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Kedves ünneplő Akarattyaiak!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket 
az önkormányzat és a képviselő-testület nevében 
abból az alkalomból, hogy eljöttek együtt ünne-
pelni településünk függetlenségének napját. Az 
elmúlt közel két év mindenki számára rendkívüli 
volt. Jelenleg a járvány alsó szakaszában vagyunk, 
de sajnos még nincs vége, ezért kérek mindenkit, 
hogy a járványügyiajánlásokat tartsa be. Vigyáz-
zunk egymásra és magunkra is!
A mai nap az öröm, és önállóság ünnepe. Aka-
rattya 2012. augusztus 5-én tartott népszavazás-
sal kinyilvánította függetlenségét, és ezt minden 
évben megünnepeljük, de csak két évvel később 
2014. októberben kezdődött el a munka az új aka-
rattyai önkormányzat megalakulásával. Emlékez-
zünk, ünnepeljünk és legyünk büszkék az eddig 
elért eredményeinkre!
Ezen a napon mindig feltesszük a kérdést: jó dön-
tés volt-e a leválás Kenesétől? A válasz egyértel-
műen: Igen!

Településünk gyorsan fejlődik, már nem másod-
rangú része Kenesének. Elértük, amit célul tűz-
tünk ki magunk elé: egy független, állandóan fej-
lődő Akarattyát. Azt gondolom, az itt jelenlévők 
többsége tudja, honnan indultunk el, de nem árt 
felidézni az eddig elért eredményeket a teljesség 
igénye nélkül:
2014. október 12-én alakult meg Balatonakaraty-
tya Község Önkormányzata.
2015. január 1-től csatlakoztunk a Balatonfőkajá-
ri Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral közösen 
megújítottuk könyvtárunkat. Megalakult a Bala-
ton Kapuja Polgárőrség Egyesület, amit önkor-
mányzatunk minden évben jelentős összeggel 
támogat.
2016-ban elkészült a műfüves focipályánk, amit 
még abban az évben át is adtunk.
Csatlakoztunk a Mozdulj Balaton programsoro-
zathoz, amiben értékes sportszereket kaptunk, 
azóta is programokat szervezünk a strandon. Né-
meth Péter lelkész úrral elkezdtük tervezni az új 
református templom építését.
2017-ban megvalósult az egyik legnagyobb fej-
lesztésünk az intelligens közvilágítás, amit pályá-
zati pénzből és saját költségvetésünk terhére vé-
geztünk el: közel 180 millió Ft-ból.
Elektromos kisbuszt vásároltunk a strandi közle-
kedés megkönnyítése érdekében.
2018-ban a szezon előtt felújítottuk a strandjain-
kat. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől elnyert 
pályázaton a Bercsényi strandot 45 millió Ft, a 
Lidó strandot 30 millió Ft értékben, a fejlesztést 
még két ütemben folytatni szeretnénk. A körszín-
pad előtti terület – összefogással – új, szilárd bur-
kolatot kapott.
Könyvtárunk rendszeresen csatlakozik az Orszá-
gos Könyvtári Napok kulturális eseményeihez. 
Az Idősek Világnapja alkalmából balatoni ha-
jókirándulásra invitáltuk a helyi szépkorúakat. 

Függetlenség napja 
2021. augusztus 5.
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 Beléptünk a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 
Egyesületbe.
2019-ben: A Szabad strand fejlesztése 50 millió Ft 
értékben valósult meg. Megtörtént a Református 
templom alapkőletétele. Óvodánkban gázkazán 
csere történt. Parkolót építettünk a Rákóczi park-
nál. Orvosi rendelőnk eszközfejlesztését támo-
gattuk pályázati pénzből. Elkészült a Pusztaszeri 
út, Veres Péter utca, Fácános utca aszfaltozása és 
vízelvezetése. Elkészült a Koppánysor utcájának 
felújítása.
2020-ban, Covid-járvány alatt is folytattuk a 
fejlesztéseket:
A Bercsényi strand fejlesztésének II. üteme elké-
szült, 50 millió Ft, értékben. A leválást megelőző 
10 évben kb. 350 méternyi út aszfaltozására került 
sor, az elmúlt 7 évben pedig több mint 11 km utat 
láttunk el új aszfaltburkolattal. Akarattyán a teljes 
úthálózat hossza kb. 42 km. A legfontosabb, hogy 
önkormányzatunk fejlődik, és hitelfelvétel nélkül 
működik.
2021-ben, idén megkezdhetjük a településköz-
pont fejlesztését, bővítését, amit pályázaton nyer-
tünk. Elkészült a közlekedési játszótér a Rákóczi 

parkban, a Tölgyfa utca aszfaltburkolatot kapott. 
Az orvosi rendelő hőszigetelése elkészült. Foly-
tatjuk az utak, járdák felújítását.
Terveink szerint szeretnénk tovább folytatni az 
elmúlt 7 évben elkezdett fejlesztéseket, beruházá-
sokat, tovább szépíteni a települést. Sok elképze-
lés szerepel a terveink között. Azt gondolom, erre 
csak egy elkötelezett vezetés képes. Ezek a felada-
tok úgy tudnak megvalósulni, hogy az önkor-
mányzat jó csapatként működik együtt, minden-
kinek meg van a szerepe és a feladata, és arra kon-
centrál. A testületi tagok, és a hivatal dolgozóinak 
kiemelkedő munkájának köszönhető, hogy ilyen 
sok mindent elértünk az alapfeladataink ellátása 
mellett. Köszönöm az önkormányzati képviselők 
és dolgozók munkáját. Külön köszönöm Kontrát 
Károly országgyűlési képviselőnek és a Belügy-
minisztériumnak a sok támogatást, amit az el-
múlt években nyújtottak nekünk.
Itt szeretném megköszönni a civil szervezetek-
nek, a segítőknek a munkáját: Balatonakarattya 
Nyugdíjas Klub Egyesületnek, Balaton Kapuja 
Polgárőr Egyesületnek, Balatonakarattyai Fürdő-
telep Egyesületnek, a NABE-nak.
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Találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor egy év múl-
va! Bízom benne, hogy a szokásos programon jól 
érzik majd magukat, kicsit megpihenve. Jó szóra-

kozást kívánok az előttünk álló szép estéhez! Kö-
szönöm megtisztelő figyelmüket!
Hajrá Akarattya! Éljen Akarattya függetlensége!

Matolcsy Gyöngyi polgármester

Elnyert pályázat

A Belügyminisztérium által kiírt pályázatokon 
összesen 356 775 066 Ft támogatási forrás érkezik 
választókerületemhez, mely által a nyertes telepü-
lések megvalósíthatják a pályázati projektjeikben 
kitűzött önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztési céljaikat.

Gratulálok minden nyertes településnek!
Hajrá Veszprém 2-es választókerület!

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása címre 
igényelt támogatás nyerte el: Balatonakarattya  
18 733 659 Ft-ot nyert, melyből a Köztársaság utca 
lesz felújítva.

Kontrát Károly
Köszönjük!

Balatonakarattya Község 
Önkormányzata

2021. augusztus 20. 
(részlet)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Ünneplő Egybegyűltek!

Az ünnepeket azért vannak, hogy üzenetük le-
gyen. Minden település a maga módján megem-
lékezik ezen a napon.
„Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a 
magyarnak” – mondta József Attila

Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami 
ünnepe – az államalapításra és az államalapító 
Szent István királyunkra emlékezünk. Államala-
pító Szent István Királyunkat 1083-ban Székes-

fehérváron szentté avatták. Mária Terézia óta a 
szentté avatás évfordulója egyben állami és egy-
házi ünnep is. 1771 -től, kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal a mai napig ünnepeljük.
Első királyunk Szent István keresztény magyar 
államot alapított. Szent István Szűz Mária, a 
Boldogasszony oltalmába ajánlotta az országot, 
és vele a magyar Szent Koronát. Első királyunk 
tudta, hogy hazánk csak úgy maradhat meg, ha 
felveszi a keresztséget, és ha békében él a szom-
szédokkal. 1000. december 25-én Istvánt Eszter-
gomban „Isten kegyelméből” a magyarok királyá-
vá koronázták.
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István királyunk üzenete ezzel az volt, ha nem 
cseleszünk időben és határozottan, akkor nem 
lesz mit megvédenünk és lassan eltűnünk a törté-
nelem süllyesztőjében.
István kora és napjaink kora is egy új világ. Vala-
mi újnak a kezdete, egy kemény munkával megte-
remtett új világnak. István királynak és utódainak 
tettei, a magyar népnek iránymutatóul szolgáltak 
a történelem során. Megállja a helyét mindaz, 
amit ránk hagyott, azóta is itt van velünk, s üzen 
a legnehezebb időkben is: nem vagytok egyedül. 
A Mi felelősségünk és minden egyes magyaré, 

magyarnak maradni. 1021 év a világmindenség 
történelmében nem nagy idő, de egy ország éle-
tében annál jelentősebb időszak. Népek jelentek 
meg és tűntek el nyomtalanul, a magyarság pe-
dig él.
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Az ara-
tásnak vége, várjuk az új kenyér illatát. Becsüljük 
meg a munkát és annak eredményét, a magyar 
kenyeret!
Emlékezzünk államalapító Szent István kirá-
lyunkra, Akarattyán!

Matolcsy Gyöngyi polgármester

 
Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

2021. június 16.
1. Döntés a Balatonakarattya 3534/6 helyrajzi 
számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási 
jogáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattya, 3534/6 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló „Gyula 
Művek Büfé elnevezésű” felépítmény tárgyában 
nem kíván élni az elővásárlás jogával.
Az önkormányzat tájékoztatja az eladót, hogy Ba-
latonkenese Város Önkormányzatának is szüksé-
ges nyilatkoznia az elővásárlási jog lemondásá-
nak tárgyában.
2. Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi 
számú ingatlanon lévő felépítmény elővásárlási 
jogáról.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2934/7 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon álló Napfény pavilonsor 1. 
számú felépítmény tárgyában nem kíván élni az 
elővásárlás jogával.
Az eladó részéről 2021. évben közterület-haszná-
lati díj nem került megfizetésre.
Az önkormányzat tájékoztatja az eladót, hogy Ba-
latonkenese Város Önkormányzatának is szüksé-
ges nyilatkoznia az elővásárlási jog lemondásá-
nak tárgyában.
3. A Helyi Építési Szabályzatra vonatkozó mó-
dosítási javaslat megtárgyalása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Balatonakarattya Község Helyi 
Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 
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6/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének 9. § 
(3) bekezdésének törlését kezdeményezi.
A képviselő-testület felhatalmazza Bogdán László 
főépítész urat, hogy egyeztetést folytasson az ál-
lami főépítésszel, hogy a rendelet ezen bekezdése 
milyen eljárás keretein belül törölhető.

