegyek átvehetők az
önkormányzat adóval foglalkozó kol-
leganőjénél. A befizetett idegenfor-
galmi adót igazoló bizonylat bemu-
tatása ellenében.

A szükséges bevallási nyomtatvány
a honlapon megtalálható, de kérésre
csekkel együtt postai úton is meg-

küldjük, illetve a hivatalban szemé-
lyesen is kereshető.

Az adott hónapban eltöltött vendé-
géjszakákról a következő hónap 15.
napjáig kell a bevallást megtenni és
az adó összegét befizetni.

A kitöltéshez illetve az adó össze-
gének kiszámításához szívesen nyúj-
tunk segítséget elérhetőségeinken:
Balatonfőkajári Közös Önkormányzati
Hivatal Balatonakarattya Község Ki-
rendeltsége, 8172 Balatonakarattya,
Iskola u. 7.
Telefon: 06/88/656-677.
Mobil: 06/20/215-0870.
E-mail: ado@balatonakarattya.hu.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

Idegenforgalmi adóhoz (kurtaxa)
kapcsolódó hasznos információk

Felhívom a balatonakarattyai ingat-
lantulajdonosok figyelmét, hogy a
tulajdonukat képező ingatlan után
Balatonakarattya Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a he-
lyi adókról szóló 3/2014. (X.31.)
számú rendelete értelmében építmé-
nyadó illetve telek adó megfizetésére
kötelezettek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. 32. § (2) bekezdése értel-
mében az adózó az adó megállapí-
tása érdekében az adókötelezettség
keletkezését (változását) követő 15
napon belül köteles adóbevallást
tenni. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C.
tv. 12. § (1) alapján az adókötelezett-
ség a tulajdonba kerülést követő év
első napján keletkezik.

Tájékoztatom, hogy az adózás rend-
jéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172. §
(1) bekezdésének c) pontja alapján a
bevallási kötelezettség elmulasztása
esetén magánszemély adózó esetén
200 ezer, más adózó esetén 500 ezer
forintig terjedő mulasztási bírság
szabható ki!

Aki 2016.augusztus 31-ig benyújtja
a bevallását, a mulasztási bírság ki-
szabásától eltekintünk! Csak a 2015.-
2016. évi adót és a késedelmi pótlé-

kot kell megfizetnie. Ezek után az
adókivetés értesítéssel folyamatos.

Sajnos megállapítást nyert ,hogy
nagyon sok esetben nem tettek eleget
bevallási kötelezettségüknek, ezért
felkérem a tisztelt építmény illetve
telektulajdonosokat, hogy bevallási
kötelezettségüknek a www.balaton-
akarattya.hu honlapon a nyomtat-
ványok menü pontban található be-
vallási nyomtatványok kitöltésével
tegyenek eleget! A kitöltésben az ön-
kormányzat dolgozói a hivatal tele-
fonszámán vagy e-mailben szívesen
nyújtanak segítséget. 

POLGÁR BEATRIX jegyző

Felhívás
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Idén ismételten behajtott a veterán autók felvonulása a Rákóczi parkba.  Az idei felvonulás Bognár Gyula veterán
autóstársra emlékezve vonult végig Balatonvilágostól Keneséig.  A régi autók felsorakoztak a Thököly úton, ahol az
önkormányzat fogadta a szokásos pogácsával és az Akarattyai Napló példányaival az autók sofőrjeit és utasait.
Sajnos az időjárás nem kedvezett, esett az eső, azonban ennek ellenére sok lelkes öreg és fiatal autórajongó jelent
meg, akik megcsodálták a régi Fiat, Alfa Romeo, Porsche, Austin Mini Cooper, Zsiguli autó és BMW motorkerékpár
márkákat. RÁNKY PÉTER

Veterán autók a Rákóczi parkban



2016. május–júniusÖNKORMÁNYZAT

14

A jó idő hullámokban, de határozot-
tan közeledik. Az iskolások örömére
ezzel együtt közeledik a tanév vége
is. A szülőknek nem kis feladatot je-
lent a gyerekek felügyeletének meg-
oldása, felszabadult idejük, energiá-
juk lekötése. A szabadidő hasznos el-
töltése, hogy a gyerekek ne kerülje-
nek veszélyes helyzetbe, ne váljanak
baleset vagy bűncselekmény áldoza-
taivá, elsősorban a szülők felelőssége,
de minden felnőtt tehet érte. 

Manapság a gyerekek, fiatalok sok
időt töltenek a számítógépek előtt, a
neten. Játszanak, szörföznek, ismer-
kednek, barátkoznak, még vásárol-
nak is… Mindez rendben is lenne,
ha közben nem osztanának meg ide-
genekkel olyan információkat, ada-
tokat, amellyel kiszolgáltatottá vál-
hatnak, veszélybe sodorhatják ma-
gukat. A személyes adatokkal való
visszaélés bűncselekmény, de gyak-
ran maga az áldozat adja meg meg-
gondolatlanul az adatait. 

Az iskolai foglalkozásokon mindig
hangsúlyozom, hogy soha nem lehe-
tünk biztosak abban, hogy egy isme-
retlen a neten valóban az, akinek ki-
adja magát. Mi rendőrök nagyon jól
tudjuk, hogy az adathalászok éppen
az emberekben meglévő alapvető bi-
zalomra építenek, így használva ki
óvatlanságunkat.

De ne higgye senki, hogy ez csak a
fiatalokkal fordul elő! A felnőttek
ugyanúgy nem gondolnak bele, hogy
egy nagy nyilvánosság előtt, mert a kö-
zösségi oldalak is annak számítanak,
közzétett adatukat, mint telefon-
szám, lakcím, e-mail elérhetőség,

munkahely, családi adatok, vagy sa-
ját és másokról készült fotókat, kom-
menteket, hozzászólásokat, megosz-
tásokat nemcsak ismerőseink néze-
getik és töltik le. Az adathalászoknak,
akik bűncselekmények előkészítésé-
hez gyűjtenek információt az inter-
net egy „aranybánya”. 

És ha már a hozzászólásokat, kom-
menteket említettem, bizony a ke-
ményhangú, trágár stílusú, tartalmi-
lag megalapozatlan megnyilvánulás-
sal mi magunk is bűncselekményt kö-
vethetünk el, mint becsületsértés, rá-
galmazás, rossz hír keltés.

Aki bűncselekmény áldozatává vá-
lik, a rendőrség mellett számíthat az
áldozatvédelmi szervezetek segítsé-
gére is! Magyarországon is létezik az
áldozatvédelem intézménye állami és
egyesületi formában is!

A természetes személy sérelmére el-
követett cselekmény miatt indított
bűntető eljárás, tulajdonelleni szabály-
sértési eljárás, személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset kárvallottjai a fel-

jelentés felvételekor, illetve az első
meghallgatáskor kapnak tájékozta-
tást az áldozatvédelmi lehetőségről. 

Az állami kárenyhítés országos
rendszerét a Kormányhivatalok Igaz-
ságügyi Szolgálatai tarják fenn, min-
den megyeszékhelyen, illetve kor-
mányablakban található ügyfélfoga-
dással. Az Áldozatvédelmi Szolgálat
munkatársai nemcsak a rendőrség
által kiállított igazolás és elbeszélge-
tés alapján tájékoztatják az ügyfele-
ket, milyen segítségre (anyagi, jogi,
pszichikai) jogosultak, és ahhoz mi-
lyen iratokat kell benyújtani. A nap
24 órájában elérhetők a 80/225-225
ingyenesen hívható telefonszámon.

Az állami szolgálaton túl hasonló
segítségért lehet fordulni a Fehér
Gyűrű Közhasznú Egyesület helyi kép-
viselőihez is. A Balaton-parton min-
den Rendőrkapitányság áldozatvé-
delmi referense képviseli az egyesü-
letet, amely hasonló tevékenységi
körben nyújt segítséget. Az egyesület
a civil kezdeményezésekre fektet na-
gyobb hangsúlyt, így a mediációra
(közvetítői eljárás), önsegítő csopor-
tok szervezésére, esetmegbeszélé-
sekre szakemberekkel, közlekedési
balesetek vétlen áldozatainak képvi-
seletére.

Fontos megemlíteni, hogy mindkét
áldozatvédelmi rendszer szolgáltatá-
sainak igénybevétele ingyenes, és arra
is van lehetőség, hogy megelőzési
céllal tájékozódjon, tanácsot kérjen,
aki veszélyben érzi magát.

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Adataink védelmével, magunkat védjük!
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Koszorúzás a Margit vonal emlékműnél
A harcok a balatoni védelmi vonal-
ban 1944 decemberétől – 1945 már-
ciusig folytak

A balatoni védelmi vonal kiépíté-
sének kezdete: 1944 szeptember
22- 23- án a német szárazföldi haderő
parancsnokság utasította a déli had-
seregcsoport parancsnokát, hogy
azonnal kezdjék meg egy új hadá-
szati védelmi rendszer kiépítését. 

Ennek a védelmi vonalnak több
szárnya volt, délnyugati szárnyát Bu-
dapesttől Csurgóig a Margit vonal
alkotta.

Ennek déli szárnya, Érd vasútállo-
más – Baracska – Kápolnásnyék –
Velencei tó.

Északi partvonala Dinnyés – Belső
Báránd – Fövénypuszta – Székesfe-

hérvár – Polgárdi – Balatonfőkajár
és Balatonakarattya volt.

A tervezett védelmi vonal célja tu-
lajdonképpen Németország védelme
volt.

A német védelmi vonalak kétségte-
lenül a Balatonra, mint természeti
akadályra épültek. A 70 km hosszú,
10-13 km széles víztükör lehetővé
tette a védelmi állások sűrítését.

A Margit vonal kiépítését a Bala-
tonkenesén állomásozó 397. számú
Nyugat-Magyarországi Főparancs-
nokság végezte.

Erdősítési munkákat végeztek (né-
met – magyar műszaki csoport) a
polgári lakosság bevonásával is. Saj-
nos, ismeretlen a Margit vonal mű-
szaki dokumentációja. Vízi járművek

felfegyverzése is megtörtént. Novem-
ber 7-én megkezdődött a 3. Ukrán
front Dunántúlra való áttelepítése.

December 7-én Keszthelyre érkezett
a Magyar Szent László gyalogoshad-
osztály.

Elkezdődtek a vízi összecsapások is,
de a hideg beálltával az emberekre
tragédiák sorozata várt.

December 4-én a szovjet csapatok
átkeltek a Sión. A szovjet 4. gárda
elérte a Balaton déli partvidékét, tom-
bolt a harc Balatonakarattya – Pol-
gárdi vonalában.

A 20. magyar gyaloghadosztály
szinte teljesen megsemmisült.

Nagy harcok voltak Tihany félszi-
geténél, Badacsonytomajnál (komoly
vízi harcok is) rengeteg áldozattal.
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December 5-6-án súlyos harcok vol-
tak térségünkben, a Margit vonal Ba-
latonakarattya – Polgárdi közötti ál-
lomásokban (a németek harcolva
hátráltak).

December 8-án a szovjet 80. gárda
lövészhadosztálya elfoglalta Balaton-
főkajárt, az I. német páncélos had-
osztály Balatonakarattya, Csajág, Ba-
latonfőkajár–felső, Füle vonalra vo-
nult vissza.

Ekkor már a Balaton teljes vonalá-
ban kemény harcok voltak.

December 25-én a Sió menti har-
cokban a 20. magyar gyalogos had-
osztály szinte teljesen megsemmisült.

December utolsó napjaiban a har-
cok eltolódtak Keszthely, Kővágóörs,
Balatonederics felé.

1945. január 1-jén a német hadse-
reg megindította a Konrád I. fedő-
nevű ellentámadást, ez közvetlenül
nem érintette a Margit vonal harcait,
de tudni kellett, hogy a harcok átte-
vődnek a Balaton térségébe is.

A Balaton befagyott, sokan szöktek
meg a jégtükrön keresztül, menekül-
tek a katonák és bujkáltak.

