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– Hogy van alpolgármester úr?
– Köszönöm szépen nagyon jól!
– Hogyan értékeli az elmúlt évet?
– Elégedett vagyok az elmúlt évvel!
Elmondhatom, hogy sajnos előttünk
még nem volt „út”, de haladunk előre
az „úton” amit mi tapostunk ki, amit
mi építgetünk. Nagyszerű kihívás,
ami rengeteg tanulással, szervezés-
sel, munkával jár, de a sokszínűsége
miatt nagyon érdekes. Részemről az
apróságoknak is tudok örülni, úgy-
hogy egy-egy kisebb felújítás is siker,
mert megoldottunk valamit, ami
nem volt megfelelő. A településünk
fejlődik, szépül, rengeteg ház épül,
vagy újul meg. A műfüves pályánk,
a megépített útjaink az itt élők, és a
nyaralók sikere is. Örülök neki, hogy
ekkora összefogás van, mert ez viszi
előre a településünket. Elkészült a
közvilágítás fejlesztése, ami nem
csak egy szimpla LED lámpa cserével
valósult meg, hanem több mint
négyszáz lámpa lett pluszban felsze-
relve, és ez nem a túlzás miatt, ha-
nem a normális állapot eléréséhez
kellett. A Smart tv, smart telefon is-
merősen hangzik, de ezután tanul-
juk meg a Smart közvilágítási rend-
szert, mely Európában nálunk való-
sult meg először. Ez attól “okos rend-
szer”, hogy a fényereje állítható, ér-
zékeli a meghibásodásokat, tehát
nincs szükség lakossági bejelentésre,
mert a rendszer felismeri és jelzi a
hibát, a hibaforrását az üzemeltető-
nek. További opciós lehetőségek is
vannak, mint wi-fi, vagy a forgalom-

számláló, hőmérséklet érzékelő, stb.
A településfenntartás munkatársai
nagyon sokat segédkeztek ennek a
fejlesztésnek az elkészülésében, ami-
ért külön köszönet nekik. De a ma-
gaspart padjai, a Szépkilátás épüle-
tében rendezett kiállítások, vagy a
település takarítása, a rendezvénye-
ink, mind-mind nagy összefogással
jöttek létre. Példaértékű a nyugdíjas
klubunk, mert egy hihetetlenül aktív,
hatalmas csapat, tele energiával. A
Nők a Balatonért Egyesület szintén

folyamatos ötletekkel, rendezvények-
kel vesz részt a település életében,
elhivatott, tudatos hölgyek egyesü-
lete. A Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület, mely a nyaralók legfőbb
érdekképviselete, az egyesületek kö-
zött a legtöbb tagot számlálja, meg-
újulása óta rengeteget fejlődött, ko-
moly munkát végeznek, folyamato-
san napi szintű a kapcsolat velük. A
Balatonakarattya Balaton Kapuja
Polgárőr Egyesületünk is dolgozik
rendületlenül, nemcsak a települé-
sünket védik és figyelik, de az Aka-
rattyán áthaladó futó és kerékpáros
versenyek lebonyolításában is sokat

segédkeznek. A Bercsényi Kishajós
Társaság a Taslár Henrik Vitorlás
Menedéket is folyamatosan fejleszti,
szépíti környezetét. Köszönet a mun-
kájukért! 
Van még egyesület, aminek a mű-
ködése eltér a többitől, csak a kritikai
észrevételekkel bombázza a hivatalt,
mindenféle szakértői vélemény nél-
kül szeretne természetvédelmi terü-
letet létrehozni, pedig tisztában van-
nak a folyamatban levő vagyonmeg-
osztással, ami Balatonkenesével fo-
lyik. Ha egyet is értenénk kéréseik-
kel, akkor is szakértői vélemények
sora kellene ennek a megvalósítá-
sára. Kérésük olyan érzést kelt, hogy
mi ide építkeztünk, de más ne jöjjön
ide, gyorsan korlátozzuk valahogy a
fennmaradó szabad területet. Az szá-
mukra nem annyira zavaró, hogy
megoldatlan annak a több hektáros
vízparti területnek hozzáférése, ami
közpark besorolású, tehát csak az
ott lakók tudnak oda bejutni. Az em-
lített terület is biztos karbantartásra
szorulna, de az ott lakók örömmel
gondozzák hiszen így “saját”vízparti
területük van. Na ez ellen nem ka-
kaskodnak, nem érkeznek megoldási
javaslatok. Ezek az emberek védik
nagyon a balesetveszélyes fákat, és
mindenfajta tájékozódást mellőzve
vagdalkoznak, mintha ezeknek a ve-
szélyforrásoknak a megszüntetése
bűn lenne. Jól látható, hogy ezektől
az emberektől nem fejlődne a tele-
pülésünk, ha lenne érdekérvényesítő
erejük. 

Jó úton járunk
Megkérdeztük Rozs Péter alpolgármestert
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– Mit vár a 2017 es évtől?  
– Bízunk a beadott pályázataink po-
zitív elbírálásában. Pályázati pénz-
ből szeretnénk a Bercsényi strandot
fejleszteni, a Lidó Strandon a vizes -
blokkot részben átépíteni, felújítani.
Terveink között szerepel az útépítés,
Bercsényi strandon szörf és supe szi-
get kiépítése, Gumirándli strandon

lidós öböl kialakítása, és nyárra egy
elektromos kisbusz forgalomba he-
lyezése (strand járat és egyéb taxi
szolgáltatásokkal kiegészítve) kísér-
leti jelleggel. A napfény ABC is kinyit
a nyáron, amire ugyan önkormány-
zatunknak nem volt ráhatása, de
fontos számunkra, hogy színvonalas
üzlet működjön a településen. Újabb

templommal lesz gazdagabb Aka-
rattya a Református egyház jóvol-
tából, mely célzott támogatás kere-
tében valósíthatja meg projektjét a
következő évben. Úgy érzem, hogy
szuper év előtt állunk és a közmeg-
hallgatáson már a megvalósult
eredményeinkről számolhatunk be
Önöknek.

– Hogyan döntöttek a legmodernebb
közvilágítás mellett?
– Balatonakarattya az első település
az M7-en Budapest felől érkező utazó
számára, első találkozási pont a Ba-
latonnal. A képviselő-testületünk  ki-
emelt feladatnak érzi, hogy az ál-
landó lakosoknak és az itt tartózkodó
nyaralóknak minőségi közszolgálta-
tást nyújtson, melynek egyik fontos
eleme a modern közvilágítás. Éppen
ezért döntöttünk úgy tavaly, hogy
részben belügyminisztériumi és ön-
kormányzati forrásokból finanszí-
rozva korszerűsítjük a település köz-
világítását.
– Miért az E.ON?
– A közbeszerzési eljárás során az
E.ON csoportba tartozó E.ON Ener-
giakereskedelmi Kft-től kaptuk a szá-
munkra legkedvezőbb ajánlatot, vál-
lalkozói díjban, műszaki tartalomban
és vállalási határidőben egyaránt.  A
közbeszerzés lezárásaként, így velük
kötöttünk szerződést a projekt ter-
vezésére, kivitelezésére és a korsze-
rűsített, közvilágítási irányítási rend-

szert is magában foglaló üzemelte-
tésre is.
– Milyen volt az együttműködés?
– A projekt tervezésének és kivitele-
zésének nettó értéke 126,8 millió Ft
volt. A kivitelezési munkálatok feb-
ruár végén indultak és a korszerű
közvilágítási rendszerünk műszaki
átadására április 19-én kerül sor. El-

mondhatom, hogy a kivitelezés során
az önkormányzat és az E.ON együtt-
müködése nagyon hatékonyan és
gördülékenyen ment, a projekt meg-
valósítása során az E.ON szerződés-
szerűen, megfelelő minőségben tel-
jesített.
– Elégedettek-e az eredménnyel?
– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
az E.ON-nal való együttműködésünk
eredményeként európai szinten is ki-
emelkedő szinvonalú beruházást tud-
hat magáénak településünk, nem
csak korszerűsítettük, hanem min-
tegy 50%-kal bővítettük is a közvilá-
gítási eszközparkunkat, illetve irá-
nyítási és monitoring rendszert is ki-
alakítottunk. Az új közvilágítási
rendszerünk emellett nemcsak kör-
nyezetbarát, energiahatékony, de in-
telligens irányítást is magában fog-
lal, amely alapja lehet további
„Smart” megoldások telepítésének a
településen, úgymint időjárási, kör-
nyezetszennyezési monitoringra
vagy közúti közlekedés adatainak
gyűjtésére.

Európában egyedülálló település szintű
intelligens közvilágítás Balatonakarattyán

A polgármester asszony válaszol
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Ünneplők!
Március 15-e az a nap, amely a magyar történelem leg-

dicsőbb korszakára emlékeztet minden magyar embert
generációkon és határokon átívelően.

A márciusi ifjak dicső tettei mindig büszkeséggel töltik
el szívünket és bátorítanak arra, hogy cselekedjünk ha-
zánkért.

Hetekkel ezelőtt Bánki Attila, mélyen tisztelt nagybá-
tyám - akit, gondolom önöknek nem kell bemutatnom -
azzal a felkéréssel fordult hozzám, hogy mondjak beszé-
det ezen március 15-i ünnepi rendezvényen, amelyet egy-
szerre tartottam megtisztelőnek, ugyanakkor valahol
meglepőnek.

Ahogy akkor fogalmazott, kíváncsiak lennének egy fiatal
véleményére az 1848-49-es eseményekkel kapcsolatban,
kiemelten arra, hogy mit jelenthet ez a szabadságharc
egy mai fiatalnak. A felkérést örömmel elfogadtam, bár
el kell ismernem nehéz feladat elé lettem állítva Attila
bácsi részéről. Két dolog miatt is.

Az első kérdés az volt, hogy mi az, amit ma egy fiatal
üzenhet az idősebb, többet tapasztalt, ugyanakkor más
korokat megélt honfitársainak, mi az, amivel kapcsolat-
ban úgymond mi tudunk - a legnagyobb tisztelet mellett
- üzenetként megfogalmazni, afféle Y generációs kön-
tösben. Ez, el kell ismernem, egyszerre érdekes és valahol
nagyon ijesztő. Aztán rájöttem, hogy nekünk nem fel-
tétlen üzenni kell feléjük, hanem talán csak megértetni
magunkat.

A második igazán nagy kihívás az, hogy egy olyan ese-
ménnyel kapcsolatban kell a gondolataimat megfogal-
mazni, amelyet bátor fiatalok robbantottak ki, és egy
szabadságharccá nőtte ki magát. Ezen események viharát
és örökségét nekem, mai fiatalnak egy olyan generáció
szemüvegén keresztül kell vizsgálni, amely korosztály
nem tapasztalt a saját bőrén országos forradalmat, há-
borút, hazánkat közvetlenül érintő nemzetközi konflik-
tust, ami rengeteg önfeláldozást, bátorságot és minden
határon átívelő hazaszeretett követelt volna meg.

Mi az az örökség, hagyaték, mi az, amit tanulhatunk a
márciusi ifjaktól, a fiatal magyar honvédektől és minden
olyan, akkor az én korosztályomba tartozó férfitől és
nőtől, aki a szabadságharcban kivette a részét és ezt ho-

gyan lehet átformálni használható üzenetté a korosz-
tályom számára, úgy, hogy ez más korosztálynak is ért-
hető, és ami még fontosabb, megérthető legyen. 

Erre talán úgy lehet kísérletet tenni, hogy bár nehezen,
de igyekszem párhuzamot vonni az akkori fiatalok és
köztünk, mai „elveszett generációsok” között. 

A helyzetet tovább gondolva, sok szempontból vizsgálva
rájöttem, hogy igenis megvannak a mi generációnk ki-
hívásai, csataterei. Ezen csataterek már nem a mezőkön,
dombokon, várakban lelhetőek fel, hanem a munkahe-
lyeken, otthon a családban, baráti kapcsolatokban. A
világ változik és nekünk, a mai fiataloknak a legnagyobb
ellenségünk, zsarnokunk a kötelékek elvesztése és az
egymás iránti közöny kialakulása. A kötelékek a bará-
tokkal, rokonokkal és nemzettársainkkal. A világunk
annyira felgyorsult, annyira másként és erősen igénybe
veszi az embert, hogy sokszor nem tud ezen igen is
fontos emberekre időt és energiát fordítani. Ehelyett
idejét nem egyszer inkább olyan munkának szenteli, ahol
annak eredményét nem is mindig látja, ahol elképzeléseit,
újító szándékait nehezen vagy szinte egyáltalán nem
tudja végigvinni.

Ezeket napi szinten tapasztalja a mi korosztályunk,
mind a nők, mind pedig a férfiak. Napi csatáink megví-
vása mellett sokszor fásultan szembesülünk azzal, hogy
ez a harc életünknek csak egy része. A karrier mellett
ott a párkapcsolat, házasság, családtervezés, barátok, ro-
konok. Az ember energiája véges és sajnos valahol meg

Bánki Balázs ünnepi beszéde március 15-én
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kell húzni a vonalat. Ezáltal pedig a már említett kötelé-
kek meggyengülnek, számtalan alkalommal elvesznek.
A gyökértelen emberekre pedig jellemző, nem éreznek
magukban kellő inspirációt, hogy változtassanak sorsuk
menetén, lassacskán már belefásulnak az életükbe és
abba a borzasztóan kegyetlen felismerésbe, hogy hiába
próbálkoznak, de ezen nem tudnak változtatni.

Talán már egy párhuzamot találtam is. A változásokat
akaró, a mindennapokban küzdő és jó szándékú, de a vál-
tozásért tenni vagy nem merő, vagy sajnos egyedül félő
emberek tömegét. Ezen emberek bár a technika által bár-
hol együtt lehetnek, mégis csak napról napra távolodnak
egymástól.

Elkezdek jobban figyelni, tájékozódni, beszélgetni a kol-
legáimmal és erőt venni magamon, hogy bár nehéz mun-
kanap volt, de egy rendezvényre még elmegyek, egy tár-
sasággal még találkozom. Röviden fogalmazva jobban
kinyitom a szemem és merek még egyet lépni. 

És amikor ilyen döntéseket hozok, sosem csalódok. Hi-
szen olyan emberekkel találkozom ezáltal akik: borzasz-
tóan inspirálóak, elképzelésük van az életről, tudják azt,
hogy ha másokon segítenek, azzal ők is nyernek és, hogy
mindig megéri küzdeni, nem egyszer csak fanatizmusból,
de hasznos cél érdekében. Ők fiatal vállalkozók, projekt-
vezetők, sportolók, start upperek, idealista politikus je-
löltek, jogászok, közgazdászok, informatikusok. Ebben
a szűk körben az az érzésem, mintha az előzőtől egy tel-
jesen más világba csöppentem volna. 