2021. július 15.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi zajvédelemről és 
zöldterületek védelméről szóló 3/2019. (III. 27.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy a helyi zajvéde-
lemről és zöldterületek védelméről szóló 3/2019. 
(III. 27.) önkormányzati rendeletét úgy módosít-
ja, hogy a felhatalmazó részbe belekerül a Mötv. 
143. § (4) bekezdés d) pontjában rögzített felha-
talmazás is, valamint a 4.§ (5) bekezdése törlésre 
kerül, egyebekben pedig az előterjesztésben fog-
lalt jogi indokok alapján a Kormányhivatal törvé-
nyességi felhívását nem fogadja el.
2. Balatonakarattyai Szilfa Óvoda intézmény-
vezetői pályázatának kiírása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormány-
zat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot ír 
ki a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda (8172 Balato-
nakarattya, Bakony u. 7.) óvodavezetői munka-

körének betöltésére közalkalmazotti jogviszony-
ra, teljes munkaidőre.
3. Döntés a Magyar Falu Program keretében 
felajánlott ingatlanok önkormányzati tulaj-
donba kerülésének támogatásáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter és a Modern Települések 
Fejlesztéséért felelős kormánybiztosa megkeresé-
sére az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat kíván-
ja önkormányzati tulajdonba venni:

Ssz. Fekvés Megnevezés
Te-

rület 
(m2)

MÁ 
tulaj-
doni 
há-

nya-
da

1. belterület 2925/2 Kivett beépítetlen terület 356 1/1

2. belterület 3531/2 Kivett beépítetlen terület 1 518 1/1

3. belterület 2686/77 Kivett hétvégi ház, udvar 526 1/1

4. Balatonakarattya, Állomás utcai körforga-
lomnál térfigyelő kamerarendszer kiépítése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy az Állomás utcai 
körforgalomnál térfigyelő kamerarendszer kiépí-
tésére beérkezett árajánlatok közül a Trade For 
You Kft. (2509 Esztergom, Németh László u. 5/1.) 
bruttó 1 415 221 Ft összegű árajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a szerződés megkötésére.

Jó hír

Tisztelt Akarattyaiak! Örömmel értesítem Önö-
ket, hogy az elmúlt hetekben megtörtént a Gás-
pár-telepi Tölgyfa utca új aszfaltburkolatának 
átadása. Bár az önkormányzat jelenleg minden 
erejével a közösségi ház építésének folytatására 
koncentrál, ugyanakkor az útépítések természe-
tesen tovább folytatódnak, a következő aszfalt-
burkolatos utcánk a Köztársaság utca lesz.

Dr. Imrédy Szabolcs 
alpolgármester

https://www.google.hu/maps/place/47.01382276,+18.15764822
https://www.google.hu/maps/place/47.01078109,+18.16241329
https://www.google.hu/maps/place/47.02232117,+18.14567490
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Kodolányi Jánosra emlékezünk halálának évfordulóján

Idősebb Kodolányi János, 
(Telki, 1899. március 13. – 
Budapest, 1969. augusztus 
10.) író, újságíró, az úgyne-
vezett népi írók kiemelkedő 
képviselője.
Kodolányi János a 20. századi 
magyar irodalom egyik legje-

lentősebb regényírója (akárcsak barátja, Németh 
László), világirodalmi rangú epikus. Könyvei 
évek óta több kiadásban és nagy példányszám-
ban jelennek meg, szerepe ezzel együtt is vitatott. 
A mai irodalmi és közéletben és közoktatásban 
jelentőségéhez képest méltatlanul kevéssé (el)is-
mert; az irodalmi- és közélet más berkeiben és 
a szélesebb közönség körében ugyanakkor évti-
zedek óta töretlenül népszerű, sőt újabban Vár-
konyi Nándorral és Hamvas 
Bélával együtt – elsősorban 
Jókai Anna elnevezése nyo-
mán – „a nagy triász” néven 
emlegetve, mint „szellemi 
iránytű”, meghatározó jelen-
tőséggel bír.
Munkássága valamennyi 
irodalmi műnemre kiterjedt 
(líra, dráma, epika, ezen be-
lül a novella és regény, továb-

bá az esszé). Életének inkább késői szakaszában 
regényíróként nemcsak a magyar, hanem a vilá-
girodalom nagyjai sorába is beírta magát, műveit 
több nyelvre is lefordították. Elsősorban az ókori 
mitológiát (Égő csipkebokor; Vízöntő; Új ég, új 
föld), illetve a tatárjárást (Boldog Margit; Julianus 
barát; A vas fiai) feldolgozó regényei fontosak.
Életművéből kitűnik nemcsak a globális (világ-
politikai, irodalomelméleti), hanem a lokális 
(„helyi érdekű”, nemzeti, regionális, szervezé-
si és gyakorlati) problémák iránti érzékenysége; 
ami a puszta szavakon túl (számtalan folyóirat-
ban publikált) tettekben is megnyilvánult (példá-
ul a magyar írók önsegélyező szervezete, az Írók 
Gazdasági Egyesülete, IGE szervezői közé tarto-
zott). Emiatt nehéz is lenne a mai politikai szak-
fogalmak közé beskatulyázni: a magyarság, mint 
nemzet sorsa iránt érzett aggódás, a világpolitikai 
helyzet mérlegelése a (radikális) jobb-, a szociális 
problémák iránti érzékenység pedig a (radikális) 
baloldalra is el-elsodorták. Tehetségét nemcsak 
barátai, munkatársai, hanem „nehéz”, konfron-
tatív, hevesen vitázó természete miatt időlegesen 
vagy véglegesen szerzett politikai és irodalmi 
ellenfelei többsége, mint például Babits Mihály, 
Fábry Zoltán is elismerte.

(Forrás: Molnár Piroska tanítónő)

Könyvajánló

Alter könyvében az internetfüggőségről olvashatunk, a Facebooktól az 
online vásárláson, pornónézésen és játékokon át az e-mailezésig számta-
lan olyan tevékenységet vesz sorra, amelyek az új technológiák elterjedése 
nyomán árasztották el a családokat, és az általuk jelentett kísértés „viselke-
dési függőség” kiváltására alkalmas.
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Érzelmi intelligencia? 
Nem elég tudni, érezni kell!

Kutatások bizonyítják, hogy az életben való bol-
dogulásunk nem csak értelmi képességeinken 
múlik, a sikerességhez nagyobb mértékben járul 
hozzá az érzelmi intelligencia, mint a magas IQ. 
Fontos, hogy jártasak legyünk az érzelmek és a 
kapcsolatok világában, képesek legyünk konflik-
tusokat kezelni, együttműködni, segítséget kérni, 
vágyainkat kezelni, kitartani.
5 ÉRDEKES JEL, HOGY MAGAS AZ ÉRZELMI 
INTELLIGENCIÁD
Érdemes megfigyelned magad, hogy igazak-e rád 
az alábbi jellemvonások, mert lehet, hogy nem is 
gondolnád, hogy az érzelmi intelligenciáddal ösz-
szefügghetnek.
– Kíváncsi vagy – Képes vagy kikapcsolódni – Nem 
félsz a változásoktól – Magabiztos vagy – Tudsz 
NEM-et mondani
10 JEL, HOGY AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁ-
DAT FEJLESZTENI KELL
Ne félj bevallani magadnak, mivel az önismeret egy 
jó kezdet a magas érzelmi intelligencia elérésben.

– Könnyen eluralkodik rajtad a stressz – Nehezen 
érvényesülsz – Ragaszkodsz a negatív érzelmekhez 
– Másokat hibáztatsz azért, amit TE érzel – Nem 
tudsz megbocsátani másoknak – Nem tudod kife-
jezni az érzelmeidet – Nem tudod mik a gyengesé-
geid – Hamar ítélkezel – Folyamatosan azt érzed, 
hogy mások nem értenek meg – Könnyen dühös 
leszel és megsértődsz másokra
HOGYAN FEJLESZTHETED AZ ÉRZELMI IN-
TELLIGENCIÁDAT?
– Kérdezz másokat magadról – Gondolkodj, mi-
előtt cselekszel – Gyakorolj, gyakorolj, és gyakorolj
+1 tipp az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez
Próbáld meg mindig beleképzelni magadat a má-
sik helyébe. Ami számodra egyértelmű, neki nem 
biztos, hogy az. Ami neked nagy dolog, az ő felfo-
gásában lehet lényegtelen, vagy fordítva.
Összefoglalás: Tökéletes ember nincs. Az első lé-
pés pont az, hogy felismered, hogy még van hova 
fejlődnöd.