A Konrád I., és a Konrád II. német
ellentámadás időszakában, a Balaton
védővonalban viszonylagos nyuga-
lom volt.

1945. január 18-án Konrád III. né-
met ellentámadás indult a Balatontól
északra, Balatonakarattya és Csór kö-
tött tombolt a harc.

Január 20-án a Balaton védőállás
teljes szakaszát a 20. magyar gya-
loghadosztály vette át.

Január 27-én megindult a szovjet
ellentámadás, és ez a Konrád felmen-
tési kísérletek minden eredményét
megsemmisítette.

Február 16-án a III. német páncélos
test jobb szárnya megtámadta a Mar-
git vonal állását.

Február végén, március elején a né-
metek nagyarányú ellentámadást in-
dítottak, ekkor már megkezdődött az
átállás a szovjet oldalra.

1945. március 6-án megkezdődött
az ellentámadás.

Március végére a szovjet 27. had-
sereg szétzúzta a Balaton védelmi
vonalat.

A lakosság egy része elmenekült lo-
vas-, vagy ökrös kocsival. Volt, aki
gyalog próbált eljutni minél távolabb
a harctól.

Sokan pincébe, szőlőhegyre mene-
kültek, és a két harcoló fél a fejük
fölött lőtte egymást. Szinte nem volt
család, melynek nem voltak civil ha-
lottai.

Vigyázzunk rá, hogy soha ne tör-
ténjék ilyen szörnyűség!

A fenti beszédet Rozs Ica néni
mondta el és verset szavalt Csókási
János.

Koszorút helyezett el az Önkor-
mányzat, a Nabe és a Nyugdíjas
klub.

Turisztikai
kiadvány készült

Az Önkormányzat, a Fürdőtelep
Egyesület és a Kelet-Balatoni Turisz-
tikai Egyesület gondozásában Bala-
tonakarattya új turisztikai kiadványa
készül  a Tradeorg nyomdában – Te-
lepülés és program ismertető - me-
lyet a Tourinform információs pont-
jában kapnak tájékoztatásul a ven-
dégek. Ezzel a kiadvánnyal népsze-
rűsítjük Balatonakarattyát a Nemzeti
Regatta vitorlásversenyen is.
A kiadvány bemutatja a település ne-
vezetességeit képekben, rövid szöve-
ges ismertetővel. A rendezvények
programterve is szerepel a szóróla-
pon.

RÁNKY PÉTER
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Főtisztelendő Érsek Atya!
Tisztelettel és szeretettel vártuk Főpász-
torunkat az új akarattyai Nagyboldog-
asszony templom felszentelésére. Meg-
köszönöm, hogy templomunk terveinek
jóváhagyásával elősegítette, és erkölcsi
támogatásában részesítette vállalkozá-
sunkat. 

A templom eredeti költségvetése min-
tegy 140 millió forintot jelzett. A tervező
és a lebonyolító mérnököknek, valamint
a kivitelezőknek köszönhetően 100 mil-
lió forintból sikerült megvalósítani ál-
mainkat. 

Igen, álmokat említek, mert egy olyan
vízió lebegett a szemünk előtt, amely
hétköznapi gondolkodással megvalósít-
hatatlannak tűnt. Tudtuk, hogy a Jóis-
ten értelmes és felelősségteljes munkát
vár el tőlünk, és csak akkor fog kegyel-
met és áldást adni, ha ezeknek a köve-
telményeknek igyekszünk megfelelni. 

2014. szeptemberében  -  még csak na-
gyon kevés összeggel rendelkeztünk  -
amikor elkezdtük a régi épület teljes le-
bontását és az új alapozását. Hosszú
évekre elnyúló keserves és szívós mun-
kára számítottunk, de a most látható

templom  -  a padok kivételével  -  8 hó-
nap alatt elkészült és kifizetésre is került. 

Két pályázat jelentős lendületet adott
az építési folyamatnak, és az emelkedő
falak látványa meghozta a hívek önkén-
tes adományozó kedvét is; úgyannyira,
hogy a bekerülési költség nagyobb részét
a hívek adták össze. Megjegyzem: a
templom építése érdekében formális
gyűjtést nem rendeztünk. 

Köszönetet mondok az Emberi Erő-
forrás Minisztérium képviseletében je-
len lévő Soltész Miklós államtitkár úr-
nak, valamint Kontrát Károly minisz-

Templomszentelési köszöntő
(Dr. Balázs Pál c.apát, teológiai tanár, plébános köszöntő beszéde

a balatonakarattyai Magyarok Nagyasszonya templom felszentelése
alkalmából: 2016. április 23-án)
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terhelyettes, képviselő úrnak, Matolcsy
Gyöngyi Balatonakarattya polgármester
asszonyának és képviselőtestülete tag-
jainak, valamint Tömör István balaton-
kenesei polgármesternek a különválás
előtti kezdetekben adott segítségéért.
Köszönetet mondok a tervezők és kivi-
telezők egészen különleges és odaadó
tevékenységéért. Észre lehetett venni,
hogy kitűnő szaktudásukat ezen munka
során valami különleges ihletettséggel
végezték. Azt én nem tudom megmon-
dani, hogy ezt tudatosan, vagy öntu-
datlanul művelték, de Annak a színe
előtt tették, akiért dolgoztak. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy elfogadták meg-
hívásunkat, és most együtt ünnepelhet-
tek velünk.  -  Végül, de nem utolsó sor-
ban köszönetet mondok plébániánk kép-
viselőtestületének, közvetlen munkatár-
saimnak, a Tisztelendő Nővéreknek, és

valamennyi jelenlévőnek csodálatos
együttműködésükért. 

Főtisztelendő Érsek Atya! Örömmel
és meghatottan mondom, hogy minden
jelenlévő sokat tett ennek a templomnak
a felépítése érdekében. Azért jöttek el
ilyen sokan, hogy most felajánlják ezt
a templomot Annak, akit valóban meg-
illet, magának a Jóistenek. Idáig is tu-
datában voltak annak, „hogyha az Úr
nem építi a házat, aki építi, hasztalan
fárad”; és ezután, amikor majd belép-
hetünk az Isten házába (mert az Övé
lesz), mindig újra meg fog szólalni” lel-
künkben a Zsoltáros (121.) szava:
„Örömtől dobban a szívünk!” Tudatá-
ban leszünk annak, hogy itt Akarattyán
ez a templom „az Isten háza és a
mennyország kapuja” lesz mindenki
számára. Isten pedig hajlékába fogadja
gyermekeit, ahová „haza jöhetünk”.

Tisztelettel kérem Érsek Atyát, vegye
át a templom kulcsát, és szentelje fel a
templomot!

A Kedves Híveknek pedig felhívom a
figyelmét arra, hogy a templomszentelés
négy részből fog állni. Most a szentmise
elején magát a templomot szenteli fel
Érsek Atya. Majd amikor a szentmise
az Ige liturgiájához érkezik, a felolvasás
megkezdése előtt a felolvasó ambó fel-
szentelése következik. 

A hitvallás és az egyetemes könyör-
gések után, az áldozati liturgia meg-
kezdése előtt kerül sor magának az
oltárnak a konszekrálására, és végül,
a szentáldozás után, az eucharisztia
állandó őrzési helyét, a tabernákulu-
mot szenteli fel a főpásztor, és elhe-
lyezi benne az Oltáriszentséget ál-
landó jelenlévőként a felszentelt temp-
lomban.

18
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A hagyományos május 1-jei, ország-
szerte tartott különböző célú össze-
jövetelek sorában már hagyományos-
nak mondható a balatonakarattyai.
Ezt sosem hiúsíthatja meg az időjá-
rás bizonytalansága, vagy a máshol
langyos sörrel és műbeles virslivel
való csalogatás „vonzereje” sem. Ál-
talános vélemény szerint ez nem
konkurencia nekünk!

A főzőcsapatok felvonulása és he-
lyeik „beállása” után megjelentek a
bátortalan pálinkás versenyzők is.
Ezúttal jóval kisebb létszámban,
mint 2015-ben. Azok a közeledő höl-
gyek, akik nagy tálcával kezükben
egyensúlyoztak a körszínpad felé,
nem titkoltan azt erősítették meg,
hogy a sütiverseny ismételt meghir-
detésének is van értelme, népszerű-
sége nem tompult!

A legkedvesebb korai intermezzo az
volt, hogy megjelent a két kis tündér:
Hajnal Szonja és Hajnal Julcsi, akik

a szemnek is mutatós miniszendvics
falatokkal és LANGYOS pogácsával
járták körbe a jelenlevőket, azok
nagy örömére! A többi versenyző
nagy mázlijára a két kis tündér saját
jogon még nem indulhatott a verse-
nyeken, mert részemről több mint
biztos, hogy dobogós helyük lett
volna. A legnevetségesebb történés
pedig a pálinkazsűri későbbi elnöké-
nek „kis balesete” volt, amikor a „sta-
dion karéjában” egy praktikus, bebe-
tonozott beállásáról ismert sörpad
végére ülve vonta magára számos je-
lenlevő figyelmét, hiszen ügyes ko-
reográfiával kivitelezett hátrabukfen-
cet mutatott be óriási csörömpölés-
sel, kezében a korszellemet megnyo-
morító mobiltelefonnal, kosarában
üveg pezsgővel és porcelán tányér-
ral... Miután felsegítették a balesetest
és ő begyűjtötte szétszéledt ingósá-
gait, a hölgyek e szavakkal sikoltot-
tak fel: jaj Feri, nem esett bajod? Mire

az urak kontrája: jujj, a pezsgő nem
folyt szét?

Elkezdődött a pálinkazsűri beállása,
illetve beülése is. Arra senki nem szá-
mított, hogy e derék ítészek a keve-
sebb idei indulói szám ellenére is a
legutolsóként végez felelősségteljes
munkájával a másik két zsűrivel
szemben. Így egyik-másik finomság-
gal meg sem ismerkedhettünk, mert
addigra elfogytak azok. Az igazán fi-
gyelmes szakácsok közül néhányan,
akik e körülményt felismerték, jut-
tattak e zsűrinek is - munkája köz-
ben - kajakóstolót.

Most nézzük a 3 verseny részleteit!

PÁLINKÁK VERSENYE 

A hét leadott minta vizsgálatánál a
fő szempontok voltak: tisztaság, illat,
íz, aroma. Idén a kisszámú párlat
mellett is tovább tartott a munka,
mert nagyon alaposan dolgoztak az
ítészek. Idén a zsűri munkáját egy
rendkívül csinos hölgy, Borbás Rita
is segítette, akinek sportos hozzáál-
lása és kedves egyénisége miatt is
sok férfi érdeklődő figyelmét vonta
magára (teljesen érthető módon) a
„párlatzsűri”.

I.helyezett 
Ács Gábor, népszerűbb nevén az aka-
rattyai pálinkaguru. Gábor párlatai-
nak sora szinte végtelen, amiket csi-
nosan címkézett üvegekben is tart.
Igaznak tartott mondás szerint: min-
denből készülhet pálinka, kivéve a
30 évnél idősebb gumicsizmát (idézet
N. László akarattyai barátomtól).  
E mondás azonban a feledésbe me-

Főző-, sütemény- és pálinkaverseny
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rül, amint a győztes alma-kökény
kombót megízleled, kedves olvasó!
Amit még felfedett Ács úr a receptről:
50 %-os arányban tartalmaz a pálin-
kája e két gyümölcsből. Gratulálunk!

II.helyezett
Thury Attila, kinek finom itala a ma-
gozott kajszibarack nevet kapta a ke-
resztségben. Örültek többen Attila
gazda indulásának, hiszen őt inkább
bográcsban készülő „vadpárlatairól”
ismertük eddig! Bíztatjuk Attilát,
hogy ez évi sikerén felbuzdulva in-
dítsa 1-2 versenyzőjét jövőre is! Gra-
tulálunk!

