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Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Ba-
latonakarattyán, köszönöm a meghívást! 
Külön köszöntöm Kontrát Károly ország- 
gyülési képviselőnket, a református egy-
ház vezetőit!
Örömmel jöttem el erre az alkalomra, ahol egy 
régi álom végre folytatódik, és együtt ünnepel-
hetjük a Református templom alapkőletételét. El-

jött a régóta várt pillanat. Az Isten házára nekünk 
van szükségünk, hogy legyen egy hely, ahol a 
lelkünk felfrissül, megújul.

Balatonakarattyán a múltszázad első felében, 
1943-ban a Református Egyháznak is volt épí-
tési telke, és már akkor templom épült volna, de 
a történelem közbe szólt, és nem épülhetett meg 
a templom, csak most sikerül ezt megvalósítani, 
külön köszönet, Balog Miniszter úrnak és az ál-
lamnak a támogatásért.

Az önkormányzati ciklus elején Németh Péter 
lelkész úrral indult egy beszélgetés, egy közös 
gondolkodás az új templom építéséről. Sok kité-
rő és elképzelés után, most végre együtt ünnepel-
hetünk, hiszen egyre közelebb a cél.
Egy kis és új település életében nagyon fontos 
a közösségi és lelki élet. A település megtartó 
ereje - a munkahelyek és az anyagi javak mel-
lett - a hit, és az egészséges lélek. A MI GE-
NERÁCIÓNkNAk is kötelessége az európai 
keresztény gyökereink, kultúránk megerősítése, 
amit tovább adhatunk a következő nemzedéknek. 
Önkormányzatunk erejéhez mérten mindenben 
támogatja a templom építését, és a megújuló re-
formátus közösséget. Nagyon szeretnénk már az 
új templomban keresztelőket és esküvőket látni, 
és együtt ünnepelni. Fontos helye a hitéletnek a 
templom. kiindulópontja a keresztény összetar-
tozásnak és a maradandó értékek létrehozásának. 
Aki templomot épít nekünk, az jövőt teremt szá-
munkra.
köszönet Németh Péter lelkész úr kitartó, áldo-
zatos munkájáért, amit az új templom építéséért 
tesz. kívánok az előttünk álló munkához sok si-
kert és kitartást!

Matolcsy GyönGyi  
polgármester

A református templom alapkőletétele 
Matolcsy Gyöngyi polgármester beszéde
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- Kérem, mutatkozzon be, beszéljen arról, 
hogy került ide Balatonakarattyára?

Nem jövök messziről, gyermekkoromat Berhi-
da-Peremarton gyártelepen éltem, 3 éve a mun-
kám által kerültem Balatonakarattyára. Szakmám 
alapjait a Veszprém közgazdasági Szakközépis-
kolában tettem le, majd ezt követően mérlegké-
pes könyvelői képesítést szereztem. 2002-ben 
kezdtem az első munkahelyemen, Balatonfőkajár 
község Önkormányzatnál, ahol 2012-ig dolgoz-
tam. Munka mellett 2010-ben szereztem közgaz-
dász diplomát a Veszprémi Pannon Egyetemen. 
Nagyon szerettem Balatonfőkajáron dolgozni, 
olyan alapokat kaptam az államháztartás és az 
önkormányzati költségvetés területén, amelyeket 
nagyon jól tudok hasznosítani a mai napig. A ba-
latonakarattyai önkormányzatnál a saját hivatal 
felállásakor, 2015. januárjában kezdtem el dol-
gozni, majd 2016. októberében költöztem erre a 
gyönyörű településre. Jelenleg aktívan részt ve-
szek az önkormányzat gazdálkodásában, továbbá 
tagja vagyok a pénzügyi, gazdasági és település-
fejlesztési bizottságnak.

- Hogy látja az önálló balatonakarattyai ön-
kormányzat elmúlt 4 évét?

Arról a területről tudok hiteles véleményt alkot-
ni, amelyen magam is dolgozom, így az önkor-
mányzat gazdálkodásáról beszélnék. Mint min-
den szervezet indulása, a mi helyzetünk sem volt 
egyszerű. Rengeteg feladat merült fel a kezdeti 
időszakban, melyeket igyekeztünk minél maga-
sabb szinten megoldani. Bizonyára voltak hely-
zetek, amelyeket ma már másként kezelnénk, 
szerintem ezen bánkódni nem szabad, hiszen ak-
kor azok a döntések tűntek a legjobb választás-
nak. A kezdeti nehéz, feladatokkal teli időszakot 
követően, az elmúlt években véleményem szerint 

már olyan színvonalon működik az önkormány-
zati gazdálkodás, ahogy az elvárható. Ezt több 
hatósági ellenőrzést követően tudom kijelenteni. 

Nagyon jó kis csapat állt össze az elmúlt 2 évben, 
mind emberileg, mind szakmailag támaszkodunk 
egymásra. A jelenlegi pénzügyes csapat alkalmas 
arra, hogy a jogszabályi előírásokat betartva, a 
vezetői döntéshozatalt magas szinten kiszolgál-
va működtesse az önkormányzat gazdálkodá-
sát. Jó érzéssel tölt el, hogy már itt lehettem az 
indulásnál, s mára egy jól működő szervezeti 
egységet sikerült létrehoznunk. 

Beszélgetés Molnár Róberttel a pénzügyi,  
gazdasági és településfejlesztési bizottság tagjával
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- Mi a véleménye a balatonakarattyai önkor-
mányzat leválásáról és jelenlegi gazdasági 
helyzetéről?
Talán mondhatom, hogy magam is bábáskodtam 
Balatonakarattya leválásánál, hiszen pénzügyi 
területen részt vettem a Balatonakarattya levá-
lását előkészítő bizottság munkájában. Erre a 
feladatra a jelentősnek mondható 10 éves önkor-
mányzati pénzügyes tapasztalatom által kértek 
fel. A mi feladatunk volt első körben megvizs-
gálni, hogy az újonnan létrejövő önkormányzat 
pénzügyi oldalról működőképes lesz-e. Már ak-
kor is azt láttuk, hogy kiváló természeti és föld-
rajzi adottságok mellett, Balatonakarattya gaz-
dasági oldalról is jó adottságokkal rendelkezik. 
Ezt alapvetően a saját bevételek és a hatékonyan 
működtetett intézmények által láttuk biztosított-
nak. Örömmel tölt el, hogy az idő minket igazolt, 
s a leválást követően az életben is megállták a 
helyüket azok a számok, amelyekkel terveztünk. 
A jónak ítélt saját adottságok mellett nagyon 
fontosnak tartom, hogy az önkormányzat külső 
forrást vonjon be, főként fejlesztési elképzelése-
inek megvalósításához. Itt alapvetően a központi 
költségvetés és Európai Uniós forrásokra gondo-
lok, de nyilván lehet, s érdemes is közös célokat 
megfogalmazni vállalkozói partnerekkel, non-
profit szereplőkkel és a civil szektorral is. A pá-
lyázati pénzek tekintetében, véleményem szerint 
kimondottan sikeres volt önkormányzatunk 
tevékenysége, hiszen komoly volumenű pályá-
zati forrást sikerült elnyernünk. Elég, ha csak a 
jelenlegi kerékpárút fejlesztésre, vagy strand-
jaink folyamatos „csinosítására” gondolok. Ez 
utóbbit nagyon fontosnak tartom, hiszen a helyi 
adók mellet a turisztikai bevételeink is jelentős 
szerepet játszanak önkormányzatunk költségve-
tésében. 
- Milyen kihívásokat lát az elkövetkezendő 
időszakban?
Alapvető, kiemelt feladatunk, hogy saját bevé-
teleink minél magasabb összegben realizálódja-

nak, s ezeket a forrásokat hatékonyan használjuk 
fel önkormányzati feladataink ellátása során. Ez 
az alap. Továbbra is kiemelt figyelmet kell, hogy 
fordítsunk a korábban is említett külső forrás-
szerzésre, hiszen a pályázati pénzek nem csak 
a minőségibb önkormányzati feladatellátáshoz 
segítenek hozzá, hanem komoly nagyságrendű 
vagyonnövekedést is eredményeznek, ami egy 
újonnan létrejövő önkormányzatnak kiemelt fel-
adata kell, hogy legyen. 
Ezen kívül folyamatosan figyelemmel kell 
kísérnünk a változó jogszabályi környezetet, az 
azokban foglaltaknak való megfelelést. Az ön-
kormányzatoknál az ASP rendszer bevezetését 
követően további, a digitalizáció irányába irányu-
ló fejlesztések várhatóak. Hiszek benne, hogy ez 
a jövő és ezáltal egyszerűbben, hatékonyabban, 
mondhatni 21. századi módon lehet kiszolgálni 
az állampolgárok igényeit. Az államháztartási, 
ezen belül az önkormányzati alrendszer évek 
óta változáson megy keresztül, s várhatóan a jö-
vőben is lesznek még átalakítások, így nekünk, 
mint helyi önkormányzatnak ezen a területen fo-
lyamatosan lesznek feladataink. 
Nem feltétlenül pénzügyes feladat, de helyi la-
kosként, azt gondolom, hogy a helyi közössé-
gek szerveződésében még komoly lehetőségek 
vannak itt Balatonakarattyán, melyre az önkor-
mányzatnak a jövőben is figyelmet kell fordítani.  
- Hogy érzi magát a munkahelyén?
kis hivatal vagyunk, ennek köszönhetően csalá-
dias légkör alakult ki az elmúlt években. A sze-
mélyi állományban nem volt jelentős fluktuáció, 
így volt időnk megismerni egymást, s sikerült 
egymáshoz csiszolódni. Ez szerintem nagyon 
fontos érték egy szervezet életében, ezáltal sok-
kal könnyebben tudjuk megoldani a hétközna-
pok kihívásait. Tudunk egymás sikereiről, ügyes 
bajos dolgairól, ezt szívesen osztjuk meg egy-
mással, s ha tudunk segítünk a másikon. Magam 
részéről szívesen járok be dolgozni, motiváltnak 
érzem magam. Azáltal, hogy Balatonakarattya 
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egy újonnan létrejövő önkormányzat, az ellátan-
dó feladatok változatosak, aminek én igazából 
örülök. Gazdálkodásunk jogszabályi környezete 
is évről-évre változik, így erre is figyelnünk kell. 
Ezen kívül nagyon szeretek részt venni a vezetői 
döntéshozatal előkészítésében, úgy érzem egé-
szen jól és könnyedén átlátok egy adott szituáci-
ót, s ezt szívesen használom is. 
- Miként telik a hivatalon kívüli élete, hogy 
tudja szétválasztani a munkát a magánélettől? 
Nagyon fontosnak tartom, hogy határt tud-
jak húzni a munkám és a magánéletem között. 
Ez manapság már egyre jobban megy. Hiszem, 
hogy az ember csak úgy tud kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtani a hivatásában, ha azon kí-
vül megpihen és töltődik. kutyás emberként 
szerencsés helyzetben vagyok, hiszen egy-egy 
reggeli, vagy délutáni séta a friss levegőn, az 
akarattyai környezetben szinte azonnali feltöl-
tődést jelent. Imádom a természetet, kutyámmal 
és barátaimmal rengeteget túrázunk és eközben 
felfedezzük szépséges hazánkat. közösségi em-
bernek tartom magam, fontos számomra, hogy 
emberek közt legyek, így szívesen veszek részt 
szinte bármilyen közösségi programon. 
A sport gyermekkorom óta jelen van és a mai 
napig nagyon fontos része az életemnek. Sokáig 
versenyszerűen fociztam, ez a hobbi a mai napig 
tart. Ezen kívül mindennemű mozgás érdekel, 
akár labdával, akár anélkül. A mai napig jó érzés-
sel töltenek el általános iskolai tanárom szavai, 
aki szerint nagyon jó labdaérzékkel áldott meg 
a sors. A mozgást, irodai dolgozóként nagyon 
fontosnak tartom. Véleményem szerint azoknak 
az embereknek, akik irodai munkát végeznek, le-
hetőségeikhez mérten figyelmet kell fordítaniuk 
arra, hogy az ülő munkát kompenzálják a mozgás 
adta dinamizmussal. A helyes táplálkozás mellett 
ez szerintem egészségünk alapja.
Az utóbbi években az önismeret és a tudatos 
életmód jött elő az életemben, ezt tanulom és 
gyakorlom mostanság. A jógával már jó pár éve 

próbálkozom, jelenleg csikung gyakorlatokat 
végzek szívesen. Mindkét módszer segít az el-
csendesülésben és a lelassulásban, amit kimon-
dottan fontosnak tartok a határidőkkel teli, feszes 
munkám ellensúlyozásaként. 

Fontosnak tartom az életen át tartó fejlődést és ta-
nulást, amelyet a mai gyorsan változó világ még 
inkább „kikényszerít”. Ezt a gondolatot mind a 
munkám, mind a magánéletem során igyekszem 
szem előtt tartani. 

köszönöm a beszélgetést. 
Öröm volt egy elégedett emberrel beszélgetni. 