(Forrás: Önfejlesztő Akadémia)

 
A Szent Korona titka és az árulás bére

1848 utolsó napján, a hadi állapotokra való tekin-
tettel a magyar országgyűlés elhatározta, hogy az 
Országos Honvédelmi Bizottmánnyal együtt Deb-
recenbe helyezi székhelyét. Ez alkalomból Kossuth 
Lajos, a bizottmány elnöke, Bónis Sámuel képvi-
selőt kinevezte országos biztossá és felszólította, 
hogy lépjen kapcsolatba Ürményi Ferenc koro-
naőrrel, majd a Szent Koronát megfelelő őrizet 
mellett szállítsa Debrecenbe. Bónis a koronát vo-
nattal készült elszállíttatni a fővárosból. A vonat 
már indulófélben volt, amikor egy ismeretlen férfi 
ezt súgta Bónis fülébe: „Uram, innen kétfelé vezet 
az út, egy Vácra, a másik Szolnokra; ha az úr reá 

áll, Vácon szép százezreket nyerhetne.” Vác akkor 
az osztrákok kezén volt, s az ajánlattevő nyilván-
valóan nekik dolgozott. Bónis elővette a pisztolyát 
és ezt mondta: „Ha a vonat nem Szolnok felé indul, 
a golyó, biztosítom, találni fog.” Az ismeretlen meg-
rémült és így felelt: „Uram, csak tréfa volt!” Mire 
Bónis: „Én is tréfából gránátosokat rendelek az úr 
mellé, akik az indulást szemmel tartják.”
Az 1848−49-es szabadságharc idején a Szent Ko-
rona két alkalommal tett nagyobb utat. Először 
akkor, amikor az osztrák hadak közeledése mi-
att Bónis Sámuel felügyelete mellett Debrecenbe 
szállították, majd öt hónappal később, Buda visz-
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szafoglalása és a kormány visszatérése után ismét 
a budai várba vitték. Július végén, az ellenséges 
erők fenyegető közeledése miatt másodszor is me-
nekíteni kellett. Ezt a feladatot Szemere Bertalan, 
a forradalmi kormány miniszterelnöke és belügy-
minisztere vállalta a koronaőrség részvétele nél-
kül, a lehető legnagyobb titoktartás mellett. Előbb 
Szegedre, onnan Nagyváradra, majd Arad és Lu-
gos érintésével Karánsebesre vitte a koronát és a 
koronázási ékszereket, tartozékokat rejtő ládát.
Szemere mindenütt azt mondta, hogy a ládában 
fontos iratok vannak, de a vele tartó gróf Batthyá-
ny Kázmér miniszter ismerte a titkot. Orsovánál 
súlyos döntést kellett hozniuk, mert a határt nem 
léphették át a különleges szállítmánnyal. Tóth 
Béla (említett könyvében) Ipolyi Arnold törté-
nészre hivatkozva közölte, hogy az egyik szemta-
nú, Házmán Ferenc helyettes államtitkár szerint 
Szemere először egy lakatlan házban ásta el a 
ládát, majd tüzet rakott fölötte, hogy a friss ásás 
nyomai ne látszódjanak. „Közölte a dolgot gróf 
Batthyány Kázmérral, ki azt mondta rá, hogy tör-
je össze a koronát, vagy vesse a Dunába. Szemere 
végre az elásásra szánta el magát. A súlyos ládá-
val egymaga nem bírt, beleavatta hát a dologba 
Grimmet, Házmán Ferenc helyettes államtitkárt 
és Lorodit.”

Szemere a magyar államiság legfontosabb jelké-
pét tehát biztonságosabb helyen akarta elrejteni. 
A négyfős csapat szerzett egy kis kocsit. A mi-
niszterelnök megbízott társaiban. Házmán Fe-
rencet és Lorodi-Eischl Ede belügyminisztériumi 
tanácsost bizonyára jól ismerte, Grimm Vince 
nyomdász és tipográfus pedig azzal szerzett jó 
hírnevet magának, hogy korábban elkészítette a 
Kossuth-bankók kliséit és a szabadságharc szá-
mos kiadványát. Ezúttal vállalta, hogy rajzon áb-
rázolja az új rejtekhelyet.
„A korona ládája kis szekeren állott az udvaron. 
Házmán és Lorodi kimentek a vidékre, az elá-
sásra alkalmas helyet keresni. Házmán, mikor 
visszajöttek, Egressy Gábor eladó lovait fogta a 
szekérbe, az alatt az ürügy alatt, hogy ki akarja 
őket próbálni. Mind a négyen felszállottak a láda 
mellé. Csalitos, vízjárta helyre mentek, az Oláh-
ország felé vivő úttól balra. Itt ásták el a nemzet 
kincsét.” Azután megjelöltek egy fát, amely a rej-
tekhellyel és a közeli híddal háromszöget alkotott. 
Grimm rajzot készített a helyszínről, és átadta 
Szemerének. Ezután valamennyien elhagyták az 
országot. A korona rejtekhelyének titkát később 
megosztották gróf Batthyány Kázmérral, Fülepp 
Lipót volt kormánybiztossal, majd Viddinben 
Kossuth Lajossal is. Párizsban gróf Teleki Lászlót 
is beavatták a titokba, így az orsovai rejtekhelyről 
már legalább nyolc ember tudott.

(Forrás: részlet a 44 meghökkentő eset a 
magyar történelemből c. könyvből)

Szent István király ereklyeszarkofágja a székesfehérvári 
Nagyboldogasszony bazilika maradványait őrző Nemzeti 

Emlékhely mauzóleumában (Kulcsár Mihály felvétele)

Szent István lovasszobra Székesfehérvárott 
(Sidló Ferenc alkotása)
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„A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes büszke mesék gyűjteménye, különös ma-
gyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre.” (Eötvös Károly)

A Balaton mai alakja egy mérnöki bakinak köszönhető 
2. rész

Azonban ekkor a csatornát újra megnyitották, 
Siófoknál pedig egy fából készült zsilipet építet-
tek, amellyel a tó vízszintjét lehetett szabályozni, 
és 1863-ra már kész is volt az első zsilip és a szabá-
lyozott csatorna. A víz szintjét – a vasút érdekeit 
figyelembe véve – 95 centiméterrel csökkentették, 
ezzel a tó víztükre a mai keretei közé szorult visz-
sza, és ehhez alakították ki az épített partfalakat, 
strandokat, és így épülhetett be a déli part is.

A Duna és a Balaton közti nyílt hajózó útvonal 
is álom maradt, kellett egy új zsilip.

A Balatonról kiadott egyik első képeslap 1896-ban 
(Dr. Sándor Csaba gyűjteménye) 

Hunfalvy János, a „A magyar birodalom termé-
szeti viszonyainak leirása” című művében így írta 
le a folyamatot, igaz a Sió szabályozásának szem-
pontjából:
Azért 1862-ben a Sió és Balaton melléki földesurak 
új lecsapolási és szabályozási munkálatokat ter-
vezének. Királyi biztosul gr. Zichy Ferencz volt 
kiküldve, s elnöklete alatt jun. 17-kén indulónak 
meg” a tanácskozások. A birtokosok több külön 

társulatot képeztek vala már. Az egyes társulatok 
és birtokosok különböző nézetei és érdekei, vala-
mint a szakértő mérnökök eltérő véleményei elle-
nére gr. Zichy úgy tudta a tanácskozásokat vezetni, 
hogy a szabályozási javaslat , melyet ő pártolt vala, 
elfogadtatott s a munkálatok gyorsan végre is haj-
tattak , úgy hogy a Balaton kifolyását elzáró töltés 
már 1863. okt. 23-kán bontathaték el.
A Sió csatorna megnyitása hatalmas ünnepség 
keretében történt meg, a Déli Vasút csak első osz-
tályú kocsikból összeállított különvonattal szál-
lította le az előkelőségeket, rezesbanda, ünneplő 
tömeg és fennkölt beszédek hangzottak el, ahol a 
Sió csatorna áldásos hatását emelték ki.
Egyébként a csatorna építésénél is elszámolták 
magukat a mérnökök, ugyanis úgy kalkuláltak, 
hogy miután egy-két év alatt kialakul a Balaton új 
vízszintje, az annyira állandó lesz, hogy a Sió zsi-
liptábláit ki lehet szedni, és egy nyílt hajózó útvo-
nal alakul ki. Azonban erről pár év alatt kiderült, 
hogy nem válik valóra, a zsilipet fenn kell tartani, 
ahhoz, hogy a tó vízszintje állandó legyen. Ezt 
sok kudarc nyomán tanulták meg.
A Balaton vízszintje 1863-ban rekord alacsony 
volt, annyira, hogy a Siót teljesen zárva kellett 
tartani, majd 1866-ban szintén nagyon alacsony-
ra süllyedt a vízszint. Egy év múlva viszont az is 
kiderült, hogy a meglévő zsilip magas vízállásnál 
sem jó, mert 1867-ben meg kiöntött a Balaton. A 
következő években is sok gondot okozott az elég-
telen zsilip, 1891-ben már a parti sétányokat is el-
öntötte a víz, ezért a régi fa zsilip helyett abban az 
évben modern vasbeton szerkezet épült.
A Balaton vízszintjét azóta – a Sió zsilip nyitásá-
val, illetve zárva tartásával – többé-kevésbé állan-
dó szinten tartják.
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Nem valósult meg tehát az az álom, hogy a Bala-
ton és a Sió között zsilip nélkül szabadon lehessen 
hajózni. A Balaton lecsapolása már szerencsére 
nem kerül, nem kerülhet szóba – bár Papp János, 
Veszprém megye akkori párttitkára állítólag az 
1960-as, 1970-es években a Balaton helyére kuko-
ricaföldet tervezett –, inkább annak védelme, és 
jó állapotának fenntartása a fő cél.

Mi lett volna, ha a Déli Vasút mérnökei figyelem-
be veszik a helyiek figyelmeztetését? A vasút való-
színűleg délebbre épült volna meg a Balatontól, és 
ugyan a szabályozásra akkor is sor kerül, de lehet, 
hogy más vízmagassággal, ami a tó alakjára is ha-
tással lett volna. Ez esetben az egykor alacsonyan 
fekvő, de mára feltöltött részek, mind a déli par-
ton, mind az északin a tó részei lennének.

(forrás: tudas.hu, Domonkos Csaba)
 

Léra Wolf: Balatonakarattyán

Fülledt nyári reggel párás a láthatár, 
vakító kékséget tör meg a napsugár. 
Ringatózik a vízen a sok fehér vitorla, 
fodros felhőt terelget egy kósza szellő karja.

A Magaspartról figyelem a tájat, 
páratlan szépségén eltátom a számat. 
Idefentről látni a tó egész mélységét, 
Magyaroknak méltán híres büszkeségét.

Ha távolba nézek, látom a kikötő öblét, 
a lehorgonyzott hajók néma sziluettjét. 

Olybá tűnik innen, mintha csak aludna, 
mintha, minden éjjel szépeket álmodna.

De, közelebbről nézve zajos a strand, 
boldogan fürdőzik a gyerekhad. 
Hattyúk közelednek kecsesen a stéghez, 
egy vadkacsa család is érkezik éppen.

Csordultig a szívem a balatoni nyárral, 
nem tudok betelni a pompás látvánnyal. 
Idehoz a lábam, ha erre járok, 
Akarattya nevét a szívembe zárom.

(Veszprém, 2021. július 5.)