III.helyezett
Id. és ifj. Hajnal Lászlóék: 2 helyszí-
nen, saját kertjükben termett szőlő-
ből varázsoltak emlékezetes szőlőpá-
linkát asztalunkra. Idézve a mesterek
sorait: „Én bogyózott szőlő”-nek hí-
vom, tudniillik az a különlegessége,
hogy nem törkölypálinkát készítet-
tünk, hanem a gyümölcsöt magát
egyenként szemeztük, családilag ki-

zárólagosan a saját akarattyai!!! sző-
lőnkből (Csittényhegy és Szent István
utca), és így került a cefrébe, mosás,
tisztítás után. Hozzáadott cukrot,
még véletlenül sem tartalmazott.
Gratulálunk!

FŐZŐVERSENY

Sajnos az idei verseny dokumentá-
lása nem sikerült maradandóan, így
e sorok íróját  sem árasztották el  a
szervezők túl sok információval. Néz-
zük az első három dobogóst!

I.helyezett
A  Nyugdíjas Klub lelkes csapata lett
idén aranyérmes a kemencében sült-
tarja és csirkecomb varázslattal. Szó-
val, kedves tapasztalt korúak! Jövőre
élelmesebb leszek és idejében rámoz-
dulok némi kóstolóra (feltéve, hogy
akkor is lesz egyéb elfoglaltságom),
mert azt nehezen viselném el, ha ak-
kor sem jutna nekem egy katonányi
sem. Akik vitték, vették, ették, azok
szerint a finom előkészítés, gondos

pácolás és fűszerezés megtette a ha-
tását! Ezen módszerek kulcsfigurái
a tarja esetében: só, bors, rozmaring,
olaj, kakukkfű. A pipi esetében: só,
bors, olaj, fokhagyma (vöröshagyma),
őrölt köménymag. Gratulálunk!

II.helyezett
Csülkös bableves, az örök klasszikus.
E finomságot a Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület versenycsapata
„művelte”. Ez úgy volt finom, ahogy
azt a nagykönyvben leírták valaha.
Nem maradt ki a tányérokból a „kéz-
míves” csipetke sem. Csodás díjukat,
a mediterrán konyháról szóló igé-
nyes albumot Ácsné Katinál tették
letétbe, ahol megtekinthető a csapat
tagjai számára.

III.helyezett
Szarvasperkelt, ami Thury Pali és
csapatának remekműve volt. Amit a
receptről megtudhattam: a szarvas
marmagassága 139 cm, szemei bar-
nák, mélyen ülők és a farkincája
kurta. Az alapanyag a párosujjú pa-
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tások rendjébe tartozik, meglövés
után nyugodtan tűri a feldolgozást.
A perkelt fűszerezésének leírását a
csapat tagjai páncélszekrényben őr-
zik. Tegyék, bár ez nekem személy
szerint rosszulesik. Amúgy igazuk
van. Gratulálunk!

Különdíjban részesült a Balaton-
akarattyai Önkormányzat csapata,
akiket Vadkerti Istvánné Luca ven-
dégművész vezetett sikerre.

A recept: 
Akarattyai hagymaleves
(kb. 6 személyre)
Vegyünk 3 féle hagymát: vöröset, pó-
rét és kevés lila hagymát (...és meg
ne fogjuk a tehén farkát!), úgy, hogy
a hagymák összes mennyisége min-
tegy 1,5 kg legyen. Kaszaboljuk föl a
hagymát vékonka karikákra és ezt

oliva olajon pároljuk. Csak annyi zsi-
radékot használjunk, amennyit egy
normál perkelt esetében alkalmaz-
nánk!

Világosbarnára fonnyasszuk meg,
majd erre dobjunk rá 2 evőkanál
kristálycukrot is, amivel karamelli-
záljuk.

Félrehúzzuk a fazekat (de csak any-
nyira, hogy le ne essen a tűzhelyről)
és mintegy 3,5 - 4 liter húslevessel
öntjük föl (lustábbak használjanak
leveskockát) Főzzük fél órán át! 

A boküszdóros recept tulajdonkép-
pen eddig tart. Mindazok azonban,
akik velünk töltötték ezt a feledhe-
tetlen napot, láthatták és ízlelhették,
hogy a különdíjasok ezt a finom és
egyszerűen elkészíthető levest előre
rendelt, kibelezett bucikba töltötték.
E bucinkók otthol sütőben, azonban

a szabadban (mint Akarattyán is) ke-
mencében kaptak némi pörzsanya-
got. A bucik lefejezése után azok
drasztikus belezésen estek át (+18).
A bucik lágy szervei helyére merjük
a levest, amit sajttal esetleg füstölt
sajttal ízesítünk, netán bolondítunk
meg.

Az akarattyai boküszdór európai
selejtezőjén a különdíjas csapat a for-
rásban lévő levesbe mascarponét ke-
vert, tejszínnel vegyesen - és ezt na-
gyon jól tették!

Mindkét változatot a háziorvos és
a gyógyszerész szerint is forrón tá-
lalják, mert csak úgy hat!

(A cikkíró csalódottan konstatálja,
hogy némi fehérbor nem került ebbe
a csodába, mert erre megesküdött
volna! Nos, akkor megspóroltuk a
fehér bor árát!) Gratulálunk!
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SÜTEMÉNYEK VERSENYE

Sajnálatos módon, mivel picit félre-
eső helyen, a színpadon zajlik a sütik
felvonulása (elsősorban azért, hogy
a napsütés ne ártson a műremekek-
nek),  idén sajnálattal döbbentünk
rá utólag, hogy előfordulhat (bár ter-
mészetesen nem lenne szabad elő-
fordulnia), hogy a pályaművekről
nem készült fénykép. Ezért elnézést
kérnek a szervezők az érintettektől,
amit ezúton tolmácsolok.

I.helyezett
Vattasüti készítője: Horváth Aranka,
aki drága nagynénjének receptes fü-
zetében lelt erre a csodára. Figyelem!
A kopírozni szándékozóknak felhívja
a figyelmét arra, hogy a süti elkészí-
tése nem egyszerű!

A recept: tészta: 6 tojás fehérjét 21
dkg cukorral gőz felett keményre ve-
rünk. A gőzről levesszük és hozzáa-
dunk 3 puncs és 1 vanília puding-
port, fél sütőport és a 6 tojás sárgá-
ját. Ezt tepsiben megsütjük. A krém:
20 dkg kristálycukrot 1 Rama mar-

garinnal és 3 tojás sárgájával kike-
verünk, apránként fél dl rumot
adunk hozzá keverés közben. A 3 felé
vágott tésztát egyenletesen megken-
jük a krémmel. A tetejére: 3 tojás fe-
hérjét és 18 dkg cukrot gőzön felve-
rünk és rákenjük a tészta tetejére.
Csokidarával megszórjuk, de jól mu-
tat a reszelt csoki is e célra! Gratulá-
lunk!

II.helyezett
Angol citromtorta - Evans Ildikó re-
ceptkönyve szerint. Ildikótól megtud-
tam, hogy kis családjában (4 gyö-
nyörű gyermek) a legnépszerűbb hét-
végi süteménynek számít ez a torta,
amit a mai napig üzemszerűn készí-
tenie kell! Megemlítette, hogy nem
számít nehéz munkának, a kezdőket
is biztatja ennek elkészítésére. Olyan
süti, ami édes és savanyú is egy-
szerre. 

Hozzávalók:
Tészta: 250 gr. RAMA margarin,

250 gr. kristálycukor, 4 egész tojás,
250 gr. finomliszt, fél csomag sütő-
por, 1 citrom reszelt héja és kinyo-
mott leve.

Elkészítés: A szobahőmérsékletű
RAMA-t kikeverjük habosra a cukor-
ral és egyesével hozzáadjuk a tojá-
sokat is 1 kanál liszttel együtt. Mi-
után habosra kikevertük, hozzáadjuk
keverés közben a maradék lisztet és
a citromhéjat valamint a citromlevet.
E tészta alapanyagot megfelezve, két
darab 18 cm átmérőjű kerek sütő-
formában megsütjük 180 fokon.

Töltelék (1) 100 gr. RAMA-t habosra
kikeverünk 160 gr. porcukorral. Köz-
ben hozzáadunk 1 kanálka vanília
aromát. Ezzel kenjük meg az egyik
tésztakorongot. A második tészta-
félre a következőt kenjük: TÖLTELÉK
(2) 4 citrom leve és reszelt héja, 200
gr. porcukor, 100 gr. RAMA vagy sót-
lan vaj, 3 egész tojás, 1 tojás sárgája.
Elkészítés: gőzfürdő fölött kikeverjük
a vajat/margarint a cukorral és a cit-
romlével és héjával. Egészen addig
dolgozunk vele, míg a vaj megolvad.
Kikeverjük a tojásokat és az extra
sárgáját, majd ezt hozzáadjuk a gőz
feletti masszához és hagyjuk kb. 10
percig főni. Kevergessük kissé, amíg
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elérjük azt az állagot,hogy a massza
nem folyik le egy kanál hátuljáról.
Tegyük félre, olykor megkeverve, míg
kihűl. Tegyük a hűtőszekrénybe a fel-
használásig. Érdemes többet készí-
teni ebből az anyagból, mert másra
is felhasználható, igen finom fanyar
az íze, jól használható dzsemek he-
lyett is! Gratulálunk!

III.helyezett
Almáslepény pirított dióval, ahogy
dédanyánk receptes könyvében írta.
Hajnal nagymama süteménye.

Hozzávalók: 60 dkg sima liszt -
most a Szabó malomban őrölt a Már-
vány utcából - 20-25 dkg porcukor,
1 egész sütőpor, csipet só, fél RAMA
(kb.12-13 dkg) és egy jó evőkanál
zsír, 1 citrom reszelt héja + a leve, 2
kanál tejfel, 3 tojás sárgája + 1 egész
tojás, 2 csomag vaníliás cukor.

Elkészítés: ezeket jól összegyúrom
- ha nagyon omlós lenne, még egy
kanál tejfellel simítom. A massza egy
éjszakára nylon zacskóban a hűtőbe

megy. Másnap két részre osztom, a
nagyobbik felét belenyomkodom,
vagy kisodrom és úgy teszem a sü-
tőpapírral bélelt tepsibe - széleit kb.
másfél centivel a tepsi szélén vissza-
hajtom. A tésztát morzsával megszó-

rom és jöhet a TÖLTELÉK. Most ta-
valyi dinsztelt almám van, ebből
másfél üveggel keverek három har-
sogós, frissen reszelt almával - 2 va-
níliás cukorral és egy citrom facsart
levével + tetszés szerint őrölt fa -
héj. Friss almából kb. másfél-két kiló,
de ez kicsit álljon  a cukorral, cit-
rommal, így megszottyad. Borítom
a maradék harmad vékonyra sodort
tésztával - nem baj, ha törik, dara-
bokban rakom az almára- és megke-
nem egy felvert tojással - megszórom
először durvára vágott dióval, majd
kristálycukorral - és mehet a sütőbe.
Előtte megszurkálom koppanásig!
sok helyen, hogy a gőz ki tudjon
jönni. Nekem levegőkeverős a sütőm,
ebben 35-40 perc 170  fokon. 15 perc
után többször ránézek, ha nagyon
pirul a dió, egy újságot alufóliába
hajtok és a tetejére teszem. Akkor
kész, ha a tészta széle a tepsi- és pa-
pírtól elválik és szép világosbarna.
Nem lehet elrontani! - ami a pláne
benne,  a pirított dió - ez ne égjen el!

Ezt mindig nagy örömmel készíti
Hajnal Nagyi, mert ilyenkor a saját
nagymamájára gondol - bár moso-
lyogva megjegyezte: „ehhez persze ne-
kem is nagymamának kellett lennem”.

Azt hiszem, hogy sok finomsággal
rukkoltak elő falubelijeink idén is!
Amikor a buli kezdődhetett volna,
addigra sajnos erős szél kíséretével
megjött a beígért eső, így nagysietve
pakoltunk, és ki-ki hazament izibe.