További jó munkát, jó egészséget kívánok! 
Dr. Bánkuty Józsefné
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A nőnap, mint ünnep 1917-ben lépett a világna-
pok sorába azzal a céllal, hogy világszerte kife-
jezzék a nők iránti tiszteletet és megbecsülést.

Magyarországon sokkal később, 1948-ban ünne-
pelték meg e napot először.

Balatonakarattyán március 7-én az önkormány-
zat férfi képviselői hívták és várták a falu lányait, 
asszonyait.

Az ünnepi műsor Dr. Imrédy Szabolcs alpol-
gármester köszöntőjével kezdődött és Gá-
jer Bálint színvonalas műsorával folytatódott. 
Sokan eljöttek és tisztelték meg jelenlétükkel a 
rendezvényt.

Az asztalokon szendvicsek, üdítők vártak kíná-
lásra. Szép estét töltöttünk együtt. 

Dr. Bánkuty Józsefné

Nőnap
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Ünnepi megemlékezés március 15-én
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2019. február 13.

1./ Az ÖnkormányzAt 2019. évi kÖltségvetése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete áttekintette az Önkormányzat 
2019. évi költségvetését.
A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság javaslatát is figyelembe véve az alábbi 
módosításokkal elfogadja az önkormányzat 
2019. évi költségvetését:
- A kiadási oldalon a beruházásokat priorizáljuk,  
 és a sorrendiség szerint kerüljenek megvaló- 
 sításra. 
 Az önkormányzat beruházási kiadása kerüljön 
 csökkentésre a női öltöző felújításának költsé- 
 gével, mivel ezt a projektet pályázati pénzből 
 kívánja megvalósítani az önkormányzat.
- A működési bevételek növelése.
- kerüljön bele a költségvetésbe a ténylegesen  
 járó Balatonkenese részéről átadott normatíva.
- Az óvoda költségvetésében kerüljenek csök- 
 kentésre a beruházási kiadások. 
- A tartalék összegének növelése a költségve- 
 tésben.
2./ bAlAtoni bringAkÖr megvAlósításához A 
településrendezési eszkÖzÖk módosításánAk 
folyAmAtA.
1. Balatonakarattya község Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Településrendezési terv 
módosítását, korrekcióját határozta el az úgy- 
nevezett „Balatoni bringakör” megvalósulá- 
sával kapcsolatosan. A központi beruházás Ba-
latonakarattya Község közigazgatási területét 
érintő fejlesztése tette szükségessé a módosítást.
2. A képviselő-testület korábbi döntésével le-
zárta a 83/2018.(XI.7.) számú partnerségi ren- 
delet alapján lefolytatott eljárást.
3. A képviselő-testület megismerte jelen hatá- 

rozat mellékletét képező tervezői dokumen- 
tációt, mely tartalmazza a partnerségi egyeztetés 
során beérkezett, Szabó Zoltán főépítész úr által 
javasolt módosítást is.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármes- 
tert, hogy Balatonakarattya Község Önkormány- 
zata nevében a teljes tervezői dokumentációt 
nyújtsa be az Állami Főépítésznek a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált tele- 
pülésfejlesztési stratégiáról és a település- 
rendezési eszközökről, valamint egyes telepü- 
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló  
314/2012. (XI. 8.) korm.rendelet 32.§ (1) C). 
pontja szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatása 
céljából.
5. A tervezői dokumentációval egyben a part- 
nerségi eljárás és az egyeztetési doku-mentáció 
teljes körűen megküldésre kerül az Állami 
Főépítész részére.

3./ Balatonalmádi RendőRkapitányságának 
kérelme. 
Balatonakarattya Község önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság hivatalos állománya részére egy Samsung 
J3 Dual SIM típusú kártya független telefonké-
szüléket, adományoz, mely készülék bekerülési 
értéke maximum 60 ezer forint. 
4. / dÖntés A postA kiAlAkításáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hozzájárul, hogy a Balatonaka-
rattya, Rákóczi út 57. szám alatti - jelenleg Pol-
gárőrség által használt - épületen 4 millió forint 
összegű beruházást valósít meg, annak céljából, 
hogy az épületben postai szolgáltatás jöjjön létre.

 2019. február 27.

1./ döntés a BalatonfőkajáRi közös önkoR-
mányzati Hivatal költségvetéséRől.

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság javaslata alapján a 
Balatonfőkajári közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetését 19 578 234,- Ft összegben elfo-
gadja. 

2./ Az ÖnkormányzAt 2019. évi kÖltségvetése.

Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép- 
viselő-testülete megalkotta rendeletét az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetéséről.

3./ javaslat a polgáRmesteR és alpolgáRmesteR 
szAbAdságolási ütemtervére.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Ma-
tolcsy Gyöngyi polgármester és Rozs Péter al-
polgármester 2019. évi szabadság ütemezéséről 
készített tervét.

4./ javaslat BalatonakaRattya község 2019. 
évi rendezvény tervére.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Balatonakarattya község 2019. évi 
rendezvénytervét elfogadja.

5./ dÖntés A Balaton keleti kapuja tuRisz- 
tikai egyesület együttműködési megálla-
podásról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyön-
gyi polgármestert, hogy a Balaton Keleti Ka-
puja Turisztikai Egyesülettel (székhely: 8174 
Balatonkenese, kálvin János tér 4., adószám: 
19383059-1-19, képviseli: Hartai Edvárd elnök) 
1 évre szerződést kössön azzal, hogy a szerződés 
közös egyező akaratnyilvánítás esetén további 5 
évre meghosszabbítható legyen.

2019. március 07.

1./ a gumiRádli stRanddal kapcsolatos támo-
gAtói okirAthoz kApcsolódó nyilAtkozAt 
Aláírásáról dÖntés.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi 
polgármestert, hogy a Gumirádli strand fejleszté-
sére benyújtott pályázathoz kapcsolódó támoga-
tói okirathoz kapcsolódó nyilatkozatot aláírhatja.

2./ bercsényi strAnd ii. ütemének vizes blokk 
felújításáRa feltételes közBeszeRzés kiíRása.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megbízza Fülöp Zoltán ügyvéd és 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
(székhelye: 1024 Budapest, kút u. 5., adószáma: 
55070694-2-42; kamarai lajstromszáma: 15144), 
hogy a Bercsényi strand II. ütemének vizes blokk 
felújítására vonatkozóan feltételes közbeszerzés 
kerüljön kiírásra. 

2019. március 27.

1./ BalatonakaRattya Helyi zajvédelméRől 
és a zöldteRületek védelméRől szóló Rende-
letének megAlkotásA.

Balatonakarattya Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete megalkotta a helyi zajvédelemről 
és zöldterületek védelméről szóló rendeletét. 

2./ Beszámoló a civil szeRvezetek tevé-keny-
ségéRől. 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete az alábbi civil szervezetek 2018.  
évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszá-
molóját fogadja el:

1. Nők A Balatonért Egyesület 

2. Patrónus 2006 Balatonkenesei Balatonaka-
rattyai Állatvédő Egyesület

3. Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület

4. Római katolikus Plébánia – Magyarok Nagy-
asszonya Katolikus Karitasz

5. Balatonakarattyai Nyugdíjas klub Egyesület
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6. Balatonakarattya Balaton kapuja Polgárőr 
Egyesület

3./ a közfoglalkoztatás 2018. évi tapasz-
talatai, javaslat a 2019. évi közfoglalkozta-
tás szervezésére.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közfoglalkoztatás 2018 évi ta-
pasztalatairól szóló beszámolót és a 2019. évre 
vonatkozó javaslatokat elfogadja.

4./ Helyi esélyegyenlőségi pRogRam felül-
vizsgálAtA.

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képvi- 
selő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi  
CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a 
53/2016. (III.31.) önkormányzati határozattal 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
áttekintette, az abban foglalt intézkedési tervet 
felülvizsgálta, és az alábbi javaslatot tette:

I. A mélyszegénységben élők és a romák esély- 
egyenlősége: Megvalósult, a közfoglalkoztatás-
ba történő bevonással.

II. A gyermekek esélyegyenlősége: Bölcsőde nem  
 került kialakításra, mivel pályázati forrás nem 
 állt rendelkezésre, ezért nem valósult meg.

III. A nők esélyegyenlősége: A szociális intéz- 
 ményen keresztül megvalósult. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége: Megvalósult, 
 melyet minden évben megünneplünk. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége: Meg- 
 valósult, mivel minden intézmény akadály- 
 mentes. 

5./ bAlAtonAkArAttyA kÖzség ÖnkormányzAt 
képviselő-testülete 41/2015. (iv.8.) önkoR-
mányzati HatáRozatának visszavonása, Hatá-
lyon kívül helyezése.
1.) A képviselő-testület megismerte a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osz-
tálya által megfogalmazott, és a Kormány-
megbízott Úr által kiadott VE 53/543/2019 
számú törvényességi jelzésben foglaltakat.

2.) A képviselő-testület a törvényességi jelzésben 
foglaltakkal egyetért.

3.) A képviselő-testület a 2015. április 08-án 
tartott képviselő-testületi ülésen elfogadott 
41/2015.(IV.8.) önkormányzati határozatot 
visszavonja, a jogszabály sértő állapotot ezzel 
megszünteti a törvényességi jelzésben foglalt 
határidőben és az abban megfogalmazottak 
szerint.

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a törvényességi jelzésben fog-
laltak szerint a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Törvényességi Osztályát jelen döntésről 
értesítse.

6./ vízi ugRáló váR üzemeltetési ajánlatáRól 
dÖntés.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete felhatalmazza Rozs Péter alpolgár-
mestert, hogy 1+4 évre meghosszabbítható 
szerződést kössön a TPS Group kft.-vel (1037 
Budapest, Bécsi út 85.), a Balatonakarattya, 
Bercsényi strandon lévő vízi ugráló vár 
elhelyezésére, melynek bérleti díját évente 1 
millió forintban határozza meg.

7./ döntés a gumiRádli szaBadstRand pályá-
zatRa BeéRkezett áRajánlatokRól.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvise- 
lő-testülete a Gumirádli szabad strand felújí- 
tására beérkezett árajánlatok közül a legked- 
vezőbb a HeavyTools 75 kereskedelmi ésSzol- 
gáltató kft. által benyújtott bruttó 31 500 000,- 
Forint összegű árajánlatát fogadja el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szerződés aláírására.
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2019 májusától lehetőség nyílik Balatonakaraty- 
tyán a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00023 számú 
projekt keretében megvalósult kerékpárúton a 
kerékpárral való közlekedésre. 

Tavasztól mindenképpen javasoljuk az új le-
hetőség kihasználását, akár egyéni, akár csopor-
tos vagy családi kerékpározás céljára.

Tekerj az életedért a kerékpárosbarát Balatonakarattyán!
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Kodolányi Jánosra emlékezünk 
Halálának 50. és születésének 120. évfordulóján

1899. március 13-án született kodolányi János  
kossuth-díjas író, újságíró, a népi írók kiemelke- 
dő képviselője.

„Meg kell értenie az embernek, hogy nem vélet-
len, hová születik, hol él, hová tartozik, milyen 
nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, 
mit tagad és mit nem vall a magáénak, mit ölel 
magához, és mit utasít el magától. És nem vélet-
len, milyen sors az, amit az embernek végig kell 
küzdenie, vállalnia kell, meg kell hajolni előtte, 
és tudomásul kell vennie, akármennyire zúgoló-
dik is gyenge óráiban, és bárhogy szeretne tőle 
néha-néha megszabadulni.”

„Az igazság az, hogy bár látszólag meddő volt  
az életem, eredménytelen és sikertelen a mun-
kám, mégiscsak ezért volt érdemes élni: és ha új- 
ra elkezdhetném, lépésről lépésre ugyanezt az utat 
járnám végig… ugyanezt a munkát kezdeném 
el, és ha talán okosabban, hajlékonyabban, enge- 
dékenyebben, de semmiképpen sem lényegét 
megváltoztatva venném fel az élet által elém do-
bott kesztyűket…”

kodolányi János a 20. századi magyar irodalom 
egyik legjelentősebb alkotója. Noha könyvei 
évek óta több kiadásban és nagy példányszám-
ban jelennek meg, szerepe ezzel együtt is vita-
tott. Újabban Várkonyi Nándorral és Hamvas 
Bélával együtt – Jókai Anna elnevezése nyomán 
– „a nagy triász” néven emlegetve, mint „szel-
lemi iránytű”, meghatározó jelentőséggel bír. 
Munkássága valamennyi irodalmi műfajra kiter-
jedt: líra, dráma, epika, ezen belül a novella és a 
regény, valamint az esszé is jelen van életművé-
ben. Életének késői szakaszában regényíróként 
nemcsak a magyar, hanem a világirodalom nagy-
jai sorába is beírta nevét, műveit több nyelvre 
is lefordították. Elsősorban az ókori mitológiát 
(Égő csipkebokor; Vízöntő; Új ég, új föld), il-

letve a tatárjárást (Boldog Margit; Julianus barát; 
A vas fiai) feldolgozó regényei fontosak.