A Sió zsilip 1900-ban (fotó: Fortepan, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / BAHART Archívum EMGY 2019.1.1. 0446)



2021. július-augusztus Közélet

15

Születésnapi köszöntés

Kovács Jenőné (Brunn Magdolna) 1921. július 15-
én született a trianoni döntés utáni viharos idők-
ben Nyitraújlakon, Szlovákiában. Édesapja, hogy 
gazdatisztként dolgozni tudjon, áthozta család-
ját Magyarországra és Marcaliban telepedtek le. 
Magdi néni itt járt elemi iskolába, majd Buda-
pesten a Vizitációs Nővérek intézetében szerzett 
nyelvmesternői diplomát. 1951-ben kötött házas-

ságot Kovács Jenővel, és két gyermekük született, 
Marianne és Magdolna.
Magdi néni már gyermekkorában megszerette a 
gyönyörű Balatont, családjával a nyarakat rend-
szeresen vagy Balatonmáriafürdőn, vagy Keszt-
helyen töltötték. Amint lehetőségük adódott, 

férjével 1960-ban telket vettek Balatonakarattyán. 
A ház és a kert, különösen a szőlősorok sok-sok 
munkájával alakultak olyanná, amilyen ma, ahol 
Magdi néni 30 évet élt meg férjével. Az ő halála 
után családjával, barátaikkal is sok szép nyarat, 
fürdést, szüretet töltött már itt (és reméljük, hogy 
még tölteni is fog), ahogy férjével mondták: „a vi-
lág közepén”.

Balatonakarattya Község Önkormányzata ezúton 
köszönti Magdi nénit 100. születésnapján, to-
vábbi jó egészséget kívánva neki, sok szeretettel. 

Fürdősné dr. Endrődi Éva 
önkormányzati képviselő

 
Augusztus hónap „elfeledett” szentjei

Augusztus hónap végén egy család két szentjét 
ünnepli az egyház, aug. 27-én Szent Mónikát, 
aug. 28-án Szent Ágoston püspököt. Mónika az 
édesanya (*332Tagaste, †387 Ostia), a fia Ágoston 
(*354 Tagaste, †430 Hippo). A történelmet nézve 
ilyen meglehetősen ritkán történik, egy családon 
belül két szent. Az ok-okozati összefüggés termé-
szetesen a hit területén is érvényes. Az ember el-
sődleges nevelője az édesanyja, a családja. Túlzás 
nélkül állítható, hogy Ágoston azért lett szentté, 

mert édesanyja is szent életet élt, hosszú eszten-
dőkön át imádkozott fia megtéréséért és férje üd-
vösségéért. Pedig milyen nehéz volt Mónika há-
zassága italozó, durva, hűtlen férjével, a pogány 
Patriciussal. Szent Mónika az édesanyák védő-
szentje, ezért gyűjti össze egyházunk a Szent Mó-
nika csoportokba a plébániák családanyáit, akik a 
nagy védőszent szárnyai alatt imádkoznak, jóté-
konykodnak, szeretnék meg-és eltanulni a szent-
ség útját. Mennyire szükséges a mai életünkben is 
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a jó példa, az a sok szeretet-áldozat, amelyet a jó 
édesanyák a mai napig meghoznak szeretteikért. 
Az egyház ezt látta meg Szent Mónika életében, 
és ajánlja azt a lelkiséget a kereső édesanyáknak 
és mindenkinek, akinek fontos a hite, akiket 
megtépázott az élet vihara. Időben már hatal-
mas távolság választ el minket Szent Mónikától, 
de látnunk kell, hogy a mostani nehézségek bi-
zony nem mások, mint amilyen nehézségekkel a 
keresztény családok a IV. 
században küzdöttek. A 
Szentlélek megtanította 
Mónikát minden körül-
mények között Istenben 
bízni. Előfordult, hogy az 
Isteni Gondviselés azért 
nem hallgatta meg, adott 
esetben Mónika asszony 
egész éjszaka végzett 
imáit, mert egy sokkal 
fontosabb kérést hivatott 
teljesíteni. A szent asz-
szony még megérte fiának 
megkeresztelkedését, va-
lójában Isten sokkal többet tett, mint amit Mó-
nika kért, hiszen nemcsak a keresztséget vette 
fel Ágoston, hanem Hippo püspöke lett. Istent 
soha nem lehet kegyelemben felülmúlni. Szent 
Mónika életének példája az Istenben való hűsé-
ges-imádságos lelkület erényének kimunkálása 
és fenntartása. Nekünk is el kell hinnünk, hogy 
Isten nem feledkezett el rólunk pusztán azért, 
mert nem adja meg rögtön, amit kérünk. Imád-
kozzunk töretlenül, mély hittel, mert az imádság 
mindig Istenhez vezet minket. Az imádság célja 
nem az, amit kérünk, hanem Isten maga!
Szent Ágoston nagy utat járt be, mind lelkileg, 
mind fizikailag, amíg 33 évesen felvette a keresz-
teséget és a beavató szentségeket. A keresztség 
felvétele után négy évvel áldozópappá szentelték, 
öt évvel később pedig már püspök volt. Ő a nagy 
keresők megtestesítője, akik a dolgok mélyére te-
kintenek, akik nem pusztán az érzelmekkel, ha-
nem az értelemmel, az intellektussal is keresik az 

igazságot. Nagyon sokat mondó Ágostonról, hogy 
amíg retorikai, stilisztikai szempontból olvasta az 
evangéliumot, nem volt számára érdemi monda-
nivalója. Sok talentumot kapott az Istentől, amit 
püspökként tudott igazán kamatoztatni. Könyv-
tárnyi könyvet írt a filozófiáról, a hitről, a Szent-
háromságról, ezért megkapta az egyháztanítói 
címet. Gyönyörű életrajzi könyve a „Vallomások”. 
Egy hatalmas formátumú, Istenben megkapasz-

kodó ember Ágoston, gazdag 
élettapasztalattal. Ágoston 
élete arra példa, ha keressük, 
valóban komolyan az élet ér-
telmét, a dolgok lényegét, mi 
is meg fogjuk találni, feltéve, 
hogy szívből keressük. Két 
jellemző rövid idézettel sze-
retném szemléltetni Ágoston 
lelkületét, amit talán a leg-
többször idéznek tőle: „Nyug-
talan ami szívünk, mert csak 
Istenben talál nyugodalmat.” 
Az Istenről: „Kívül kerestelek, 
Te pedig belül voltál, közelebb 

voltál, mint én önmagamhoz.” Rengeteg mindent 
lehetne még említeni Ágoston gazdag életéből, 
most csak felvillantottam néhány epizódot, re-
mélve, hogy a kedves Olvasó veszi a fáradtságot 
és részletesebben utánanéz a keresztény ókor e 
kimagasló géniuszának Ágostonnak. Örvende-
tes, hogy a magyar televízió az utóbbi időszakban 
többször is műsorára tűzte a Szent Ágoston éle-
tét bemutató kétrészes tv-filmet. Ahogy az elején 
említettem, Ágoston azért lehetett szent, mert 
édesanyja Mónika rendíthetetlenül imádkozott 
érte. A legfontosabb a mi életünkben is, hogy 
rendíthetetlen bizonyossággal, kitartóan imád-
kozzunk Istenhez minden ügyünkben, nem szá-
molva ennek az idejét. Kedves édesanyák, Szent 
Mónika példájára, imádkozzatok szüntelenül 
gyermekeitekért, hogy Ti, és Ők is szentek lehes-
setek.

Medveczky Miklós 
plébános
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Példakép? Vagy mégsem?

„Te vagy a példaképem, és szeretnék mindent úgy 
tenni az életben, mintha csak te tennéd.”
(Pintér Béla: Te vagy a példaképem című dalából)

Egyszer volt, hol nem volt az Óperenciás tengeren 
is túl, sőt még a tündöklő üveghegyen is túl, csön-
des magányában állt egy aprócska vályogházikó 
egy aprócska portán. Mosolyapó, és Dolgosanyó 
élte csendes életét az aprócska porta aprócska 
házában. Csöndesen és szorgosan nagy szeretet-
ben teltek napjaik. Ha valaki az utcáról látta az 
aprócska házikót csak legyintett egyet: - Ó, ez az-
tán olyan jelentéktelen házikó, hogy fel sem tűn-
ne, ha nem lenne itt. És való igaz,” hiszen jól csak 
a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges az a 
szemnek láthatatlan.” Mosolyapó, és Dolgosanyó is 

jól tudták ezt az igazságot, hiszen szívük tele volt 
szeretettel, arcuk pedig ragyogott a mosolytól szün-
telen. Volt azonban valaki, aki nagyon szerette a 
kis vályogházikót Mosolyapóval, és Dolgosanyóval, 
mert lelke legrejtettebb bugyrait is betöltötte ez a 
különleges légkör. A loknis hajú Kistündérke so-
káig azt gondolta mikor belépet, hogy valamiféle 
tündérport, vagy csodavarázslatot érez a levegő-
ben, ami annyira vonzza. Sok-sok látogatás kellett, 
mire Kistündérke megértette a titkot. Nincsen ott 
sem tündérpor, sem csodavarázslat, hanem valami 
más van, amit érez. A szív békességét, és szeretetét. 
Ez ragyog ott Mosolyapó és Dolgosanyó arcán is, 
erről tanúskodnak az egyre mélyülő mosolyráncok 
annak a békés két idősembernek a szemei mellett. 
Ahogy Kistündérke megértette a titkot, megröp-
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tette alig öt éves apró tündérszárnyait, és tett egy 
elhatározást:-Innentől fogva, én is mindig moso-
lyogni fogok, hogy mire olyan öreg tündér lesz be-
lőlem, mint Mosolyapó és Dolgosanyó, mindenki 
lássa nekem milyen jó példaképeim voltak hitben, 
reményben, szeretetben, mert szüntelen mosolyt 
tudtak rajzolni arcomra. Attól a naptól kezdve 
az a szabály lépett életbe Tündérországban, hogy 
minden Apró Tündérnek példaképet kell keresnie 
az emberek közül. Így volt-e, vagy sem, döntse el 
mindenki maga. De ha találkozol egy kis tündérrel, 
jusson eszedbe: lehet, ő éppen példaképet keres…
„A példakép szó (főnév). Jelentésében tökéletes pél-
da arra, hogy valaminek milyennek kellene lenni; 
milyen az ideál…” A fenti szócikk a Magyar Ér-
telmező Kéziszótárból származik. Kicsit sántít a 
dolog, mert szerintem nem valaminek, hanem 
valakinek kellene valamilyennek lennie. Példaké-
pek, akikre mindig szívesen gondolok majd az út 
során, amelyet végig igyekszem járni. Példakép-
nek azt gondolom olyan személyeket érdemes 
választani, akiket személyesen is ismerek vagy 
legalábbis valamilyen kapcsolatban állok velük 
ilyen, vagy olyan formában.
Egyszerű nyári hétköznapjainkban sokat látha-
tunk a magazinokban, vagy a közösségi médiá-
ban különböző cikkeket a példaképekről. De kik 
is valójában az igazi példaképek? Erre a kérdésre 
nem is egyszerű a válasz. Korosztály, különböző 
felfogás, élethelyzet és még sorolhatnám, hogy mi 
miatt keresünk magunknak példaképeket. Sok-
szor egy nehéz helyzet átvészelésére: „ha ő meg 
tudta csinálni, akkor én is”. Nem tudom, ki ho-
gyan van vele, de minél többet gondolkodom a 
példaképek témáján, sorra elém rajzolódnak az 
életem különböző szakaszaiban példaképként 
előttem álló emberek. Nagyszüleim szűnni nem 
akaró mosolya, keresztapám végtelen szerető 
ringatása, kamasz hittantársaim feltétel nélküli 
elfogadás, távol élő barátaim gondoskodó figyel-
me, ovis hittanosaim önfeledt kacagása, és még 
tucatnyi példakép elevenedik újra lelki szeme-
im előtt… Miben közösek? El kell ismernem, 
mindannyiuk életpéldája hatással van, és volt az 