Mi az, amiben ezek az emberek mások? Az az elméletem
megbukott, hogy ők csak a tevékenységeiknek szentelik
életüket, hisz munka mellett ezen emberek között éppen

úgy felbukkannak kezdő családanyák és családapák, aho-
gyan férjek és feleségek. Mi a titkuk? Miben mások ők?
Miért olyan néha az ember érzése, mintha két külön or-
szágban volna, holott sokszor csak városon belül mozdult
1-1 kerületet.

Talán a válasz az lehet, hogy mi magyarok - sok esetben
történelmi okokból kifolyólag - számos pozitív és nagy-
szerű tulajdonságunk mellett, még az elmúlt időszakok
pozitív társadalmi és gazdasági változásai ellenére is haj-
lamosak vagyunk kisebbnek érezni magunkat a kihívá-
sainknál és sokszor magát a kihívást is problémának te-
kintjük, nem pedig lehetőségeket magában rejtő feladat-
nak. De az előbb említett második csoport más, ők el-
kezdték az új utakat járni és elkezdtek másként tekinteni
a kihívásokra. És arra is rájöttek, hogy ha tehetséges és
inspiráló emberek (ami minden emberben ott lehet, csak
felfogás kérdése) összedolgoznak, az nem csak nekik
hasznos, de a környezetükre is pozitív hatással lehet,
példát mutatva azoknak, akik még az első csoportba tar-
toznak. 

Ők lehetnek a mi korosztályunk márciusi ifjúi. 
Tehát igenis létezik egy erős és bátor fiatal közeg az or-

szágban, amely forradalmat indíthat el és kérem, ezt ne
politikai forradalomnak tekintsék, hanem annak a for-
radalomnak, amely a mai fiatal emberekben a saját élet-
ükhöz és saját kihívásaikhoz köthető hozzáállást refor-
málhatják meg. Ha valaki ezen az úton kezd el járni,
igen is új szövetségesekre, társakra, barátokra lelhet,
akikkel együtt már felveheti a harcot a mi generációnk
zsarnokával, a gyökértelenséggel és a közönnyel. Ha ezt
a csatát képesek leszünk megvívni először magunkkal
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majd barátainkkal, azt igenis látni fogja mindenki és
nem csak látni, hanem talán elismerni és támogatni is.
Ezáltal a fiatalok ismét egy véleményformáló és hazá-
jukban érvényesülni akaró közösségé válhatnak, amely
együtt tud működni nemzetünk más korosztályaival. És
ebbe a csatába tényleg csak a közöny az igazi ellenfél és
ő nem fog tudni máshonnan segítséget kérni, hogy belső
lelki forradalmunkat leverje.

Összegezve talán a fő üzenet és örökség az lehet, hogyha
a fiatalok mernek összefogni valamely közös célért és
nemcsak valami ellen, akkor igenis el tudják nyerni a
nemzetük más korosztályának elismerését, tiszteletét,
szövetségét és mindig jobb és jobb irányba terelhetik
szeretett nemzetünk.

Ha a nemrégiben Oscar-díjjal is elismert rövidfilmben
az iskolás gyerekek képesek voltak szembe menni egy
általuk nem helyeselt filozófiát megtestesítő tanár ellen
és ügyüket sikerre vitték a közönség elismerését kiváltva,
ha az idősebb generációktól halljuk a bátor tetteket kö-
vetelő történeteket az ő harcaikról, akkor nekünk mostani
20-asoknak fel van adva a lecke „mi megtettük amit kell,
most ti jöttök”. 

És bár vannak, akik úgy látják, hogy megoldást már
nem a hazájukban tudnak találni, de bőven maradtak

még itt, akik visszaválaszolhatnak, „vettük a lapot, akkor
jövünk”.

A feltételek ehhez javulnak, látható országunk vezető-
inek segítő szándéka, de igenis el kell kezdenünk mindig
ott lenni és jelezni, hogy mi az, amit még lehetne finoman
hangolni. Én hiszem, hogy mi Y-osok értő fülekre talá-
lunk, és ha eljön az idő, megalkothatjuk a „mi 12 pon-
tunkat”.

Tisztelet az akkori fiatal hősöknek, katonáknak és min-
den fiatalnak, aki kivette a részét, mert hitt egy más,
jobb jövőben. Igenis mi mai fiatalok megértjük az ő ál-
dozataik súlyát, még ha azt nem is hangoztatjuk.

A mérce magas, ha más csatatereken is, de nekünk ké-
pesnek kell lennünk megfelelni saját korunk kihívásai-
nak.

Köszönöm a felkérést, hogy gondolataimat megoszt-
hattam az önök nagyon kedves és tiszteletreméltó kö-
zössége előtt, ezen a nemes ünnepen. Kívánok minden-
kinek méltó és tiszteletteljes megemlékezést, valamint
az élet minden területére sok sikert és boldogságot!

Váljék valóra a 12 pont bevezető gondolata: Legyen
béke, szabadság és egyetértés.

Bánki Balázs
Balatonakarattya, 2017.03.15.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

2017. JANUÁR 25. 

1./ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló be-
számolót elfogadja.

2./ ELŐTERJESZTÉS A KÖZSÉG 2017. ÉVRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI

PROJEKTJEIRŐL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyetért a Településfejlesztési Bizottság 2/2017.
(I.18.) számú határozatában foglaltakkal.
A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében a fel-
halmozási kiadások között forrást különít el az önkor-
mányzati utak szilárd burkolatának felújítására.

A képviselő-testület a felújítandó utak kiválasztásánál
az alábbi szempontokat veszi fegyelembe különösen: 
• az állandó lakosok számát, 
• átmenő forgalom nagyságát, 
• a gerinc- illetve gyűjtő utak szerepét, 
• a földrajzi adottságokból eredő hátrányokat, 
• az idegenforgalmi szempontokat 
• a nagy számú esetleges vendéglétszámot, 
• az adóbevételeket teremtő szállásadók számát.
A képviselő-testület javasolja rendelet előkészítését helyi
közutak létesítése, korszerűsítése, karbantartása és üzemel-
tetése tárgyában, mely térjen ki az ingatlantulajdonosok
útépítési együttműködésére.
A képviselő-testület kéri a már meglévő önkormányzati
utak felújítására vagy építésére vonatkozó rendelkezésre
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álló tervdokumentációk szakemberrel történő felülvizs-
gálatát és a tervek aktualizálását. 

PÁLYÁZATI ÖNERŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyetért a Településfejlesztési Bizottság 3/2017.
(I.18.) számú határozatában foglaltakkal.
A képviselő-testület a vidéki térségek kisméretű infrastruk-
túrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, a
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak ke-
zeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-
és munkagépek beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázati kiírásra benyújtott pályázatokban szereplő önerő
mértékét a 2017. évi költségvetési rendeletébe biztosítja.
Az önkormányzati tartalék összegét ezen pályázatok
megvalósulásához szükséges mértékben megemeli.

TELEPÜLÉSKÖZPONT KIALAKÍTÁSÁRÓL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyetért a Településfejlesztési Bizottság 4/2017.
(I.18.) számú határozatában foglaltakkal.
• A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
lévő úgynevezett ÉT-GÉP, Orvosi rendelő (HRSZ: 2359/4,
2359/3) ingatlanokon és azokat környező közterületeken
tervezett településközpont megvalósítása érdekében in-
tézkedéseket fogad el, az alábbiak szerint:
A képviselő-testület, a településközpontba tervezett épület
lehetséges funkcióit az alábbiakban határozza meg:
a.) Hivatali kirendeltség részére igazgatási feladatok el-
látására ügyfélbarát helyiségek kialakítása.
b.) Közösségi tér kialakítása a közművelődési tevékenység
feladatának ellátására. 
c.) Közösségi célú informatikai eszközökkel ellátott he-
lyiség kialakítása úgynevezett „teleház” létrehozására, az
információs társadalom helyi megvalósulása érdekében.
d.) Reprezentációs alkalmak, házasságkötések méltó meg-
tartásának céljából díszterem kialakítása, megfelelő be-
fogadó képességgel.
e.) Az egységes épületben a meglévő jelenlegi közegész-
ségügyi funkciók magasabb szinten történő ellátása ér-
dekében védőnői helyiség, egészségügyi alapellátás infra -
strukturális fejlesztése keretében fogorvosi tevékenység
ellátására szolgáló helyiség kialakítása.
f.) Közszolgáltatási tevékenység ellátására helyiségek ki-
alakítása.

g.) Településközpont területén a kistérségi piac kialakí-
tását.
• A képviselő-testület a kialakítandó épület funkciói és

kapacitásának meghatározása után kéri látványtervek
bekérésével tervező kiválasztását a központ megvalósí-
tásához.

• A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy a tele-
pülésközpont megvalósításához a lehetséges pályázati
források felkutatására alkalmas és megfelelő referen-
ciával rendelkező pályázatíró kiválasztását megbízását
készítse elő.

KISFALUDY SÉTÁNY FEJLESZTÉSÉRŐL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyetért a Településfejlesztési Bizottság
5/2017.(I.18.) számú határozatában foglaltakkal.
• A képviselő-testület a Kisfaludy sétány idegenforgalmi

látványossághoz csatlakozó funkciókat az alábbiak sze-
rint határozza meg és kívánja megvalósítani: 

• kerékpárút, futópálya, kávézó kilátó, felvonó, mely a
sétányt a parti területekkel köti össze.  

• A képviselő-testület a funkciók megvalósítása érdeké-
ben, pályázati lehetőségeket kíván igénybe venni.

• A képviselő-testület a Kisfaludy sétányon megvalósuló
szilárd burkolatú út valamint, az ahhoz kapcsolódó ke-
rékpárút, gyalogos út, vízelvezető árok, egyéb szükséges
műtárgyak megépítését határozza el, melynek előké-
szítését kéri.

• A képviselő-testület a Kisfaludy sétányon futópályát kí-
ván megvalósítani, melynek kéri az előkészítését.

• A képviselő-testület a településrendezési eszközeinek
módosításakor döntést hozott kötött pályás felvonó ki-
alakításáról, mely az úgynevezett magas partot köti
össze a Lidó strand környéki közterülettel. Ezzel kap-
csolatban a képviselő-testület javasolja a MÁV területek
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igénybe vételének feltételeiről tárgyalások megkezdését,
beleértve egy megépítendő kávéház megvalósításának
lehetőségét is.

TASLÁR HENRIK VITORLÁS MENEDÉK FENNMARADÁSA

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyetért a Településfejlesztési Bizottság 6/2017.
(I.18.) számú határozatában foglaltakkal.
A képviselő-testület a Bercsényi strandon megvalósult
Taslár Henrik Vitorlás Menedék fennmaradása érdekében
a 2017. évi költségvetési rendeletében, forrást biztosít a
működéshez szükséges tervezési és egyéb költségek biz-
tosításához, a különböző hatósági engedélyek beszerzé-
séhez, amennyiben érvényes bérleti szerződéssel rendel-
kezünk. 

SZÉPKILÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRÓL,
BŐVÍTÉSÉRŐL

A képviselő-testület egyetért a Településfejlesztési Bizott-
ság 7/2017.(I.18.) számú határozatban foglaltakkal.
A képviselő-testület elhatározza a Balatonakarattya, Rá-
kóczi út 6. sz. (2922 hrsz-ú) ingatlanon álló Szépkilátás
Bisztró meglevő látványtervek szerinti tetőtér beépítéssel
történő bővítését, épületgépészeti korszerűsítését és aka-
dálymentesítését. A képviselő-testület a lehetséges pá-
lyázati források igénybe vételét és a megfelelő referenci-
ával rendelkező pályázatíró kiválasztását kéri a megva-
lósításhoz.
3./A KÖZFOGLALKOZTATÁS 2016. ÉVI TAPASZTALATAI, JAVASLAT

A 2017. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁS SZERVEZÉSÉRE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót és a 2017. évre vonatkozó javaslatokat elfo-
gadja.

2017. FEBRUÁR 15.

1./ A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLÁK KÖRZETHATÁR

TERVEZETÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja, hogy Balatonakarattya Község iskola
felvételi körzethatára a Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8174 Ba-
latonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.).

2./ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 AZONOSÍTÓ JELŰ „CSATLAKOZTA-
TÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS

KITERJESZTÉSÉHEZ” CÍMŰ FELHÍVÁS ALAPJÁN TÁMOGATÁSI KÉRELEM

BENYÚJTÁSÁHOZ.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a közös hivatal székhelyének fel-
adatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖ-
FOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási ké-
relmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja. 

3./ FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE.
• Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a fogászati alapellátási feladatra 2017. február
13. napjától határozatlan időre szerződést köt az Er-
Dent 3000 Kft-vel (székhelye: 9700 Szombathely, Dol-
gozók útja 85., képviselő: Dr. Gyürüs Ervin ügyvezető.)

• A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására. 

4./ BEÉRKEZETT TÁMOGATÁSI KÉRELMEK MEGTÁRGYALÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Balatonkenesei Pilinszky János Iskola részére
az iskola bútorzatának korszerűsítését 50 000,- Ft összeg-
gel támogatja.

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Rozs Péter alpolgármestert, hogy
a Balatonkenesei Pilinszky János Iskola farsangi rendez-
vényére 3 db Bluetoooh hangszóró és 4 db Smart Watch
óra tombolatárgyat vásároljon, mely felajánlás összértéke
nem haladhatja meg az 55 000,- Ft-ot.
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Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Veszprém a kereszténység Alapítványát 10 000,-
Ft összeggel támogatja, mely összeget Dr. Horváth Balázs
szobor emlékének állítására használnak fel. 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kovászna megye Kommandó település általá-
nos iskolájának újjáépítését 10 000,- Ft összeggel tá-
mogatja.
A támogatás összege a Magyar Államkincstár által veze-
tett számlaszámra: 10048005-00319119-00000093 utal-
ható.

5./ BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEMZETI VA-
GYONÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 
• A képviselő-testület elhatározza a Balatonakarattya

nemzeti vagyonáról szóló 12/2015. (VIII.17.) önkor-
mányzati rendelet módosítását.

• Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e.) pontja ér-
telmében: A helyi önkormányzat a helyi közügyek in-
tézése körében törvény keretei között gyakorolja az ön-
kormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost meg-
illető jogokat.