A 30-as évek végén a Végrendelet című dráma 
tiszteletdíjából megvásárolta balatonakarattyai vil- 
láját. kezdetben csak nyaranta használta, de 
1949-től végleg ide költözött. Szabó Lőrinc, 
Tamási Áron, Várkonyi Nándor és mások is meg- 
látogatták otthonában. kiterjedt levelezése kö-
tötte a külvilághoz Akarattyán. A villa falán ma 
tábla őrzi emlékét. Súlyos anyagi gondokkal küsz-
ködött, egészsége is egyre romlott. Ezekben az 
években Jézusról szóló nagy regényén dolgozott.

1945-től kezdve, mint annyi más tehetséges 
írótársát, például Németh Lászlót, Szabó Lőrincet, 
Illyés Gyulát a Rákosi-diktatúra elhallgattatta, a 
kezdődő és a fasizmussal kapcsolatban teljesen 
ártatlan embereket is sújtó „boszorkányüldözés” 
elől balatonakarattyai villájába vonult vissza.

1969-ben, életének 70. évében cukorbeteg- 
ségének szövődménye végzett vele.

1990-ben posztumusz kossuth-díjjal tüntették ki.

Összeállította: 
Dr. Bánkuty Józsefné 

(Forrás: Wikipéda)
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Könyvajánló 
kodolányi János: Vízözön

Fafaragás – kiállítás a Szépkilátásban

A könyvnek egyik  
kulcsalakja, Utna- 
pistim sok ezer éve-
sen a vízözön előt-
ti kor embereinek 
a világában él. Az 
úszóhártyás, pikke-
lyes emberek vilá-
ga ez, ahol a sárká-
nyok, gyíkok harca 
valóság. Ez a világ 
akkor kezd mássá 
lenni, amikor Ut-
napistim tudomásá-
ra jut, hogy egy idő 

óta nyakra-főre születnek csupasz csecsemők, s 
később sem nő ki a pikkelyük. Ilyennek születik 
Ninszun istennő papnőjének, Risat-Ninlilnek fia, 
Gilgames is, aki korántsem hatalmas erejű, sár-
kányokat legyőző hős, hanem talán a könyv leg-
halandóbb szereplője. Az égbolton az „Égi Gyík” 
megjelenése Lugal, a nagy király csillagászait 
közeledő katasztrófára figyelmezteti. Mindent 

elsöprő nagy természeti csapás közeledik. Lugal 
esztelen vállalkozásba kezd. „Világtornyot” épít, 
ahová alattvalóit, a birodalom felhalmozott kész-
leteit akarja elhelyezni. A munka csak a terror 
eszközeivel valósítható meg; a Világtoronynak 
az emberiséget kellett volna szolgálnia, ehelyett 
rabszolgaságba hajtotta a birodalom apraja nagy-
ját. Hiába Utnapistim figyelmeztetése, hogy nem 
ez az életbenmaradás útja. Erről kíséreli meg- 
győzni országa főpapját, majd utóbb a világbiro-
dalom istenkirályát, barátait, a költőt, a könyv-
tárost, a csillagászt, a történetírót és a többieket, 
majd egyedül maradva hatalmas hajót épít. Elhe-
lyezi benne barátait, élelmiszer-tartalékait, álla-
tait. Amikor az özönvíz megérkezik, az istenki-
rály Világtornya szempillantás alatt összeomlik, 
a hajót viszont hátára veszi a víz, Utnapistim a 
társaival felveszi a küzdelmet a mindent elsöprő 
viharral, Utnapistim törzse megmenekül, velük 
együtt a nevelt fiú, Gilgames is, akinek felnöve-
kedése a regény egyik fontos szála.

Dr. Bánkuty Józsefné

Olvassák szeretettel Megyer Gábor mérnök és fafa-
ragó bemutatkozását. Kiállítását a Balatonakaraty- 
tyai Fürdőtelep Egyesület szervezésében várható- 
an június második felében nyitjuk meg a Szépki- 
látás Bisztróban. Reméljük alkotásai elnyerik tet- 
szésüket és örömet szereznek majd! A megnyi- 
tó részleteiről külön hirdetményt készítünk. Mindenkit 
szeretettel várunk!
Nagyszüleimet kitelepítették, és a vagyonuk el-
kobzása során nagyapámtól elfelejtettek elven-
ni egy Balatonfenyvesen lévő telket. Ezen telek 

alapozta meg családunk több évtizede tartó kö-
tődését Balatonakarattyához. A balatonfenyvesi 
telket nagyapám eladta, és árát szétosztotta há-
rom lánya között. Szüleim a kapott pénzt kipótol-
va 1962-ben a Gáspár telepen vettek egy telket. 
Az építkezés 1965-ben kezdődött, és jó pár évig 
tartott. Így gyakorlatilag több mint ötven éve kö-
tődünk Balatonakarattyához. Amióta nyugdíjba 
mentünk a feleségemmel együtt törekszünk te-
vékenyen részt venni a Balatonakarattyai Für- 
dőtelep Egyesület programjaiban. Ennek két oka  
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van: egyrészt érdekel minket, hogy mi törté-
nik a településen, mivel Akarattyát tartjuk má-
sodik otthonunknak, másrészről viszont mi is 
alapítottunk egy egyesületet (Napraforgó utcai 
Bauhaus Egyesület), és így a szervezéssel járó 
nehézségeket és sikereket még jobban át tudjuk 
érezni.
A fafaragással már fiatal koromban megismer-
kedtem. Ebben az időben népművészeti motívu-
mokat faragtam. Akkor még nem éreztem ma- 
gam elég érettnek ahhoz, hogy egy alkotást ön-
állóan megkomponáljak. Hosszú szünet után 
2006-ban kezdtem el újra faragni, és az eltelt 
közel harminc év alatt a lehetetlennek látszó, de 

megoldott munkahelyi feladatok halmaza las-
san kialakította bennem a kreativitást. 
Célom, hogy a népi fafaragás hagyományaival 
szakítsak, és mondanivalómat új, modern esz-
közökkel fejezzem ki. Vannak olyan témák, me-
lyeket különböző stílusban is megfaragtam. Sok 
faragáshoz a kiindulási pontot bibliai ige adta, 
és a legtöbb alkotáshoz csatoltam igét, hogy a 
szemlélőnek legyen min elgondolkodnia. 
Mindenkit szeretettel várok a júniusban nyíló ki-
állításomra a Szépkilátás Bisztróban.

MeGyeri GáBor 

A vörös postakocsi Akarattyán  
a Batsányi utcában
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Zsúfolásig megtelt az akarattyai „kodolányi 
ház” előadóterme egy februári szombaton, mi-
kor is krúdy Gyuláról tartott irodalmi beszámo- 
lót Praznovszky Mihály. A Batalatonakaraty-
tyai Fürdőtelep Egyesület meghívóján „A Vörös 
 Postakocsi” érkezésével invitálta az érdeklődőket. 
Sokan el is hitték, hogy valóban egy vörös posta-
kocsi érkezik majd a Batsányi utca 46-ba, a részt-
vevők valójában postakocsi helyett komoly iro-
dalmi élményben részesültek, a vörös postakocsi 
hiányában is. Praznovszky Mihály érzelmesen és 
érzékletesen ecsetelte krúdy Gyula életútját és 
munkásságát.
Szuggesszíven beszélt krúdyról, akinek ismert-
ségét egy párbaj hozta meg 1911-ben. krú-
dy fiatal korában csak író akart lenni és semmi 
más. A legnagyobb sikert 1913-ban „A Vörös 
Postakocsi” művével éri el. Az előadó részlete-
sen elemezte a „Szindbád Novellák”- ból készült 
film sok-sok jelenetét. A filmből leginkább em-
lékezetes jelenet, amikor Szindbád (Latinovics 
Zoltán) az óbudai kiskocsmában kis vörös fazék-
ban velős csontot és korsó sört rendelt a „hanged-
lis” Vendelin pincértől:
- „Hozhatom a velős csontot Nagyságos uram?” 
- „Csak arra figyelmeztetem,Vendelin barátom, 

hogy kenyér szeleteket pirítsanak hozzá, mert 
a zsemlye ilyesmihez nem nagyon alkalmas, és 
forró legyen mint a babám szíve”
krúdy Gyula a magyar irodalom legterméke-
nyebb írója, elképesztően sokat dolgozott, a szá-
zadfordulóig közel félezer elbeszélést írt, és 7000 
kisregénye jelent meg. Többet írt, mint Jókai 
vagy Mikszáth stílusában is feltűnő, magányos 
jelenség krúdy. Nála a leírás konkrét tárgyainak 
gazdag, szubjektív társításokon alapuló elsődle-
ges funkciója az álomszerű hangulat felkeltése. 
Az elmúlt régi szép idők hangulatainak felidézé-
se. Stílusában is feltűnő, magányos jelenség krú-
dy. 1930-ban Baumgarten díjat is kapott. Azon-
ban a jelentős pénzösszeggel járó elismerés alig 
enyhített anyagi gondjain. El kellett költöznie a 
Margit-szigetről, szegénységben, nehéz körül-
mények között élte utolsó éveit. 1933. május 12-
én halt meg Budapesten.
Mind a mai napig örömmel olvassuk Krúdy no-
velláit a hangulatokról, a nőkről, a kávéházakról 
és természetesen „A vörös postakocsi”- ról.
Remek irodalmi estet éltünk át - nem először - a 
kodolányi házban a Balatonakarattyai Fürdőte-
lep Egyesület rendezésében.

ránky Péter
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A Magyar Költészet napja Balatonakarattyán
1964 óta ünnep a mai nap, József Attila születésnap-
ja, a Magyar költészet Napja. 
Ma mindenhol verset lehet hallgatni: iskolákban, 
utcákon, színházakban, hírportálokon, közösségi ol-

dalakon, a rádióban és a televízióban is. Aki szereti 
a verseket, annak azért ünnep a mai nap, a többiek 
pedig talán megkedvelik.

Dr. Bánkuty Józsefné

2019. március–április
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Olvasói levél 
Kedves kutyások, figyeljünk egymásra!

6 nap a BALATON körül

Gyerekkoromban édesanyám babakocsiban vitt, 
egyszer csak odaszaladt egy hatalmas kutya. 
Nem harapott meg, csak odaszagolt, de én any-
nyira megijedtem, hogy gyakorlatilag felnőtt ko-
romig rettegtem minden kutyától – mesélte egy 
lány, s ezzel egyben választ is adott a „nem kell 
rá póráz, hiszen senkit sem bánt” klasszikus ku-
tyás mondásra. kormányrendelet írja elő, hogy 
közterületen – kivéve az ebek futtatására kijelölt 

területen – a kutyát pórázon kell vezetni, mégpe-
dig olyannak, aki az állat irányítására képes.
Közterületen a gazdáknak arról kell gondoskod-
niuk, hogy más állatot, embert ne haraphasson 
meg. Ugyanakkor szájkosarat csak a veszélyes 
kategóriába sorolt kutyákra kell húzni, vagy ak-
kor kell használni, ha az állat jellemzően agresz-
szíven viselkedik.   

2018 májusában olvastam a NŐk LAPJÁBAN, 
hogy 3 elszánt lány félretéve a munkájukat el-
indultak már második alkalommal gyalogosan 
felfedezni a nyári BALATONT. Mivel nekem is 
nagy álmom elzarándokolni az EL CAMINORA, 
gondoltam, jó kis próbatétel lenne a «BALATON 
CAMINO”. kipróbálhatnám, hogy mennyit bi-
rok. Mikor elolvastam a cikket, kicsit mérges 
voltam, hogy nem tudtam róla hamarabb, mert én 
is szívesen részt vettem volna rajta. A gondolatot 
tettek váltották fel. 
Találtam egy kedves útitársat is Ildikó személyé-
ben. Ő is sokat kerekezik, sétál, gondolta neki is 
jó kis kihívás lenne. 
2019. február 23-án rövid szervezés után úgy 
döntöttünk: itt az idő, most vagy soha. Az egész 
utat 7 napra terveztük, de egy kicsit le kellett 
rövidítettük, így a déli szakaszt vonattal tettük 
meg. Az indulást Balatonalmádiról terveztük a 0. 
kőtől.
1. nap Balatonalmádi - Balatonakarattya

2. nap Balatonakarattya - Szántód

3. nap Szántód - Balatonboglár, 

(Balatonboglárról keszthelyre vonattal)

4. nap keszthely - Badacsonytördemic

5. nap Badacsonytördemic - Balatonakali

6. nap Balatonakali - Balatonalmádi

2019. február 23. reggel 9.00.  -5 fok, 
a cél: Balatonakarattya. iNduLáS -  
GOOOOOOOOOO!