életemre, gondolkodásomra, érzéseimre. Milyen 
nagy kincs ez itt és most!
A nagy kérdés az, hogyan is válasszunk jó példa-
képet? A példaképeket kutató szakemberek két 
lehetőséget is ajánlanak. Az első lehetőség szerint 
Ki-ki gondolja át, hogy milyen belső tulajdon-
ságban kellene fejlődnie, utána válasszon valakit, 
akire felnéz és jó példa benne. A másik lehetőség 
az, hogy kiválasztunk valakit, akire felnézünk, 
utána átgondoljuk, hogy melyik tulajdonsága az, 
amit szeretnénk tőle megtanulni.
Valakik a nagyszüleiket választják példaképnek, 
mert rengeteg mindenen keresztül mentek, ren-
geteg mindent átéltek és egyszerűen csak szük-
ségünk van egy valós, igazi történetet hallgatni 
a nagyitól – akár az egy gyönyörű történet, akár 
könnyeket csal a szemükbe.
De mi van azokkal, akik nem keresnek maguk-
nak példaképet? Mi van azokkal, akik maguk sze-
retnének példát mutatni? Számomra ők lelkileg 
erősek és az érzelmi intelligenciájuk igen magas. 
Szeretnék, ha az emberek tanulnának az ő hibá-
jukból. Szeretnék, ha példát tudnának mutatni, 
egy jobb, örömtelibb hétköznapi életre.
Mindenkinek van példaképe. Akár egy híresség, 
aki megmutatta, hogy a semmiből – akár a nyo-
morból is – fel lehet törni. Egy nagyszülő, aki meg-
mutatta, hogy túl lehet vészelni mindent, feltétel 
nélkül lehet szeretni. Egy tanárunk, aki önmaga 
erejét nem kímélve készít fel minket a nagybetűs 
életre. Szüleink, amiért felneveltek minket. Vagy 
akár legyünk mi példaképek, hogy ha tudunk, 
akkor segítsünk másoknak, figyeljünk egymásra! 
Nyár van, talán a legtöbben most nyaralnak, pi-
hennek. Miért ne használhatnánk ki ezt a lehető-
séget a testi töltekezés mellett lelki töltekezésre is? 
Mindenkit bátorítok, itt és most keressük meg a 
példaképeinket, és kövessük őket. Hiszem, hogy 
így hitelesen életté tudjuk mindannyian váltani 
Pintér Béla dalának gondolatait:
„Szeretném úgy élni az életemet, hogy végre rajtam 
is megláthassák az emberek, hogy kiben hiszek én, 
hogy kit követek én…”

M. Erzsébet nővér
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Nyáron is együtt Jézussal és Máriával

A nyári időszak mindenki számára különlegesek. 
Tervek, programok ideje. Az egyházi időszak is 
egy kicsit különleges, a tanító Jézusra odafigyelés 
és az imádkozó Máriával való közös idő a keresz-
tények számára.
Augusztus 15-én ünnepeljük Nagyboldogasz-
szony ünnepét, azaz Mária Mennybevételének 
ünnepét, mely Egyházunk legnagyobb Mária 
ünnepe, egyúttal Magyarország védőszentjének 
napja. Augusztus 15-e egyben Magyarország Má-
ria oltalmába ajánlásának emlékünnepe (ez utób-
bit Magyarok Nagyasszonya néven az 1896. évi 
millennium óta október 8-án külön ünnepként 

üli meg a katolikus magyarság). Augusztus 15-ét 
Szent István avatta ünneppé Magyarországon. 
Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az orszá-
got Szűz Máriának, ami megalapozta a Regnum 
Marianum eszmét, amely szerint Magyarország 
Mária országa. Az ünnep elnevezéseként nálunk 
a Boldogasszony szón alapuló Nagyboldogasz-
szony honosodott meg. A krónikus hagyomány 
Szent Gellért püspök érdemének tudja be, hogy 
Jézus anyja magyar földön a „Boldogasszony” 
nevet kapta. Az Árpád-korban Szűz Mária lett a 
magyarok legfőbb oltalma, a koronázó templo-
mok, főpapi székesegyházak, számtalan monos-

tor, búcsújáró hely és kisebb templom a Szűzanya 
oltalma alatt állottak.
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk / 
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: / Ma-
gyarországról, Édes hazánkról, / ne feledkezzél el 
szegény magyarokról – szól a régi magyar him-
nusz első versszaka.
Nagyboldogasszony a titulusa Balatonakarattyán 
a katolikus templomnak és augusztus 15-én van 
a templom búcsúja. Ebben az évben különleges 
módon is kiemelkedett ez az ünnep. Augusztus 
14-én délután Medveczky Miklós atya megáldotta 
azokat a Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített 

Jézus és Mária szobrokat, melyeket a Balatona-
karattyai Fürdőtelep Egyesület restauráltatott és 
amelyek most visszakerültek eredeti helyükre. 
Majd Szeles Péter orgonaművész koncertje követ-
kezett, ahol francia és osztrák szerzők dallamai 
csendültek fel. A koncert áhítata méltó kezdete 
volt a másnapi búcsúi szentmisének, melyet Mik-
lós atya mutatott be, s a szentmise ünnepélyes 
körmenettel zárult.
Ó Atyaistennek kedves, szép leánya, / Krisztus Jé-
zus anyja, Szentlélek mátkája! / Magyarországról, 
Édes hazánkról, / ne feledkezzél el szegény magya-
rokról!

Katolikus Egyházközség
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Megnyílt a Spumante Bár Balatonakarattyán

Végh Péter újabb fejlesztése várja az igényes ven-
dégeket a Spumante Bárban. A 2014-ben nyílt – 
olasz ízeket kínáló – Mercato étterem bővült egy 
újabb élményt és kikapcsolódást nyújtó hellyel 
július elején. A bár itallapját elnézve bőven akad 
választék, igyekeztek színt vinni Balatonakarattya 
esti teraszos-báros életérzésébe.
A csodálatos környezetben, különleges italok, ki-
tűnő kiszolgálás, esténként jó zene gondoskodik 
a felejthetetlen élményről.
Összességében elmondható, hogy egy igen stílu-
sos, nagyon hangulatos helyet nyitott meg, ahol 
minden adott ahhoz, hogy az ember jól érezze 
magát, lazítson egy jót.
Sok sikert!
(Spumente jelentése: habzóbor/pezsgő)

Dr. Bánkuty Józsefné
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Néhány gondolat 
a Fürdőtelep Egyesület 2021. augusztus 14-ei közgyűlése kapcsán

Idén is – szokás szerint – augusztus második hét-
végéjén került sor az év második közgyűlésére. Az 
első közgyűlést, amelynek témája a 2020. évi be-
számoló ismertetése és elfogadása volt, a járvány 
harmadik hulláma miatt az interneten tartottuk 
meg, így fogadtuk el a beszámolót, amit annak 
rendje és módja szerint benyújtottunk a megfele-
lő hatóságoknak. Ettől függetlenül néhány mon-
datban most is összefoglaltuk az eseményeket és 
beszámoltunk a pénzügyi helyzetről is.
Most pedig az ez évi teljesítményünkről. Idén ed-
dig 9 rendezvényt szerveztünk meg. A kiskerti ta-
lálkozótól az orgonahangversenyig meglehetősen 
széles a skála.
Az elmúlt évben közadakozásból létrehozott Tri-
anoni Emlékkő megkoszorúzásából hagyományt 
szeretnénk létrehozni, ugyanúgy, mint ahogy  
II. Rákóczi Ferenc három éve felavatott mellszob-
rának megkoszorúzását is fontosnak tartjuk.
Ebben az évben felhasználtuk a Magyar Falu 
Program keretében a sikeres „Sportolj velünk 
Akarattyán” pályázatunk támogatásaként a Beth-
len Gábor Alapítványtól kapott 595 ezer forintot. 
Az eseménysorozatról külön cikkben számolunk 
be. A versenyekkel kapcsolatban fotópályázatot 
hirdettünk, amelynek eredményhirdetése szep-
tember közepén lesz, kedves kis meglepetés-díja-
zással.
Július 10-én Horváth Csenge és barátai adtak 
nagysikerű operett, sanzon, jazz dalestet itt a kör-
színpadon. Erről Kerékfy Pál tagunk írt cikket, 
amely megjelent a Veszprémi Naplóban.
Nem bánták meg, akik ellátogattak Praznovszky 
Mihály irodalomtörténész által tartott Herczeg 
Ferenc megismerését célzó irodalmi estünkre, jú-
lius 17-én. A jó hangulat, érdekes információk és 
persze a humor sem maradhatott el. Valamennyi 
előadásról cikkek és képek készültek, amelyek a 
honlapon megmegtekinthetők.