• Balatonakarattya Község Önkormányzata az Alaptör-
vény 2. pontban idézett jogát a helyi közügyek intézését
nem képes törvényes módon gyakorolni, mivel a fela -
datellátást szolgáló vagyontárgyainak nem tulajdo-
nosa.
A jogszabályok szerint a helyi önkormányzáshoz való
jog nem más, mint a helyi közügyek önálló intézésének
joga:
Az Mötv.: 2. §  (2) értelmében a helyi önkormányzás a
helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű
nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi
közakaratot. Az Mötv 3.§ (1) értelmében: A helyi ön-
kormányzás joga a települések (települési önkormány-
zatok) és a megyék (területi önkormányzatok) válasz-
tópolgárainak közösségét illeti meg.
Az Mötv 4.§ alapján: A helyi közügyek alapvetően a la-
kosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint
a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttmű-
ködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek meg-
teremtéséhez kapcsolódnak.
Az Mötv 5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített fel-

adat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybí-
rósági és bírósági védelemben részesül.

• A 3. pontban rögzítettek figyelembe vételével a képvi-
selő-testület kéri a 12/2015 (VIII.17) önkormányzati
rendelet módosítását annak megfelelően, hogy az ön-
kormányzati törzsvagyon elemei - ingatlanok tekinte-
tében - a jogszabályi keretek között tételesen szerepel-
jenek a rendeletben. A képviselő-testület kéri felsorolá-
sát a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomké-
pes vagyontárgyaknak külön mellékletben.

6./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS-
SAL TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK, LEZÁRÓ HATÁROZATAINAK MEG-
HOZATALA. 
• Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a 108/2016. (VII.27.) önkormányzati határoza-
tában, valamint annak módosításáról szóló 143/2016.
(IX.14.) önkormányzati határozatában döntött a tele-
pülésrendezési eszközeinek módosításáról - egyszerű-
sített eljárás keretében - a határozatok melléklete sze-
rinti tervezési programmal.



2017. március–áprilisÖNKORMÁNYZAT

10

• A képviselő-testület a partnerségi együttműködés sza-
bályairól szóló 20/2015. (XII.28.) rendelete (továbbiak-
ban: Rendelet) alapján a beérkezett véleményeket meg-
ismerte.

• A képviselő-testület megállapítja, hogy egy vélemény,
észrevétel érkezett 2017. február 14. napjáig. A dr. Dsu-
pin Mónika 2016. december 9-én kelt, elektronikus
úton 2016. december 9. napján érkezett dokumentu-
mában foglaltakkal kapcsolatban a képviselő-testület
az alábbi döntést hozza:

• A képviselő-testület dr. Dsupin Mónika által megfogal-
mazott észrevételekkel részben egyetért, azokat köszö-
nettel veszi, de nem építi bele a településrendezési esz-
közök módosításának jelen eljárásába. A dr. Dsupin
Mónika által megfogalmazott észrevételeket, vélemé-
nyeket a képviselő-testület a közeljövőben megindítandó
átfogó, a település egészét érintő önálló településren-
dezési eszközeinek megalkotási folyamatában veszi fi-
gyelembe.

• A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

• Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 108/2016. (VII.27.) önkormányzati határozat-
ban valamint annak módosításáról szóló 143/2016.

(IX.14) önkormányzati határozatában döntött a tele-
pülésrendezési eszközeinek módosításáról - egyszerű-
sített eljárás keretében - a határozatok melléklete sze-
rinti tervezési programmal.

• A településrendezési eszközök módosítása az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. ren-
delet szerinti az ún. egyszerűsített eljárással került
egyeztetésre. A véleményezési eljárás során a vélemé-
nyezők nem emeltek kifogást a tervezett módosításokkal
szemben. A véleményezők közül az állami főépítész
tett észrevételeket, amelyekkel a képviselő-testület egye-
tértett és kéri, hogy figyelembevételre kerüljenek a ter-
vezés során. 

• Mivel kifogással élő véleményező nem volt, ennélfogva
az eltérő vélemények tisztázására szolgáló egyeztető
tárgyalás összehívására nem volt szükség

• A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a 108/2016. (VII.27.) önkormányzati
határozatban valamint annak módosításáról szóló
143/2016. (IX.14.) önkormányzati határozatában elha-
tározott településrendezési eszközök módosításának vár-
ható környezeti hatásait a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
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2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembe
vételével nem ítéli jelentősnek, ezért nem tartja szüksé-
gesnek környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti
értékelés készítését.
A településrendezési eszközök módosításának vélemé-
nyezése során a véleményező államigazgatási szervek
véleménye megegyezett a képviselő-testület véleményével. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

• Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 108/2016 (VII.27) önkormányzati határozatban
valamint annak módosításáról szóló 143/2016. (IX.14)
önkormányzati határozatában döntött a településren-
dezési eszközeinek módosításáról - egyszerűsített eljárás
keretében - a határozatok melléklete szerinti tervezési
programmal.

• A képviselő-testület a partnerségi együttműködés sza-
bályairól szóló 20/2015 (XII.28) önkormányzati rende-
lete alapján beérkezett véleményekkel, javaslatokkal
kapcsolatban döntését meghozta.

• A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
38. § alapján lefolytatott véleményezési eljárást a kép-
viselő-testület lezártnak nyilvánítja.

• A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kép-
viselő-testületi döntéseknek megfelelően a végső szak-
mai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció
elkészítéséről és a végső szakmai vélemény megkérésére
történő benyújtásáról intézkedjen.

2017. MÁRCIUS 30.

1./ BESZÁMOLÓ A CIVIL SZERVEZTEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a civil szervezetek tevékenységéről szóló beszámo-
lót elfogadja. 
2./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét
megalkotta.
3./ JAVASLAT A POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTER SZABADSÁ-
GOLÁSI ÜTEMTERVÉRE.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta és elfogadta Matolcsy Gyöngyi pol-
gármester és Rozs Péter alpolgármester 2017. évi sza-
badság ütemezését.

4./ JAVASLAT BALATONAKARATTYA KÖZSÉG 2017. ÉVI RENDEZ-
VÉNY TERVÉRE. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2017. évi rendezvénytervet elfogadta.

5./ LANTOS ANDRÁS JÓZSEF FÖLDHASZNÁLATI JOG BEJEGYZÉSÉRE

IRÁNYULÓ KÉRELME.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Lantos András József megbízásából és nevében el-
járva dr. Varjúné dr. Kormos Klára ügyvéd kérelmét - a
Balatonkenese 3628/2 hrsz-ú ingatlanon a kérelmező
tulajdonában lévő felépítmény önálló ingatlanként való
bejegyzéséhez – tulajdonosi döntési jogosultság hiányá-
ban elutasítja.

6./ PARTALJA TÁJVÉDŐ EGYLET JAVASLATÁRÓL HELYI JELENTŐ-
SÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megismerte a Balatonakarattya Partalja Tájvédő
Egylet (továbbiakban: Egylet) 2017.01.13-án érkezett in-
dítványát a helyi jelentőségű természetvédelmi területté
nyilvánításról. A képviselő-testület az Egylet indítványá-
val nem ért egyet, az indítványt elutasítja.
7./ GUMIRÁDLI STRANDON (3499/6 HRSZ.) LÉVŐ BÜFÉ ÜZEMEL-
TETÉSÉRE PÁLYÁZAT KIÍRÁSA. 
1.) Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-
testülete (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.) nyilvá-
nos pályázati felhívást tesz közzé a Balatonakarattya
3499/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő büfé és illemhely helysé-
gek hasznosítására, bérbeadására.
2.) Az üzemeltetés 2017. június 15-től 2019. december
31-éig tart, mely időszak Balatonakarattya Község Ön-
kormányzat képviselő-testületének külön döntésével meg-
hosszabbítható. A bérleti díjon felül a pályázót terheli
az üzemeltetéssel kapcsolatos minden költség, beleértve
a rezsi költségeket is. A pályázatnak részét kell, hogy ké-
pezze az illemhely és büfé épületek építési előírások sze-
rinti megfelelő elhelyezése, amennyiben szükséges áthe-
lyezése, átépítése. 
3.) A pályázó csak természetes személy vagy a nemzeti
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vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja
szerinti átlátható szervezettel lehet. 
A pályázónak a szerződésben vállalnia kell, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszá-
molási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket
teljesíti,
b) az átengedett helységeket a szerződési előírásoknak
és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatá-
rozott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként -
kizárólag természetes személyek vagy átlátható szerve-
zetek vesznek részt.
Balatonakarattya Község Önkormányzata a szerződést
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja,
ha a pályázó vagy bármely - a vele közvetlen vagy közve-
tett módon jogviszonyban álló harmadik fél - a szerződés
megkötését követően beállott körülmény folytán már
nem minősül átlátható szervezetnek.  
4.) A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során
pályázott egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily
módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítheti
5.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: A pályá-
zatokat személyesen lehet benyújtani a 8172 Balaton-
akarattya, Iskola utca 7. szám alatti hivatali helységbe
ügyfélfogadási időben 2017. április 18-ig zárt borítékban.
A borítékra a „Pályázat büfé és illemhely üzemeltetésre”
szöveget kell rávezetni.
6.) Borítékbontás helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola
u. 7., ideje 2017. április 21. 11 óra.   
Eredményhirdetés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola
u. 7., ideje: 2017. április 24. 11 óra.
7.) A képviselő-testület az összességében kedvezőbb aján-
latot tevő pályázót nyilvánítja győztesnek.

8.) Szerződéskötés határideje: 2017. május 30.
9.) További információk elérésének lehetősége: Lukács
Tamásné kirendeltség-vezető
8./ BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET EGYÜTT-
MŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL DÖNTÉS.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületbe be
kíván lépni. Az egyesületi tagdíj összege: 40 000,- Ft/év. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására. 

9./ A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSRŐL SZÓLÓ

8/2014.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közterület-használatról szóló rendeletet módosította.
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Ebben az évben költségvetésünket már két teljes év ta-
pasztalatai alapján tudtuk tervezni, ami nagyban segítette
munkánkat a kiadásoknak a valós igényekhez igazítását
és a bevételeknek a tényleges adatok alapján álló terve-
zését. 

A bevételi oldalon a Magyar Államkincstár által közölt
központi költségvetési támogatásokat és a sajt bevétele-
inket, valamint a pályázat alapján elnyert támogatás
összegét szerepeltettük.

Tárgyévi bevételek főösszege:  . . . . . . .460 566 620 Ft
• működési támogatások  . . . . . . . . . . .90 908 000 Ft
• helyi adók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 836 000 Ft
• átvett pénzeszköz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 000 Ft
• működési bevételek  . . . . . . . . . . . . . .45 012 620 Ft
• finanszírozási bevételek*  . . . . . . . . .177 330 000 Ft
• irányító szervi támogatás . . . . . . . . . .30 000 000 Ft

*Azonos az előző évi maradvány összegével. (Ebben van
a közvilágítási pályázaton elnyert állami támogatás:
136 218 930 Ft értékben.)

A működési támogatások ez évben mintegy 4 millió Ft-
tal növekedtek, amivel a közalkalmazottak kötelező bér-
emelését kívánta támogatni a kormány. Az 5 fő közfog-
lalkoztatott és a 17 fő közalkalmazott (ebből 4 fő az óvo-
dai) béremelésére fordított összegre fedezetet nyújt a
fent említett növekmény, valamint az, hogy a bérjárulé-
kok összege 27%-ról 22%-ra csökkent ez évben. 
A helyi adókon belül a vagyoni típusú adók (építményadó,
telekadó) esetében jelenleg csak a tavalyi év tényadatait
vettük számításba, minimális korrekcióval. A többi helyi
adónem tekintetében is a 2016. évi teljesítési adatokkal
számoltunk.
A strandbevételeknél a Bercsényi és a Lido strandokra a
tavalyi bevételeknél magasabb bevételekre számítunk a
várható felújítási munkák eredményeként, árváltoztatás
nélkül is. 
A strandok felújítására összesen 70 millió Ft-ra pályáz-
tunk – legújabb értesüléseink szerint sikeresen.

A szolgáltatási bevételeknél az üzletek, közterületek bér-
beadásából származó bevételek szerepelnek a tavalyi té-
nyadat alapján. Ezen a területen kismértékű díjemelést
fogunk megvalósítani.
Működési bevételeinket jelentősen növelhetnénk a stran-
doknál legalább hétvégeken bevezetendő parkolási dí-
jakkal, valamint a falugondnokság szolgáltatási tevé-
kenységeinek beindításával (pl. lakossági zöldhulladék
saját zsákos begyűjtése, kisgép és szerszámkölcsönzés,
útfelújítás és fuvarozás saját eszközökkel, zöldhulladék
feldolgozás beindítása, a munkaerő tervszerű kihaszná-
lása stb.). Az általunk befizetett ÁFA éves összegét nagy-
mértékben csökkentené a saját szolgáltatásaink után
visszaigényelhető ÁFA érték.

A kiadási oldalon a múlt év tényadatai és a szakterüle-
tekkel történt egyeztetés alapján történt az egyes tételek
meghatározása.
Tekintettel az előző évben tett, az idei évre áthúzódó
mintegy 43 millió Ft kötelezettség vállalásokra, a költ-
ségoldalon jelentősen alacsonyabb összegeket kellett be-
tervezni a dologi, és az egyéb működési kiadások terüle-
tén, valamint alacsonyabb tartalékkal indíthatunk ebben
az évben, ami takarékosságra kellene, hogy ösztönözzön
minden felelős tisztségviselőt.

Tárgyévi kiadások főösszege:  . . . . . . .460 566 620 Ft
• személyi juttatások . . . . . . . . . . . . . . .65 348 800 Ft
• járulékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 376 736 Ft
• dologi kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 897 084 Ft 
• ellátottak pénzbeli juttatásai  . . . . . . . .7 060 000 Ft
• egyéb működési kiadások . . . . . . . . . .20 000 000 Ft
• tartalék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000 Ft
• beruházási kiadások  . . . . . . . . . . . . .173 102 000 Ft 
• felújítási kiadások . . . . . . . . . . . . . . . .42 782 000 Ft 
• finanszírozási kiadások*  . . . . . . . . . .30 000 000 Ft

*Óvoda összes költségét tartalmazza

A személyi kiadások és járulékok tartalmazzák a bér-
emelések kihatását minden területen. A dologi kiadásokat

Balatonakarattya 2017. év költségvetése



takarékosan terveztük, mivel nem várhatók idén olyan
külső szolgáltatások, amelyek tavaly felmerültek (pl. vi-
harkárok, Gumirádli strand és műfüves pálya földmunkái
stb.)
Az ellátottak támogatására idén is jelentős összeg jut,
még „ karácsonyi” juttatásra is. 
A civil szervezeteket és a kultúrát a tavalyi szinten tá-
mogatjuk. 
A beruházások tétele tartalmazza a közvilágítás teljes
összegét, valamint a benyújtott eszközbeszerzési pályázat
tervezett önrészét. 
A felújítások részben az áthúzódott múlt évi tételeket,
részben pedig egy újabb utca szilárd burkolatúvá tételé-
nek költségét tartalmazza. 