Az idő kicsit fagyosnak bizonyult, de a napocs-
ka végig sütött. A Balaton ilyenkor még nagyon 
kihalt, csak pár emberkével találkoztunk. Mivel 
szombaton volt a kerékpárverseny, legalább a 
kerekesek felvidítottak bennünket. Balatonaka-
rattyára érkezve nagyon kellemesen meglepőd-
tünk. E-mailen keresztül értekeztünk a község 
önkörmányzatánál dolgozó Sass Henriettával, 
aki parádés szállást biztosított számunkra a ko-
dolányi Házban. Ezúton szeretném megköszönni 
még Ránky Péter képviselő úrnak a törődését, 
térképet biztosított, megmutatta hol találunk ét-
termet, merre induljunk felfedezni a kilátást és 
estére még egy lenyűgöző irodalmi estre is hiva-
talosak voltunk, ahol forralt borral és sós pogá-
csával kedveskedtek. Vendégvárásból és vendég-
szeretetből jelesre vizsgáztak. 

Másnap reggel folytattuk az utunkat. Egész héten 
csodálatos időnk volt, még az eső is elkerült ben-
nünket. Az emberek segítőkészsége, vendégsze-

2019. március–április
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Mobiltelefon

A mobiltelefon mára már mindennapi életünk 
részévé vált. A szinte minden háztartásban talál-
ható számítógép, laptop, tablet mellett az okoste-
lefon vált a legfontosabb digitális eszközzé, amely 
már minden korosztály kezében megtalálható.
Mint minden eszköz használatának, a mobil-
telefonnak is vannak előnyei és árnyoldalai is!
Az elérhetőség, az információtárolási és azonnali 
megszerzési lehetőség megkönnyíti a tájékozó-

dást, az ismeretek gyors 
megszerzését, tudásunk 
bővítést. A gyakorla-
tilag kis számítógép-
ként működő készülé- 
kek a világháló hasz- 
nálatának széles pa-
lettáját biztosítják. A 
fiatalok előszeretettel 
használják a virtuális 
életük színtereként, 
zenék hallgatására, vi-
deók letöltésére, meg-
nézésére. Ezek a tevé-
kenységek a jelentős 
időtöltés mellett erősen 
elvonják a figyelmet a 
környezetről, a környe-
zetben történtekről. 

Sajnos már több olyan tragikus balesetről is van 
tudomásunk, amelyben a mobiltelefonját „nyom-
kodó”, és közben fülhallgatót használó fiatal vált 
áldozattá. Az érzékelés egy részének kizárása 
komoly veszélyhelyzetet teremt a közlekedésben 
akkor is, ha sportolás, futás, kerékpározás, autó-
vezetés közben használt headsettel, fejhallgató-
val élvezzük a mobiltelefon és hasonló eszközök 
nyújtotta lehetőségeket. Megjegyzem, a nyári 

retete csodálatos. Szántódon este hatkor Horváth 
Kálmán fogadta kis csapatunkat, Keszthelyen a 
Párizsi udvarban vártak nagy szeretettel. Bada-
csonytördemicen a Berkes Panzióban annak elle-
nére, hogy átalakítást végeztek szuper szállást és 
reggelit kaptunk, utolsó nap pedig Balatonakalin 
az Anna Vendégházban biztosítottak szállást. Ez 
a csodálatos hat nap nagyon gyorsan eltelt. Csü-
törtökön este hatkor vártak bennünket Balatonal-
mádiban. Megfáradva, de annál boldogabban in-
dultunk haza Szlovákiába. Egész úton meséltük 

az élményeinket. Csodálatos volt, mindenkinek 
csak ajánlani tudom. Próbálja ki! Nyáron ismét 
tervezünk egy túrát a Balaton körül, csak most 
kerékpárral. Remélem ez is jól fog sikerülni.
Még egyszer szeretném megköszönni az önkor-
mányzatnak a szállást, a törődést és további jó 
munkát kívánok mindenkinek.

ilDikó és annaMari, 
Szlovákiából
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melegben a klíma üzemelése miatt zárt ablakok 
is hasonló eredményt hoznak, és akkor a hangos 
zenéről még nem is szóltam. Az ilyen esetekről 
tudnának mesélni a bajba jutott emberek segítsé-
gére „megkülönböztető jelzéssel” siető mentő-
sök, tűzoltók, rendőrök. A kRESZ szabályai sze-
rint ők elsőbbséget élveznek a közlekedés többi 
részvevőjével szemben akár járművezetőről, akár 
gyalogosról beszélünk. De ezt hogyan adja meg 
az, aki mesterségesen és nagyon hatékonyan zárja 
ki a környezetéből érkező hangokat?
A mobil eszközök alkalmasak a világháló eléré-
sére, az ott népszerű tevékenységek folytatására. 
Egyre több olyan esettel találkozunk mi rendőrök, 
amikor a virtuális világhoz kapcsolódó bűncse-
lekmény áldozat maga is hozzájárult a sértetté, ál-
dozattá válásához. Természetesen nem szándé-
kosan! Egyszerűen csak nem volt tisztában azzal, 
hogy hogyan kezelje, védje magát, adatait.
Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom 
van ehhez! Ez sérti az én személyiségi jogai-
mat! A személyes adataimat nem adom meg! Az 
én érdekeimet ez sérti! Emögött azonban mégis 
sokszor ott van egy felelőtlen magatartás, amely 
kiszolgáltatottá tesz bennünket a rossz szándékú 
emberekkel szemben.
Milyen veszélyforrások lehetnek?
E-mailben bekért banki adatok, pinkód, jelszavak 
helytelen kezelése.
Az internetes oldalakon történő regisztrációhoz 
az e-mail cím mellett több személyes adatot, lak-
címet, elérhetőséget kérnek, és azzal visszaélnek.
kedvelésre, megosztásra bírnak rá kissé erősza-
kos módon, amikor valójában „csak” az adataid 
egyéb célú felhasználásához járulsz hozzá. 
Amikor saját magunk tesszük közzé, publikus-
sá az adatainkat (személyi adatok, elérhetősé-
gek, fotók, videók, hozzászólások) a közösségi 
oldalakon.
Amikor másokról teszünk közzé adatokat, infor-
mációkat hozzájárulásuk nélkül.
Amikor a szabályos kilépés nélkül fejezzük be, 
vagy szüneteltetjük a net használatot.

Jelszó mentése bármilyen eszközön, pl idegen 
gépen, lépünk fel a rendszerbe.
A vásárláskor történő visszaélési lehetőségek.
A gyerekekkel, fiatalokkal az iskolákban elsősor-
ban az ő éltükben nagy szerepet játszó közössé-
gi oldalakon való megjelenést, adatközzétételt, 
saját és más adatainak védelmét beszéljük meg. 
Szó esik a virtuális világ személytelenségéről, az 
elkövetett hibák korrigálásának lehetőségeiről, 
azok következményei ellen való fellépésekről. 
Manapság az okostelefonok világában adódik 
egy helyzet, kattan a gép, és már „nyomjuk” is a 
netre minden mérlegelés, válogatás nélkül a ké-
pet, videót, ami akár a mások személyes adata 
lehet, vagy átgondolva a dolgot, mégsem a netre 
való információnak minősítjük az elhamarkodott 
megosztást. 
 

Pedig, amit egyszer közzétettünk, 
az ott is marad!

Nemcsak példamutatásra gondolok a szülők, 
felnőttek részéről, hanem a gyermekeinkre való 
odafigyelésre, velük való törődésre, a maga-
tartásváltozásukra, amelyek az internetes 
zaklatások és függőségük árulkodó jelei le-
hetnek. Igaz, a gondoskodásunk alatt álló kisko-
rúakról írtam, de a felelőtlen internetezés, az ott 
történő adatkezelés a felnőttek körében is ugyan-
olyan gyakran előfordul.

A mobilt eszközök, az internet jó, hasznos, de 
a mértéktelen használata és a figyelem elterelő 
hatása miatt kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
valódi veszélyhelyzeteket teremthet!

stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Majdnem száz résztvevővel, gyönyörű időben 
indult a „Te Szedd!” hulladékgyűjtési akció az 
idén Akarattyán. Farkas Sándor évek óta szervezi 
ezt az akciót, így a keneseiek is nála regisztráltak. 
Bizony sok munkával, telefonálgatással, szerve-
zéssel jár egy ilyen esemény koordinálása, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni Sándornak.
Az ez évi akarattyai megmozdulás nagyszerűsé-
gét az adta, hogy a civil szervezetek egyesítették 
erejüket, és így tudtunk ilyen sokan összejönni.
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület moz-
gósított plakátokkal, Facebook-bejegyzésekkel, 
valamennyi tagnak elküldött e-mail üzenettel.
köszönet minden résztvevőnek: A Partalja Egye-
sületnek, a Polgárőrségnek, a Balatonakarattyai 
Nyugdíjas klubnak, a NABÉ-nak, az önkor-
mányzat dolgozóinak, a falugondokságnak és 
azoknak az önkénteseknek, akik rászántak egy 
szombat délelőttöt, mert fontosnak tartják, hogy 
Akarattya tisztább, ápoltabb legyen.
A gyűjtés után Revuczky karion jóvoltából fi-
nom és tartalmas ebéd várta a megfáradt szemét-
gyűjtőket, amit szintén szeretnénk megköszönni.

Ránky EmőkE

Bizony összeszedtük!
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Megkoszorúztuk a Balatont

Balatonkenese-Balatonakarattya csoport

A 2019. évi Víz Világnap nemzetközi szlogenje a 
„Vizet mindenkinek!”. Magyarország szerencsés 
ország. Sem most, sem a jövőben nem kell attól 
tartanunk, hogy ne jutna ivóvíz az itt élőknek. A 
bőséges vízkészletek mellett csodaszép felszíni 
vizeink is vannak, pihenést, kikapcsolódást, spor-
tolási lehetőséget nyújtva mindenkinek. Ahhoz, 
hogy így maradjon, nem elég a kedvező földrajzi 
fekvés és a jóságos, nagylelkű természet. Az em- 
bereknek, köztük a rövid távú gazdasági hasz-
not hajszolóknak is be kell látniuk, hogy föl kell 
hagyni a vizek károsításával és önző kisa-
játításával. 
A vizek megőrzéséért folyó világméretű küzde-
lemből mindenkinek tehetsége és lehetőségei 
szerint ki kell vennie a részét. A balatoniaknak 
az idei világnapon a természetes partszakaszok 
- utóbbi időkben felgyorsult - csökkentése ellen 
kell felemelnie a szavát, mert a tó vizének és 
élővilágának védelmében a legnagyobb szerepe 
a parti sáv természetességének van. A nádak 
tisztítják a tavat, az árnyas ligetek otthont adnak 

a különleges értékű, nedves élőhelyet kedvelő 
parti ökoszisztémának. A természetes strandok az 
ember kikapcsolódását, rekreációját szolgálják.
A Nők a Balatonért Egyesület a hagyományokhoz 
híven, a Balaton megkoszorúzásával ünnepli 
az idei Víz Világnapot. A vidám koszorúkon 
a színes szalagok mellett egy fekete színűt is 
kötöttünk. Gyászoljuk az utóbbi időben elvesztett 
természetes partszakaszokat, élővilágot. 
Vasárnap, március 24-én tizennyolc településen, 
Balatonkenesétől keszthelyen át Siófokig válto-
zatos programok fogadták az érdeklődőket.