PÁLINKÁS FERENC

Mozdulj Balaton Mozgalom
Balatonakarattya Önkormányzata megállapodást kötött a Balaton Fejlesztési Tanács Mozdulj Balaton
mozgalmával, melynek keretében a mozgalom lebonyolításához strandi vízi eszközöket, strandlabda esz-
közöket, labdákat kap a település, melyekhez strandi sport programok lebonyolítása is társul.
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Idén negyedik alkalommal csatlakoz-
tunk az országos szemétszedési akci-
óhoz. A Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület, a Partalja Tájvédő Egylet,
a Nők a Balatonért Egyesület, a Bala-
tonakarattyai Nyugdíjas Klub és az
önkormányzat hivatalának dolgozói
mellett nyaralósok és állandó lakosok
alkották a lelkes csapatot. Öröm volt
találkozni „régi” ismerősökkel, akik
mindig részt vettek a szemétszedés-
ben és megismerni új arcokat, akik
csatlakoztak hozzánk. A kötelező
munkavédelmi oktatás és a terület
felosztását követően indultak meg a
„kommandók” harcra készen, felfegy-
verkezve a műanyag szemetes zsá-
kokkal és kesztyűkkel. Szisztematiku-

san, gyakorlatilag a teljes település
valamennyi utcáját bejárva dolgoztak
a lelkes aktivisták. A polgárőrség által
szervezett márciusi-, és a honvédség
előző napi hasonló akciójának kö-
szönhetően, egyes területeken alig „si-
került” találni szemetet, de más, az
illegális szemetelők körében „kedvel-
tebb” részeken (mint a régi Kajári út)
sajnos ismét jelentős mennyiségű hul-
ladékot sikerült összegyűjteni.

Miközben folyt a szemétszedés, az
Önkormányzat udvarán a „hadtáp”
serénykedett. Gyúrták a pogácsának
valót, begyújtották a kemencét, Józsi,
a főszakács, és Gyuri, a kukta meg-
kezdte a gulyásleves főzését, Marika
a pogácsa sütését. Fél egyre terített

TeSzedd 2016.
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Legutóbbi jelentkezésünk óta történt:
Az Önkormányzathoz benyújtott

pályázatunk befogadásra talált, 1520
ezer Ft támogatásban részesültünk.
A részleteket megtalálják az akaraty-
tyafurdo.wordpress.com honlapon. A
teljesség igénye nélkül azért felso-
rolnánk néhány fontosabb progra-
mot: lábtengó pálya felújítása a Ber-
csényi strandon, Függetlenség napi
úszás szintén a Bercsényi strandon,
Bezerédj strandon lábtengó bajnok-
ság támogatása augusztus 20-án. Tá-
mogatást kaptunk a működésre, vi-
rágosításra a Csittényhegy állomásra,
marketing eszközök beszerzésére is.

Április hónapban - szerény létszám-
mal ugyan - de részt vettünk a nyug-
díjasok és az Önkormányzat által
szervezett virágosítási akcióban.
Egyesületünk csatlakozott az orszá-
gos szervezésű TeSzedd szemétgyűj-
tési akcióhoz. Erről külön cikket ol-
vashatnak a lapban Farkas Sándor
tollából, akinek közreműködését ez-
úton is köszönjük.

Örömmel jelentjük, hogy a majáli-
son tartott főzőversenyen csapatunk
csülkös bablevese a második helye-
zést érte el. Erről oklevelet is kap-
tunk, valamint egy gyönyörű medi-

terrán konyhát összefoglaló könyvet.
A könyvet Ácsné Fábián Katalinnál
helyeztük el, mert oroszlánrészt vál-
lalt a főzésben, de kérésre bárki meg-
tekintheti, valóban szép. A jó han-
gulatú versenyről Pálinkás Ferenc
írását olvashatják a lapban és fény-
képeket is láthatnak. Sajnos az idő-
járás nem volt kegyes, amint elké-
szültek a fogások, eleredt az eső.

Májusban indítottuk a „Fogadj
örökbe egy padot” akciónkat. Mára
15 padra és hulladékgyűjtő edényre
akadt jelentkező. Az adakozók több
mint 2 millió Ft összeget adományoz-
tak Balatonakarattyának. Az ajánla-
tok bekérése zajlik, a rendelés vár-
hatóan június közepén megtörténik,
a kihelyezések pedig júliusban. Nem-
csak a Kisfaludy sétányon tudjuk az
összes padot újra cserélni, hanem a
templomkertbe is kerül 2 pad. 

Elnökünk, dr. Hámori Gábor néhány
veszélyes pontra hívja fel a figyelmet
ebben a lapban. Ezt a levelet segítő
szándékkal hivatalosan is eljuttatjuk
az önkormányzathoz, hogy a szük-
séges intézkedéseket megtehessék.

Tervezzük „Zenés beszélgetések
Akarattyán” című komolyzenei soro-
zat indítását a Szépkilátásban, amely-

ről a részleteket külön cikkben adjuk
közre. Ezeket és az összes akarattyai
programot megtalálják a naptárban,
ami a honlapunkról érhető el.

Már most kijelöltük a közgyűlé-
sünk időpontját, amely 2016. au-
gusztus 13-án, szombaton 18 órakor
lesz a körszípadnál. Kérjük tisztelt
tagtársainkat, jegyezzék fel ezt az
időpontot és jöjjenek el. A közgyűlési
felhívást július közepén tesszük
közzé, figyeljék a hirdetményeket, és
jöjjenek el, hívják barátaikat, szom-
szédaikat! Látogassák a honlapunkat
is, a Facebookon is megtalálnak min-
ket. Az akarattyai rendezvényeken
egyesületünk kitelepül, ahol mód van
az ez évi tagdíjak készpénzes rende-
zésére. Természetesen a Közgyűlésről
külön levélben értesítjük majd tag-
jainkat. Ehhez a levélhez melléke-
lünk majd csekket is, azonban arra
kérjük tagjainkat, hogy - amennyi-
ben módjuk van rá - átutalással vagy
készpénzzel rendezzék tagdíjukat,
mivel a csekken fizetett összegből a
209 Ft-ot levon a Posta. Számlaszám:
11712004-20074360.

RÁNKY EMŐKE

ügyvezető alelnök

Fürdőtelep Egyesületünk hírei

asztal és csodálatos ebéd várta a
résztvevőket.

Mindenképpen szeretnék azokról is
írni, akik most ugyan nem voltak ve-
lünk, de önszorgalomból szedik már
évek óta mások után a petpalackot,
eldobott háztartási hulladékot,
és egyéb szétszórt „apróságot”. Te-
szik mindezt „csendben”, kampá-

nyoktól függetlenül, mert bántja sze-
müket a szemét. Teszik, mert nem-
csak a kerítésen belül a saját tulaj-
donukat, de a tágabb környezetüket
is magukénak érzik.

És végül, néhány személyes gondo-
lat. Az emberek döntő többsége sze-
retne tiszta, virágos, kulturált tele-
pülést. Az elmúlt évek is bebizonyí-

tották, hogy egy-egy kampány, vagy
kisebb akció is eredményes lehet.
Megismerjük egymást, sikerélmé-
nyekkel leszünk gazdagabbak. Tu-
dom, hogy az aktív szemétszedők
nem túl sokan vannak, de hiszek ab-
ban, hogy a jó példa ragadós.

Köszönöm, hogy VELETEK lehet-
tem, lehetek! FARKAS SÁNDOR
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Április 22-én virágosított a Nyugdíjas Klub, az Önkor-
mányzat, a Nabe és a Fürdőtelep Egyesület, mondhatni
az egész falu.

Változatosan kiválogatott virágok kerültek kiültetésre
a Templomkertbe, a Magasparton a kilátónál, a Rákóczi
Parkba, a körszínpad köré. Főként egynyári virágokat
ültettek, de rózsa és más évelő növény is volt a válasz-
tékban. A Szépkilátás jobb oldalára is jutott a növények-
ből. Egész nap tartott a fárasztó munka, azonban az
eredménye ma is látszik: szép, virágos, kellemes hely a
mi Akarattyánk. 

Virágosítás
1954-ben a nyaralókat kitiltották a Honvéd üdülőből, a
Kenese-üdülőtelepi nyaralóknak nem volt hol strandolni.
A nyaralók biciklivel, vonattal Kenesére és Fűzfőre jártak
(akkor még létezett Fűzfő-fürdő vasútmegálló), majd el-
kezdték az első elérhető szabad telket használni. Ez a
mai Bezerédi büfésor helyén lévő telek volt, előtte hatal-
mas nádassal. A Balatont a nyaralók által hozott desz-
kákból ácsolt pallón lehetett megközelíteni. A keskeny,
hosszú pallón egyszerre egy irányban lehetett közlekedni.
Lepihenni a büfésor helyén lévő fűzfák alatti füves-ho-
mokos területen volt lehetőség, itt zsúfolódott össze a
sok száz helyi nyaraló. KERTÉSZ FERENC

Bezerédi Strand múltjából

EGYSZER HASZNÁLT VÍZIBICIKLIMET

FÉLÁRON ELADNÁM.
ÉRDEKLŐDNI

06-20-913-9341 TELEFONON.
DUDÁS LÁSZLÓ

Tisztított baromfi, tojás, birkahús,
zöldségek és egyéb konyhára való
finomságok házhoz szállítással is!

Nem bio, csak természetes.
Sárkány Sándor kistermelő

06/30/715-7435



CIVIL ÉLET

27

2016. május–június

Nosztalgia Utcabál

Olvasói levél – Vegyes hírek

Azok a régi utcabálok!
Hogy mikor kezdődött? Azt már

senki sem tudja. Talán még nagy-
anyáink, nagyapáink ötlete volt…:
„Itt ez a nagy parkoló… hívjunk meg
egy együttest!” És már ment is a Sajt-
ból van a Hold, a Petróleum lámpa…
stb. A zene nem változott sokat, csak
az évszámok pörögtek. És ahogy ők
ropták flanelingjeikben és virágos
kosztümjeikben, mi éppen úgy tettük
meg első tánclépéseinket kisgyerek-
ként, és támasztottuk a part menti
fűzfákat kamaszként, amikor a
strandon is megkezdődött a mulat-
ság. Kérészéletű szerelmek szövőd-
tek, első csókok csattantak, és
mindez egyetlen kis településünkön,
ami abban az adott pillanatban, azo-

kon a nyarakon a világot jelentette
nekünk.

A kis Csörcsil büfé, és a település-
nek az akkoriban még nyüzsgő „ne-
gyede” ekkor elfoglalta az utcát, ki-
nyílt a világra, hogy megmutassa
Akarattyának, ez a falu is képes egy
igazi, hangulatos utcabál megrende-
zésére. De még milyenre! 

Azóta kisgyerekből felnőtté váltunk.
Már nem anyát és apát nézzük,
ahogy összekarolva lassúznak a ze-
nekar előtt, már nem a nagyival ál-
lunk a megérdemelt fagyival a ke-
zünkben, sokkal inkább törődve a le-
csorduló csoki lenyalásával, mint a
dalok szövegével, és már nem nézzük
vagány biciklisként „A lányokat” ka-
csintgatva. Most már mi lennénk las-

san az apa és anya, akik beállnak
táncolni, és szüleink a nagymama és
nagypapa, akik unokáikat fagyiztat-
ják. De késő már… a kis utcabál is
elveszett, elnyelte az idő mindent
maga alá gyűrő kereke…

Sok évet hagytunk ki… sok szürke
évet unt át a parkoló anélkül, hogy e
vidám forgatag tipegett volna kövén.
De ezt nem hagyhatjuk tovább! Most
felelevenedik Akarattya régmúlt, de
örökzöld utcabálja a vérpezsdítően
nosztalgikus Premier Banddel.

Már szólok is a régi barátoknak,
hogy ők is jöjjenek el újra a Csör-
csilhez 2016. június 25-én szomba-
ton és nosztalgiázzunk együtt, kö-
zösen, úgy mint régen!