Az elfogadott költségvetés stabil likviditást és újabb rend-
kívül nagy beruházásokat biztosít községünknek. Ameny-
nyiben megkapjuk a pályázati pénzeket, módosítani tud-
juk terveinket még kedvezőbb irányba. 
                                                                   BÁNKI ATTILA
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Balatonakarattya életében fontos beruházás történik:
megújul a teljes közvilágítás, minden oszlopra kerül új
típusú un. smart (okos) LED lámpatest. Díszkivilágítást
kapott a templom, az Állomás tér és a Rákóczi park. A
fejlesztést az tette külön lehetővé, hogy teljes mértékben
független a Kenesével folyó vagyoni tárgyalásoktól, vagyis
a világítás Akarattyáé! Az új nagyélettartamú energia-
takarékos LED lámpatestek mindegyike külön is szabá-
lyozható, központból ellenőrizhető. Az eddigi lakossági
visszajelzések pozitívak, a mellékelt képek önmagukért
beszélnek.

Megújult Balatonakarattya közvilágítása
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Tavaszi munkák
A település fenntartás megkezdte a tavaszi munkálatokat
a közterületeken. A télen kiszórt csúszásmentesítő anyag
összesöprése a településen géppel és kézzel folyamatos. A
csapadékelvezetők tisztítása mellett a zöldterület aktuális
feladatait is végezzük. A rózsák, levendulák visszametszése
mellett, gyepszellőztetés, tápanyagpótlás is most aktuális.
A faállományunk karbantartása folyamatos, de egyben na-
gyon érzékeny terület. Egy-egy ember hajlamos csak saját
szemszögből nézni a dolgokat, ezért itt is leszögezném,
hogy nem szeretünk fákat kivágni, de egy közösségben
egész más a “veszélyes” szó fogalma. Míg telkünkön, saját
otthonunkban mi vagyunk a felelősek, ezért ha akarjuk,
eldönthetjük, hogy mi jó, mi rossz, vagy veszélyes, ez a
közterületen egész más. Valaki veszélyes fáról tesz beje-
lentést, levele iktatva lesz, szakembernek megmutatjuk a
bejelentett növényt, és az ügy el is dőlt a szakértő vélemé-
nye alapján. Ha nem így járnánk el, akkor gondatlanok
lennénk, és baleset esetén pedig a törvény előtt felelnénk,
mint felelős döntéshozók. Mi gondosak szeretnénk lenni,
ezért ha veszélyes a fa, akkor kivesszük, az őszi fapótlási
akcióban pedig pótoljuk, ahogy eddig is. Megelőző vissza-
vágásokat hajtottunk végre a Bercsényi strand fűzfa során,
mikor is az égbe meredő, lombozatba nem illeszkedő ága-
kat visszavágtuk. Ezzel a rendszeres tavaszi lombkorona
karbantartással megelőzhetők az asszimetrikus ágak ki-
alakulása, megőrizhető a törzs-lomb egyensúly, tehát a fa
sokkal jobban tolerálja vihar esetén a szélsőségeket. A Kis-
faludy sétány hársfái sokkal nehezebb és költségesebb fel-
adatnak bizonyulnak. Ezeket a fákat sajnos nem igazgatták
fejlődésük során, és ez látszik is. A veszélyes, kiszáradt
ágakat már tavaly is visszavágtuk, de ezeknek a fáknak a
lombozatát, ágait, csak kosaras autóval lehet megközelíteni,
ami költséges megoldás, ezért pályázat keretében próbáljuk
egybe kezelni a problémát. A Szépkilátás vadgesztenyefái
is visszavágásra kerültek, ez rendkívül fontos és szükséges

lépés volt, mivel háromszor is bejelentették írásban a ve-
szélyességét és kérték a fák vizsgálatát, mert a leszakadó
száraz faágak kisebb balesetet okoztak a nyár folyamán.
Három szakembert hallgattam meg a helyszínen, ketten a
teljes kivágását kérték, végül a visszavágás mellett dön-
töttem. Kivágni nem szerettem volna, hiszen a vizet még
szállítja és zöldül, de a fa középső része, mely a rugalmas-
ságát tartását adja, az megszűnt, odvasodott, kártevők lak-
ják, viszont gyönyörű oldalhajtásai miatt, véleményem
szerint, ha meg nem is fiatalodik, de kontroll mellett sok
évig fa maradhat a Szépkilátó udvarán. Az őszi faültetési
program keretében ismét lesz lehetőség pótolni közterüle-
teinken a gyümölcsfákat, de kérjük önöket, hogy villany-
vezetékek alá ne ültessenek fákat. A miértjét nem részle-
tezném, elég annyi, hogy nagyon veszélyes.

Fontos még, hogy az új LED utcalámpáink sűrűsödtek,
majdnem minden oszlop kapott lámpát, de néhány helyen
már látszott, hogy a fák lombba borulása után kitakarják
a lámpák fényét. Amennyiben jelzik ezt a problémát, akkor
lombkorona igazítással tudjuk kezelni a növényt. Ezek a
lámpák nagyon szigorú szabványok mellett lettek engedé-
lyezve, a fényszennyezés gyakorlatilag nulla. Ez azt jelenti,
hogy csak a kívánt felületet világítják meg, ez esetben az
úttestet és a járdát. Nem szórja a fényt a telken belülre,
nem világít be a szobába, és nem világítja maga körül a te-
rületet, csak a kívánt szögben. Az eredmény magáért beszél!
Későbbiekben tapasztalható lesz, hogy 23h-04h között 50%-
ra visszavesszük a teljesítményt, ami még így is duplája
lesz a régi állapotnak. A mért eredmények, egy sokkal
egyenletesebb közvilágítás mellett 5X nagyobb fényerősség.
Végezetül azt gondolnám, hogy szeressük a fákat, de gon-
dosan, odafigyelve, és mielőtt véleményt alkotnánk, tájé-
kozódjunk, mert a fák visszavágása szükség esetén, vagy
rendszeresen, teljesen szakszerű és fontos feltétele az egész-
séges és biztonságos közterületnek. ROZS PÉTER

Akarattya QR kódjai
Elkészült Balatonakarattya és a Fürdőtelep Egyesület

QR kódja, melyet okos telefonnal leolvasva az érdeklődők
a megfelelő honlapokra juthatnak el.
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Immáron másodszor került megren-
dezésre a faültetés - ezúttal Zilizen -
azon magyarországi települések rész-
vételével, ahol Rákóczi emlékfa ta-
lálható. Ziliz 390 lakosú község Ede-
lény mellett, Borsod megyében talál-
ható, ahol mintegy 1000 éves tölgy
őrzi Rákóczi emlékét. 

Balatonakarattya önkormányzatát
Ács Gábor, Ránky Emőke és Péter
képviselte egy szép szilfa ültetésével.
Magyarországon - ismereteink sze-
rint - 16 településen van Rákóczi em-
lékfa. Az alapító Hajdú István rom-
hányi tanár úr és a jelenlévő polgár-
mesterek egyetértésével Balatonaka-
rattya önkormányzata 2018 októbe-
rében történő megrendezéssel felvál-

lalta egy „Rákóczi fák ligetének” ki-
alakítását.

Zilizen önkormányzati szemmel is
körülnéztünk, ahol pályázati pénzből
építettek „Értékek házát”, most készül-
nek az önkormányzati hivatal teljes
energiarendszerének korszerűsítésére,
napenergiával táplált hőszivattyús
megoldással. Jelenleg a zöldhulladék
ledarálásával, pelet kazánnal fűtenek. 

A faültetés mellett házigazdáink
egész napos műsoros rendezvénnyel
szórakoztatták a megjelent mintegy
15 falu elöljáróit. A kedves vendég-
látás, a kapott emléklapot ezúton is
köszönjük, reméljük, mi is majd vi-
szonozni fogjuk 2018-ban.

Ács Gábor – Ránky Péter

Rákóczi emlékfák II. országos találkozója Zilizen
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Évet értékeltek a balatonalmádi rendőrök
2017. február 27-én 14 órakor tar-
tották a 2016. év rendőri tevékeny-
séget értékelő állománygyűlést a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányságon.

Dr. Linczmayer László r. alezredes,
kapitányságvezető bűnügyi és köz-
biztonsági adatokkal alátámasztott,
részletes beszámolójában elemezte a
turisztikai időszakban és azon kívül
végrehajtott feladatokat, azok ered-
ményességét, a „látható rendőrség”
hatását a közbiztonságra. Kiemelte,
hogy a települések vezetőitől és la-
kosságától érkező visszajelzések le -
galább olyan fontosak, mint a szak-
mai mutatóknak történő megfelelés. 

A kapitányságvezető tájékoztatója
után a Veszprémi Járási és Nyomozó
Ügyészség vezetője értékelte a ren -
dőrség és ügyészség együttműködé-
sét. Kulmanné dr. Cs. Varga Edit asz-
szony az ügyészség és rendőrség

szakmai szövetsége, a rendőri munka
hatékonyságától függő ügyészi ered-
ményesség hangsúlyozása mellett ki-
emelte az időszerűséget, mint a nyo-
mozó munka lakossági közérzetre
gyakorolt hatását. 

Civil hozzászólóként Balatonfűzfő
polgármestere, Marton Béla köszönte
meg a rendőrök munkáját, a saját és

többi település közösségének jó biz-
tonságérzetéért teljesített, időnként
feszített szolgálatot. 

Az értekezletet Anda György r. ez-
redes, mb. rendőrfőkapitány értéke-
lője zárta. Elismerését fejezte ki az
állomány felé a 2016. évben elért ka-
pitánysági eredményekért, amellyel
jelentősen hozzájárultak a megyei si-
kerekhez is. Megköszönte az állo-
mány kitartását, erőfeszítéseit, ame-
lyek eredményeképpen a közterületi
feladatokat maradéktalanul ellátták.
Visszautalt a kapitányság vezetőjé-
nek beszámolójában megfogalmazot-
takra: “a siker záloga az együttmű-
ködésben rejlik”, “a mindennapok
küzdelme meghatározó a kitűzött
eredmények elérésében”.

A résztvevők az állománygyűlést
követően állófogadás közben beszél-
hették meg a hallottakat.
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Tudom, nem mindenki vezet gépjár-
művet, mégis fontosnak tartom az
ismétlést, mikor, hol, hogyan engedi
a KRESZ a megállást és várakozást. 

Először is van két közlekedési tábla,
amely a megállást, illetve a megállást
és várakozást tiltja. A hatálya a táb-
lával kezdődik és a következő útke-
reszteződésig tart, és nem vonatkozik
a forgalmi vagy műszaki okból tör-
ténő kényszerű helyzetre. Megjegy-
zem! A „beugrok a boltba, vagy pati-
kába egy pillanatra”idejére villogó
vészjelzés használata teljesen szabály-
talan, és csekket érdemel! Különböző
kiegészítő táblákkal korlátozható, ki-
emelhető a táblák hatálya időben, tá-
volságban és gépjárművek kategóri-
ájában. Pl. rakodási időszakban tilos,
járdán történő várakozás.

Ezen kívül a KRESZ általánosság-
ban szabályozza ez egyéb helyeken
történő megállást és várakozást. 

Mi a megállás? A jármű 5 percnél
tovább nem tartózkodik az adott he-
lyen, és a vezetője nem hagyja fel-
ügyelet nélkül a járművét. 
• Járművel megállni csak az úttest

menetirány szerinti jobb szélén, va-
gyis a menetiránynak megfelelően
beállva, az út szélével párhuzamo-
san, egy sorban szabad. A megállási
szándékot minden esetben jelezni
kell!
Tilos megállni! Csak a leggyakrab-

ban előforduló balesetveszélyes he-
lyeket említve:
• ahol a jármű fényjelző készülék

vagy jelzőtábla jelzésének az észle-
lését akadályozza,

• ahol a jármű és az úttesten levő
záróvonal vagy a jármű és az úttest

másik szélén álló jármű között leg-
alább 3 méter széles hely nem ma-
rad,

• útkereszteződésekben, be nem lát-
ható útkanyarulatban, bukkanó-
ban, körforgalmú úton, hídon, alul-
járóban, alagútban, valamint ezek
be- és kijáratánál, vasúti átjáróban
és attól számított 30 méter távol-
ságon belül, az úttestek széleinek
metszéspontjától, vagyis az útke-
reszteződések sarkaitól számított 5
méter távolságon belül, 

• kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, a
gyalogos-átkelőhely előtt 5 méter,
nagyobb járművekkel 15 méter tá-
volságon belül,

• más járművel a villamos, autóbusz
vagy trolibusz, taxi megállóhelyen,
illetőleg az azt jelző tábla előtt 15
méter, utána 5 méter távolságon
belül, autóbuszöbölben, járdán, ha

nem marad 1,5 méter széles szabad
hely a gyalogosoknak.
Ahol megállni tilos, ott várakozni is

tilos!
Javaslom a jó idővel megnövekvő jár-

művel közlekedőknek - tehát a kerék-
párosoknak is! - a KRESZ ismétlését,
hogy ne kerüljenek váratlan helyzetbe.

Az utóbbi években azt tapasztaljuk,
hogy a megromlott családi, partneri
viszonyokban élők egyre gyakrabban
kezdeményezik a kapcsolatokból tör-
ténő kilépést. Ez persze nem egy-
szerű, hiszen egyébként sem műkö-
dik a kommunikáció a felek között,
így előfordulnak már bűncselek-
ményt megvalósító megnyilvánulá-
sok. 

Zaklatás. A kifejezés civil tartalma
gyakorlatilag megegyezik a Bűntető
Törvénykönyvben megfogalmazot-
takkal. Két olyan helyzetet takar,
amely az emberek közötti kapcsola-
tok elmérgesedése, megszűnése kö-
vetkeztében alakul ki. 
• amikor a testi épség, élet veszélyez-

tetésére irányuló fenyegetés hang-
zik el, 

• ha rendszeresen, hosszabb időn ke-
resztül a másik fél beleegyezése nél-
kül, tiltakozása ellenére beleavat-
kozik a magánéletébe, keresi a kap-
csolatot telefonon (hívásokkal,
SMS-ben), személyesen, interneten. 
Az általunk ismert esetek nagyobb

része megromlott családi, partneri
kapcsolatokban fordul elő, és a sza-
kítást, válást elfogadni nem tudó fél
követi el kortól függetlenül.

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Ebben nincs változás …

Megállni és várakozni tilos!