Ez utóbbi két rendezvényt önkormányzati támo-
gatásból fedeztük, idén 410 ezer forintot kaptunk, 
ebből jut valamicske a működési költségekre is, 
mivel a tagság által eddig befizetett összeg talán 
csak a bank- és postaköltségre elegendő. Köszö-
net az önkormányzatnak a támogatásért. A kép-
viselő-testületből Fürdősné Dr. Endrődi Éva vett 
részt az alkalmakon, aki tagtársunk.
Tárgyalások vannak folyamatban a MÁV és a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megfelelő 
hivatalaival a balatonakarattyai vasúti megálló 
ügyében. Egyesületünk másik 6 civil egyesülettel 
együtt petíciót nyújtott be a MÁV elnök-vezér-
igazgatójának, valamint a NIF vezérigazgatójá-
nak azzal a kéréssel, hogy ne bontsák el a jelen-
legi épületet, hanem annak külső megjelenését 
megtartva hajtsák végre a korszerűsítést. A be-
mutatott új állomás látványképe egy kockaépü-
letet mutat, amelyen a Balaton-felvidéki jegyek 
teljes hiánya, a környezetbe nem illő volta mutat-
kozik. A Balaton-felvidéki vasúti megállóhelyek 
rekonstrukciós projektje jelenleg 14 állomásépü-
letet tartalmaz. Augusztus végéig kell döntenünk 
abban a kérdésben, hogy támogatjuk-e a jelenlegi 
épület elbontását, vagy sem. Amennyiben nem 
támogatjuk, úgy az akarattyai állomást kiveszik a 
programból és nem történik semmilyen fejlesz-
tés. Amennyiben támogatjuk az épület elbontá-
sát, néhány kisebb változtatást hajlandók végre-
hajtani az eredeti terven, de az alapul szolgáló 
– már engedélyekkel rendelkező – kockát húzzák 
fel. Augusztus második felében összehívjuk a töb-
bi civil egyesületet és megbeszéljük, hogy milyen 
megoldást követünk.
A 2021. év számunkra legkedvesebb eseményére 
a közgyűlést követően került sor. Miklós Atya fel-
szentelte a Kisfaludi Strobl Zsigmond által alko-
tott Mária és Jézus terrakotta szobrokat. A köz-
adakozásból restauráltatott szobrok hányatatott 
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sorsáról részletesen is tájékozódhatnak Ránky 
Péter tagtársunk cikkéből. Örömteli az is, hogy 
Miklós Atya lehetővé tette számunkra, hogy or-
gonakoncertet hallgathassunk a templomban, 
amire hosszú évtizedekig nem volt lehetőség. Kö-
szönet Szeles Péter orgonaművésznek a nagysze-
rű estért, a francia, osztrák alkotók értő interpre-
tálásáért.
Elmondhatjuk, hogy II. Rákóczi Ferenc mellszob-
ra, a Rákóczi Fák Sétaútja, a Trianoni Emlékkő, 
a templomi szobrok restaurálása és felszentelése 
révén, nem beszélve az immár 40 darabot megha-
ladó pad kihelyezéséről, Egyesületünk maradan-
dó keze-nyoma látható Akarattya arculatán.
Büszkék vagyunk az elért eredményekre! Köszö-
net minden résztvevőnek!
Az adók 1%-ából 2020 szeptemberében 283.000 
forint érkezett, a korábbi év 200 ezréhez képest, 
tehát itt szép növekedést mutathatunk fel.
Ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül a csak-
nem tragikus tagdíjfizetési – hogy is mondjam? 
– fegyelmet. Egyesületünknek 300 körüli a tag-
létszáma. Ebből 2019-ben 267 fő fizetett, amit 
már akkor is keveselltem. Ennél rosszabb lett a 
2020. év, amikor 238 fő fizetett. Nem foghatunk 
mindent a COVID-ra. Rendezvények voltak, 
számlaszámunk ismert. Azonban a 2021. év tag-
díjfizetései minden képzeletet alulmúlnak. Most 
augusztus 17-e van, amikor ezt a cikket írom, és 
a tagdíjat befizetők száma 111, összesen 132 ezer 
forint értékben.

A tagdíjfizetés nem jótékonykodás, hanem a tag 
számára kötelező és az alapszabály szerint min-
den év június 30-ig befizetendő. Ezek után azon-
ban fel kell tennünk azt a kérdést, miért várunk 
támogatást – akár az önkormányzattól is – ha 
saját tagságunk ennyire érdektelen? Nem titok, 
hogy a tagság elöregedett – persze velünk együtt 
– az elnökség átlagéletkora 65 év felett van. Ha a 
felügyelő bizottságot is beleszámolom, jóval 70 
felett járunk.
Talán a beszámolónak és ennek a cikknek a végé-
re kívánkozik egy jövőkép felvázolása. 2022-ben 
tisztújításra kell sort keríteni, mivel a jelenlegi 
elnökség tisztségviselőinek 3 éves szolgálata lejár. 
Nagyon fontos tehát a fiatalítás és új koncepció 
kialakítása a jövőre vonatkozóan. Az ősz folya-
mán, kora télen szeretnék egy levéllel megkeres-
ni tagjainkat, amelyben újító elképzeléseinket 
vázoljuk fel, nemcsak a programok milyensége, 
mennyisége kerülne meghatározása, de egész ed-
digi tevékenységünket értékelve új alapokra he-
lyeznénk az egyesületi működést. Ehhez az Önök 
véleményére is kíváncsiak vagyunk. Természete-
sen az Önkormányzatnak is feltesszük a kérdést: 
milyen tevékenységet várnak el tőlünk, mi szol-
gálja Akarattya fejlődését?
Kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére! Kér-
jük, tehát vegyék komolyan a megkeresést és re-
agáljanak rá.
Hajrá Akarattya!

Ránky Emőke 
ügyvezető
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Nagy büszkeségünk, hogy teljes pompájában helyére került 
Jézus és Mária terrakotta szobra

1952-ben Kisfaludi Strobl Zsigmond a balatona-
karattyai Nagyboldogasszony katolikus temp-
lomnak ajándékozta két szobrát, a Jézust és a Má-
riát formázó terrakotta szobrokat.

A templomfelújítás során a megóvás érdekében 
a szobrokat kivették a helyükről. Sajnos, gondat-
lanul jártak el, mert a Feltámadt Krisztus szobor 
ekkor eltört, megsérült, szerencsére a Madonna 
épen maradt. Ezek után mindkettő visszakerült 
az alkotóművész, az adományozó Kisfaludi Stróbl 
Zsigmond leszármazottaihoz.
Dr.Visy Mária és testvére Vajdovichné Dr. Visy 
Erzsébet szerették volna, ha visszakerülnek a 
szobrok az eredeti helyükre, azonban erre hosz-
szú évekig nem kerülhetett sor. Sokszor próbál-
tam rávenni dr. Balázs Pál atyát, hogy lépjen fel a 
szobrok helyükre kerülése ügyében.
Kiderült még egy másik banális hiba is, amit Ba-
lázs atya mesélt el, hogy a szoborfülkéket a felújí-
tás során kisebbre készítették, úgyhogy a szobrok 
nem férnek be a helyükre. Mindenáron szerettük 
volna, hogy a templom visszakapja a kiváló szob-
rász Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotásait, hogy 

büszkék lehessünk az akarattyaiak értékeire. A 
Madonna-szobor ép szoborpárját, a megrongáló-
dott feltámadt Krisztus szobor restaurálását Kiss 
Tamás szobrász, a nagy művész tanítványa vál-

lalta. Medveczky Miklós atya örömmel fogadta a 
plébánián dr. Bánki Attilát és jómagamat a szob-
rok visszahelyezése ügyében. Kértük hozzájárulá-
sát a szobrok visszahelyezéséhez, és felajánlottuk 
a Fürdőtelep Egyesület segítségét a tárgyiak, do-
logiak megszervezésében. Felvettük a kapcsolatot 
a templomunkat felújító cég vezetőjével  Révfalusy 
Lászlóval, aki ígéretét adta a szobor fülke megna-
gyobbításával kapcsolatban. A restaurálás költsé-
geinek összegyűjtésére egyesületünk sikeres ado-
mánygyűjtést indított.
Örömmel jelentjük, hogy 2021. augusztus 14-én, 
Nagyboldogasszony mennybemenetelének előes-
téjén Miklós atya megszentelte a közadakozásból 
restaurált Jézus és Mária terrakotta szobrot, ame-
lyek méltó helyükre kerültek a templom homlok-
zatán, növelve ezzel az akarattyai értékek sorát.
Mélységes köszönet és tisztelet minden kedves ado-
mányozónak és közreműködőnek!  Ránky Péter
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BÜSZKESÉGEINK

A 2021-es év sem maradt akarattyai sportsikerek 
nélkül. Öt akarattyai lány fantasztikus sikereket 
ért el atlétikában, kosárlabdában, kézilabdában 
és teniszben.

BOROS JÚLIA – KOSÁRLABDA
Világbajnoki bronzérmes lett a női U19-es kosár-
labda válogatott a hazai rendezésű FIBA U19-es 
világbajnokságon Debrecenben. A csapat hú-
zóembere volt Boros Juli, aki nagyban hozzájá-
rult a csapat sikeréhez, ponterősségével, jó véde-
kezésével, küzdőképességével.

UDVARDY PANNA – TENISZ
Udvardy Panna az év elején a WTA lista 307. 
helyén állt. Sorozatban jöttek a nagyszerű ered-
mények, floridai tornagyőzelem, top 100-as ver-
senyzők legyőzése, wimbledoni szereplés, sikeres 
bemutatkozás a budapesti WTA tornán. Jelenleg 
168. a ranglistán és még nincs vége az évnek.
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URBÁN ZITA – ATLÉTIKA
Urbán Zita kiválóan szerepelt a tallini U20-as 
Európa Bajnokságon és ezzel kvalifikálta magát 
a Kenyában megrendezésre kerülő U20-as világ-
bajnokságon való részvételre. Zita két számban is 
indul, 800 méteres és 1500 méteres síkfutásban.

VARGA GRÉTA –ATLÉTIKA
Varga Gréta 17 évesen a tallini U20-as Európa 
Bajnokságon kétszázad másodperccel – azaz egy 
mellbedobással – maradt le az aranyéremről 3000 
méteres akadályfutásban. Gréta szintén Nairobi-
ban a világbajnokságon bizonyíthatja tehetségét.
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ZENTAI DOROTTYA – KÉZILABDA
A Várnában megrendezett U17-es női strandké-
zilabda Európa Bajnokságon aranyérmet szerzett 
válogatott csapatunk. A csapat legjobbja Zentai 
Dorci lett, aki 131 pontjával kiérdemelte az EB top 
scorer címét.