TÉGLÁS ANDRÁS

Vízáállás jelentés
Úgy látszik, a palánták sok vizet kí-
vánnak, így megindult a Thököly úti
közkútról a víz  hordása, műanyag
marmonkannákban. A közterületi
kamerák felvételeinek megnézése
alapján egy delikvensünk már volt a
minap. Ő nem zavartatva magát, ké-
nyelmesen leparkolt kék színű
MAZDA-jával az út mentén és tőti-
kézte serényen a kannákat. Majd ko-
mótos léptekkel elhelyezte azt kocsi-
jában, aminek a rendszáma a felvé-
teleken jól látható. Minél kevesebben
kövessék példáját!

Gyászhír
Ruszkay Bandi bátyánk temetése a
balatonkenesei református temető-
ben lesz 2016. június 17-én 10.30
órakor.

Kérjük a tisztelt Önkormányzatot,
hogy biztosítson egy alkalomra “VE-
SZÉLYES HULLADÉK” leadási lehető-
séget! Mire gondolunk: pl. beszáradt
festékek, kemikáliák, műszaki cikkek,
számítógép alkatrészek, hűtőszek-
rény, tv, gumiabroncsok, lejárt vegy-
szerek, egyéb tönkrement, otthon he-
verő, használhatatlan dolgok, amik

veszélyes cikknek minősülnek. Infor-
mációnk szerint Almádiban, a volt
FÓRUM abc mögött üzemeltetnek
ilyen hulladék udvart. E lehetőség jól
kihirdetve, biztosan sokakat érin-
tene! 

Kérjük azokat a telektulajdonosokat,
itt lakókat, akik nem gondoskodtak
a házuknál keletkezett hulladék el-
viteléről, azt haladéktalanul tegyék
meg, még a főszezon kezdete előtt,
hogy azok a sitt rakások, bontási ma-
radékok, stb. ne éktelenkedjenek út-
jaink mentén! PÁLINKÁS FERENC
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Az önkormányzat jelenlegi épületét
látva, az emlékezés mosolya fakad
az arcomra. Ez az épület volt az is-
kolánk, innen indultunk testvéreim-
mel a főiskola, az egyetem felé.
Számtalan kedves emlék köt bennün-
ket az Iskola utcához, jó látni, hogy
újra élettel teli az épület.

Már kevesen vagyunk azon kitele-
pített családok közül, akik itt élték
életük nagy részét. Kik húzódtak meg
a háború viszontagságai után kite-
lepítve: tábornok, ezredes, Mind-
szenty hercegprímás személyi tit-
kára, akarattyai bencés papok, ismert
irodalmi hírességek, kalocsai apáca-
rend, majd amikor a Ságvári utcában
földet osztottak, egy új generáció is
letelepedett.

Édesapám, Szente Károly repülős
őrnagy 1938-ban épített nyaralót
Akarattyán, bár akkor még nem gon-
dolta, hogy a kitelepítések következ-
tében az életét állandó lakosként tölti
ott családjával. 

Milyen is volt az akkori Akarattya?
14 éves koromig éltem ott, magas

szintű szellemiségben, összetartozás-

ban, egymásért tenni akarásban nőt-
tem fel, ami végigkísérte az életemet. 

Akarattya lakossága összetartott a
nehéz időkben is: a rászorulóknak fo-
lyamatosan érkezett az élelem, a ruha,
a tüzelő segítség. Csendben, névtele-
nül. Persze sok besúgó volt, de jó-
szándékúak, a lehetőségükhöz képest. 

Szüleim élen jártak a szellemi élet
megteremtésében. Kis iskolánk kul-
turális műsorai színvonalasak voltak,
színielőadásainkra a környező tele-
pülésekről is eljöttek. 

Édesanyám a Zeneakadémia hang-
versenytermét cserélte az akarattyai
ház „nagyszobájára”: a múlt egy da-
rabjához ragaszkodva bútor helyett
a hangversenyzongoráját hozta el,
igaz, a fél szobát elfoglalta, de a kon-
certtermek emléke volt. 

Édesanyám akkor még nem tudta,
hogy Akarattya kulturális életében
mekkora szerepe lesz. Zongorát és
éneket tanított, talán vannak még,
akik jártak hozzá. Persze nem anya-
giakért tanított, hiszen akkoriban fi-
zetni senki nem tudott. A háborúban
kis templomunk megsérült, összefo-

gással épült újjá. A templomi kánto-
rizálást is több évtizeden át édes-
anyám látta el, boldog volt, hogy
megmaradt valami a zenei életből.
Feladatát boldogan végezte, a legna-
gyobb elismerés az volt számára, ha
egy-egy templomba járó zeneértő
gratulált neki, megállapítva, hogy az
elő- és utójátékok komoly zenemű-
vészeti értéket képviselnek.

A nyaralók is kivették részüket az
összetartásból. Tánctanár – ma is em-
lékszem az intelmeire –, operaéne-
kesnő, orvos segítették az akarattyai -
akat. Ránky doktor, aki a pihenő ide-
jét töltötte Akarattyán, fáradhatatla-
nul segített, ahol baj volt, ugyanis a
településen nem volt orvos. 

Aztán jött 1956 örömével és bor-
zalmaival. 

Megalakult a Nemzetőrség, Szente
Károlyt választották parancsnokuk-

Összetartás akkor és most
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nak. Az orosz tankok útvonala Fűzfő
felé a hídon keresztül vezetett, ezért
a lelkes, de meggondolatlan fiatalok
a forradalom bukásának hírére a hi-
dat aláaknázták. Ezt a hírt meghallva
Édesapám, lévén katonaember, tudta,
hogy ez Akarattya és a lakosság teljes
pusztulását jelentené az orosz bosszú
miatt. Édesapám a lakosság védel-
mében úgy döntött, hogy átvonulást
megelőző éjjel hatástalanítja az ak-
nákat. Gyerekfejjel nem tudtam mi
történik, de emlékszem a sápadt, fé-
lelemmel teli arcokra, ahogy a hidat
nézték. Ez átragadt rám is, tudtam,
hogy valami szörnyűség történik.
Másnap kiderült, a hatástalanítás si-
került, Akarattya megmenekült.

Furcsa, hogy gyerekként mennyire
másként látjuk a lényeget: nekem a
legnagyobb szomorúságom az volt,
hogy az oroszok átvonulásakor nem
soroltak a pincébe elbujtatott nők
közé, pedig már azt hittem nagylány
vagyok. Az élet persze ment tovább,
a forradalmár fiatalok egy része disz-
szidált.

Állomás téri házunk továbbra is a
zenei élet és a hittanórák helyszíne
volt. Az akkori rendszerben nagy bá-
torság kellett a hittanórák fogadásá-
hoz. Mi gyerekek annak örültünk,

hogy amikor a hittanóra zajlott, min-
dig kaptunk tejszínhabos kakaót és
illatos házi kalácsot, ami nagy kü-
lönlegességnek számított akkori sze-
gényes étrendünkben. 

Akkoriban a vasút környéke, az Ál-
lomás tér volt a centrum, mindenki
ide érkezett, lévén egyetlen közleke-
dési eszköz a vonat. Emlékszem, ek-
kor indítottuk első „üzleti vállalko-
zásunkat” a szomszéd fiúval, akinek
volt egy kézzel húzható kocsija, és
ha érkezett egy vonat, akkor ezzel
taxiztuk a csomagokat. Persze a fi-
zetség gyakran elmaradt, és be kellett
érnünk egy köszönömmel… 

Bizonyára mindenki kedves szín-
foltként emlékszik a Horváth – ké-
sőbb Szépkilátás – Vendéglőre, ahol

hétvégente élő zenére táncolt az if-
júság. Akkoriban mindig kellett egy
gardedám az ifjúság képviseletében,
ma már ezt megmosolyogjuk. Persze
az ifjúság mindig nehezen fogadja
el a korlátokat, így ha razzia volt, a
kiskorúak – akik persze nem is le-
hettek volna ott – hátrafelé, a keríté-
sen át távoztak. Sajnos személyes ta-
pasztalatra is szert tettem, amikor
az új „pörgős” szoknyám fennakadt
a kerítésen és szétszakadt. El lehet
képzelni, hogy katonatiszt édesapám-
tól milyen fogadtatásban részesül-
tem…

A Bercsényi Strand minden korosz-
tály legkedveltebb valós akarattyai
strandja. A gyerekkoromban nádas
borította nagy részét, a víz az agyag-
partot mosta. Közkedvelt hely volt a
vizes agyag, csúszdaként működött
a gyerekek örömére. Ezen a strandon
gyűlt össze az ifjúság, a társasági
élet is itt zajlott.

Figyelemmel kísérve a mai esemé-
nyeket, újra visszaköszön a régmúlt
összetartása, tenniakarása, újra éle-
dezik a közösségi élet. Öröm látni az
elmúlt másfél év változásait, és biztos
vagyok abban, hogy Akarattya újra
közösségteremtő erővé válik.

IMRÉDYNÉ SZENTE SAROLTA
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Ovis kirándulás a sukorói Vadmadárkórházban
Az idei óvodai kirándulásunk cél-
pontjául a sukorói Vadmadárkórhá-
zat választottuk. Zöld óvodaként sze-
rettünk volna egy olyan programot
tervezni, amely során szülők és gye-
rekek együtt tanulhatunk valami
újat a természetről, természet és em-
ber viszonyáról. Az egynapos kirán-
dulás megvalósításához a Karát Ala-
pítványtól kértünk és kaptunk támo-
gatást. Az indulás előtti napokban
szakadt az eső, reménytelennek tűnt,
hogy péntekre kisüt a nap, de Irénke
óvó néni felvette esőriasztó csodagu-
micsizmáját, így reggel 9 órakor ra-
gyogó napsütésben szálltunk fel a
buszra.

Sukoró a Velencei-tó északi partján,
Székesfehérvártól 12 km-re található,
Akarattyával közel azonos lélek-
számú üdülőfalu, melynek nem csak
ingókövei, hanem Vadmadárkórháza
is messze földön híres. 

A Vadmadárkórház állatorvosa, 
dr. Berkényi Tamás, rendszeresen
tart előadásokat, foglalkozásokat
madárismeretről, madármentésről,
így a megérkezés első percétől
kezdve elkápráztatott bennünket tör-
téneteivel, melyek madarak meggyó-
gyításáról, vagy megmentéséről szól-
tak. A műtőbe lépve megtudtuk,
hogy a beteg madárkákról is készül
röntgenfelvétel, vagy a madarakat is
el kell altatni, és altatás közben EKG-
val ellenőrzik a szív működését. Egy
papírdobozban törött szárnyú kaca-
gógerle lapult, az inkubátorban két
szarkafióka várta türelmetlenül az
etetést. Ők remélhetőleg csak átme-
netileg tartózkodtak a kórházban,
de megismerkedtünk a röpdék ál-

landó lakóival is, akik maradandó
sérülésük miatt sajnos már nem ké-
pesek visszaszokni a természetbe.
Megsimogathattunk egy vak macs-
kabaglyot, és megtanultuk, hogy a
holló hatalmas madár, szép és okos,
de veszélyes csőre van, ezért csak tá-
volról csodáltuk. A harris-ölyv pedig
kalandos úton, külföldről került Su-
koróra. 

A madármentő történetek végig-
hallgatása után pónit simogattunk,
nyulakat tereltünk, sündisznót és
teknőst etettünk, játszótereztünk.  A
program zárásaként kisétáltunk a
falu határába, hogy szabadon enged-
jünk egy gyógyult postagalambot,
melyet egy angol házaspár néhány
nappal korábban, legyengült állapot-
ban talált Székesfehérváron. A pos-
tagalamb, a gyűrűzés alapján, Finn-
országból érkezett Magyarországra.
Amikor szabadon engedtük, aggó-

dással vegyes örömmel figyeltük,
ahogy egyre magasabban, egyre szé-
lesebb köröket leírva távolodott tő-
lünk, és azóta is bízunk benne, hogy
épségben visszatért hazájába.