                      NABE közlemény 
Ahogy mi ünnepeltük a Víz Világnapját
A Víz Világnapja alkalmából március utolsó előtti 
szombatján a Nők a Balatonért Egyesület helyi 
csoportjával immár tizenkettedik alkalommal 
szerveztünk szabadtéri programot Víz Napi 
Balcsi Parti néven a kenesei Széchenyi parkban.
Az időjárás ezúttal kegyes volt hozzánk, sok nap- 
sütést és kellemes tavaszi hőmérsékletet tarto-
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gatott számunkra, ami egy többórás szabadtéri ren- 
dezvény esetében igazi ajándék.
A neves világnap idei szlogenje, a „Vizet min-
denkinek!” , arra a sajnálatos tényre hívta fel a fi- 
gyelmet, miszerint milliók élnek a világban úgy, 
hogy nincs számukra elegendő és megfelelő víz-
mennyiség. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy kellemes 
és hangulatos sétálással indítottuk a délutánt: az 
immár sokéves hagyománnyal bíró világnapi ren-
dezvényre összegyűlt csapat az első állomástól 
az utolsóig a kenesei Bakó-patak mentén ban-
dukolva gyűjtötte az élményeket és a hasznos 
ismereteket. 
Március 23-án délután 3 órakor az első állo-
máshelyen, a Bajcsy-Zsilinszky utcai iskolánál  
gyülekeztünk, ahol a gyerekek mintegy beme-
legítésként a patakugrással bizonyíthatták ügyes- 
ségüket. Az volt a feladatuk, hogy úgy próbál-
janak átugrani – helyből, vagy nekifutással, eset- 
leg féllábon, a bátrabbak akár hátrafelé – a NA-
BE-tagtársak kreativitását dicsérő, rögtönzött 
„patakon”, hogy közben ne essenek bele a „vízbe”.  
A nagy sikerű megmérettetés után a vállalkozó 
szellemű diákok örömmel álltak a jópofa találós 
kérdések elébe. Ezt követően az iskolától a Nepo-
muki Szent János-szobor felé vettük az irányt. 
A második állomáson Pulainé Irénke tagtársunk 

mesélt a szobor történetéről, valamint a talapzat 
alatt csörgedező patakocska élővilágáról. Ezután 
tettünk egy rövid kitérőt a „szomszédba”, hogy 
megcsodáljuk a kis patakból képződött vízesést a 
református templom kertjében.
Innen a karnyújtásnyira lévő Erzsébet Vendég-
lőbe vonult át a csapat, ahol vízkóstolást tartot- 
tunk a vízbárban. A program keretében egy kan- 
csó ásványvíz és egy kancsó csapvíz „versengett” 
egymással. Nos, az össznépi kortyolgatás végén  
kicsik és nagyok egyöntetűen állították: a két- 
féle szomjoltó közül a kenesei csapvíz a fino- 
mabb itóka! Ezek után következtek a „vizes” 
villámkérdések, majd az ünnepi séta a Víz Napi 
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Balcsi Parti állandó helyszínére, a Széchenyi 
parkba vezetett, ahol kezdetét vették az óvo-
dásoknak és az iskolásoknak szervezett játékos 
vetélkedők. 
A nagyobbakat az idei évre megújult Víz Vi-
lágnapi Totó és kvíz várta, a vizes játékokban – 
pl. a vízipisztolyos célba lövésben – pedig kicsik 
és nagyok is összemérhették az ügyességüket. 
A próbatételek közül idén is nagy sikert aratott 
a balatoni halak felismerése elnevezésű feladat, 
no meg a Balaton-puzzle, és sokak tetszését 
elnyerte a rendkívül mutatós új asztali szeletív 
hulladék-gyűjtő szett is. Mindeközben gondos 
vendéglátókként az ilyenkor elmaradhatatlan lila 
hagymás zsíroskenyérrel és az alkalomhoz illően 
hűsítő vízzel kínáltuk a Balcsi-partizókat. 
A délután utolsó előtti „felvonásaként” csopor-
tunk vezetője, Thuryné Zsuzsa ismertette a csa- 
patunk által meghirdetett rajzpályázat ered-
ményét. Ugyanis az idei év első „NABE-akci-
ójaként” egy rendkívül érdekes – a gyerekek 
kreativitását és alkotókedvét ösztönző – kezde- 
ményezéssel álltunk elő. A Víz Világnapja alkal-
mából rajzpályázatot hirdettünk iskolás gye- 
rekeknek, versillusztráció kategóriában. Ennek 
keretében egy adott rövid versike minden sorához 
színes illusztráció készítésére kértük a pályázni 
kívánókat. Az így elkészült, szakértő zsűri által 
a 11 legjobbnak ítélt alkotásból „lapozgatót” 
készíttettünk. Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani Dukon Béláné Verának, hogy ennyi 
szép, igényes rajz érkezett be hozzánk. Minde-
közben, az óvodásoknak szóló pályázat kere- 
tében, az óvó nénik irányítása mellett a ki-
csiktől képeslapokat vártunk, balatoni, vagy va- 
lamilyen vizes élményeiket felelevenítve. Az 
akarattyai óvodások, túlteljesítve a feladatot 
szintén a mondókához rajzolták meg képeiket. 
A külön díjas kis kocsis Anna illusztrációiból 
pedig plakátok, szórólapok készültek. Az ered- 
ményhirdetést március 23-án a Víz Napi Bal-
csi Partin tartottuk: merthogy a pályázók ter-

mészetesen jutalomban részesültek. Az elké- 
szült kis kiadványunk rajzosai között két aka-
rattyai kisiskolás, Hamar-kovács Bence és Éliás 
klára nevével is találkozhatunk. A legjobb rajzokat 
kiállítottuk, így minden résztvevő megtekinthette 
a nagyszerű alkotásokat. A Balatoni lapozgatót az 
óvodásoknak szeretnénk majd adni. 
Az idei Vizet mindenkinek! rendezvényünk 
egyébként más újdonsággal is szolgált: kerti  
Teréznek köszönhetően, a Magyar Origami kör  
tagjai, origami hétvégéjük egyik programjaként 
vettek részt, ehhez igazodva tartottuk vasárnap 
he-lyett szombaton, a Víz Napi Balcsi Partinkat. 
Csodálatos kézügyességüket bemutatva, origami 
foglalkozással gazdagították rendezvényünket, 
mi több, meglepetésként egy balatoni akváriumot 
is készítettek számunkra.
A program zárásaként a tóparton énekkel köszön-
töttük a magyar tengert, majd hagyományainkhoz 
híven megkoszorúztuk a Balatont.
A beérkezett rajzokat, a Balatoni lapozgatót és 
az origami technikával készült „Vízi világ”-ot 
Balatonakarattyán, 2019. április 19-től - 29-ig 
lehet megtekinteni a Szépkilátás Bisztróban! 
Szeretettel várunk mindenkit!  

 SzűcS Anikó - ThuRy ATTiláné
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Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét

2019. január 21-27. között zajlott a Xiii. Európai 
Méhnyakrák Megelőzési Hét, melyhez Magyar-
ország is csatlakozott immáron 6 éve. Ezen apro-
póból szedtük össze a gondolatainkat. 
A megelőzési hét a nőket sújtó daganatos megbete-
gedés veszélyeire, az éves szűrővizsgálatok és a vé-
dőoltás fontosságára hívja fel a figyelmet. A Mály-
vavirág Alapítvány szervezésében országszerte több 
mint 100 településen tartanak a témához kapcsolódó 
előadásokat és fűznek gyöngyöt, karkötőt egy nőnek, 
aki élete egy nehéz időszakába került, valamely nő-
gyógyászati rákkal küzd.
“Büszkék vagyunk rá, hogy 2018-ban már ötödik 
alkalommal szervezi a Mályvavirág Alapítvány az 
Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét hazai prog-
ramsorozatát. Emellett elhivatottan dolgozunk azért, 
hogy minden egyes méhnyakrákos nőhöz eljussunk 
kiadványainkkal, és titkos és zárt Facebook cso-
portunkkal, a Mályvavirágok közösségével, hogy 
egyetlen kérdésük se maradjon megválaszolatlan. 
kitartással fejlesztjük évről-évre Gyógyulást Segítő 
Programunkat, ami komplex fizikai és lelki segítsé-
get nyújt a teljes felépüléshez.” - olvasható a Mály-
vavirág Alapítvány honlapján. 
A Mályvavirág Alapítvány „a méhnyakrákos nők 
gyógyulásáért és a megelőzésért”, 2013 májusában 
alakult meg azzal a céllal, hogy legyen egy olyan 
szervezet Magyarországon, amely kifejezetten mé-
hnyakrák-megelőzéssel és rehabilitációval foglal- 
kozik.

Az elmúlt években különleges kapocs alakult ki a 
méhnyakrákos nők, az egészségügyben dolgozók, a 
média és a lakosság között. Programokat szerveznek 
azért, hogy a nők tudatossá váljanak a méhnyakrák 
megelőzésében.
A malyvavirag.hu is azért jött létre, hogy egy hon-
lapon megtalálható legyen minden lényegi infor-
máció a méhnyaknyák megelőzéséről, magáról a 
betegségről illetve a méhnyakrákból való gyógyulás 
útján lévőknek segítségére legyen. A méhnyakrák 
olyan rosszindulatú daganatos betegség, ami időben 
felfedezve jó eséllyel gyógyítható. Ma már ez a be-
tegség védőoltással és szűréssel, nagy biztonsággal 
megelőzhető. Fontos tudni, hogy a méhnyakrák nem 
öröklődik, kialakulásáért a Human Papillomavirus 
(HPV) fertőzés felelős. A HPV-fertőzés tartós fenn-
állása esetén általában rákmegelőző állapot alakul ki, 
amit a szűrés leggyakrabban már képes kimutatni. 
Ebből az állapotból évek alatt alakulhat ki a méh-
nyakrák. A méhnyakrák nagyon sok nőt érint. Ez a 
betegség az emlőrák után a második leggyakoribb 
rosszindulatú daganat a 45 éven aluli nők körében 
Európában és Magyarországon is. Leggyakrabban 
30-40 éves korban alakul ki, de előfordulhat a men-
opausa után is. Az utóbbi években a 20-30 éveseknél 
is megfigyelhető. 
“Ma már egyetlen nőnek sem lenne szabad meghalnia 
méhnyakrákban!” - írja dr. Bartha Tünde szülész-nő-
gyógyász és a Mályvavirág Alapítvány kuratóriumi 
tagja. Azért, hogy az információ és a megelőzés üze-
nete minél több nőhöz eljusson, az alapítvány “Vi-
gyázz! kész! Fűzz!” felhívással, januárban, országos 
programot hirdetett meg a méhnyakrák prevenció 
jegyében. 
A Női Liga - azaz a Női Egészségért Alapítvány (En-
dometriózis Magyarország), Mályvavirág Alapít-
vány, Mellrákinfó Egyesület, Összefogás a mellrák 
ellen (rózsaszín Lánchíd), Babagenetika Egyesület - 
tagjai hosszú és kemény munkájának gyümölcse érett 
most be, ugyanis hathatós közbenjárásuknak köszön-
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itt a tavasz, fut a tél…

hetően elérték a közösen kitűzött egyik legfontosabb 
céljukat: a leggyakoribb női betegségekben – úgy, 
mint az endometriózis, mellrák, méhnyakrák, pe-
tefészekrák - érintett nők 2019. január 1-től adó-

kedvezményre jogosultak. Forrás: malyvavirag.hu

Összeállította:  
Hajduczky nikoletta, óBíróné k. áGnes

Lassan már megszokjuk, hogy hirtelen robban be a 
tavasz, szinte nyári meleggel kicsalogatva az embe-
reket a szabadba, a kertekbe, az utakra… Megnő a 
forgalom a közutakon, különösen a hétvégeken. A jó 
idő elsősorban a kerékpárral és motorral közlekedők 
észrevehetőbb jelenlétét hozza magával. 
A közlekedés veszélyes üzem!, ahogy azt hallhat-
ják a médiából is. Azt azonban nem mindenki ve-
szi tudomásul, hogy minden szereplője - legyen az 
gyalogos vagy kamionos - egyenrangú résztvevője. 
Ez persze felelősséggel is jár. Nem csak a gépjármű 
vezetőknek, hanem a kerékpárosoknak és a gyalo-
gosoknak is ismerni kell a közlekedési szabályokat. 
És nem csak azokat, amelyek előnnyel járnak! Bi-
zony előfordul, hogy a gyalogos magatartása okoz-
za a baleset bekövetkeztét... Előfordul az is, hogy 
a kerékpárosokra nem vonatkozó „zéró tolerancia” 
eredményeképpen a kerékpáros ittas állapotban el-
esik, és akár súlyos sérülést is szenvedhet. Fontos-
nak tartom kiemelni, hogy a kerékpárutakat azért 
építették ki, hogy védett útvonalon, biztonságban 
lehessen közlekedni, és pontosan ezért kötelező is 
az igénybevétele, ahol van.
Ha már ittas vezetésről esett szó, felhívom a figyel-
met a húsvéti locsolás alkalmával gyakrabban elő-
forduló alkoholfogyasztásra, és arra, hogy készül 
a rendőrség is a közlekedésbiztonság megőrzése 
érdekében egy, az egész országra kiterjesztett elle-
nőrzéssel! 
Előfordul, hogy az ittas vezető sérülés nélküli bal-
eset okozásakor, de különösen, ha személyi sérülés 
is történik, elhagyja a helyszínt, hogy ne derüljön 
ki, ittasan vezetett. Pedig a helyszín elhagyása jóval 
súlyosabb következményeket von maga után, mint 

amivel az ittas vezetés jár! A médiából tudhatják, 
minden esetben előkerül a cserbenhagyó, hiszen a 
rendőrség kiemelt ügyként kezeli a közhangulatot 
jelentősen befolyásoló ilyen eseteket, amelyek fel-
derítésében a lakosság is messzemenőkig támogatja.
A közlekedés résztvevőinek minden esetben arra 
kell törekedni, hogy a baleseteket megelőzzék, ha 
kell az elsőbbségi jogról való lemondással, ha kell 
a másik haladásának elősegítésével, udvariasság-
gal, lassítással, megállással…, de főleg a szabályok 
betartásával. 
A KRESZ alapelve, hogy mindenki bízik, bízhat 

a többi közlekedő szabálykövetésében!
Eddig a közlekedésben résztvevő emberekről volt 
szó. Most beszéljünk a járművekről. A kerékpár is 
jármű! A kerékpárra is vonatkozik, mint minden 
járműre, hogy a közlekedésben megfelelő műszaki 
állapotban vehet részt. És ez a megfelelő állapot a 
gépjárműveknél nem csak a műszaki vizsgán elle-
nőrzött, a gépjármű működését biztosító műszaki 
egységekre, dolgokra vonatkozik. A kRESZ ponto-
san meghatározza, hogy a jármű okmányai, azono-
sítását szolgáló rendszáma is legyen rendben (tiszta, 
olvasható, valódi legyen).