Várakozni tilos!
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A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda ré-
szére - kipróbálásra - a Kompozit Kkt.
rendelkezésre bocsájtott egy só-hi-
degködös ionizátor készüléket. Azt
tapasztaltuk, hogy a gyermekek nem
köhögnek annyit, sőt elmondható,
hogy az óvodai hiányzások száma is
a felére csökkent. A készülék hasz-
nálata elsősorban légzőszervi meg-
betegedések, asztmás, allergiás tüne-
tek esetén, de egészséges embereknek
is ajánlott immunrendszer erősíté-
sére. Óvodánk a készülék megvásár-
lásához a Karát Alapítványtól kért
támogatást, melyet meg is kapott,
amit ezúton is megköszönünk.

Zsobrák Mária óvodavezető

Köszönik az óvodások!
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Mint már több éve, 2017-ben is megrendezzük május
1- én a majálist.

A parkban a gyülekezés délelőtt 9 órától lehetséges. Az
eddigi kedves szokásoknak megfelelően minden ver-
senyző csapat, család kis otthoni finomsággal készül, te-
rített asztalkáján   kínálásra felajánlja vagy azt körbe
járva kínálja majd a megjelenteknek.

(Csodás emlékünk  a 2 kis tündér, Hajnal tesó szereplése
ezen a fronton 2016-ban  és akkor  még én sem vágódtam
hanyatt...) 

A szervezők sörpadokat és asztalokat biztosítanak. 
FŐZŐVERSENY
Minden csapatnak a fát az önkormányzat biztosítja.
A versenyen nem indulhat olyan személy, akinek szak-

mája hivatásos profi szakács!
A csapatoknak 10 órára el kell foglalniuk helyeiket  a

terepen (Rákóczi park). Az egyszerre érkezők között a
helyeket sorsoljuk.

A versenyen idén SZÁRNYAS ÉTKEK készítői indul-
hatnak. Azaz, minden olyan levessel, főétellel indulni le-
het, ami SZÁRNYASBÓL készül. Csirke, pulyka, kacsa,
liba, strucc, vad, szárnyas, stb.  Csak gondolják, hogy a
struccot viccből említem!  De nem, mert életem egyik
nagy versenyén, Solymáron, az induló 32(!!!)  csapat
közül egy fantasztikusan sikerült strucc étellel vitték el
az aranyat!

Ezúttal a bíráló bizottság elnöke nagynevű gasztronó-
miai szakember lesz, dr. Gundel János.

Egy csapat legfeljebb 5 fős lehet. A csapatok maguk
szerzik be és hozzák az alapanyagokat, fűszereket és
minden főzési eszközt. Csak a helyszínen elkészített éte-
lekkel szabad indulni a versenyen. Tehát előre tisztított,
darabolt, előfőzött anyagok felhasználása TILOS!

A pontozásnál a bírálók figyelembe veszik  a csapat
„portáját”, tisztaságot,  rendet,  díszítést és a csapatok
megjelenését is! 

PÁLINKAVERSENY
A versenyminták leadása 10 órakor kezdődik és legké-

sőbb 11 óráig  fogadjuk azokat!
2017-ben az anonimitás teljes megőrzése és biztosítása

érdekében a leadásra kerülő tételeket egy versenyfüg-
getlen személy átveszi, egyforma műanyagpalackba tölti

és sorszámozza. Így a versenysemlegességet biztosítva
látjuk.  Az indulóknak tételenként 5 dl pálinkát kell le-
adniuk.

A versenyen nemcsak saját párlatokkal lehet indulni,
hanem barát, szomszéd, ismerős  itókája is indítható.
Egy személy maximum 5 tételt indíthat a  pálinkaverse-
nyen!

SÜTEMÉNY VERSENY
A versenyen induló finomságokat 10 és 11 óra között

kell leadniuk a versenyzőknek.
A versenyen nem indulhat olyan személy, akinek hiva-

tása profi cukrász!
Nagy sikerükre való tekintettel idén is szeretettel hívjuk

a süti hercegnőket, torta grófnőket, pite varázslókat és
tányér desszert  művészeket,  hogy bűvöljenek el ben-
nünket csodáikkal, azok illatával, küllemével és ízhar-
móniájával!

Egy korábbi félreértés ismétlődését elkerülendő szeret-
nénk hangsúlyozni, hogy a hozott, benevezett és a ver-
senyen indult készítményeket utána nem tudják az in-
dulók hazavinni. Azokat közös nassolás keretében a meg-
jelentek hivatottak eltüntetni!

Figyelem! Az időjárás kiszámíthatatlan, de a napocskát
próbáljuk elintézni május 1-re. Amennyiben valaki olyan
süteményt hoz, ami hűtést igényelne, arról a versenyző-
nek kell gondoskodnia (hűtőláda).

Az idei versenyeket a térségünkben levő társ - önkor-
mányzatok körében is meghirdetjük! A részletekről le-
velet kapnak. Szeretettel várunk minden kedves verseny-
zőt és érdeklődőt  a Rákóczi parkban Balatonakarattyán.
E park az újjáépített római katolikus templommal szem-
ben található, a Magas-part irányában. A meghívott ven-
dégek a FŐZŐVERSENYEN maximum 2 - 2 csapattal in-
dulhatnak. A PÁLINKA - és SÜTEMÉNY VERSENY indu-
lóinak száma nem korlátozott.

Minden,a versenyekkel kapcsolatos információért  2017.
április 20-tól írjanak a pafpaf1952@gmail.com email
címre illetve hívják 06-20-9340635 számon Pálinkás Fe-
rencet az adott dátumtól kezdődően!

Tisztelettel
Verseny Szervezői

Főző -,  pálinka - és sütemény verseny
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Nagyon szomorúan indult és alakult eddig személyesen
számomra (is) a 2017-es év. Eddig rokoni, baráti, haveri,
ismerősi, falubeli körökből 9(!!!) eltávozóról értesültem
a 3 eltelt hónap alatt. Ez szörnyen sok. Mi, akik mara-
dunk és a tragédiák, szomorúság, a szeretett személyek
hiánya  által itt hagyott tátongó hatalmas űrt kell befol-
tozgatnunk lelkünkben, mi jobban figyeljünk egymásra,
segítsünk és legyünk odafigyelőbbek. Ilyenkor látszik,
hogy mennyire nem tudható, hogy kinek, meddig örül-
hetünk még személyesen is!

Elment OSIKA is, elment és nem látom szikár alakját,
gyönyörű, egyenes tartását többet a vasárnapi szentmi-
séken.

Saly Orsolya, akit igen sokan szerettek, pontosabban,
akik ismerték, azok szerették Őt. Nekem Budáról, a Beth-
len udvarból is sétáló, beszélgető partnerem volt sok al-
kalommal, de mondhatom, hogy igen szemrevaló, csinos
ifjú hölgyként a Szilágyi Gimiben töltött 4 éve alatt, a
szemben álló ház II. emeletéről, egészen biztosan Ő is a
lyányok között volt, akiket olykor, a függöny mögül a
családi színházi látcsővel pár alkalommal figyelemmel
követtem, meglestem biza! E sorokkal életemben először
ismerem el ezt a férfias tettemet!

Szép sportkarriert is maga mögött tudhatott, testvéré-
vel, Borikával a női torna és ritmikus sportgimnasztika
(RSG)  magyar követei voltak sok helyen a világban. Aktív
sportolói évei után a magyar ifi és felnőtt tornász válo-
gatott mellett dolgozott. E sportkarrier révén jutott el

Kanadába is, ahol női és férfi szertornászokat készített
föl először 2 éves szerződés, majd 12 évre hosszabbított
kintléte alatt. Ott is nagyon szerették és kérték a kinti
tartózkodás hosszabbítását. Így ott több klubnál is, RSG
edzőként dolgozott és versenybíróként közreműködött
az ottani tartományi és országos megméretéseken.

Kanadából hazaköltözött és a Bethlen udvarban, az I.
kerületben, nyaranta pedig Balatonakarattyán töltötte
azóta is idejét. A nyugdíj mellett több évet az Állami
Operaházban töltött jegyszedőként. Kedves arcvonásai
és mosolya miatt Őt választották az igényes operaházi
műsorfüzet kiadvány arcának is. Jó szíve és barátságunk
révén olykor „beslisszolhattam” néhány előadásra  jegy
nélkül.

Az akarattyai évek során kellemes augusztus 20-i tár-
sasági összejöveteleket szerveztek testvérével és sógorával
a Villa Barbarában,  ahol a baráti, ismeretségi körben
sokan megjelentünk és jót beszélgettünk olykor Balczó
András vagy Hargitay András esetleg Ókovács Szilveszter
társaságában. 

A Saly családot  majd mindenki ismerte, hiszen az
1940-es években vettek telket a Thököly utcában.

Kérem, hogy kedves lényére, személyére sokan emlé-
kezzünk a jövőben is mi, Akarattyaiak!

Dr. Botár Zoltánné, született  Saly Orsolya emlékére le-
jegyezte 

PÁLINKÁS FERENC

Megemlékezés
Dr. Botár Zoltánné, Sz. Saly Orsolya 1945. 03. 08.- 2017. 02.20.

Település és programismertető
Idén is tervezzük megjelentetni Balatonakarattya a Balaton kapuja település- és programismertetőt.
Bővítjük a szórólapunkat új térképünkkel, és elkészült Lettner Hedda fordításának jóvoltából mind az
angol, mind a német szöveg is.

RÁNKY PÉTER

†
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Nagyhétfő: 8 órakor
Nagykedd: 8 órakor

Nagyszerda: 8 órakor

Nagycsütörtök: 18: órakor
Nagypéntek: 18 órakor

Nagyszombat: 20 órakor

Húsvétvasárnap: 10 órakor
Húsvéthétfő: 8 órakor

a hét további napjain: 8 órakor

Nagyhét – Húsvét liturgiája 

Balatonakarattyán

Április 9. Virágvasárnapi
istentisztelet a Szépkilátás

Klubban 9 órakor
Április 16. Húsvéti istentisz-
telet úrvacsorával az Imaház-

ban 9 órakor

Balatonkenesén

Április 9. Virágvasárnapi
istentisztelet fél 11 órakor

Április 14. Nagypénteki
istentisztelet 18 órakor

Április 16. Húsvéti isten -
tisztelet úrvacsorával

fél 11 órakor
Április 17. Húsvéti isten -

tisztelet legátus szolgálatával
és úrvacsorával fél 11 órakor
Április 17. Evangélikus isten-

tisztelet úrvacsorával
a siófoki evangélikus lelkész
szolgálatával 16.30 órakor

Mindenkit
szeretettel várunk!

A húsvéti
ünnepkör alkalmai

a református
gyülekezetben
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Fürdőtelep Egyesületi hírek
Együttműködési megállapodást írtunk alá a

Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központtal

Ránky Emőke beszéde az aláírási ünnepségen:

Tisztelt Parancsnok úr! Kedves megjelentek!
Abból az alkalomból érkeztünk ma a Magyar Hon-

védség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központba,
hogy együttműködési szerződést írjunk alá. Jövőre lesz
90 éve, hogy 1928-ban megalakult a Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület, amely bölcsőjének tekinti a mai
helyszínt. 1917-ben a Székesfővárosi Alkalmazottak
Segítő Alap vásárolta meg az ún. „Fővárosi Üdülőhely”
45 hektáros pihenőterületet. Eredetileg ezt a területet
a főváros fel kívánta parcellázni, azonban az építke-
zéshez csak 1925-ben fogtak hozzá. Az „üdülő” létrejötte
tette lehetővé az akarattyai parcellázásokat, majd 1928-
ban létrejött a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület.
Engedjenek meg néhány szót szólnom az egyesület
múltjáról. 

Az a fővárosi tisztviselő, aki telket vásárolt Akarattyán
kötelezően be kellett, hogy lépjen az egyesületbe, szintén
kötelező tagdíjbefizetés mellett. Az egyesület közigazga-
tási feladatokat látott el a fejlesztés és a fenntartás terü-

letén, gyakorlatilag „önkormányzatisággal” irányította a
fürdőtelepet. A taglétszám akkoriban 25-30 családot je-
lentett. A régi írásokat és képeket követve kirajzolódik a
fejlődés útja, egészen 1948-ig, amikor az egyesületet
megszüntették. 

1989-ben egy lelkes nyaralói társaság újraindította a
munkát és az akkori körülmények adta lehetőséggel élve
megpróbálta feléleszteni az egyesületet. Azóta újra mű-
ködik az egyesület. Jelenleg a tagság önkéntes, civil szer-
veződés, amely 2016-ban 280 fős tagsággal büszkélked-
hetett.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a most aláírásra kerülő
megállapodás segítségével tagjaink számára olyan ked-
vezményeket biztosíthatunk, amelyek a tovább erősítik
a lokálpatrióta érzést.

Hogy mit is jelent tagjaink számára az aláírt megálla-
podás:

Rész tudunk venni egyrészről meghívásos programo-
kon, mint amilyen a „Hurka- és kolbásztöltő verseny” is
volt, másrészről pedig egyes olyan, nyíltan látogatható
programokon, amelyeket meghirdetnek. Egyesületünk
honlapjáról egy kattintással elérhető az MH Rekreációs,
Kiképző és Konferencia Központ honlapja. Az ott felsorolt
rendezvények látogatása egyesületünk tagjai számára
előzetesen egyeztetett térítési díj és regisztráció alapján
érhető el, amire az akarattyafurdo@gmail.com e-mail cí-
men lehet jelentkezni. A gördülékeny lebonyolítás érde-
kében kérjük, hogy az esemény előtt legalább két nappal
jelentkezzenek. Szeretnénk jelezni, hogy csak azon tag-
jaink látogatását támogatjuk, akik rendezik éves tagdí-
jukat.

Segítséget kapunk olyan rendezvényeinkhez, mint ami-
lyen a várhatóan 2017. augusztus 5-én, szombaton meg-
rendezésre kerülő „Függetlenség napi úszóverseny”.

A megállapodás alapján olyan kedvező kapcsolat alakult
és alakulhat ki a jövőben egyesületünk és a „Honvéd”
között, ami mindenképpen segíti azt a munkát, amelyet
Akarattya jobbá tétele érdekében végzünk.
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Nyugdíjas klubunk, valamint a polgárőr egyesület és a
fürdőtelep egyesület tagjai meghívást kaptak a honvéd
üdülőtől tavaszváró versenyükre, amely az idén másod-
szor került megrendezésre, hagyományteremtő jelleggel.
Együttműködési megállapodásunk alapján 5 fős csapa-
tunkkal, köszönettel részt is vettünk, tagjaink közül töb-
ben is eljöttek szurkolni, bár sajnos nem annyian, mit
ígérték. Csapatunk tagjai voltak Kalcsó Zoltánné Aranka,
fő „kolbásszakértőnk” és a munka irányítója, Molnár Jó-
zsefné Éva (köszönjük neki az eszközöket, az előkészített
anyagokat és a „titkos” receptet), Pokornyik Istvánné
Marika, Walter Attiláné Zsuzsa, és szerény személyem.
A végeredményt nem árulom el, ha végig nézitek a képe-
ket, kiderül! Az idő csodálatos, napos volt, 18 csapat in-
dult a versenyen, mindenki nagyon igyekezett, most így
sikerült! (Azért titokban elárulom, hogy a II. helyezést
sikerült elérnünk!)