Hogy sikerült-e újat tanulnunk ter-
mészet és ember kapcsolatáról?
Alighanem igen. Megtanultuk pél-
dául, hogy a sérült madarat papír-
dobozba kell tenni, aminek a tetejére

lyukat kell vágni, hogy szellőzzön.
A sérült madár kiszolgáltatott, fél
mindentől, ezért nagyon óvatosan
szabad csak vele bánni, miközben a
saját épségünkre is oda kell figyelni.
Azt is megtanultuk, hogy a madarak
megmentésével nem csak a madark-
akon segítünk, hanem példát mu-
tatunk emberségből, mert a „madár-
mentés lélekmentés”. Lélekben erő-
sebben és élményekben gazdagon
értünk haza.

BAJNOK ANDREA és SASS HENRIETTA
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Az önkormányzattól kértünk és kap-
tunk támogatást a Csittényhegy vas-
útállomás virágosítására. Pintér Dó-
rival fel is mértük a területet és el-
terveztük, hogy mennyi földre van
szükség és milyen virágok kerüljenek
az állomásra. 

Az önkormányzat felvette a kapcso-
latot a MÁV-val, kérve, hogy nyissák
meg az állomás kútját. Lelkes fürdő-
egyesületi tagjaink dr. Ágoston Pi-
roska szervezésében beültették volna
a virágokat és rendszeresen locsolták
volna az edényeket.

Legnagyobb megdöbbenésünkre pár
nappal felmérésünk után Dóri elküldte
a mellékelt képet: az edények telis-tele
virágokkal. Nem az önkormányzat,

nem a Fürdőegyesület, nem a nyugdí-
jasok, nem a NABE lépett akcióba.

Szeretnénk megköszönni a névtelen
ültető tevékenységét, nemcsak a be-
ültetéséért, hanem azért, mert azóta
is gondozza, locsolja a virágokat.

(A MÁV-tól azt az információt kap-
tuk, hogy azonnal megnyitják a csa-
pot, miután elhárították a csőtörést.
Az önkormányzat pedig segíteni fog
a nagyon nehéz beton virágtartók el-
helyezésében.)

RÁNKY EMŐKE

Fürdőtelep Egyesület

A csittényhegyi rejtély

Egy néhai Május 1
Ezt a felhőtlen és mélyen átélt hobó-
autóstop korszakot akaratlanul zár-
tam le. 1961 (vagy 1962?) tavaszi
hétvégéin lelkesen csiszolgattuk-fes-
tegettük Iván barátommal az Építők
vitorlásait. Jobb időben Iván Sza-
lonka típusú hajójával még vízre is
szálltunk. Május elsején is ezt ter-
veztük. Rosszul indult a nap. Kiváló
idő lévén Almádi megtelt, az Építők
„kantanyá”-ján csak az eresz alatt
volt hely éjszakára. Emlékszem, a fe-
jem felett meteorológiai állomásként
egy kócdarab lógott, rajta felirat: „Ha
a szamár farka nedves, esik az eső.
Ha a szamár farka lángol, belecsa-
pott a ménkű”. Hideg kövön gub-
basztottunk egész éjjel, aztán mér-
gelődhettünk azon, hogy délig nem
szabad vízre szállni, kötelező önként
részt venni a május elsejei ünnepsé-
gen. Így aztán elvonszoltuk magun-
kat a Bisztróhoz, bizonyára ott lesz
mindenki. Az út mellett állt az ideo-

lógiailag helyes vörös kövekből épült
emlékmű: a középső obeliszket lánc-
cal összekötött kőoszlopokkal kerí-
tették körbe. Viszonylag új alkotás
volt: Béci barátom édesapja döntötte
le 1956-ban az eredetit. A sereg -
szemle tiszteletére zászlókkal, buz-
dító jelmondatokkal díszítették,
hangszórókból szólt a Vörös Csepel
és a Bunkócska. Néhány tucat ember
lézengett az állomás és a Bisztró kö-
zött, a Fontos Elvtársak még sehol.
A virrasztástól álmosan az egyik
láncra ültem pihenni, Iván frissebb
lévén csak a járókelőket gusztálta.
Egyszer csak őrült robaj, kataklizma,
elterültem a földön – a láncok egy-
mást húzva leomlasztották a kőosz-
lopokat, az obeliszk lágyan rájuk dőlt
zászlóstul-jelmondatostul. A moz-
galmi dalok hirtelen elhallgattak, a
jótékony csöndben vaskos, sűrű por
kezdett terjengeni. Néhány pillanatra
állóképpé merevedett a sok arc, Iván

viszont észbe kapott és leintett egy,
a szomszédos országúton lassító, és
a látványra felfigyelő barna Wart-
burgot. A sofőr is ránk ordított, hogy
ugorjunk – aztán elsöpörtünk Keszt-
hely felé. Körbevitt a Balatonon és
Földváron a jegyet is megvette, úgy
tuszkolt fel a vonatra.

Almádiban maradt a káosz. Azon-
nal letartóztatták az összes szemüve-
gest, majd amikor befutott a mit sem
sejtő Janó barátom, a tömeg egy-
szerre kiáltotta: ”Ő volt!” Ugyanis Ja-
nóval ikertestvérként hasonlítottunk
egymásra… Néhány fiút bevittek
Veszprémbe, de nem vallottak rám.
Amikor hetek múlva, kerülő úton le-
óvakodtam Füredre, latin-görög sza-
kos (vagyis egy kissé más világban
élő) gimnáziumigazgató nagybátyám
pedig csak a fejét ingatta, hogy mi-
lyen rosszak, iskolakerülők ezek az
almádi fiúk, ne is barátkozz velük,
Csabikám! SÁRKÖZY CSABA
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A madarászás gondolata a fiúknál
nem új keletű. Régebben is tartottak
kacagó gerléket, kisebb papagájokat,
nekem azonban csak négylábú álla-
taim voltak. Jó 3 éve költöztem Szi-
lárdhoz Balatonakarattyára. Az első
„nagy” madarunk egy kézzel nevelt
nemes papagáj, Mara volt, aki házi
kedvencként élt előző családjánál, de
amikor elérte az ivarérettségi kort -
amit a madarak nehezen viselnek
egyedül, sokat hangoskodott, agresz-
szívvé vált, ütötte a kalitkát, emiatt
egyre kijjebb szorult a lakásból, ke-

veset foglalkoztak vele. Szilárd meg-
sajnálta, hazahozta, persze erről én
mit sem tudtam. Hamarosan röpdét
építettünk neki, és párt is kapott
Moha személyében, akivel azóta is
boldogan élnek nálunk. Tavaly szü-
letett meg első fiókájuk, Mira, akit a
tojásból kellett kiszedni, mert a hi-
degfront sajnos nagy befolyással van
a költésre, ezért Mara otthagyta őket
az odúban. Mira nagy túlélő, az első
perctől kezdve mi etettük, hosszú hó-
napokon át eleinte 2 óránként, majd
ritkábban. Inkubátorban cseperedett

fel, és a rengeteg vele való foglalko-
zás miatt rendkívül szelíd, kedves
kismadár vált belőle. A genetika
azonban dolgozik benne, mert hiába
nem élt együtt a szüleivel egy percet
sem, ugyanúgy, ahogy az anyukája
is, amikor porszívózok, Ő akkor für-
dik.

Mara után jöttek a tesók, Kiwi és
Ruby, akik a hálószobánkban kaptak
helyet, hiszen 9 hetes koruk óta ve-
lünk élnek. Ennek immáron 2 éve.
Szerelem volt első látásra, ami azóta
is tart.

Rejtett kincsek Akarattyán
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Ezt követően már én sem gondol-
kodtam négylábú állatokban. Bár-
hova mentünk, kiállításra, börzére,
ismerősökhöz, tenyésztőkhöz, min-
denhonnan hoztunk haza valakit. Rá
kellett jönnünk, hogy rengetegen va-
gyunk ilyen „őrültek”, akik akár csak
hobbiból tartanak madarat. Mind-
ketten ugyanannyira szeretjük őket,
ami ritka, mert általában a pároknak
csak az egyik fele rajong értük, a má-
sik megtűri őket. Nálunk ez egy élet-
mód, ami szavakkal nehezen leír-
ható, hiszen tulajdonképpen áldoza-
tai vagyunk a madarainknak. Nem
tudunk elmenni nyaralni, mert nem
lehet Őket egyedül hagyni. Nem elég,
ha valaki átjön megetetni Őket. Egy-
részt mert nem biztos, hogy elfogad-
ják tőle az ételt, másrészt mert a hi-
ányunk depressziót és akár tolltépést,
elhullást is okozhat, amit nem koc-
káztatunk.

Jelenleg párszázan vannak, a ki-
csiktől a nagyokig mindenféle faj:

törpe- , hullámos-, nimfa-, pyrrhura,
sárgatorkú, kissanyi, nagysanyi,
énekes-, fény-, ékes-, kecske-, ne-
mes- , jákó, maxi, perzsa turákó,
szikla-, skarlátszárnyú, jandaya, ki-
rálypapagáj, és biztosan ki is ma-
radtak páran a felsorolásból (akiktől
ezúton is elnézést kérek). A legki-
sebbek a pintyek, gyémántgalam-
bok, fürjek, a legnagyobbak egy kék-
sárga ara pár, Héra és Zeusz, akik-
nek a hangját Akarattya másik vé-
gén is lehet hallani tiszta időben.
Rajtuk kívül vannak még kacagó
gerlék, egy mentett örvös galamb,
egy szarka, postagalambok, díszré-
cék és díszfácánok is.

Sok madarat azért hoztunk, mert
az előző helyen rossz körülmények
között éltek, fajtárs nélkül, kis he-
lyen, csíkos szotyin. Nálunk minden-
kinek van vagy lesz párja, igyekszünk
biztosítani nekik a lehető legnagyobb
életteret, a megfelelő étrendet, szük-
ség esetén orvosi ellátást.

A napi rutin kemény, hiszen a ma-
darak a kelő nappal kelnek. Ez nyá-
ron azt jelenti, hogy 4 óra magassá-
gában ébrednek és jelzik, hogy bi-
zony éhesek. Ilyenkor jön a zöldsé-
gek, gyümölcsök aprítása, a magok
kiadagolása, a vizek cseréje, ami nyá-
ron többször is megtörténik napköz-
ben. Párásító rendszert építettünk ki
Nekik a nagy meleg miatt, hogy tud-
ják magukat hűteni. Télen pedig be
van fóliázva a röpde, és akiknél szük-
séges a megfelelő hőmérséklet biz-
tosítása, ott infralámpa is működik.
A reggeli rutin kb. 2-3 órás elfoglalt-
ságot jelent, és ebben a tisztogatásuk
még nincs benne.

Vannak beszélő papagájaink is, akik
arról híresek, hogy idegenek jelenlé-
tében nemigen mutatják meg ezt a
képességüket, minket azonban hajnali
4-től késő estig boldogítanak, sokszor
telefonálni sem tudunk tőlük.

A későbbiekben szeretnénk bő-
vülni, megnyitni a nagyközönség
számára a „madárparadicsomot”,
hogy mindenki tudjon bennük gyö-
nyörködni, és aki papagájtartásban
gondolkodik, a kellő információhoz
jusson általunk, hiszen Ők - akár-
hogy is vesszük - vadállatok, amit
kevesen tudnak. Az idegenektől tar-
tanak, nem szabad hozzájuk be-
nyúlni, mert némelyik komoly sérü-
lést tud okozni a rutintalan látoga-
tóknál. Ezért az „idegenvezetés” kis-
csoportban, szigorú felügyelettel tör-
ténik. Előre egyeztetett időpontban
szívesen megmutatjuk Őket bárki-
nek, de azt érdemes tudni, hogy itt
nem szabad hangoskodni, rohan-
gálni, mert előfordult már sajnos,
hogy elszállt egy-két madarunk a
nagy ijedelem miatt.