A közlekedés az életünknek az a területe, amely 
együttműködés, tolerancia, fegyelem, figyelem és 

udvariasság nélkül nem működik 
zökkenőmentesen.

Balesetmentes közlekedést kívánok Kollégáim 
nevében is az év minden szakában!

stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Lelki hajlék 
A Balatonakarattyai református templom alapkőletétele

2019. március 9-én délelőtt került sor Bala-
tonakarattyán az épülő református templom ün- 
nepélyes alapkőletételére. A már emelkedő falak 
ölelésében gyülekeztek össze a meghívott ven-
dégek, és a borús idő ellenére is számos érdeklődő 
a hálaadó istentiszteletre.
Németh Péter lelkész köszöntötte a meg-
jelenteket, a 26. zsoltárt idézve: „Uram, szere-
tem házadat”. Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspöke hirdette az 
Igét a 90. zsoltár alapján: „Uram, te voltál haj- 
lékunk nemzedékről nemzedékre”, megfogalmaz- 
va a lelkileg hajléktalan embernek szóló evan-
géliumot arról, hogy az Örökkévaló Isten Jézus  
krisztusban befogadó, oltalmazó hajlékunkká 
lett.
Ezután Császár Attila, a Veszprémi Református 
Egyházmegye esperese imádságban adott hálát, 
és kért áldást Isten házára és a helyi gyülekezetre, 
majd Köntös László, az egyházkerület főjegyzője 
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal arról, 
hogy jelen korunkban mi a templomépítés ér-
telme. A templom lényege, hogy az az Istennel 
való találkozás helye, ugyanakkor hitünknek, 

jövőképünknek, hovatartozásunknak is kifeje-
ződése: hitvallás.
Az alapkőletétel alkalmából köszöntést mondott 
Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egy- 
házkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnö- 
ke, Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgár-
mestere és Dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára.
Végül Némethné Sz. Tóth ildikó lelkész be-
szélt az akarattyai templom múltjáról és jelen 
helyzetéről, majd Bollók Gyula gondnok is- 
mertette a jelenlevőkkel az elhelyezésre kerülő 
időkapszula tartalmát. Az alapkőletétel alatt a 
gyülekezet a 392. dicséretet énekelte: „Az egy- 
háznak a Jézus a fundámentoma”. Az istentisztelet 
püspöki áldással és a Himnusz eléneklésével 
zárult.
Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Tömör  
István, Balatonkenese polgármestere, Sörédi  
Györgyné és kürthy Lajos volt polgármesterek,  
a balatonakarattyai és a kenesei képviselő-testü-
let tagjai, Latorczai János, a kDNP Veszprém  
megyei elnöke, Szabó György mérnök, a temp- 
lom tervezője, a kivitelező Vemévszer kép-
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viselői, Né-meth Gyula nyugalmazott esperes, a 
gyülekezet volt lelkésze, presbiterek és a közösség 
állandó és nyaraló tagjai és Balatonkarattya 
polgárai.
Az ünneplőket ezután a templomtelekkel szem-
beni Szépkilátás étteremben látta vendégül a házi- 
gazda egyházközség.

némEThné Sz. TóTh ildikó 
lelkipásztor

Miért építünk templomot?
Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvéreim!

Azért gyülekeztünk ma itt egybe, hogy letegyük 
a balatonakarattyai református templom alap-
kövét. Lássuk be, nem túl gyakori esemény ma-
napság egy új templom építése. Okkal tehető fel 
tehát a kérdés, vajon van-e még értelme ma temp- 
lomot építeni? Ma egy olyan korban élünk, ami-
kor sokan gondolják azt, hogy a templom egy o- 
lyan épület, amely inkább a múltat jelképezi, 
semmint a jövőt.
Könnyű válasz lenne azt mondani, hogy azért 
építünk itt, Balatonakarattyán református temp-
lomot, mert eddig még nem volt. De ez bizony, 
még ha igaz is, felszínes válasz. Hiszen mindenki 
tudja, hogy egy templomot az ott összegyülekező 
emberek hite és meggyőződése tesz templommá. 
Hit nélkül nincs templom, csak egy szép épület, 

turista-látványosság, amelyet meg lehet csodálni.
Azért építünk templomot, mert itt, Balaton-
akarattyán is hiszünk Istenben, s nem gondoljuk 
azt, hogy a hit Istenben immár egy idejétmúlt 
téveszme. Mégpedig egy olyan Istenben, aki meg- 
szólal és megszólít. Mert ne feledjük, a templom is 
egy olyan épület, ahol emberek azért gyülekeznek 
össze, hogy valamilyen esemény részesei legye- 
nek, akár egy színházban vagy moziban. Csak-
hogy itt nem ember szólal meg, hanem egyenesen 
Isten a lelkipásztoron keresztül. Azért építünk 
templomot, mert hisszük, hogy Isten ma is szól. A 
templomépítés: hitvallás.
Minden vallásnak megvan a maga temploma. 
De a mai világban van értelme azt hangsúlyozni, 
hogy itt egy református keresztyén templom 
épül. Mert eleinkhez csatlakozva valljuk azt is, 
hogy Isten a keresztyénségen keresztül szólít meg 
bennünket. Ezzel évezredek-évszázadok hagyo-
mányához kapcsolódva hitet teszünk keresztyén 
civilizációnk és kultúránk mellett is. Templomot 
építeni a mai zűrzavaros világban: civilizációs 
hitvallás is. Hitet teszünk amellett, hogy nem 
akarunk mások lenni, mint akikké Isten teremtett 
bennünket. Azok akarunk maradni, akik mindig is 
voltunk. S mi a keresztyénségben érezzük otthon 
magunkat. Ez a mi jövőnk.
A keresztyén templom annak a látványos, térbeli 
kifejeződése, akik vagyunk. Akarattyán eddig 
nem volt református keresztyén templom, de most 
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lesz. Mégpedig egy olyan helyen, amit mindenki 
láthat, ami része a falunak. Ezért azt kívánom, 
hogy minden akarattyai, függetlenül felekeze-
ti hovatartozástól, sőt még attól is, hogy aktív 
templomlátogató-e vagy sem, érezze magáénak 
ezt a templomot is, mint egy olyan épületet, amely 
nyilvánosan kifejezi, hogy itt kik élnek és milyen 
jövőben hisznek.
Isten áldja meg az itteni lelkipásztorok szolgálatát, 
az egész gyülekezetet s Balatonakarattya egész 
közösségét.

köntös lászló főjegyző,  
Balatonakarattya, 2019. március 9.

Miért most, és miért itt? 

Kedves Ünneplők, Szeretett Testvérek!

Miután már végig hallgathattuk-gondolhattuk, 
hogy „Miért építünk templomot?” Akarattyán, 
én most azt a kérdést tenném fel, hogy „Miért 
most és miért itt?”
Ezekre a kérdésekre természetesen léteznek 
szimplán emberi válaszok is: Mert most érkezett 
rá állami költségvetési támogatás – amit nagyon 
szépen köszönünk – , és mert hosszas keresgélés 
után itt találtunk éppen eladó telket, ráadásul a 

volt kertmozi mellett, ahol az önkormányzat a 
templom számára nyilvános parkolót alakít ki – 
amit szintén nagyon szépen köszönünk.
Ha azonban mélyebben belenézünk a múltba, a 
most és az itt mélyebb értelmet nyer.
Akarattyai református templom építésének a 
lehetősége már 1943-ban felcsillant, mikor a 
gyülekezetnek – a katolikus testvérekhez ha-
sonlóan – telke lett Isten háza számára. A 
helyi Fürdőegyesülettől vásárolták a Rákóczi 
tér Brassói u. felőli részén, és a hívek nagy 
mennyiségű vörös követ, építőanyagokat is oda-
hordtak már, ez a templom azonban nem épült fel. 
Az akkori lelkész, Fáber Kovács Gyula súlyosan 
megbetegedett, később kórházba, szanatóriumba 
került, és néhány év múlva el is hunyt, így nem 
tudta irányítani, képviselni az építkezés ügyét.
A tanácselnök utána elvette a telket, az épí-
tőanyagokat pedig elhordták. A lelkészutód, néhai 
Kuti József lelkipásztor pedig hiába próbált már 
a valamikori tulajdonnak érvényt szerezni.
Ahogy annak idején, a messzi történelmi múlt-
ban, Isten megengedte a jeruzsálemi temp-lom 
lerombolását, és a népére mért 70 éves babiloni 
fogságot, de azt is, hogy annak leteltével a haza-
térők – immár az Úr kegyelméből – újra felépítsék 
az Ő hajlékát: így vétetett el tőlünk, az akarattyai 
reformátusoktól ugyancsak 70 esztendővel eze- 
lőtt a templom reménye, hogy most – Isten 
kegyelméből – mégis megépüljön. Megrendítő 
volt rádöbbennünk, hogy bizony éppen 70 év! 
És annál nagyobb a szívünkben a hála, hogy Is-
ten – egészen váratlanul, mintegy csodaképpen 
– megadta ezt. De úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy történelmi igazságtétel pillanata ez: amit 
a kommunista államhatalom elvett, a mostani 
visszaadta.
Ez alatt a hét évtized alatt persze azért mindig volt 
istentisztelet Akarattyán. A maga idejében Kuti 
József gondozta a gyülekezetet, azután utódja, 
Németh Gyula járt ki rendszeresen szolgálni, a 
budapesti Lónyai református gimnázium volt 
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igazgatója, Kondói Kiss József adományának 
köszönhető kis Imaházba.
Az akarattyaiaknak, de talán sok keneseinek 
is ismerős Treiber Lajosné Rózsika néni neve, 
 aki Akarattya életének aktív részese és kis gyü-
lekezetünknek is hűséges tagja volt, és gyakran 
hívta meg otthonába, szépséges virágaival beü-
ltetett kertjébe a hétközi bibliaóra alkalmát. 
Épp a jelenlegi lelkészek, Németh Péter és 
felesége, szóval a mi ide érkezésünk előtt halt 
meg. Nem ismertük, csak hallomásból, amikor 
a telekvételről döntenünk kellett, fogalmunk 
sem volt arról, hogy hol lakott. Hogy hol volt 
az az otthon és kert, ahol a fák alól imádság 
és ének hangjai szálltak fel, talán egy majdani 
templomért is…
És most érkeztünk el a „miért itt” kérdéséhez. 
Mert a vásárlás után derült ki számunkra, hogy 
ez a telek volt az!
Nem véletlen hát, hogy most és itt, hanem Isten 
kegyelmes döntése. És ez ad nekünk reménységet 
arra nézve, hogy az Ő áldása lesz ezen a temp-
lomon, aki múlt, jelen és jövendő Ura.
Végezetül még annyit, hogy az elhelyezett urná-
ra, időkapszulára nem kerül sem most, sem ké-
sőbb díszes márványlap. Mert fölötte a szószék 

és az úrasztala fognak állni. A templom lelke lesz 
felette, ahonnan Isten Igéje szól majd, és Krisztus 
értünk kiontott vérének és megtöretett testének 
szent jegyei hirdetik az Ő kegyelmes szeretetét.

némEThné Sz. TóTh ildikó  
lelkipásztor

Mi van a kapszulában?

Tisztelt Ünneplők! Kedves Vendégeink!

Mielőtt az időkapszulát elhelyeznénk, kérem, en-
gedjék meg, hogy ismertessem annak tartalmát.

Elhelyeztünk benne:
• egy teljes Szentírást, mint Igei fundamentumot, 
• az épülő templom tervdokumentációját, 
• egy digitális archívumot, benne gyülekezetünk 
régmúltját és jelenét bemutató képekkel, és a 
templomépítés régi és mai dokumentumaival, 
• a Mécses c. gyülekezeti lapunk 4 legutóbbi 
kiadását, benne az elhangzott igehirdetésekkel 
és aktualitásokkal, 
• az akarattyai és kenesei református gyülekezet 
tagjainak névsorát, 
• valamint az egyházközség Presbitériumának 
névsorát.
Beletettünk továbbá: 
• egy 2019-es Képes Kálvin Kalendáriumot, 
benne a gyülekezetünket bemutató hosszabb 
írással, 
• valamint a köszöntések kivételével minden, a 
mai ünnepségen elhangzott Igét, imádságot, és a 
megfogalmazott gondolatokat.
Legyen Istenünk áldása a felépülő templomon!

Bollók Gyula 
egyházmegyei és egyházközségi  

gondnok
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Anno domini 2019. iii. 09. 
áldás Békesség a Kedves Olvasónak!