Csodálatos volt a hangulat, baráti kapcsolatok erősödtek
és alakultak ki! Könnyebb lesz így közösen tevékenykedni
mind Balatonakarattya, szeretett településünk érdekében,

de a környezetünkben lévő, együttműködő társszerveze-
tek között.

Nem szeretnék beleszólni a „nagypolitikába”, tudjátok
Balatonkenesével az elválás kapcsán nem felhőtlen a vi-
szonyunk, itt mégis egymás melletti padsorban dolgozva
a közös cél volt a cél! Jó mulatság, sikeres egymás mellett
élés, régi ismerősökkel történő beszélgetés, egymás kí-
nálása! Bár több ilyen lehetőség lenne, ne a válás utáni
veszekedés lenne az elsődleges, hanem a békés együttélés,
jövőnk közös intézése!

Bocsánat, hogy a kukta közbeszólt!
A kis kitérő után elmondom, nagyon élveztük ismét a

közös együttlétet, a csoportos munkát, a jó programot,
az együttlétet!

A lehetőséget megköszöntük Piros Ottó ezredes, úrnak
és csapatának, reméljük, lesz folytatása!

Kornis György

„Kolbász és hurkatöltő verseny a Honvédban”
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Az elszámoló szervezet megnevezése: Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület
Döntés száma: 81/2016. (IV.27) önkormányzati határo-
zat
Elnyert támogatás összege: 1.520.000 Ft
Elszámolási határidő a pályázati kiírás szerint: 2017.
március 15.
A pályázatban megjelölt cél: rendezvények és működési
költségek
Szakmai elszámolás a támogatási összeg felhasználásá-
ról: 
Kialakítottuk és felállítottuk az egyesület szervezetét,
hogy képessé tegyük céljai elérésére. 
Aktívan részt vettünk Akarattyát szépítő megmozdulá-
sokban (szemétszedés, virágosítás), felújítattuk a Ber-
csényi standon a lábtenisz pályát. Részt vettünk az ön-
kormányzat által szervezett programok mindegyikén, a
kitelepülésekhez szükséges molinókat és táblákat elké-
szíttettük. A szezonban három alkalommal szerveztünk
kulturális programot, zenés beszélgetéseket. A Függet-
lenség Napjára úszóversenyt szerveztünk, az összes hi-
vatalos engedélyt beszereztük. Mivel az időjárási körül-
mények a program lebonyolítását nem tették lehetővé, a
beszerzett érmeket 2017-ben kívánjuk felhasználni. Ki-
alakítottuk és működtetjük az informatikai rendszerün-
ket és a honlapunkat. A második adventi vasárnap prog-
ramját megszerveztük, lebonyolítottuk. Beindítottuk a
filmvetítés programsorozatunkat. Kísérleti jelleggel el-
indítottuk az „Akarattya kártya” programot.

Mellékletek megnevezése, száma 65(db) (az elszámolt
bizonylatokat az elszámoló lap további részében szüksé-
ges rögzíteni bizonylatonként)

Egyéb megjegyzés:  Balatonakarattya, 2017. 

THURY ATTILA s.k.
alelnök

Elszámoló lap
Balatonakarattya Község

Önkormányzata által nyújtott
2016. évi támogatás

felhasználásáról
Március hónapban búcsúzik a tél, megjelenik a TAVASZ
ELSŐ HÍRNÖKE a hóvirág, az Alcsúti Arborétumban is!
Csodálatos látvány a két és fél hektáron elterülő hófehér
virágmező, amely a látogatókat fogadja, egyedülálló az
országban. A mediterrán hóvirágok hét

hóvirágfaj huszonnégy fajtájában nyújtanak látványos-
ságot az idelátogatók számára.

A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület beválla-
lós lányait is megkísértette a lehetséges gyönyörűségek
látványa, ezért heten vonatra, majd buszra szálltak, hogy
személyesen is meggyőződjenek a hírverés igazságtar-
talmáról.

És mint a képek is bizonyítják, nem csalódtak, szépsé-
geket találtak!

Rozs Ica így összegezte a napot: EZ AZTÁN ÖTCSILLA-
GOS KIRÁNDULÁS VOLT! 

KALCSÓNÉ ARANKA – KORNIS GYÖRGY

Nyugdíjasok
tavaszi kirándulása
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A honvéd üdülőben idén is megren-
dezték a tavaszi „Hurka - és kolbász-
töltő versenyt”.

Mivel nemrég aláírt együttműkö-
dési megállapodásunkat tartalommal
szeretnénk megtölteni, örömmel és
nagy elszántsággal készült lelkes csa-
patunk. Valóban igyekeztünk kitenni
magunkért és Akarattya hírnevéért.

18 csapat között kaptuk a 13.-as
sorszámot(!!!). Csodás időjárási fel-
tételekkel indultunk neki a fél nap-
nak, csapatunk így festett: Ács Gábor,
csapatvezető, Thury Attila, Ránky Pé-
ter, és e sorok elszánt írója. Legalább
akkora szerepe volt a támogatóknak,
akik fizikai erő és fortély felmutatá-
sával segítették a csapatunkat. Nek-
tek is köszönjük: Thury Zsuzsa,
Ránky Emőke, Kardos Éva, Földes
Csilla, Földes István.

Utólag faragott szlogenünk: Bár
nincs köztünk Gyurka, finom lesz a
hurka!

Professzionális felszereltség és szak-
értelem - ez volt szerényen megfo-
galmazott hitvallásunk.

Az alkotói szabadságban fogant el-
szántak versenyében a zsűri asztalá-
nál olyan komoly értékelési beszél-
getés folyt, hogy késéssel kerültek ki-
hirdetésre az eredmények. Ennek
csupán egy velejárója adódott, a ho-
zott védőitalos palackok közül még
több került vissza üresen a kosa-
rakba. Ennek nagy előnye is kimu-
tatható, ugyanis egy héttel a követ-
kező nyugdíj előtt többünknek jó kis
költségvetés kiegészítést teremthet-
nek a visszaváltott üvegek a családi
kasszában. Nekem biztosan!

Végül dicsérő oklevelet kapott csa-
patunk a versenymunkájáért, ami-
nek, annak ellenére is nagyon örül-
tünk, hogy elfogyott a végére a bo-
runk...

Önértékelésünk, avagy mit jeleztek
a fűzfapoéta ízlelőbimbói?

De takaros e sok holmi,
Túl erős lett ez a kolbi.
Leöblítettük jó borral,
Hisz haladnunk kell a korral!

Ötcsillagos májas hurkánk,
Méltán dicsérték a munkánk
Habár nem volt nekünk Gyurkánk,
Gyúrt, dagasztott a mi Pistánk.

Két csipet só, varázsige,
Ne több borsot te kis lüke!
Még parázs sem kellett ide
Nagy tepsiben jól kisüte.’

Balatonakarattya büszke lehet
mind a három csapatára (polgárő-
rök csapata, nyugdíjas klub és a Ba-
latonakarattyai Fürdőtelep Egyesü-
let). A nyugdíjasok II. helyezést ér-
tek el. A fürdőtelep csapata és a pol-
gárőrök csapata dicsérő oklevelet
kapott!

A következő, hasonló indíttatású
rendezvényt a hagyományos május
1-i Főző -, sütemény - és pálinkaver-
senyt már igen sokan várjuk! A kis-
madarak (esetleges érintettségük el-
lenére) azt csiripelik, hogy a főzőver-
seny főbb vonalai változnak, és idén
az indulóknak „SZÁRNYASOKBÓL”
kell a nagy versenyművet megalkot-
niuk. Az ítészek eddigi döntéseinek
még professzionálisabbá tétele érde-
kében a zsűri elnöke egy nagy név
lesz, a hivatásos magyar szakácssap-
kások közül.

A falubeli szóbeszédek szerint már
komoly gyakorlatozás folyik az „Aka-
rattyai Boküz Dór” megmérettetésre,
ami leginkább a pálinka versenyt
érinti. A leadandó minták otthoni,
szűk körű újrakóstolása szerint idén
is ádáz küzdelem várható. Ha nem
esik majd az eső, akkor is meglehet,
hogy mégis többen eláznak?

PÁLINKÁS FERENC

Betöltöttük és jól meg is ettük
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A legfontosabb feladatunk, célkitű-
zésünk, hogy rendezvényeinken,
programjainkon, kiállításainkon, az
ún. „ÖKO-szemléletet” átadjuk a szü-
lőknek, gyerekeknek, a környeze-
tünkben élő embereknek. Vagyis sze-
retnénk felhívni a figyelmet a kör-
nyezet szeretetére, védelmére, az új-
rahasznosításra, a szelektív hulla-
dékgyűjtésre, ill. a háztartási hulla-
dék csökkentésére, a műanyagok ke-
rülésére, kiváltására, környezetbarát,
vegyszermentes (nagyanyáink) ház-
tartási praktikákra. Csoportunk je-
lenleg 21 főből áll (8 fő Kenesei, 12
fő akarattyai és 1 fő budapesti).

2016-ban megvalósult programja-
ink Balatonakarattyán 

Első rendezvényünk a hagyomá-
nyos Víz Napi BalcsiParti (2016. 03.
20.) volt. A Víz világnapjához (már-
cius 22.) legközelebb álló vasárnapon
rendeztük meg családi napunkat a
Széchenyi parkban. A rendezvé-
nyünkkel célunk a Balaton óvására,
a tiszta ivóvíz fontosságára, az öko-
tudatos magatartásra felhívni a (aka-
rattyai és kenesei) a családok figyel-
mét, miközben a gyerekek játszva
szereznek a vízzel,tavakkal, folyókkal
kapcsolatos ismereteket. A NABE
Zöld Játszóházi tevékenységeink ke-
retén belül - szelektíven válogathat-
ták szét az üvegeket, fémből készült
dolgokat, különböző papírokat, mű-
anyagokat, balatoni halakkal ismer-
kedhettek,  „Utazás a Balaton körül”
óriás társasozhattak, kulcsokat pá-
rosíthattak (Kulcsfelismerő), kirak-

hatták a Balatont (Balaton puzzle),
ismeretterjesztő könyveket nézeget-
hettek, papírhajót készíthettek. 5 ál-
lomás teljesítése után egy-egy Bala-
ton szelettel jutalmaztuk a gyereke-
ket. Aki kérte - vízminőséget vizsgál-
tunk, ÖKO-lábnyomot számoltunk,
bemutattuk, hogy minek mekkora az
ún. víz-lábnyoma, vagyis mennyi
vízre van szükség az előállítás során.

Készültünk egy kis harapnivalóval,
lilahagymás zsíros kenyérrel, amit
egykettőre elkapkodtak a gyerekek,
és a jóízűen kortyoltak a tiszta ivó-
vízből. A jóízű lakoma után kivonul-
tunk a partra, ahol balatoni népda-
lokat énekelve koszorúztuk meg a
Balatont, miközben a gyerekek a sa-
ját kezűleg készített kis hajóikat bol-
dogan eresztették a vízre. 

Második programunkhoz, a Hús-
véti kézműves foglalkozáshoz a Szép-
kilátásban kaptunk helyet, ahol a

nyugdíjas klubbal közösen segítet-
tünk a gyerekeknek ünnepi dekorá-
ciókat készíteni, tojásokat díszíteni.
Természetes festéket készítettünk áz-
tatott hagymahéjból (konyhai hulla-
dék felhasználása), ami után gyö-
nyörű színűek lettek a tojások, mi-
közben bemutattuk a „tojás-berzse-
lés” folyamatát. Újrahasznosított te-
jes-, üdítős dobozok belső, „fémes ré-
széből” vágtunk ki tojásformákat,
amikbe különböző mintákat karcol-
tunk. A gyerekek nagyon ügyesek
voltak, sok szép dekorációval térhet-
tek haza.

Következő programunk a Föld
napja április 22-én. Ebből az alka-
lomból tagjaink virágot ültettek a
templom kertben, a Kisfaludy sétány
végén és az Árpád út és a Gyóni Géza
utca közötti ún. háromszögben. A
jól végzett munka után a magas par-
ton jóízűen szalonnázgattunk. 

Ez történt velünk 2016-ban
Nők a Balatonért Egyesület balatonkenesei-balatonakarattyai csoport hírei
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Pár NABE tagunk részt vett a Te
Szedd! Akció keretén belül szervezett
szemétszedésben. (2016.04.30.)

Csoportunkat 2 fő képviselte az or-
szágos szintű rendezvényen , az Zöld
Civil Országos Találkozón ( Zöld Ma-
jális – Őriszentpéter 2016. április 29.
- május1.)

Az elmúlt 26 évben a magyar kör-
nyezet- és természetvédő civilek
évente egyszer összegyűlnek, hogy
tanuljanak egymástól, barátkozza-
nak, megfogalmazzák közös elvárá-
saikat önmagukkal, a világgal, a tár-
sadalommal, a környezetpolitikával
kapcsolatban. A közel 500 résztvevős
civil találkozó mára már igazi fesz-
tivállá vált. A szombati Zöld Majáli-
son több mint 20 zöld civil szervezet
mutatta be tevékenységét. 

Május 1-én csoportunk is beneve-
zett a főzőversenyre, gulyáslevessel
készültünk. Mondhatom, hogy iga-
zán jól sikerült, legalábbis nekünk,
meg akik még ettek belőle, nagyon
ízlett. Nagyon jó volt együtt lenni
ezen a vidám hangulatú napon! 

Május 9-én megszerveztük a Béke
napi megemlékezést a Margit vonali
emlékműnél. 

Gyermeknap (május 29.) alkalmából
NABE Zöld játszóházunkkal települ-
tünk ki, különböző játékokkal lehe-
tett játszani (lásd.1 program), állo-
mások feladatait teljesíteni. Kézmű-
ves foglalkozást is tartottunk, papír-
forgót készítettünk a gyerekekkel. 

Részt vettünk az első alkalommal
megrendezett NABE Zöld Fesztivá-
lon, (2016.június 5.) Balatonalmádi-
ban. Erre az alkalomra készítettük
el a Bemutatkozó leporellónkat. Cso-
portunk a „Vizek és mesterségek”
anyagából szabadtéri kiállítást ren-
dezett be, valamint sajátkészítésű já-

tékainkat mutattuk be. Az egész na-
pos rendezvényen csoportunkból 10
fő vett részt.