PINTÉR DÓRA
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1917. november 17-én a Székesfő-
városi Alkalmazottak Segítő Alap
(Alapítva mint Fővárosi Alkalmazot-
tak Betegbiztosítása és Segítő Alapja
1885. ezen a néven 1916-ig) Bala-
tonkenese község határában egy 45
hektáros (47 katasztrális hold) te-
rületet vásárolt a Csikerrét és az
Öreg tó mentén Birki Mihálytól
225 600 koronáért. Az ekkor még
nádas, zsombékos területen alakí-
tották ki a „Fővárosi Üdülőhely”
nevű pihenőhelyet. Eredetileg ezt a
területet a Főváros fel akarta par-
cellázni. A kialakított parcellákon
családi házakat és kisebb gazdasá-
gokat gondolt építeni a fővárosi
tisztviselők számára. Az első világ-
háborút követő évek zűrzavaros ese-
ményei, és az azokat követő gazda-
sági válság ezt nem tették lehetővé.

A parcellázástól elálltak, így lehetővé
vált a későbbi üdülőtelep kialakí-
tása. Természetesen az első világhá-
borút lezáró békefeltételek az üdü-
lésben is jelentős változásokat hoz-
tak. Az eddigi fiumei, illetve opatiai
klasszikus adriai nyaralóhelyek el-
vesztésével, új lehetőségeket kellett
keresni és így felértékelődött Bala-
ton és környéke. 

Az üdülőtelep kialakításában óriási
szerepe volt Dr. Karafiáth Jenőnek,
aki ekkoriban a Parlament képvise-
lőház háznagya (1922-31), az Orszá-
gos Testnevelési Tanács társelnöke,
majd 1924-től elnöke volt (1937-42-
ig Budapest főpolgármestere). 

Az üdülőt így írja le dr. Sziklay Já-
nos és Dornyay Béla könyvében. 

1922-ben a főváros elkezdi az épít-
kezést. Három év alatt elkészült az

európai színvonalú szálloda, és
újonnan ültetett parkjával teljesen
befejezték az üdülőt. A Székesfővá-
rosi Üdülő épületeit Lavotta Gyula
tervezte. A gyenge és változó altalaj
miatt az épület alapozása a közvet-
len előállított Laidl-Konrád rend-
szerű, kúpos alakú cölöpökön, kb.
600 db. cölöp beépítésével történt.
Szállóiban 160 szobával, a szállók-
ban étterem, dohányzó szoba, női
szalon, fedett és zárt teraszok, kel-
lemes tartózkodásra hívó loggiák. A
szálloda 1925. július 15-én került
megnyitásra.

Külön vendéglő épület nagy, nyílt
verandával, a vendéglőépületben
művésziesen kiképzett díszterem
hangversenyek és mulatságok szá-
mára. Továbbá játékház, kuglizó, bil-
liárd és ping-pong termekkel. A já-

A Székesfővárosi Üdülő története
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tékházhoz egy a Balatonra néző osz-
lopos tornác csatlakozik. A telepnek
saját könyvtára, teniszpályája van.
Az üdülőtelep többi épülete részben
gazdasági épület, részben a személy-
zet lakásait foglalta magában. A te-
lep maga tartott házi gazdaságot,
baromfiudvart, saját pékműhelyt,
maga termelte a konyhakerti növé-
nyeket, télen sertés hizlalással is biz-
tosította a telepen üdülők élelmezé-
sét, téli hétvégi disznótoros kirán-
dulásokhoz. A telepnek saját vízve-
zetéke és villamos világítása volt. A
Balaton partot 560 méter hosszú fal
védi. A fürdőhelység mellett evezős,
motoros és vitorlás csónakok nyúj-
tanak alkalmat a vízi sportolásra. A
telepet a fővárosi alkalmazottak és
családtagjaik, beleértve a nyugdíja-
sokat is vehetik igénybe. Aug. 21-től
kezdődően jún. 20-ig a fővárosi tiszt-
viselők rokonai, barátai és ismerősei
is igénybe vehették az üdülőtelepet,
ha az erre vonatkozó igényüket a
Segítő Alap központjában bejelen-
tették. Állami, vármegyei, városi
tisztviselő és katonatiszt azonban
10, minden más társadalmi osztály-
hoz tartozó vendég 20 % felárat fi-
zetett. Az ellátás jutányossága való-
sággal áldás a fővárosi alkalmazott-
aknak. 

Az új szálló elkészültéről a Székes-
fővárosi törvényhatóságnak 1925.
10. 07.-i közgyűlésen számoltak be.
Ekkor a szálló egyszerre 120 alkal-
mazott és családtag befogadására
volt alkalmas. 1927. február 14-én
„a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti
Szövetsége oktató osztályának igaz-
gatótanácsa kitűnően szervezett ki-
rándulást szervezett Balatonkene-
sére, ahol az üdülőtelepen egyúttal
igazgatótanácsi ülést is tartottak. Az

igazgatótanács vasárnap délelőtt
megtekintette az üdülőtelepet. Elké-
szült már a kétemeletes szálló, a ven-
dégépület és több gazdasági épület,
az új, többszáz főnyi férőhellyel ren-
delkező nagyszálló építési munkála-
tait pedig most kezdték meg. A szál-
lodák előtt négyszáz lépésnyi széles-
ségben hatalmas park húzódik,
amelynek túlsó szélét a Balaton hul-
lámai locsolgatják. Gyönyörű szép
hely. A szép természeti fekvését még
inkább fokozzák azok a modern ké-
nyelmi eszközök, amelyek a legké-
nyelmesebb igényt és ízlést is telje-
sen kielégítik. Saját fejlesztésű vil-
lanyvilágítás, saját vízvezeték, és
mindenféle fürdő és higiénikus be-
rendezés teszik kényelmessé a kifá-
radt, pihenni és üdülni vágyó fővá-
rosi alkalmazottak balatonparti ott-
honát. A szállodaépületben világos
és tágas folyosókról nyolcvan egy-
és kétágyas szoba van. Kedves játék-
szobák, tánctermek, éttermek, veran-
dák és teraszok teszik változatossá
és díszessé a különben is csinos épü-
letet.” A cikk további részében külön
kiemelik Kuszende Béla igazgató, il-
letve Csármann Ferenc, Krencsey
Géza, Lavotta Gyula és Haffner Ká-
roly műszaki tanácsos, Jaczó Győző
főmérnök, valamint Raede Károly
kertészeti igazgató kiemelkedő mun-
káját az üdülő kialakításának eddig
elvégzett munkájában.

Mivel ekkor még nem volt az üdü-
lőnek „saját” vasútállomása, ezért a
vonat csak Kenesén állt meg. Innen
az üdülő saját autói hozták a vendé-
geket az üdülőbe méghozzá szemé-
lyenként 30 fillérért.

1932. június 15-én a Magyar Kirá-
lyi Állam Vasutak igazgatósága az
1015/1932 számú okmánya alapján

a „Balatonkenesei üdülő” néven vas-
úti megállóhelyet nyitott az üdülő
fölött, így az üdülő menetrendsze-
rinti járatokkal könnyen megköze-
líthetővé vált.

Az eredmények ismeretében a Ba-
latonkenesei üdülőt 1933-ban a bel-
ügyminiszter a 217.738/1933. BM.
számú rendelettel üdülőhellyé nyil-
vánította.

Érdemes belepillantani a korabeli
vendégtájékoztatóba, amely részle-
tesen leírja a különböző szolgálta-
tások árait. Nézzük mit kínált az
üdülő ebben a korai szakaszban: 

„Az elő- és utószezonban a napi
panzióárakból 15% az engedmény.
A főszezon június 20-ától augusztus
végéig tart. Az ellátás a következők-
ből áll:

Reggeli : kávé, kakaó, tej vagy tea,
választás szerint, továbbá tojás vagy
vaj, vagy méz. Ebéd: leves, sült körí-
téssel vagy főzelékkel, tészta. Va-
csora: sült körítéssel, tészta vagy
sajt. 

Diétás vagy egyéb ételek, úgyszin-
tén szeszesitalok, bor, sör, likőr stb.
igen mérsékelt áron kaphatók. 

A fürdés, valamint a fövennyel fel-
töltött strand használata díjmentes.
Tágas vetkőzősátrak zárható fiókok-
kal állnak rendelkezésre. Azonkívül
a szállodai a szobákban a vetkőzés is
meg van engedve, ez esetben azonban
fürdőköpeny használata kötelező. 

Van a telepnek könyvtára és a ven-
déglő helységében zongora és gra-
mafon áll az üdülők rendelkezésére. 

Az üdülőtelep kényelmét szolgálják
a fekvőszékek is, amelyek heti 50 fil-
lér áron bérelhetők a telep irodáiban.

1930-ban már a repülőtechnika le-
hetővé tette, hogy az üdülőről légi
felvételek készüljenek. 
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A Fővárosi Üdülőben azonnal meg-
indult az élet télen rendszeresek vol-
tak a fakutyázások, a szánkózások.
Neves korcsolya bajnokok segítették
a korcsolyázni tanulókat az alapok
elsajátításában. 

Nyáron fürdés mellett a vitorlázás-
nak volt jelentős varázsa.

Dulácska György vitorlázó így em-
lékszik ezekre az időkre: „Apám ve-
zető beosztású tisztviselőként dol-
gozott a székesfővárosnál, az ő ja-
vaslatára vette meg a főváros a hú-
szas évek elején az Akarattya és Ke-
nese között húzódó parti területet,
amelynek nagy része akkor mély, in-
goványos, vizes nádas volt. A terület
a Fővárosi Segítő Alap tulajdonába
került. Feltöltése nagyon hamar el-
kezdődött, s itt létesült később a Ba-
laton legszebb üdülőegysége gyö-

nyörű szállodákkal, parkkal, vitor-
láskikötővel, stranddal. Még áram-
fejlesztő telep is működött, mert a
hálózat még nem ért el odáig. Az
akkori léptékek szerint az építkezés
gyorsan haladt, és 1926-ban az első
szálloda már vendégeket fogadott.
Az egész beruházást az alap igaz-
gatójaként apám irányította. 1928-
ban Uhl Raoul szeretett volna egy
vitorlásklubot összehozni. A szom-
széd szobából figyeltem, amint kér-
ték apámat, hogy adjon engedélyt
és támogatást. Ott volt Raoul, Gyula,
Jordán Richárd, aki teátrálisan még
le is térdelt. Az engedélyt megkap-
ták, és a BSE vitorlás szakosztálya
1933-ban elkezdett működni. Az
első tagok a fentieken kívül Kovács
Andor Aligáról, Klosterhuisék, Göll-
nerék és a főváros vitorlázó tisztvi-

selői voltak, az első hajók pedig a
Polgármester 22-es jolle, két dingi
és két 14-es. Hamar születtek ered-
mények. Jordán Richárd dingiverse-
nyeket nyert. A szakosztály vezetői
az alapítókból kerültek ki, Jordán
volt a kapitány. Klubházunk is lett,
megkaptuk az első gépházat, persze
szépen átalakítva. Közben az üdülő
is egyre szépült. 1932-ben az első
kenesei yachtverseny is megrende-
zésre került.” 

1933. június 28-án az üdülő terü-
letén felavatásra került a BSE (Bala-
toni Sport Egylet) épület, amely több
évtizedig szolgálta a vitorlásklub
szakosztály életét. 

1936-ban az Országos Balneológiai
Egyesület Magyarország fürdőinek,
ásványvizeinek, üdülőhelyeinek is-
mertetése című munka már komoly
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Bemutatjuk Szabady Józsefné Magdit
Bemutatjuk Szabady Józsefné Mag-
dit, aki a „Zenés beszélgetések Aka-
rattyán” programjainak háziasszo-
nya lesz.

Hogyan kerültem Akarattyára? 1984
óta járunk Akarattyára, mert férjem
egyszerűen beleszeretett a csodás
környezetbe. Szabady Józsefné Magdi
vagyok, az elmúlt év vége óta állandó
balatonakarattyai lakos. Szeretnék
itt tevékenykedni. Zenész, hivatalból
hangverseny énekes vagyok, de
életem 44 évét töltöttem és töltöm
tanítással, énekléssel és az ehhez
kapcsolódó elméleti tárgyak oktatá-
sával. 44 évet a Szegedi Tudomány-
egyetem Művészeti Intézetében taní-
tottam és tanítok még ma is, de 20
évet Konzervatóriumban is eltöltöt-
tem és tanítottam a Babes Bólyai
Egyetem Zenei Fakultásán is. A Gaál
Ferenc Hittudományi Főiskola kántor
szakát Csanádi László kollegámmal
együtt akkreditáltuk.