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az  
ég alatt minden akaratnak… Ideje van a kö- 
vek széthányásának és ideje a kövek össze-
gyűjtésének” (Prédikátor könyve 3,5) Ez az 
idő pedig, a Teremtő ISTEN irgalmából most 
következett el, ennek lehetünk részesei – i- 
gaz a tervezetthez képest három emberöltő 
késedelemmel. „Mert nem az én gondolataim a 
ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim – 
Így szól az Úr” (Ézsaiás 55,8)
kérem, engedjék meg, hogy ezekkel a Bibliából 
idézett gondolatokkal felvértezve próbáljam meg 
felidézni a sokunk számára emlékezetes 2019. 
március 9. ünnepi pillanatait, a Balatonakaraty-
tyai Református Templom alapkőletételét, annak 
mindannyiunk számára sokat jelentő lényegét.
Enyhén borongós időben, esőfelhőkkel az égen, 
ám annál derűsebb hangulatban és emelkedett 
lelkülettel léphettünk be az építési területre, 
majd beljebb, a már valamennyire felhúzott fa-
lak által határolt sajátos, elliptikus alapformájú 
térbe. A hely most – a jelenlévők létszámához 
képest – kicsinynek bizonyult, sokan voltunk, 
megtöltöttük. (Szeretném hinni, hogy sokszor 
fog még szűkösnek tűnni…) Az ernyőket csak 
 elvétve kellett kitárni, és onnan fentről a 
kegyelem sugarai reánk ragyogva – belső fényt 
is gyújtva – oszlatták az esőfelhőket.
Az igehirdetők az Isten Igéjét és a Biblia ö- 
römüzenetét közvetítő, hiteles és felrázó pré-
dikációikkal esszenciálisan a lényeget emelték ki, 
az időkapszula elhelyezésének kellő jelentőséget 
tulajdonítva. Főtiszteletű Steinbach József püs- 
pök úr az örökkévaló Isten és a halandó em-
ber szövetségét és a „kegyelmi időt”, míg Fő-
tiszteletű köntös László azt emelte ki, hogy „itt 
van Európa”. 
Igen, itt! Vele együtt hisszük és tudjuk – fele- 
kezetektől függetlenül, keresztények és jóa-

karatú, hazánkat nemzetünket szerető és tisztelő 
polgártársak, hogy ahol az „egybegyűjtött kö-
vekből” Templom épülhet ISTEN dicsőségére, 
ott HÁZUNk is van, HAZÁNk is van. Ez az 
isteni gondviselés akkor, amikor a zajos és há-
borgó (identitás-vesztes), Istentől elforduló világ 
máshol a „köveket elhányja”, széthordja. Vannak 
falak, amiket emelnünk kell, mint e mostani 
templomépítésnél, hogy a Mindenható iránti há- 
lánkat – Őt dicsőítve az Ő hajlékában is – ki-
fejezésre juttathassuk, és vannak falak, amiket le 
kell bontanunk az Atya Isten és ember, ember és 
ember között!
Mindezekhez az utasítás, a tervdokumentáció, 
a kivitelezési terv rendelkezésre áll több mint 
kétezer esztendeje! A BIBLIA és az őszinte 
HIT, REMÉNY, SZERETET segítenek a falak 
emelésében ott, ahol arra van szükség, és a falak 
lebontásában, ahol az lenne indokolt.
Ez az a HELY és ez az a kegyelmi idő, melyet 
nekünk most okosan kell megélni, jól sáfárkodva 
a lehetőséggel. Végső soron egyáltalán nem 
közömbös, az utánunk jövő nemzedékekre is 
tekintettel, hogy mi összekötő vagy elválasztó 
falakat építünk itt Balatonakarattyán. Függetlenül 
attól, hogy hívő templomba járó vagy eddig 
a templomot kerülő volt jelen az ünnepségen, 
az üzenet az Úr Isten élő-ható, most hirdetett 
Igéjében mindenkihez eljuthatott.
Az emelkedett hangulathoz – mintegy a korábban 
elhangozottakat megerősítendő – hozzájárultak a 
szólásra emelkedők, imádságban Nagytiszteletű 
Császár Attila esperes úr, köszöntésben pedig 
Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony és 
kontrát károly államtitkár úr, aki az EDDA 
együttes ismerős és éppen ideillő sorait idézte: 
„van hitem a magas falak előtt...” 
Bollók Gyula gondnok úr felsorolta az idő-
kapszulában elhelyezésre kerülő dokumentációt. 
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A kapszulában elhelyezett – az utókornak szánt 
– „relikvia esszencia” nem hagy kétséget majd 
a kései feltáróknak a mostani gondos, alapos 
előkészületekről. Nagytiszteletű Némethné Sz. 
Tóth Ildikó részletes történeti áttekintése után 
fontosnak tartotta kiemelni, hogy az időkapszula 
fölött nem márványtábla őrködik majd, hanem az 
ÚR ASZTALA áll majdan itt.
Én, aki a családommal együtt ugyancsak ré-
szese lehettem az alapkő elhelyezésnek, s aki  
bizonyossággal, imádságos lelkülettel vallom: 
„Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örök-
kévaló karjai, elűzi előled az ellenséget” (5Móz 
33,27), azt kívánom az ünnepi istentiszteleten 
való közös részvételünk után, hogy az olvasók és 
az ott jelenlevők közül is mind többen érezzék 
meg és érezzék át egész további életükben, hogy a 
templomba majdan belépve egy más, nem csupán 
a falak által határolt erőtér is rendelkezésre áll a 
kRISZTUSI SZERETET közvetítésére egymás 
felé. Ezen a gyönyörű Balaton-parti településen 
szolgálja e hajlék mindannyiunk lelki épülését is!
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik szándékkal, döntésekkel, jóváhagyásukkal, 
kompromisszumkészségükkel, támogatásukkal 
és nem utolsósorban az anyagi források ren-
delkezésre bocsájtásával, engedélyükkel lehe-

tővé tették a templomépítést!
köszönetet mondunk a kivitelezőnek, az épít- 
kezésben ténylegesen és tevőlegesen résztve-
vőknek, segítőknek, és köszönet illeti a sze- 
rénységében rejtőzködő, ám a terveket a szak-
rális építmény létrehozására mély hitéből és 
meggyőződéséből fakadóan „föntről kapott” 
ihletettség nyomán mindenre kiterjedt részle-
tességgel kidolgozó Szabó György építész mér-
nök úrnak!
E most épülő Szent Hajlék legyen a vasárnapi 
istentiszteleteken túl számtalan esküvő, keresz-
telő, közösségi hálaadás és hangverseny hely-
színe, az ISTEN HÁZA, amely mindenki előtt 
nyitva áll, mindenkit hívogat. 
A református templomok harangtornyán, a to-
ronysisak csúcsán vagy kakast vagy csillagot 
láthatunk leggyakrabban – tájegységre jellem- 
zően. A kakasszó az ébredésre, a csillag az út-
irányra hívja fel a figyelmünket, és emlékeztet az 
idők jeleire. S majd ha a harang is megkondul, 
mondjuk ki alázatos szívvel, imádságra kulcsolt 
kezekkel: SOLI DEO GLORIA!

Testvéri köszöntéssel: hAláSz Emil SzAbolcS 
az egyházközség akarattyai gyülekezetrészének 

presbitere 2019. Március 31.
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Köszöntjük a 100 éves Biri Lajost!
A Balatonakarattyai Fürdő-
telep Egyesülethez juttatta 
el levelét az unoka, akinek 
sorait kedves kötelességünk 
közreadni egy idős akaraty-
tyai polgártársunk életéről.
Biri Lajos 1919. március 

31-én született Gyulán, szegény családban, jó-
val idősebb nővére és kishúga között középső 
gyerekként. 14 éves volt, amikor elvesztette 
édesanyját. 
A fiatal Lajos nagyon jól tanult, és hogy legyen 
egy kis pénze, jómódúbb osztálytársait korrepe-
tálta.
A polgári iskola után édesapja már nem tudta 
támogatni továbbtanulását, ezért 18 évesen 
(1937-ben) bevonult katonának. Előbb a Tapolcai 
Repülőiskolába, majd a Fehérvári Repülő Híradó 
Iskolába került, itt vett részt fegyver- és bomba-
kiképző tanfolyamon, aminek később még nagy 
hasznát vette. Székesfehérváron ismerkedett meg 
későbbi feleségével, akivel több mint 50 évig 
voltak házasok. két gyerekük született, Lajos és 
Edit, majd jött 3 unoka és 5 dédunoka.
A háború után Biri Lajos évekig tűzszerészke-
dett, bajtársaival Fejér megyében számos bom-
ba hatástalanítását végezték el, de például a ná-
dasdladányi hídroncs kiemelése is az ő nevéhez 
fűződik. A vegyi század parancsnokaként ő szer-
vezte és hajtotta végre az I. világháború végén 
az Örkény mellett földbe rejtett aknák, tüzérségi 
lőszerek és gázgránátok semlegesítését. különö-
sen veszélyes volt a mustárgázzal és foszgénnel 
töltött gránátok kezelése, nemcsak a katonákra, 
hanem a környező lakókra nézve, ezért a robban-
tásos megsemmisítés után a gázfelhő terjedésé-
nek irányát is figyelembe kellett venni.
1957-ben szerelt le a katonaságtól, és a Villamos 
Állomásszerelő Vállalatnál (VÁV) helyezkedett 
el tervezőként. Munkája során több díjat kapott 

különböző újításokért, gyártmányfejlesztésért. 
Onnan is ment nyugdíjba, de nyugdíjasként is 
visszajárt dolgozni, legalább hetven éves koráig.
A család 1984-ben vásárolta meg a balatona-
karattyai nyaralót a Rákóczi úton. Az unokák 
sokszor töltötték itt a nyarat, akkoriban Nagy-
papa sokszor kísérte le az unokákat a Bercsényi 
strandra, és álldogált aggodalmasan a parton és 
várta, hogy minden gyerek biztonságosan partra 
érjen. Ha nem a strandon voltak, akkor a kert-
ben dolgozott, nagyon szeretett a gyümölcsfák-
kal foglalkozni, volt is a kertben meggy, barack, 
körte, mogyoró. 
Egész életében tevékeny, aktív ember volt, és ez 
100 évesen sincs másként. 94 évesen elkezdte 
leírni élettörténetét, ebből 3 kötet lett családi ki-
adásban.
A 100. születésnapját nagy családi és baráti társa-
ságban ünnepelte, jó buli volt, Isten éltesse még 
sokáig jó egészségben!

kéri eszter
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Az Országos katolikus karitász minden évben meghirde-
ti a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtési akcióját, amivel 
a helyi emberek megsegítését célozza meg. Balatonaka-
rattyán is sok-sok jólelkű ember adományozott lisztet, 
olajat, tésztát és még sokféle tartós élelmiszert, azzal a 
céllal, hogy mások húsvéti ünnepét szebbé és gazdagabbá 
tegye. A helyi Magyarok Nagyasszonya katolikus kari-
tász csoport feladata ezen adományok szétosztása, amit 

mindannyian nagy örömmel tettünk meg. Ez úton is köszönjük mindenki adományát és kívánunk 
mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket.

hoRváTh JánoSné

Szeretnénk tudatni az aka-
rattyai lakosokkal, hogy 
Ladányi Péter 2019. április  
6-án kitüntetést kapott, a 
Veszprém Megyei Rendőr- 
főkapitányságtól, kimagas- 

ló ló munkájáért, amelyhez 
ezúton gratulálunk!

Húsvéti meglepetés

A szeretet kézzelfogható jelei

Polgárőr 
hírek

Húsvét nem választható el olyan hagyományos 
ételektől, mint a húsvéti kalács és a sonka. A Ma-
gyarok Nagyasszony katolikus karitász csoport 
50 családot ajándékozott meg áprilisban Balatona-
karattyán, ahová húsvéti kalácsot és húsvéti sonkát 
vittünk ki. Húsvét ünnepe legyen mindenki számára 
a tavasz kiemelkedő eseménye. köszönet a Hanák 
ABC-nek, ahol a csomagokat nagy szeretettel állí-
tották össze a helyi emberek részére. köszönet min-
denkinek, aki segített örömet szerezni községünk 
tagjainak.

hoRváTh JánoSné
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PORTRÉ 10 KÉRdÉSSEL
Akarattyán sokan nem is tudják, hogy a Hanák 
ABC tulajdonosa és vezetője milyen nagyszerű 
sportember. Ha cikkemet végig olvassák meg-
tudhatják, hogy Hanák Attila bár nem szerepelt 
az élsportban, sport szeretete és a napi munka 
melletti sport tevékenysége példaértékű. Talál-
kozónkat az ABC irodahelyiségébe beszéltük 
meg. Már amikor beléptem az irodába, látható 
és érzékelhető volt az itt dolgozó ember, sport 
iránti vonzódása (vagy őrülete?). Sport plaká-
tok mindenhol, jobbra a többszörös BL győztes 
Győri ETO női kézilabda csapat, balra a magyar 
jégkorong válogatott, alatta a magyar futball vá-
logatott plakátja, hogy csak a legismertebbeket 
soroljam fel. Én öt éve ismerem őt, mióta aka-
rattyai lakos lettem. Mindig hangosan, nagyokat 
köszön és mindig mosolyog. Szerintem, ha nem 
kívánná ezt a szakmája, ő akkor is ilyen lenne. 