Akarattyai napok keretén belül au-
gusztus 12.-én a Szépkilátásban nyi-
tottuk meg a „Vizek és mesterségek”
kiállításunkat. A NABE elnök asszo-
nya, Szauer Rózsa is megtisztelt ben-
nünket jelenlétével. Célunk volt, hogy
bemutassunk régi, ill. a mai, vízzel

kapcsolatos mesterségeket. Pintér Jó-
zsef színes előadása az „Ősi balatoni
halászat”-ról nagyon nagy sikert ara-
tott. A kiállítás egész augusztusban
látható volt. 

Budapesti kirándulásunk (2016. no-
vember 05.) nagyon jól sikerült, sok
volt az érdeklődő. A Budai várnegyed,
Sziklakórház és a Parlament volt az
úti célunk. Tagjaink közül csak 3 fő
nem tudott eljönni, ennek ellenére a
45 fős buszt megtöltöttük.

Az elmaradhatatlan Márton napot
(November 12.) a Kultúra Háza dol-
gozóival karöltve nagy lelkesedéssel
szerveztük meg. A Márton nap tör-
ténetének felelevenítése és az óvodá-
sok műsora után játékos vetélkedők-
kel, kézműves foglalkozásokkal, tán-
cházzal, Liba totó kitöltésével, lam-
pionos felvonulással szórakoztattuk
a gyerekeket, szüleiket. 

A büfében libás étkek, sütemények,
tea várta a közönséget. A felnőttek a
Kelet-Balatoni Borrend jóvoltából új-
borokat is kóstolhattak. 

Nagy örömmel vettünk részt az
óvodai karácsonyi ünnepségen a
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Szilfa óvodában. A mi ajándékaink
ott lapultak a karácsonyfa alatt. Az
óvónők kérésére gyurmát (természe-
tes alapú) és festékeket kaptak tő-
lünk. Nagyon jól éreztük magunkat
a gyerekek körében. Jó volt látni iz-
gatott örömüket az ajándékok bon-
togatása közben. 

Mint minden évben, 2016-ban is az
Adventi gyertyagyújtás megszerve-
zését, a 4 vasárnap koordinálását, az
adventi koszorú elkészítését csopor-
tunk vállalta. Ezeken a jó hangulatú
vasárnap délutánokon a falu apraja-
nagyja vesz részt. Nagyon sok öröm-

teli pillanattal feltöltődve várjuk a
következő alkalmat, ráhangolódva a
várakozásra, a karácsony meghittsé-
gére, misztériumára.

Utolsó összejövetelünkön, a 2016-
os év értékelése, pénzügyi beszámoló,
NABE tagok ajándékozása után egy
kellemes vacsorával zártuk az évet
az akarattyai Szépkilátás Bisztróban
(2016. 12. 29.). 2 fő kivételével min-
denki megjelent. 

2016-ban 3-3 fővel vettünk részt
két küldöttgyűlésen: Balaton-Felvi-
déki Erdei Iskola, Balatoncsicsó 2016.
02. 13.; Balatonalmádi 2016. 05. 07.

A tavalyi támogatási keretünkből
sikerült egy biciklitárolót vásárol-
nunk a falunak, amit a Föld napján
avatunk fel. 

Ezúton is szeretném megköszönni
tagjaink lelkes munkáját, a borrend,
és az önkormányzat támogatását. El-
mondhatom, hogy célkitűzéseinknek
eleget téve, terveinket teljesítve vé-
geztük munkánkat. 2017-ben is
újabb ötletekkel a tarsolyunkban,
tettre készen állunk az idei év fel-
adatai elé. 

                              THURY ATTILÁNÉ

                      NABE csoportvezető

Akarattya a világ közepe - mondogatják a velem egykorú
ősakarattyások. Akarattya szép, békés és gondozott tele-
pülés. Akarattyának különleges lelkisége, kisugárzása
van. 

A fenti kijelentések mind indokolhatók. Miért? Mivel? 
Akarattya sok mai állandó lakos és üdülőtulajdonos

család számára a háború után menedék volt, az ötvenes
években a túlélést és a családok megmaradását segítette
mind a mai napig. Éppen ezért sokan készek önként se-
gíteni a ma már önállóvá vált, fejlődő, évről-évre gazda-
godó községünk mindennapi életét, boldogulását.

Jelenleg 8 olyan polgári kezdeményezés, illetve szervezet
működik, amelynek áldozatos munkája hozzájárul ahhoz,
hogy mindenki biztonságban, nélkülözés nélkül, kultu-
rális, vallási és sportolási igényei kielégítése mellett él-
hesse itt napjait.

Az önkormányzat anyagilag és erkölcsileg egyaránt tá-
mogatja ezen szervezetek tevékenységét, így volt ez az
elmúlt esztendőben is. Az elmúlt évben erre a célra 5
millió forint került kifizetésre, pályázatok alapján.

A fürdőtelep egyesület jelentős munkát végzett a köz-
területek virágosítása, szépítése, a kulturális rendezvé-
nyek szervezése, lebonyolítása területén.

A Nők a Balatonért Egyesület és a nyugdíjas klub tagjai
szép és látványos munkát végeztek a közösségi progra-

mok, virágosítás, az idős lakosok támogatása területén. 
Az év során megalakult Polgárőrség igen aktív munkát

végzett, jelenlétük és járőr- tevékenységük növeli a lako-
sok biztonság érzetét. Köszönet szolgálatukért! 

Az Öböl TV színvonalas tájékoztatást nyújtott egész
évben a község közéleti eseményeiről. 

A Katolikus Karitász önkéntesei rendszeres élelmiszer
és gondozási támogatást nyújtottak a rászorulók részére,
emellett a hitoktatást biztosítják a hívő családok gyer-
mekei számára. 

A sportolási tevékenységben résztvevő gyermekek szá-
mára futball és vitorlás képzés területén van lehetőség
szervezett programokban való részvételre két támogatott
egyesület működésének keretei között. 

Támogatást élvezett a Balatonkenesei Állatvédő Egye-
sület is az elhagyott állatok gondozása céljából.

Az idei esztendőben is számítunk minden civil kezde-
ményezés tevékenységére és az április végéig benyújtandó
pályázatok alapján önkormányzatunk jelentős anyagi
támogatást kíván nyújtani eredményes működésükhöz.

Szívesen látnánk olyan kezdeményezést, amely a fia-
talság életét szervezné, gazdagítaná, hiszen jelenleg 42
fő általános iskolás és 34 fő 14-18 éves fiatal van, akiket
be lehetne vonni a közösség életébe.

Bánki Attila

Civil szervezetek működése Balatonakarattyán
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Felelősségre vonás
Viszonylag idős szülők egyetlen gyermeke. Még a széltől
is óvták. Egész kis korától a keresztszülőknél töltötte a
nyarakat. Remekül érezte magát, felszabadult a szorító
szeretetből. A keresztszülők unokájával jól kijött, egyko-
rúak voltak. Egyik nyáron a szülők egy nappal előbb ér-
keztek a fiúért. A gyerekek nem voltak otthon. Az anya
idegesen kérdezte hol vannak. 

Elmentek fagyiért biciklivel a cukrászdába! – mondta
a keresztanya.

Úristen, és ti elengedtétek őket teljesen egyedül?!?

Félreértés
Gyerekkorában mindig volt kutyája. Nagyon szerette
őket. Játszótársnak, barátnak tekintette az állatokat. Az-
tán elköltöztek a kertes házból, egy emeleti lakásba, ott
már nem tartottak kutyát. Lassan elszokott tőlük, sőt,
mivel egyszer rátámadt egy farkas kutya, egyre inkább
félni kezdett, ha kutyát látott… Férjhez ment, két fia
született, akik állandóan nyaggatták egy kutyáért, hiszen
tudták, hogy gyerekként neki is volt. De nem állt kötél-
nek. Egyik nyáron, a Balatonon elmentek egy vendéglőbe.
A kertben egy gyönyörű farkas kutya, kölykökkel. A ki-
sebbik fiú - viccből - el kezdett ugatni. Az anyakutya va-
lahogy kiszabadult a kertből és vicsorogva a közelben
álló anyára ugrott. Ő annyira megijedt, hogy elesett és
sírni, majd kiabálni kezdett. Eltelt néhány perc, mire a
család férfi tagjai észbe kaptak. A kicsi, aki okozta a bajt,
meglepődve így szólt: 

De mama, mi a gond? Hát mi azt hittük barátkozol a
kutyával!!!

Színész szülők
Az ország talán leghíresebb színész házaspárja. Sok film-
ben, színdarabban játszottak együtt. Mindenki csodálta
őket, hisz több mint harminc éve éltek már együtt, béké-
ben, szeretetben. Egy gyermekük született, aki nem kö-
vette szüleit a pályán, régész lett. Szülei 35 éves házassági
évfordulóján őt is meginterjúvolta az egyik hetilap. A
„milyen érzés ilyen híres szülők gyerekének lenni?” - kér-
désre így válaszolt: 

Hát, nem könnyű. Mikor még kisebb voltam és otthon
próbáltak, az nagyon idegesített, mert először nem tud-
tam, hogy most veszekednek, és azért kiabálnak, vagy ez
csak játék? Gyakorlati dolgokhoz egyikőjük se értett,
anya nem tudott főzni, apa nem tudott semmit megsze-
relni. Nagyon nehéz volt mellettük érvényesülni, ha tár-
saságban együtt voltunk, szinte mindig ők vitték a prí-
met. Nem sokat foglalkoztak velem, sose volt idejük, rá-
adásul a nagyiék is színészek, ők is ritkán értek rá. Az
igaz, hogy nyáron mindig együtt voltunk a balatoni nya-
ralóban, de akkor meg folyton velem akartak lenni, sok-
szor már elegem volt belőlük. Szóval, otthonülősebb,
nyugisabb szülők talán jobbak lettek volna. Egy pillanatra
elgondolkozott, majd hozzátette: De, őszintén szólva, egy
idő után biztos hiányoznának az igaziak!

Szakmai hozzáértés
Új cukrászda nyílt a városkában. Szép berendezés, kedves
kiszolgálók, finom sütemények. A szomszédos pékség
tulajdonosa gondolta, kipróbálja az új cukit. Tortát ren-
delt unokája közelgő születésnapjára. Mikor ment érte,
az eladó lányka a „hol a torta?” - kérdésre, őszinte meg-
döbbenéssel mutatott rá a pulton egy szeletre:  Hát ott!

Béci malac
Írta: Papp Andrea
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy család. Apa,
anya és két gyerek – egy fiú meg egy lány. Egy szép nagy
tanyán éltek, ahol mindenféle állat volt: ló, tehén, birka,
nyúl, kutya, macska és egy aranyos kismalac, amit a
gyerekek karácsonyra kaptak. Nagyon helyes kis jószág
volt, a gyerekek Bécinek nevezték el, és egy szobában
aludtak vele. 

Béci malac nőtt, növekedett, de gyerekek, lássatok csu-
dát, ez egy csoda kis malac volt, mert - akár hiszitek,
akár nem - remekül tornázott! Tudott bukfencezni, ci-
gánykerekeket hányni, még spárgázni is - majdnem olyan
jól, mint a gyerekek unokatestvére Emike. Telt múlt az
idő, Béci malac is nőtt, növekedett, már egész szép nagy
malac vált belőle. Bizony már inkább kint aludt az ólban,
semmint a gyerekekkel. Egyik este, az idő gyorsan telik -

Egy perces szilánkok
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megint közeledett a karácsony - nagyon hideg volt, így
Béci malac - kivételesen - a gyerekek szobájában aludt. A
szomszéd szobában anya és apa beszélgettek.

– Hát, nem tudom mi lesz – mondta apa. Lehet, hogy el
kellene adni Béci malacot Idén olyan rossz volt a termés,
valahonnan kell pénzt szerezni!   

A gyerekek döbbenten hallgatták, nem is nagyon akar-
ták felfogni, mit mond apa! Eladni Bécit? Az ő legkedve-
sebb játékukat, de nem, nem is játék, hanem igaz barát!
Az ember nem adja el a barátját!

A két gyerek gyorsan döntött. Felöltöztek, Béci malacot
betették egy nagy kosárba, szép lassan kilopóztak a ház-
ból, biciklire pattantak és elkarikáztak a közeli kisvárosba,
Sári nagynénjükhöz. Késő este volt már, mikor becsen-
gettek. Sári néni álmosan nyitott ajtót, de mihelyt meg-
látta a két gyereket, na és Béci malacot, azonnal megértett
mindent!

– Gyertek be gyorsan! Nehogy megfázzatok itt nekem!
Persze anyádék nem tudják, hogy eljöttetek, ugye? Na,
nem baj, majd reggel szólunk nekik! Most pedig igyatok
egy kis forró teát! 

A gyerekek töviről-hegyire elmesélték, miért jöttek el.
Sári néni gondolkozott, gondolkozott, aztán felderült az
arca!

– Figyeljetek jól! Van megoldás! Képzeljétek el, holnap
érkezik a Picard cirkusz hozzánk! Az igazgató bácsi osz-
tálytársam volt a gimnáziumban. Holnap felhívjuk és
megbeszéljük vele, hogy Béci malac lépjen fel! Béci malac,
a kiváló tornász, ilyen még úgyse volt nála! Most pedig
lefeküdni gyorsan! Jó éjszakát!

Másnap reggel Sári néni először felhívta a szülőket, hogy
nem kell izgulni, megvannak a gyerekek is, meg Béci malac
is. Utána beszélt az igazgató bácsival - a cirkusz már
reggel megérkezett, és verték fel a nagy sátrat -, aki meg-
ígérte, hogy mindenképpen megnézi Béci malacot. Sári
néni - mivel úgyis régen találkoztak - meghívta ebédre.

Pont délben be is állított az igazgató bácsi, egy hatalmas
csokor rózsával és finom kukoricával. Az előbbit Sári

néni, az utóbbit Béci malac kapta. Ebéd után Béci malac
bemutatta tudományát. Az igazgató bácsinak leesett az
álla a csodálkozástól! 

– Megértem már jó pár évet - mondta, de ilyent még
sose láttam! Ez csoda, kész csoda! Azonnal szerződtetem
Béci malacot, este már felléphet, ő lesz a világszám! Dől
majd a pénz - és persze ti is részesedtek belőle, fordult a
gyerekekhez, hiszen Béci a tiétek.

Lázas készülődéssel telt a délután, Sári néni meghívta
a szülőket is az esti előadásra, a gyerekek Béci malaccal
játszottak, és persze nagyon izgultak, hogy sikerüljön
este a fellépés.