Nyugdíjba vonulásom kapcsán el-
határoztam, hogy az életem során
összegyűjtött szellemi muníciót meg-
próbálom a lehetőségekhez képest
kamatoztatni. Terveimben szerepel

helyi énekszakkör indítása, amennyi-
ben erre igény mutatkozna. 

A Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület kérésére tevékenységemet
az alábbi 3 program beindításával
kezdeném, amit kérem, fogadjanak
szeretettel:

„Zenés Beszélgetések Akarattyán”
2016. július 9. szombat 17 h, Szépkilá-
tás
Vendég: Solymosi Tari Emőke zene-
történész, a Magyar Művészeti Aka-
démia titkára,a budapesti Zeneaka-

démia tanára, moderátora, a Szent
István Művészeti Gimnázium és
Egyesület tanára, moderátora.

Témáink: ízelítő a magyar népha-
gyományokból.

2016. augusztus 19. péntek 17 h, Szép-
kilátás
Vendég: Sándor János kétszeres Já-
szai Mari-díjas, Érdemes művész, Dö-
mötör-életműdíjas színházi rendező,
színháztörténész, tanár, a Debreceni
és a Szegedi Nemzeti Színház volt
főrendezője. 
Témáink: egy gazdag rendezői pálya
bemutatása, részletek Mozart, Puc-
cini operáiból.

2016. szeptember 10. szombat 17 h,
Szépkilátás
Vendég: Dr. Dombiné Dr. Kemény Er-
zsébet zenetörténész, zongoramű-
vész.
Témáink: érdekességek a zenetörté-
net világából.

(A Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület a programokról külön szó-
rólapot készít és terít majd. Várunk
minden kedves érdeklődőt!)

terjedelemben ismertette a Balaton-
kenese területén frissen kialakított
Fővárosi üdülőhely ismertetését:
„Balatonkenese községtől Budapest
felé 3 kilóméternyire 50 holdas park-
ban a tó partján fekszik három mo-
dernül berendezett hideg- meleg fo-
lyóvízzel, központi fűtéssel ellátott
szállodája, művészi ízléssel beren-
dezett közös szobáival, kényelmes

úri otthont nyújt. Saját vasúti meg-
álló, postaügynökség, és telefon. Ki-
tűnő ivóvíz, az egész telepen villany-
világítás.”

Ez az üdülő sokáig a Balaton egyik
legszebb üdülője, az akarattyaiak
kedvelt szórakozóhelye volt. 

A szovjet hadsereg 1945. március
22-től 1946. június 6-ig vette igénybe
az üdülő épületeit, illetve területét. 

1949.10.02-án az üdülő a Közleke-
dési Minisztérium tulajdonába ke-
rült. A minisztérium pedig az IBUSZ
kezelésére bízta. Ebben az időszak-
ban „Balaton Parkszálló” néven üze-
melt az üdülő. 1949 végén, egy kor-
mányhatározatot követően a Ma-
gyar Néphadsereg tulajdonába ke-
rült az üdülő. 

UDOVECZ GYÖRGY és RÁNKY PÉTER
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Rendhagyó riport következik egy
olyan sportolóval, akinek hamarabb
félbeszakadt sportolói karrierje, mint
kellett volna. De ő ezt nem bánja.
Sőt!

Riportalanyom Paulovits Dénes,
egykori ifjúsági válogatott vitorlázó
bajnok, a PAUGER Kft. ügyvezető
igazgatója. A cég nemzetközivé vált
sikereinek alapjait a szénszálas (kar-
bonszálas) technológia alkalmazása
alapozta meg. Ez a technológia elő-
ször a hadi és űrtechnikában, majd
az autó és repülőgépiparban terjedt
el. A Paulovits Dénes által vezetett
kápolnásnyéki üzemben az árbócok
és a hajók gyártásánál elsősorban
szénszálas kompozit anyagokból
építkeznek. Itt készült a neves ma-
gyar vitorlázó - Fa Nándor - új „Föld-
kerülő” hajója a Spirit of Hungary.

1. Miért pont a vitorlázás?
Sok sportot kipróbáltam, úsztam, at-
letizáltam, öttusáztam, karatéztam.
Székesfehérváron az egyik úszótár-
sam édesapja vitorlás edző volt. Ő
hívott, így kerültem a vitorlázás kö-
zelébe. Balatonalmádiban a Videoton
sporttelepen kezdtem el vitorlázni.
Jó eredményeket értem el, többször
voltam országos bajnok. Abban az
időben a vitorlázással nem lehetett
pénzt keresni. A tanulás, a munka
és a család eltérített másfelé. Elvé-
geztem ugyan a Vendéglátó Ipari Fő-
iskolát, de azt a tudást, amit ott sze-
reztem, már csak otthon hasznosí-
tom.  3 évet elvégeztem a Kandó Kál-
mán Műszaki Főiskolán is. 
2. Miért a hajóépítést felé irányult az
érdeklődése?

Nem szakadtam el a vitorlázástól,
hiszen ebből jött fokozatosan az át-
menet a hajóépítés felé. Nagyon ér-
dekelt a vitorlázó sport technikai ré-
sze, a tudásszomj vezérelt, hogy mi-
nél jobb hajókat építsek. Komoly si-
kereket értem el a hajók egyes része-
inek fejlesztésében. Ez inspirált arra,
hogy komplett hajók építésére is vál-
lalkozzak. Semmit nem toltak alám.
Az első hajómat is úgy kezdtem el
fejleszteni, hogy eladtam a fúrógé-
pemet. A vitorlázást is úgy kezdtem
el, hogy kaptam édesapámtól 500,-
Ft-ot, hogy fizessem be a vitorlás tá-
borra. Egyszer kértem tőle 35.000,-
Ft-ot és azt is kamatostul adtam visz-
sza. De nem pénzben, hanem autó
nyeremény-betétkönyvben. Két autót
is nyert! Egyáltalán nem úgy tűnt,
hogy sikeres vállalkozó leszek. Elég
balhés srác voltam. Gimnazista ko-
romban az egyik nap szépen bepa-
koltam az iskolatáskámba, de nem
tankönyveket, füzeteket és írószere-

ket, hanem filmfelvevőt, távcsövet,
térképet. Elindultam Afrikába gyé-
mántot keresni! Szegény szüleim bi-
zony nehezen viselték ezt az idősza-
kot. 

Minden energiámat beletettem
ebbe a vállalkozásba. Apránként kel-
lett felépíteni mindent, lépésről lé-
pésre. Sokat fejlődött a hajóépítés.
Régen a gyárak határozták meg,
hogy milyen hajót kell építeni, ők ad-
ták a pénzt. Mára már felnőtt egy
új, független generáció, komoly szak-
mai háttérrel, akik a hajóépítésbe fő-
leg a szponzorok pénzét fektetik be.
3. Milyen egy hajóépítő családja?
Öt gyermekem van. Három fiú és két
kislány. A legidősebb 28 éves, a leg-
kisebb 7 éves. Sajnos nem tudok ve-
lük lenni annyit, amennyit szeretnék,
de biztosítom számukra a hátteret.  
4. Mire a legbüszkébb?
A családomra vagyok a legbüszkébb.
De büszke vagyok arra is, hogy a sok
erőfeszítést, amit beleöltem ebbe a

Portré: Paulovits Dénes
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vállalkozásba, sikerült pénzre vál-
tani. Büszke vagyok arra, hogy sike-
rült megőriznem a függetlensége-
met. A magam ura vagyok, a magam
felelősségére végzem a munkám.
Büszke vagyok, hogy létrehoztam a
RC44 hajót, ami a szakma csúcsa. Az
általunk készített hajók és árbócok
világversenyeket nyernek sorra. A ta-
valyelőtti Kékszalag győztes és a ta-
valyi második helyezett Fifty-Fifty
hajót is mi gyártottuk. Elismert ter-
vezői, mérnöki és marketing szerve-
zettel rendelkezünk. Készen állunk
az új trendek és kihívások megvaló-
sítására. Európa vezető hajóépítő
cége a PAUGER Kft. 
5. Mit jelent Önnek Akarattya?
Vannak az életemben fontos helyszí-
nek és Akarattya köztük van. Három
éves korom óta szinte minden nyarat
itt töltöttem. Nagyszüleim nyaralója
az Árpád úton van. Építésében még

én is aktívan részt vettem. Abban az
időben a legjobb beton, az 500-as be-
ton volt, a zsákokat vonattal szállí-
tottuk Akarattyáig. Emlékszem nagy-
mamám az állomásról babakocsival
vitte a telekig. 

Most már egy másik házban ugyan,
de sokszor együtt a család Akaraty-
tyán. 

A riport befejeztével Dénes meghív
egy műhelylátogatásra, melynek szí-
vesen teszek eleget. A telep 3 ha, te-
rületén 3500 m2 műhely és 700 m2

irodaház található. Körülbelül 40 al-
kalmazott dolgozik a cégnél, főleg
helyiek, de van budapesti és balatoni
munkaerő is. Én csak ámulom-bá-
mulom a hatalmas hangárokat. Fi-
gyelmemet egy nagyon-nagyon hosz-
szú, gyönyörű fekete árbóc köti le.
Természetesen ez is karbon szálas.

A legfrissebb hajó egy a Fifty-Fifty-
hez hasonló katamarán. Az idei Kék-

szalagra készül és Akarattya színei-
ben indul majd. 

Az udvaron váltunk még néhány
szót. Megemlítem, hogy a műhelyé-
ben készült hajók a csúcstechnoló-
giát képviselik. 

Igen, válaszolja. De egy vitorlás
hajó esetében óvatosan, kellő alázat-
tal kell beszélni a csúcstechnológiá-
ról. Az autókban és a repülőgépek-
ben, ott van a biztos pont, a motor.
Egy vitorlás hajónál soha nem mond-
hatom azt, hogy én a legjobbat ké-
szítettem. A vitorlás hajó motorja a
változékony és kiszámíthatatlan szél.
A csúcs vitorlás hajót úgy kell meg-
tervezni, megalkotni, hogy az a zé-
rótól a legnagyobb viharig megállja
a helyét. Ez az igazi kihívás!

Dénes köszönöm a riportot! Kívá-
nok még sok igazi kihívást!

Hajrá akarattyai katamarán! 
VENTICS ÁGNES
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Családi futóverseny volt a Rákóczi parkban, melyre rengeteg gyerek, tanuló jelentkezett. A futóverseny sportértéke
jelentős, hiszen nem csak a gyerekek, hanem a szülők is futottak a saját csapatukért. Szép sportos nap volt az egész-
séges életmód jegyében. 

Családi futóverseny
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A település önkormányzata és a Honvéd Üdülő közös csapata részt vett Siófokon az első Nemzeti Regatta vitorlás-
versenyen.

Balatonakarattya a Nemzeti Regattán

Vitorlásverseny eredmények
A Balatonfői Yacht Clubban tartott vitorlásversenyen remekül szerepeltek a balatonakarattyai vitorlázók. A Lettner
Adorján által vezetett Hedda II nevű J 24 típusú hajóval a második lett kategóriájában, míg az Akarattya nevű
Regina típusú hajóval Réfy Imre, Thassy Tíra,  Ránky Péter vezette csapat a dobogó legfelsőbb fokára  állhatott fel.



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 Önkormányzatának havilapja

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

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

Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. • Felelős vezető: Tóth Zoltán

ISSN 2415-9336

Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Az Akarattyai Napló teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik, amely tekintetében a kiadó minden jogot fenntart.
Az újságot, vagy annak részeit bármilyen formában reprodukálni, közzétenni (beleértve az interneten történő

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

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

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

Megrendelés: hivatal@balatonakarattya.hu

Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban

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

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

életéről, múltjáról. A beküldött írást
alkalomszerűen tudjuk leközölni.



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

43

2016. május–június

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
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Nyár. Kert. Csönd. Dél.
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Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más 
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.