Ventics Ágnes

Sok év után újra hazai bajnokokat avathatott a 
Balatonakarattyai Lábtenisz Klub a 25. alkalommal 

megrendezett Akarattya (ROSCO) Kupán

Idén júliusban 25. alkalommal került megrende-
zésre az országszerte elismert és közkedvelt láb-
tenisz verseny az Akarattya Kupa, azaz a  ROSCO 
bajnokság. Kevés klub büszkélkedhet olyan ver-
senysorozattal, amelyet ilyen hosszú időn keresz-
tül minden évben megtartanak, azonban a Ber-
csényi Strand tengósai sikeresen bonyolították 
le idén is ezt a jó hangulatú, 2 napos országos 
bajnokságot. Az Akarattya Kupát egyetlen lábte-
niszesnek sem kell bemutatni, éveken keresztül 
megfordultak nálunk az ország legjobbjai, hogy 
összemérjék tudásukat. Körülbelül egy évtized-
del ezelőtt olyan népszerűségnek örvendett a ver-
senysorozat, hogy Szlovákiából és Csehországból 
is érkeztek nevezők.
Az elmúlt 10 évben, ugyan több alkalommal elő-
fordult hazai győzelem, de az elmúlt pár évben 
sajnos az ország különböző tájairól érkező játé-

kosok felül tudtak kerekedni az akarattyai lábte-
niszeseken. Ezen felül ebben az időszakban saj-
nos az időjárás nem a mi oldalunkra állt és sok 
esetben kellett eltolnunk a verseny napját, ezáltal 
nevezőket veszítve.
Idén azonban tökéletes körülmények fogadták 
a verseny részvevőit. Sokunk örömére sikerült 
megtörni mindkét sorozatot és azon felül, hogy 
gyönyörű idő volt a verseny hétvégéjén, mind-
két nap, hosszú idő után hazai játékos léphetett 
a dobogó legfelső fokára, sőt mi több, a profi baj-
nokság mindhárom dobogós csapatában játszott 
akarattyai kötődésű játékos.
Az idei verseny két napra lett bontva: szombaton 
a profi páros, vasárnap pedig az amatőr páros ka-
tegória került megrendezésre. Profi kategóriában 
13, amatőrben pedig 16 csapat indult.
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A nevezők között az ország legkülönbözőbb pont-
jairól érkeztek a játékosok, profi kategóriában pe-
dig a Magyar Lábtenisz Szövetség által rendezett 
országos csapatbajnokság szinte minden csapata 
képviseltette magát egy-egy párossal.
Minkét versenyszámról elmondható, hogy a mérkő-
zések a sportszerűség jegyében, igen jó hangulatban, 
de profi játékosokhoz méltó színvonallal folytak.
Külön büszkeség a klub számára, hogy szomba-
ton a profi páros kategória döntőjét két olyan pá-
ros játszotta, akik aktívan szerepelnek a csapat-
bajnokság fordulóin. A döntő alatt parázs hangu-
lat alakult ki, a meccsre az egész strandról érkez-
tek nézők, így egész nagy közönség gyűlt össze. 
Az első szett igen szoros volt, azonban sajnos egy 
sérülés miatt a második szett már nem okozott 
annyi izgalmat. Ennek ellenére elmondható, hogy 
a győztes páros – akik nem mellesleg az elődön-
tőben az ország egyik legerősebb párosán küzdöt-
ték túl magukat – teljes mértékben megérdemel-
ték a győzelmet. A győztes az akarattyai Nyilasi 
B. – Sus K. páros lett!
Vasárnap az amatőr kategória szintén nagyon iz-
galmas meccseket tartogatott. A döntőben külön 

említést érdemel, hogy a Fodor-Sus (akarattyai) 
páros, nemcsak hogy megnyerték a versenyt, de a 
páros egyik tagja, a hazai nevelésű Sus Kameron 
az előző napi profi kategóriában is a dobogó tete-
jén állt, így ő lett Balatonakarattya történelmének 
legfiatalabb, mindössze 15 éves duplázója.
Kameron egyébként a csapatbajnokságon az BALK 
„B” csapatban játszik, de ezzel a teljesítménnyel jó 
esélyekkel a jövőben a háromszoros országos csa-
patbajnok BALK „A” csapatba igazolhat.
A versenyt a jó hangulat érdekében zenei aláfestés 
kísérte, valamint minden versenyző házi, helyben 
főzött lecsót ebédelhetett.
Külön köszönet illeti a KARÁT Alapítványt, aki-
nek a támogatásával profi szintre újíthattuk fel a 
pályánkat, így minden versenyző kivételes szín-
vonalú pályán játszhatott a hétvégén.
Profi kategória helyezettjei: 1. hely: Nyilasi Bá-
lint – Sus Kameron, 2. hely: Sipos Árpád – Szabó 
Bence, 3. hely: Fodor Ádám – Nagy Máté
Amatőr kategória helyezettjei: 1. hely: Fodor Ádám – 
Sus Kameron, 2. hely: Páli Krisztián – Józsi György, 
3. hely: Bat Ochir „Mongi” – Solymosi Ádám

Szerkesztette: Szabó Bence
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Sportolj Velünk Balatonakarattyán!

A nagysikerű augusztus 7-ei „Függetlenség Napi 
Úszás” zárta a Magyar Falu Program által támo-
gatott „Sportolj Velünk Balatonakarattyán” ese-
ménysorozat.
Pontosabban: a torna még nem ért véget! Mindig 
ezzel kezdődik és végződik a nyári sportprogra-
munk, idén július 3-a és augusztus 21-e között 
nyolc alkalommal tart tornát Tanai Judit a Megye 
7 Csodája közé beválasztott akarattyai Magaspar-
ton. A reggel 8 órai kezdés, a természet csodála-
tos közelsége, a pazar kilátás teszi felejthetetlenné 
ezeket az alkalmakat a résztvevők számára.
Szokás szerint, július utolsó hétvégéjén tartottuk 
a „Fuss Velünk a Magasparton” versenyünket 
két távon. A kisgyermekes családok és az alkalmi 
kocogók 2 km-es távot, az edzettebbek a 8 km-es 
távot választották. Szerencsénk volt az idővel, és a 
hangulat is kiváló volt. A legfiatalabb induló 3, a 
korelnök 83 éves volt. (A legfiatalabb az édesapja 
nyakában tette meg a távot, míg a korelnök nyu-
godt, céltudatos sétával). A távokat teljesítők Kató 

Balázs cserepesmester plakettjét kapták emlékbe: 
alma, dinnye, pogácsa Balaton szelet és persze ás-
ványvíz várta a megfáradt majd’ 110 futót.
Augusztus első hétvégéje az úszásé! Immár 4. al-
kalommal rendeztük meg a „Függetlenség Napi 
Úszóversenyüket”. Ezzel a 2012-ben tartott nép-
szavazást ünnepeljük, ami eldöntötte Balaton-
kenesétől való leválásunkat. A közel 120 induló 
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remek időben vehette birtokba a Bercsényi strand 
stég felőli részét. Bár a víz csak 22-23-fokos volt, 
kis bemelegítés után máris indult a mezőny. A táv 
megtétele után szép plakett volt a meglepetés a 
beérkezők számára, és nem maradhatott el a fu-
tóversennyel azonos vendéglátás sem.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik 
segítettek a lebonyolításban, és lehetővé tették, 
hogy jókedvűen mondhassuk el: tettünk valamit 
önmagunk, családunk egészségéért, és még jól 
is éreztük magunkat. A versenyek bemelegítését 
Szeles Dezső – hokiikon – vezényelte le. Az Aka-
rattyai Vitorlázók Egyesülete több mint 10 hajó-
val segítette a résztvevők biztonságos úszását. Az 
önkormányzat lehetővé tette a strand használatát. 
Köszönjük!
A képek önmagukért beszélnek! Nézzék meg a 
képeket, talán felismerik önmagukat és családju-
kat és azt mondják: Jövőre is jövünk!

Ránky Emőke
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FELHÍVÁS! 
NE VÁLJON „UNOKÁZÓS” CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ!

Hallott már az „Unokázós” 
csalásról?

A csalás lényege, hogy vala-
melyik fiatalabb családtag-

nak adják ki magukat, aki különleges (veszélyes, 
problémás) helyzetben van éppen, amin csak 
gyorsan, egy odaküldött személynek átadandó, 
vagy más módon megküldendő nagyobb pénz-
összeggel lehet segíteni.

Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy:
– a csalók az idős emberek pénzét, értékeit igye-

keznek elvenni,
– telefonon jelentkeznek,

– valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki ma-
gukat, aki különleges (veszélyes, problémás) 
helyzetben van éppen,

– lelki nyomást gyakorolnak.

Fontos! Ne bízzon meg a váratlanul jelentke-
ző idegenekben! Amennyiben hozzátartozóval, 
unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a te-
lefonhívást, és haladéktalanul vegye fel a kapcso-
latot a megnevezett unokával, családtaggal, mert 
így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!

Bűncselekményre gyanúja esetén azonnal értesít-
se a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélyhívó 
számon!

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

 

Harcban a parlagfűvel

A pollenallergia szezonja kora tavasszal kezdő-
dik, és az egymás után virágba boruló növények 
egészen az első őszi fagyok beköszöntéig ontják a 
virágport. A legtöbb nehézséget a július végétől 
októberig virágzó parlagfű okozza, amely min-
den 5. honfitársunk életét megkeseríti. A parlagfű 

az 1920-as években került Magyarországra, és ag-
resszív terjedésével a 20. század végére a legelter-
jedtebb hazai gyomnövénnyé lépett elő. Parlagfű 
szegény területet idehaza mára elvétve, főleg az 
északi hegységeink magasabban fekvő területein 
lehet csak találni.
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Pallergia
Parlagfű allergia 
esetén az allergiát 
a parlagfű pollen-
jének fehérjeburka 
váltja ki. A pollen-
töredékek a szerve-
zetükbe általában a szem és a légutak nyálkahár-
tyáján való megtapadással kerülnek. Amennyi-
ben ezeket az immunrendszerünk tévesen veszé-
lyes betolakodónak minősíti, támadásba lendül, 
és pollenallergiás tünetegyüttessel, más néven 
szénanáthával reagál.
A pollenallergia általános tünetei az orrdugulás, 
„vizes” orrfolyás, a szem viszketése és pirosodása, 
könnyezés, a szájpad és a hallójárat viszketése, to-
rokkaparás, száraz köhögés („ingerköhögés”), az 
ízlelés és a szaglás csökkenése. Ekcémás betegek a 
kellemetlen bőrtüneteik felerősödését tapasztal-
hatják, elsősorban a ruhával nem fedett testrésze-
ken, azaz a végtagokon, arcon, nyakon, dekoltá-
zson. Ezeken kívül akár migrénes fejfájás, illetve 
gyomor-bélrendszeri panaszok is jelentkezhet-
nek. Az egyes tünetek előfordulása függ az egyéni 
érzékenységtől és az aktuális pollenkoncentráci-
ótól. Súlyos esetben a tünetek akadályozhatják az 
éjszakai pihenést, ronthatják az általános közér-
zetet, sőt akár a munkaképességünk is kárát lát-
hatja annak, ha a nap minden percét megkeseríti 
az allergiánk.
A pollenallergiát érdemes komolyan venni, mert 
a múlónak gondolt tünetek hosszabb távon ko-
molyabb betegségnek ágyazhatnak meg. Az elha-
nyagolt szénanátha következménye akár allergiás 
asztma is lehet, mely szinte biztosan élethosszan 
velünk marad.