Hét órakor telt ház volt a sátorban. Megszólaltak a
fanfárok és az igazgató bácsi lépett a porondra!

– Mélyen tisztelt publikum! Hölgyeim és uraim! En-
gedjék meg, hogy bemutassam Önöknek cirkuszunk új
tagját, Béci malacot! Béci malac, világszám! Mindjárt
meglátják!

Béci malac bevonult a porondra, a közönség pedig száj-
tátva bámulta a produkciót. Béci malac bukfencezett, ci-
gánykereket hányt, spárgázott, és mindezt olyan kecsesen,
mintha nem is egy szép, nagy malac lett volna! Mikor
vége volt a számnak, a közönség üdvrivalgásban tört ki! 

– Hogy volt, hogy volt! - kiáltották.
Béci malac csinált még egy spárgát búcsúzóul, aztán

kivonult a porondról.
Óriási volt az öröm a családban! Hát még igazgató bá-

csi, hogy örült! Nem kellett már azon törnie a fejét, hogy
milyen újdonsággal lepje meg közönségét, Béci, a csoda-
malac megoldotta minden gondját.

Mikor néhány nap múlva elhagyták a kisvárost, sokan
búcsúztatták a cirkuszt és új tagját, Béci malacot.

A gyerekek is ott voltak, bizony nem szívesen engedték
el jó barátjukat, de megértették, hogy mennyi embernek
okoz majd örömet, így fájó szívvel bár, de elbúcsúztak tőle.

A Picard cirkusz meg Béci malaccal világhírű lett, járták
az országot, a világot, de minden nyáron visszamentek
a siker első színhelyére, a kisvárosba, Akarattyára.

Balatoni helytörténész találkozó 2018.
Az ötletgazdák Takács Gábor és Ederics polgármestere Töreki Lászlóné hozzájárulásával Balatonakarattya
születésének 90. évfordulóján 2018-ban önkormányzatunk kapta meg a lehetőséget a találkozó meg-
rendezésére. RÁNKY PÉTER
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Tudvalevő, hogy 2018-ban 90 éves év-
fordulója lesz Akarattya (a Fürdőtelep
Egyesület 1928) megalapításának.
Erre az alkalomra szeretnénk egy ju-
bileumi kiadványt - helytörténeti
gyűjteményt összeállítani.
A kiadvány alapjában a dr. Koltay 
József által összegyűjtött anyagaira
épül fel.
Kérek mindenkit, akinek van valami
hozzáteendő írásos, vagy képi anyaga
Akarattya helytörténeti könyvéhez
kérem, jelezze.
Gondolatébresztőnek az alábbiakban
a tartalom tervezet található, mely-
ben a vörössel jelzettek már nagyjá-
ból elkészültek. A kiadványhoz dvd
mellékletet is tervezünk az adatok,
képek, filmek és egyebek közreadá-
sához.
A tartalomban jelzett témákon kí-
vül  kérek, mindenkit jelezze, mit tar-
tana fontosnak megjelentetni, ill. mi-
hez van anyaga.

TARTALOM
1. Akarattya általános természeti vi-
szonyai
Geológiai viszonyok
Növényzet
Éghajlat, szél, levegő, víz
2. Az akarattyai Rákóczi-szilfa
A magyarok fája, A nagy fa
3.1 Akarattya története az 1900-as
évekig
3.2 Balatonakarattya története
1920-1948-ig
Budapest- Börgönd- Szabadbattyán
– Tapolca vasútvonal története
A Székesfővárosi Üdülő története
3.3 A Balatonakarattyai Fürdőtelep
Egyesület története 1948-ig

Fürdőtelep egyesület
Taslár Tibor emlékezése:
Monostory Gyula első telepes emlé-
kezése:
Vitéz Ruszkay Endre gyémántdiplo-
más mérnök visszaemlékezése:
A hegycsuszamlás, amely a Bercsényi
strandot betemette.
Kulturális és sportélet 1930 és 1950
között
1946 húsvét előtt történt
Az akarattyai közúti hidak és a vasúti
alagút
Akarattya a II. világháború vihará-
ban* (1944-1945)
A front közeledése
Harcok Akarattya előterében
Akarattya közvetlenül a háború után
Győzelmi ünnep Akarattyán
Akarattya újjáépítése
3.4 Ó azok az ötvenes évek…..
Koltay József emlékei
Egy év a kenesei egy focicsapatban.
A veszélyes ’50-es évekről 
Moldova György: Balaton elrablása
Az 1956-os forradalomról
Mészáros Gyula: Forradalom és sza-
badságharc Veszprémben
1956 Balatonkenesén, Honvéd üdü-
lőben
Az 1956-os forradalomról
Szabó Károly emlékei a balatonke-
nesei eseményekről
Részlet V. Sónyi G. András visszaem-
lékezéséből 
Az 1956-os éveket követő időszakok
néhány fontosabb eseménye
Váratlan találkozás Balatonkenese
tanácselnökével.
3.5 Akarattya eseménynaptárából*
4. Fürdőtelep Egyesületek tevékeny-
sége Akarattyán (1928-2014)

A fürdőtelep egyesületek előterjesz-
téseiből (1992-2003)
Visszatekintés
Az Egyesület 1992. évi tevékenysé-
géről
5. Balatonakarattya főépítészének
beszámólója*
6. Művészek és szépliteratúránk
művészei Balatonakarattyán
Kosztolányi Dezső
Veres Péter
Kodolányi János
Szabó Sándor színész
7. Sport hagyományai, ismert spor-
tolók Akarattyán
foci, lábtenisz, vitorlázás

Akarattyai érdekeltségű labdarúgók
Akarattya érdekeltségű sportolók
8. Leválás története
Akarattya leválásának szükségessége,
előzmények (2012-2014)
Az első Akarattyai Önkormányzat
megalakulása és néhány éves műkö-
désének eredményei (2014-2017)
9. Fürdőtelep Egyesület megújulása
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület újjászervezése, fontosabb cél-
kitűzések
Balatonakarattya a jövő felé tekintve

Témák:
Kertmozi
A Körszínpad átadása 2007.07.15 
Hírességek, orvosok, professzorok,
vitézek
Templom története
Közismert régi és új akarattyai sze-
mélyek 
Díszpolgárok, kitüntettek
Akarattyai iskola története
Vízközmű társulat
Akarattyai üdülők

Felhívás
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Nagyban készültünk a meghívásos
kolbász és hurkatöltő versenyre, ami-
kor is Bánki Attila jelezte nem tud
részt venni a versenyen. Sajnáltam,
mert szakértelme nagy hiányt jelen-
tett, ezen kívül nem volt kolbásztöl-
tőnk. Vettem a bátorságot és kolbász-
töltő tanítómesteremtől kölcsön kér-
tem Attila töltőjét. Tudjuk az ilyen
dolgokat (fűnyíró, kasza stb.) nem
szívesen ad kölcsön senki. Attila a cél
érdekében azonban felülemelkedett
ezen és azonnal odaadta a készüléket
azzal a kikötéssel, vigyázzunk, az old
timer Savaria gyártmányú töltőre –
különösen pedig a tengelyre.

A kolbásztöltés annak rendje és
módja szerint megtörtént, igaz mi
igen csak elpaprikáztuk a kolbászun-
kat, de ezt kárpótolta az, hogy az
Akarattyai Nyugdijas Klub nyerte a
viadalt.

A kolbásztöltő története csak ekkor
indult, ugyanis a pakolásnál nem volt
meg minden alkatrésze a töltőnek,
természetesen a tengely hiányzott!

Csapatunk gőzerővel állt neki a ke-
resésnek, átvizsgáltuk a mosótálakat,
a mosólés hordót, a lefolyókat - saj-
nos nem találtuk. Én szomorúan és
lesújtva, gondterhelten fejeztem be
a napot. Szinte aludni sem tudtam,
hogy fogom visszaadni Attilának a
használhatatlan töltőt?

Másnap kutatni kezdtem a töltők
után az interneten, a Vaterán, a Jó-
fógáson. Mindenütt 15-20 ezer fo-
rintos áron kínálták a komplett töl-
tőket, külön tengely sehol.

Rábukkantam Visontán Kovács
úrra, aki gyártója egyfajta töltőnek.
Felhívtam, jelezte ő a gyártó, van ten-
gely is – csak nem mindegy hány
fogú a fogaskerék, amely hajtja a fo-
gaslécet. 

Kapóra jött, hogy Rákóczi fa ülteté-
sére készültünk Zilizre - ami útba esik
Visonta felé. Nosza, jeleztem a gyár-
tónak, jövünk. Bekészítettem Attila
töltőjét, hogy ellenőrizni tudjuk a fog-
számot, a működést. Megérkeztünk
Visontára, csak a műhelysegéd volt
otthon. Előadtam gondjaimat, mire
ő rögtön elővett egy tengelyt és pró-
bálta beilleszteni, bekalapálni Attila
töltőjébe, ami nem sikerült, és nem
is passzolt. Közben észrevettem, hogy
a műhelyben, hegyekben állnak a ki-
szállításra váró komplett  töltők. Óva-
tosan érdeklődtem mibe kerülne egy?
Mi nem forgalmazunk, nem árulunk,
csak gyártunk – válaszolt a segéd.
Közben megérkezett egy autó áruért,
megkérdeztem a sofőrt mibe fájna
egy komplett töltő. Vonakodva jelezte
egy tízesért adna egyet. Átfutott agya-
mon, hogy vissza kell adni Attilának
a töltőt, és így még egész „olcsón”

megúszom. A tengelyért nem kellett
fizetnem. Kifizettem az új töltőt és
megnyugodva indultunk Ziliz felé.

A faültetés jól sikerült, lásd a cikket
erről.

Bánki Attila hazaérkezésünk után
rögtön felhívott, hogy kell a töltő.
Gondoltam megtréfálom egy kicsit
Attilát és a régi Savariás töltő dobo-
zába betettem az újat. Gondoltam
tüzetesen át fogja nézni átvételkor,
különösen, hogy megvan- e a tengely.
Átvittem hozzá az új töltőt a régi do-
bozban, ügyet sem vetett rá, meghí-
vott egy pálinkára. Felesége Ildikó
azonban tüzetesen átnézte a dobozt,
neki nem tetszett a töltő csőre, sze-
rinte az új vastagabb. Ekkor vették
észre az új komplett töltőt. Elmesél-
tem nekik a teljes igazságot. Boldo-
gan vették át most már az új doboz-
zal együtt a töltőt, de a csőröket a
régire ki kellett cserélnem.

Nekem leesett a kő a szívemről, At-
tila elégedett volt, csak nekem ma-
radt egy régi darabom. Hazamentem,
nekiálltam megreszeltem a tengelyá-
gyat és kiderült, hogy a kapott ten-
gelyt sikerült beilleszteni, és rendben
működtette a fogaslécet!

Így jutottam egy használt, de hasz-
nálható kolbásztöltőhöz. Jövőre ezzel
a töltővel megnyerjük a versenyt!

RÁNKY PÉTER

A kolbász- és hurkatöltés igaz utóélete

Akarattyai vendéglők,
Utcanevek
Strandok
Szemelvények Akarattya 90 éves
múltjából (1928-2017) (Cikkek, is-
mertetők, dokumentumok)

Mellékletek DVD-n
Fürdőtelep Egyesület Alapszabály
1936
Névjegyzék 1930
Névjegyzék 1944
BM Rendelet 1933

Légifelvételek
Képek, képeslapok
Térképek
Öböl tv felvételei
Filmfelvételek
Régi újságokból
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Képes beszámoló Fa Nándor földkerülő
megérkezéséről Les Sables-d’Olonne-ba
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Kaptunk 40 jegyet ajándékba a 2017. március 21-ei Veszprém-Vác kézilabda meccsre, amire így el tudtuk vinni az
akarattyai gyerekeket. Mindannyian lelkesek voltunk, örültünk a lehetőségnek. Óriási élmény volt a helyszínen
szurkolni! LUKÁCS TAMÁSNÉ BEA

Kézilabda meccsen voltak az akarattyai gyerekek
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Pálya címe:
Balatonakarattya

Rákóczi park
Pálya mérete:

20×40 (22×42) méteres
Pálya típusa: műfüves pálya

Pálya nyitvatartási ideje:
május 1-től szeptember 30-ig

hétfőtől vasárnapig 8:00–20:00
október 1-től április 30-ig

hétfőtől vasárnapig  8:00–17:00
Pálya bérleti díja: 3000 Ft/óra

Pályabérléssel kapcsolatos
kontaktszemély adatai:

Név: Ladányi Imre
pályagondnok

Telefonszám: +36/30-906-10-21

A füledbe súgott hamis szó
nagyobb erővel bír, mint az

egyenesen kimondott igazság.

*

Aki nem tud hinni, az vár
Aki hisz valamiben, az indul.

Műfüves focilabdapálya
Balatonakarattyán

Mobil Koktélbár
a Bercsényi strandon

nyári szezonra KIADÓ.
Érd: 06 30 834-7491



Újságunk címe érzékeltetni kívánja, hogy ez egy „napló”, melyben minden, az adott hónapban fontos történést
szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is, éppen ezért elkerülhetetlen, hogy a Balatonakarattyai Napló
időnként kissé későbbi időpontban, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg. Jó olvasást kívánunk!

Ránky Péter, főszerkesztő

Tisztelt Olvasóink!

SZERKESZTŐSÉGI OLDAL 2017. március–április

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

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

életéről, múltjáról. A beküldött írást
alkalomszerűen tudjuk leközölni.

Az Akarattyai Napló terjesztése

Az Akarattyai Napló példányszámát az igényeknek megfelelően változtatjuk. Újságunk terjesztését ezért át-
szerveztük. Az újságot a következő helyekre tesszük ki: önkormányzat, Szépkilátás Bisztro, Akarattya klub,
posta, Hanák abc, Vollár zöldésgbolt, Fókusz Coop(Balla), Lila abc, Honvéd abc, nyáron a strandok pénztá-
rainál.
Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.
Az Akarattyai Napló kapható lesz az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint e-mail cím megadása
esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük. A lap
egyébként letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.
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Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00
Polgármester/alpolgármester
ügyfélfogadási ideje:
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00
Polgár Beáta:
Balatonfőkajár, 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. Gyürüs Ervin 
☎ 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:
☎ 88/481-348

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
☎ 88/481-146

Balatonakarattya területén
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/533-533, 06 88-656-677,
20/215-0870
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

Közérdekű információk

39



Bolondos egy hónap 
április hónapja, 
hol kalap a fején, 
hol báránybőr sapka. 

Köpenyegbe burkol, 
ingujjra vetkőztet; 
mutatja a tavaszt 
hol nyárnak, hol ősznek.

Kányádi Sándor: Április hónapja


