
Ránky Emőke: Szeretnék néhány szóban beszámolni a 2022. évben 

várható tevékenységről 

Idei kiemelkedően fontos tevékenységünk, minden bizonnyal a 

Falukönyv-Akarattyai találka könyv kiadása. Az elmúlt év 

októberében jött a hír, hogy az előzetes elutasítás ellenére mégiscsak 

jut 1,950 millió a hiánypótló könyv kiadására. A könyv kiadásának híre 

felpezsdítette a közösséget. Mivel a kapott pályázati pénz a könyv 

kiadására nem elegendő, felhívásunkra sok adományozó jelentkezett 

és nem csak a tagok sorából. Jelenleg 1,5 millió forint az az összeg, 

amelyet addicionálisan a könyvre, ill. a könyvbemutatókra 

fordíthatunk. Köszönet az adományozóknak! A Falukönyv várhatóan 

május végén-június elején jelenik meg. A bemutatásra 4 alkalmat 

tervezünk: júniustól szeptemberig. Értő előadók segítségével 

ismertetjük meg az érdeklődőket a könyv tartalmával. A 

könyvbemutatókat híres akarattyai személyiségek köré 

csoportosítottuk, így Szabó Sándor színész, Fischer Annie 

zongoraművésznő, Kodolányi János író, és Grosics Gyula az 

aranycsapat tagja, díszpolgárunk életművét ismertetjük. 

A bemutatókról plakátok, szórólapok készülnek, de hirdetni fogjuk a 

fb-on és honlapunkon is. 

Jó hír, hogy pályázatot nyertük irodabútor beszerzésére székhelyünk 

bebútorozására 350 ezer forint értékben. Az azonban rossz hír, hogy 

semmilyen hivatalos információval nem rendelkezünk a Szépkilátás 

Bisztró sorsát illetően. Falusi mondák szerint a munkálatok nyáron 

kezdődnek majd és őszre várható a nyitás. Tehát ősszel kiderül majd, 

hogy hová tegyük a bútort. Még szerencse, hogy év végéig kell 

elkészülnünk. 

A székhelyünket gyakorlatilag 2021. október elején kiürítettük. Azóta 

felszereléseink, okmányaink az elnökségi tagok magánszobáiban 

vannak elhelyezve, erre az összejövetelre több helyről kellett 

dolgainkat kollektálni. Egyre nehezebben viseljük a székhely hiányát. 



 

Jó hír, hogy „Akarattyai nyár” címmel ismét pályázatot nyertük 1,999 

millió értékben. A támogató okirat kiadása még folyamatban van. Az 

Összeget két részre osztottuk:  

2022-ben a Sportolj Velünk rendezvényeket (torna, úszás, futás) 

valósítjuk meg, továbbá segítséget nyújtunk az Önkormányzatnak 

Függetlenség napi rendezvényük „Tüzi-vizi játékának” 199 ezer 

forinttal történő finanszírozásával és megszervezésével, továbbá 

tervezzük a vadászok egyesületével közösen Budai Séf részvételéhez 

való cca. 50 ezer forintos támogatását, szintén a Függetlenség napi 

önkormányzati rendezvényen.   

2023-ban a Kaláka együttest, Berecz András mesemondót tervezzük 

meghívni ebből a támogatásból, illetve „Kárpát-medence dalai” 

címmel komolyzenei koncertet tervezünk a katolikus templomban. 

Támogatási kérelmet nyújtottuk be az Önkormányzathoz is 600 ezer 

forint értékben működési feladatok ellátásra. (Koszorúzások, Ádvent 

irodaszerek, stb.) Ebben a kérdésben nincs még döntés. 

Legközelebbi rendezvényünk a Trianon Emlékkőnél június 4-én, 

szombaton 11 órakor lesz. Megkoszorúzzuk a Trianoni Emlékkövet, 

majd átsétálunk II. Rákóczi Ferenc bronz mellszobrához, ahol szintén 

elhelyezzük az emlékezés virágait. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!!!! 

 