Kezelési lehetőségek
Pollenallergia esetén elsősorban a tünetek meg-
előzésére kell törekednünk. A parlagfű polle-
nek megjelenése előtt, legkésőbb július közepén 
megkezdett gyógyszeres terápiával a tüneteket 
hatékonyan mérsékelhetjük, sőt akár meg is aka-
dályozhatjuk a megjelenésüket. A gyógyszeres te-

rápiát érdemes a pollenszórás októberi megszű-
néséig folytatni. Enyhe vagy középsúlyos allergia 
esetén a vény nélkül kapható antihisztaminok 
általában elegendőek. Súlyosabb esetben a házi-
orvosunk segíthet a megfelelő, hatékony terápiát 
kiválasztásában.
Amennyiben a megelőzés nem volt sikeres, a kü-
lönféle tünetek mérséklésére helyi hatású anti-
hisztamin készítmények (szemcseppek, orrcsep-
pek, orrsprayk, torokpasztillák) állnak rendel-
kezésre, amelyek többsége vény nélkül elérhető. 
Kérjük szakember segítségét a választáshoz, hogy 
valóban a számunkra legmegfelelőbb készít-
ményt használjuk. A náthára kifejlesztett erős ha-
tású orrsprayket, orrcseppeket csak „vészhelyzet” 
esetén vessük be, ezeknek az 1 hétnél tovább tartó 
használata ugyanis hozzászokáshoz és az orrnyál-
kahártya és az orrsövény károsításához vezethet.
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A nagy dózisú kálcium allergia ellen való haszná-
lata szintén ellenjavallt. Hatása nem bizonyított, a 
vesékre viszont felesleges terhet ró a használata.
A bőrtüneteket (elsősorban ekcémás foltokat) an-
tihisztamin tartalmú krémekkel, gyulladáscsök-
kentő és zsíros kenőcsökkel enyhíthetjük. Súlyo-
sabb esetben, orvosi javaslatra szteroidtartalmú 
készítmények használata válhat szükségessé.
Mai tudásunk szerint az allergia nem gyógyít-
ható, azonban az utóbbi időben az orvosi veze-
tés mellett alkalmazott immunterápiával elért 
jó eredmények bizakodásra adnak okot. Ezzel a 
módszerrel akár 10 évnél is hosszabb tünet- és 
gyógyszermentes időszakot is remélhetünk.

Megelőzés
Az allergiás reakció mértékét és hosszát saját 
szervezetünk érzékenységén kívül a környezeti 
tényezők is jelentősen befolyásolják. Éppen ezért 
mi is sokat tehetünk a tüneteink mérsékléséért.
1) Racionalizáljuk a szabadban eltöltött időt: Fi-
gyeljük a rendszeres pollenjelentést, és magas 
pollenkoncentráció esetén minimalizáljuk a sza-
badban töltött időt, inkább használjuk ki a zápo-
rok utáni pollenszegény időszakokat. Kerüljük 
az erősen parlagfű szennyezett helyek mellett a 
magas légszennyezettségű területeket is, mert a 
szmog irritáló hatása felerősíti a pollenallergia 
tüneteit. Amennyiben lehetőségünk van rá, uta-
zásunkat a parlagfű szezonban olyan (például 
magashegyi vagy tengerparti) területre tervez-
zük, ahol kisebb a parlagfű koncentráció.
2) Akadályozzuk meg a környezetünkben a par-
lagfű elszaporodását! Rendszeres fűnyírással a 
parlagfű elszaporodása és virágba borulása meg-
akadályozható. A virágzó parlagfűvel szennyezett 
terület rendezését lehetőleg ne mi végezzünk. 
Amennyiben ez elkerülhetetlen, kesztyűben és 
lehetőleg pollenszűrővel ellátott maszkban végez-
zük a gyommentesítést.
3) Igyekezzünk otthonunkat (kiemelten a háló-
szobát!) pollenmentesen tartani. Hazaérkezés 
után öltözzünk át, a napközben viselt ruházatot 
hagyjunk a hálószobán kívül. A nyári meleg el-
lenére érdemes lehet a lakásban teregetni, mert 
a szabadban száradó ruhákon megtapadhatnak 
a pollenek, ez pedig viselésükkor akár a tünete-
ink erősödését is okozhatják. A parlagfű szezon-
ban érdemes minden este hajat mosni, mert így a 
hajban megtapadt pollenektől is megszabadulha-
tunk, és elkerülhető az éjszakai irritáció. A szel-
lőztetést időzítsük az esti pollenszegényebb órák-
ra, illetve ha van rá lehetőségünk, az ablakokra 
akár pollenszűrő hálót is szereltethetünk.
4) Autóban felhúzott ablak mellett, pollenszűrős 
klíma használatával célszerű utazni. A pollenszű-
rőt legalább éves rendszerességgel cseréljük ki! 
Buszon vagy vonaton utazzunk a menetiránynak 
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háttal, hogy a huzat ne fújhassa az arcunkba a 
polleneket.
5) Egyes zöldségek és gyümölcsök, például a 
paradicsom, borsó, banán és görögdinnye ke-
resztallergiát adnak a parlagfűvel, ezért ezek 
fogyasztását érdemes kerülni. Egyes hazai mé-
zek és teák is pollennel szennyezettek lehetnek. 
Érdemes lemondani róluk, ha azt tapasztaljuk, 
hogy fogyasztásuk előhozzák vagy felerősítik a 
tüneteinket.
A parlagfű erősen allergén, számos egészségügyi 
probléma okozója. Alkalmanként gyógynövény-
ként hallhatunk róla, egy 2017-es vizsgálat alap-
ján azonban a parlagfű fogyasztása potenciálisan 
agy- és májkárosító hatású. Az eddigi eredmények 
fényében a parlagfű fogyasztásra ellenjavallt, kö-
telezően irtandó gyomnövény.

dr. Kardos Zsuzsanna 
gyógyszerész

– Alkoholfüggés
– Depresszió

– Pánikbetegség
– Alvászavar

– Párkapcsolati krízis
– Pszichoszomatikus betegségek 

(Crohn, IBS, reflux, migrén, stresszevés)

Bentlakásos és ambuláns terápia 
Balatonfűzfőn

www.swanlake.hu
+36 20 365 1907 

Maria Montessori tanácsai

1. A gyerekek abból tanulnak, amit látnak maguk 
körül.
2. Ha egy gyereket gyakran kritizálnak, megta-
nulja, hogyan ítéljen el másokat.
3. Ha egy gyereket gyakran dicsérnek, megtanul-
ja, hogyan értékeljen másokat.
4. Ha egy gyerek ellenségeskedésben él, megtanul 
harcolni.
5. Ha őszinte vagy a gyerekkel, megtanulja a kor-
rektség jelentését.
6. Ha egy gyereken gyakran gúnyolódnak, fé-
lénkké válik.
7. Ha egy gyermek biztonságban érzi magát, meg-
tanulja, hogy megbízhat másokban.
8. Ha egy gyermeket folyton megszégyenítenek, 
mindig bűnösnek fogja érezni magát.
9. Ha egy gyereket gyakran bátorítanak, magas 
lesz az önbecsülése.
10. Ha egy gyerekhez lehajolnak, türelmet tanul 
majd.
11. Ha egy gyerek támogatást kap, magabiztossá 
válik.
12. Sose beszélj csúnyán egy gyerekről, akkor sem, 
ha jelen van, és a háta mögött sem.
13. Koncentrálj a gyerekben létező jó erősítésére. 
Ha így teszel, nem marad hely a rossz számára.
14. Mindig hallgasd meg és válaszolj a kérdéseire, 
amiket feltesz neked.
15. Tiszteld a gyermekeket akkor is, amikor hibát 
követnek el. Elég hamar képesek lesznek rá, hogy 
helyrehozzák a hibáikat.
16. Mindig állj készen arra, hogy segítesz a gye-
reknek, amikor a támogatásodat kéri, és arra is, 
hogy állj félre, amikor mindent megkapott, amire 
szüksége volt.
17. Mutasd meg gyermekednek, hogyan hozhatja 
ki magából a legtöbbet!
„A gyermek a szülő tünete.” Ha problémánk van 
a kicsi viselkedésével, érdemes először magunkba 
nézni és átgondolni, vajon milyen példaképet ál-
lítottunk elé a saját viselkedésünk által.
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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 Aka-
rattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a jövőben. 
Az Akarattyai Napló jogot formál a beérkezett képek újságunkban történő felhasz-
nálására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője nevé-
nek feltüntetésével. A képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról. Csak 
elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk lehetőség szerint legalább 5 MB mé-
retű 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 fel-
vételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják Aka-
rattya 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

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.

Az Akarattyai Napló terjesztése

Megrendelés:
hivatal@balatonakarattya.hu
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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 
jún. 1. –  aug. 31.:
Hétfő–vasárnap: 8.00–19.00
………………………………………..
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 pa-
rancsnokság: ☎ 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:
Siófok ☎ 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 Egyesü-
let: akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020
☎ 88-656-677, 06 20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu



Juhász Gyula: Augusztus

„Sötét szemem az éjbe réved, 
Köszöntelek, dús álmú élet! 
Ott künn a rózsák násza van ma: 
Az örök vágynak diadalma!...” Balatonakarattya, Margit-vonal emlékmű
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