1. Honnan a sport ilyen szeretete?

A sport szeretete nálam családi indíttatású. 
Édesapám focizott, mégpedig nagyon jól. Le is 
akarták igazolni a Honvédba, de nem tudta meg-
szokni Budapestet. Én VII. osztályos voltam, 
amikor elkezdtem focizni az unokatestvéremmel 
együtt a Siófoki Bányász csapatában. Jól ment, 
egészen az NB tartalékig vittem, de sajnos köz-
bejött egy bokaszalag szakadás.  Érettségi előtt 
álltam, gipszben ballagtam! Gyógyulásom után 
is megpróbáltam a focit, de az már nem volt 
ugyanolyan, mint előtte. Az edzőm is mondta, 
látja, hogy nem mozgok ugyanúgy mint régen, 
féltem a lábam. Ezután nagyon sokáig nem csi-
náltam semmit.

2. Mikor kezdett el újból sportolni?

2015-ben megláttam magam egy fényképen és 
nem tetszett, amit láttam. kövér voltam, 107 
kg. Rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább, 
elkezdtem drasztikusan fogyókúrázni és egy-

idejűleg mozogni, bringázni, futni.  Öthét alatt 
lementem 93 kg-ra. Éppen akkor rendezték 
meg kenesén a hagyományos triatlon versenyt. 
Nagyon tetszett, hogy a győzteseket úgy ünne-
pelték, mintha világbajnokságot vagy olimpiát 
nyertek volna. Akkor határoztam el, hogy én is 
indulok ilyen versenyeken. 2015 novemberében 
már lefutottam a fél maratonit. Aztán beindult a 
gépezet! 

3. Milyen versenyeken indult?

Fél maratoni versenyeken indultam, mint pél-
dául a keszthely-Szigliget fél maratoni, a Pilis 
terep fél maratoni. Ez utóbbit 3 és fél óra alatt 
teljesítettem, amit az idén 3 óra alá szeretnék 
szorítani.

4. Melyik eredményére a legbüszkébb?

A keszthely-Szigliget fél maratonit 1 óra 54 perc 
alatt teljesítettem. De büszke vagyok még arra 
is, hogy körbetekertem a Balatont. Háztól-há-
zig 223 km, 10 óra 45 perc alatt. Jövőre leszek 
50 éves és egy maratoni lefutásával szeretném 
megünnepelni.

5. Sérülés?

2015 óta volt két térdműtétem. Porc! De ma már 
tudok edzeni, versenyezni, nem érzek fájdalmat.

6. Hol edz és mennyit?

Először bringával kezdtem az edzéseket, a moz-
gást. Balatonvilágoson mértem ki a távolságo-
kat. Ma már négyszer edzek egy héten. kétszer 
edzőterembe járok. Fiam személyi edző Sió-
fokon, az ő foglalkozásait látogatom. A másik 
kettő futás vagy bringa. Ha nincs szezon, haza-
futok az üzletből 10 kilométert. Ha pedig kerék-
párral megyek dolgozni, úgy intézem, hogy 30 
km legyen hazáig. Szezonban sajnos leállok. De 
ősszel, mikor újra beindul a sport, nem érzem 
az edzések hiányát, mert az üzletben állandóan 
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mozgásban vagyok. Legszívesebben reggelente 
edzenék, de az üzlet miatt nem tehetem, akkor 
már irreálisan korán kellene felkelnem. 

7. Ha nincs az üzletben és éppen nem sportol, 
mivel foglalkozik a legszívesebben?

A kertemmel. Elég nagy kertünk van, konyha-
kert és díszkert is, sőt egy kerti tavunk is van. 
Nagyon szeretek kertészkedni, teljesen kikap-
csol.

8. Ha élsportoló lenne, melyik sportban lenne 
az a legszívesebben?

A jégkorongban. Gyerekkoromban lejártunk a 
strandra a srácokkal. Dezső bácsi (Szeles Dezső 
–a legutolsó magyar szövetségi kapitány a jég-
korongban, Balatonakarattya díszpolgára) hozta 
az ütőket és a Balaton jegén hokiztunk. Akkor 
még több alkalommal fagyott be a Balaton, mint 
most. Sokat jártunk Fehérvárra is. Nagyon sze-
rettem jégkorongozni, mai napig követem a jég-
korongsport eseményeit.

9. A család nem fertőződött meg a sporttal?

Dehogynem! Attila fiam Testnevelési Egyetemet 
végzett. Ígéretes futballista tehetségnek indult, 
de sajnos sok körülmény befolyásolta, hogy 
nem sikerült a foci karrier. Már említettem, hogy 
mint személyi edző dolgozik Siófokon. Elége-
dett, megtalálta a helyét, élvezi a munkáját. Sa-
ját edzőteremről álmodik. Feleségem is sportol, 
hetente háromszor eljár kangoozni. Leányom, 
Petra révén van egy két és féléves kislány uno-
kám, Zoé. Őt feltétlenül én szeretném megtaní-
tani korizni és síelni. 

10. Mit jelent Önnek Akarattya?

Igazi akarattyainak tartom magam. Édesapám 
akarattyai születésű, 6 éves koromig a régi MÁV 
üdülőben laktunk. Majd szüleim itt a faluban 
kezdtek el építkezni. Házasságom után kerültem 
el Akarattyáról Tekeresre. Érdekesség, hogy a 
jelenlegi Hanák ABC helyén régen egy focipá-

lya volt, ahol rengeteget rúgtam a labdát, most 
pedig itt dolgozom.

kedves Attila, Ön igazi akarattyai lokálpatrióta! 
Büszkék vagyunk Önre és kívánjuk, hogy jövőre 
sikerüljön a maratoni!

vEnTicS ági
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BALATONAKARATTYAi  
FÜRdŐTELEP EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET

SZÉKHELY: 8174 BALATONKENESE, RÁKÓCZI ÚT 6.
LEVELEZÉSI CÍM: 8172 BALATONAKARATTYA, BATSÁNYI JÁNOS UTCA 43.

akarattyafurdo@gmail.com, https://akarattyafurdo.wordpress.com 

Balatonakarattya, 2019. március 21.

kedves Tagtársak, Tisztelt Akarattyaiak!

Szeretettel meghívjuk Önöket közgyűlésünkre, amelyet az alábbiak szerint hívunk össze:

Időpont: 2019. május 4. szombat 17 óra
Helye: Balatonakarattya, Akarattya klub (Rákóczi út 8.)

Javasolt napirend:
 1. A 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 2. Egyéb kérdések
A 2018-as pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet tervezete a honlapunkon és az 
egyesület székhelyén megtekinthető a közgyűlés előtt 15 nappal.
Figyelemfelhívás: A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a 
megismételt közgyűlés ugyanitt lesz május 4-én 17:30 órakor. A megismételt közgyűlés a 
megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya an-
nak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon. Ha nem tudna 
részt venni a közgyűlés munkájában, meghatalmazással gondoskodhat a szavazásokban való 
részvételéről. 
Észrevételeiket várjuk az akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségen.
A közgyűlés helyszínén lehetőség lesz a 2018-as és a 2019-es tagdíj befizetésére.  
Programjainkat megtalálják az akarattyafurdo.wordpress.com honlapunkon és a Face-
book-oldalunkon.
Tagtársaink részére lehetőséget biztosítunk a tagdíj csekken történő befizetésére, és megte-
hetik ezt átutalással is a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület OTP-nél vezetett 11712004-
20074360 sz. számlájára. Az Egyesület céljait támogató minden befizetést és pénzügyi 
segítséget előre is nagyon köszönünk.
kérjük, gondoljon ránk, amikor adója 1%-ának felajánlásáról dönt! Egyesületünk adószáma 
18917499-1-19, ezt írja a rendelkező nyilatkozatra. 

elnökséG
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület elis-
merten közhasznú tevékenységet végez, ezért 
kedvezményezettje lehet a személyi jövedelem-
adó 1%-ának.
Ezzel a forrással lehetőséget szeretnénk terem-
teni programjaink kibővítésére, új rendezvények 
szervezésére.
Első alkalommal 2018-ban részesülhettünk eb-
ből a lehetőségből. köszönjük minden felajánló-
nak!  Az adó felhasználását a megfelelő szabá-
lyok szerint kell megtenni és szigorú elszámolási 
renddel jár.
kérünk mindenkit, aki szívesen támogatja aka-
rattyai tevékenységünket, programjainkat, a te-
lepülést szépítő munkánkat, gondoljon ránk, jut-
tassa nekünk ezt az 1 százalékot.
Hogyan teheti meg? 
● Ha adóbevallását a NAV készíti el, akkor az 
e-szja rendszeren keresztül (https://eszja.nav.
gov.hu).
● Ha saját maga készíti el a bevallását, akkor a 
bevallás részét képező lapon (akár elektroniku-
san, akár papíron). 
● A NAV honlapjáról letölthető 18EGYSZA 
nevű nyomtatványon.
● Mit írjon a rendelkezésébe?
● A saját adatait (adóazonosító, név, cím).

A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
adószámát: 18917499-1-19

Segítségét köszönjük, a felajánlott összegeket ki-
zárólag közhasznú célra használjuk fel.

Az SZJA 1%-ának  
felajánlása
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szerkesztőségi oldal

Tisztelt akarattyai újságolvasók!

kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünk-
ről. Célunk az, hogy újságunk részére minél több fénykép készüljön községünkről. 
Szívesen fogadunk archív, régi felvételeket, képeslapokat is beszkennelve, illetve  
igény esetén beszkenneljük.  A legjobb felvételeket szeretnénk megjelentetni az 
Akarattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a 
jövőben. Az Akarattyai Napló jogot formál a beérkezett képek újságunkban történő 
felhasználására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője 
nevének feltüntetésével. A képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról. 
Csak elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk lehetőség szerint legalább 5 MB 
méretű legyen. kérjük a beküldő rövid bemutatkozását Akarattyához való kötődéséről. 
A fényképek folyamatosan küldhetők címünkre: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7. 
elektronikus adathordozón, vagy hivatal@balatonakarattya.hu levélcímre. Várjuk 
felvételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják 
Akarattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.

Az Akarattyai Napló kapható az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint 
e-mail cím megadása esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levele-
ző listára, és körlevélben elküldjük. A lap letölthető a www.balatonakarattya.hu honla-
punkról is. Újságunkat megtalálja a következő helyeken: Hanák ABC, Vollár Zöldség-
bolt, FOCUS-COOP BT, Posta, Lila ABC, Pelso ABC, Szépkilátás Bisztró. kérjük az 
olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.

Hirdetési árak 
az Akarattyai Naplóban

1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa

½ oldal = 15 000 Ft + Áfa

¼ oldal =    7500 Ft + Áfa

1/8 oldal =    5000 Ft + Áfa

Megrendelés: 
hivatal@balatonakarattya.hu

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Balatonakarattya Község 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

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.

Május 1. majális, mindenkit szeretettel várunk!

Az Akarattyai Napló terjesztése
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Közérdekű információk

Balatonakarattya Község 
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎︎88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök: 9.00–16.00
Péntek:               9.00–13.00
.......................................................
Polgármester/alpolgármester vagy 
képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján) 
szerdai napon: 14.00–16.00
……………………………………….
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
☎ 88/483-181
……………………………………….
Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
H-K: 9.00–15.00, Sz-Cs: Zárva
Péntek:                  9.00–13.00
……………………………………….
Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943
………………………………………..
Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429
………………………………………...
Balatonakarattyai 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
………………………………………..
Balatonfűzfői Kormányablak: 
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
☎ 88/550-293

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/774-2000
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
………………………………………..
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
………………………………………..
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
………………………………………..
Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente ☎ 70/436-5079
Hétfő:  18.00–19.00
Kedd-Péntek: 17.00-19.00

Rendőrség: 
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971
………………………………………..
Vízirendőrség:
Siófok ☎ 84/310-712
…………………………………………
Tűzoltóság: 
Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság: ☎ 88/590-625
…………………………………………
Vasútállomás: ☎ 88/481-017
………………………………………..
E-ON: Veszprém, Kossuth L. u. 6.
☎ 40/220-220
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/533-533
…………………………………………
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok︎☎ 80/240-240
…………………………………………
Gáz: ügyfélszolgálat 
☎ 061/20/30/70-4749999
Gázszivárgás: ☎ 80/301-301
…………………………………………
Szemétszállítás: 
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 Fürdőtelep 
Egyesület: akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén 
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020 
☎ 88-656-677, 06 20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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Kép: Balatonakarattya, kerékpárút

Szabó Lőrinc: 
Az áprilisi rügyekhez

„...De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok- ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április."

Boldog Húsvéti 
Ünnepeket!


