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Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket 
a közmeghallgatásunkon.
Szeretnék pár gondolatot megosztani a település 
jelenlegi helyzetéről, az elmúlt év fejlesztéseiről, 
lehetőségeiről.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a tavalyi és az idei 
évünk is mozgalmas volt.
Sajnos, Balatonakarattya helyzetét a COVID jár-
vány jelentősen szűkítette az idén is.
Megoldandó feladatot jelentett a kieső idegen-
forgalmi és iparűzési adóból származó bevételek 
kompenzálása, továbbá a többletkiadások finan-
szírozása, melyet a járvány megelőzésével és a vé-
dekezéssel kapcsolatos intézkedések okoztak.
Saját bevételeink növelése érdekében sikeresen 
gazdálkodtunk az önkormányzat vagyonával, e 
mellett törekedtünk a kiadások ésszerű csökken-
tésére.
Itt szeretném Önöknek elmondani, hogy önkor-
mányzatunk továbbra is hitelfelvétel nélkül mű-
ködik.

A nehézségek ellenére – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan – sikerült több ponton is előrelépnünk. 
Mivel az önállóság előtt ezen a területen volt 
a legnagyobb a lemaradás, továbbra is legfőbb 
prioritásunk az önkormányzati infrastruktúra 
fejlesztése, egy élhetőbb, minőségibb Akarattya 
létrehozása.
A Belügyminisztérium Önkormányzati Felada-
tellátást Fejlesztő támogatásából és saját erő-
ből felújításra került a Gáspár telepen található 
Tölgyfa utca.
Magyar Falu Program pályázati támogatásból, il-
letve saját önerő felhasználásával elkészült a Rá-
kóczi parkban található közlekedési játszótér. A 
játszóparkban közlekedési táblákat telepítettünk, 
valamint utak és útburkolati jelek kerültek kiala-
kításra.
Új településközpontot hoztunk létre, melynek 
első lépése volt a Magyar Falu Program pályázati 
támogatásából megvalósult orvosi rendelő épü-
letének energetikai fejlesztése. Ennek keretében 
megtörtént az ingatlan hőszigetelése, továbbá a 
teljes tetőszerkezet cseréje. A pályázati támogatá-
son felül, saját erőből mozgássérült rámpa épült 
a háziorvosi rendelő bejáratához, és parkolók ke-
rültek kialakításra.
Magyarország Kormányától 200 millió Ft támo-
gatást kaptunk az új közösségi ház és hivata-
li épület befejezésére, melyet ezúton is nagyon 
köszönünk. A kapott összeget jelentős összegű 
önerővel egészítjük ki, annak érdekében, hogy 
létrejöjjön egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
közösségi tér és hivatali épület.
Az idei év további fejlesztései között szerepel a Köz-
társaság utca és a Rákóczi út melletti járda újabb 
szakaszának felújítása, valamint együttműködve 
a református egyházzal, parkolót hozunk létre az 
újonnan épülő templom szomszédságában.
A parkolás megoldása – mint oly sok Balaton 
parti önkormányzatot –, minket is komoly ki-

Közmeghallgatás 
2021. szeptember 29.
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hívások elé állít, de törekszünk arra, hogy ezt a 
helyzetet is sikeresen kezeljük, melynek egyértel-
mű eredménye a Rákóczi park körül létrehozott 
új parkolók száma. Az idei évben sor került – a 
71-es főút, Rákóczi út, Koppány sor kereszteződé-
sénél – a második okos zebra átadására.
Az önkormányzat továbbra is aktívan keresi a 
pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy 
Balatonakarattyát arra a szintre emelje, melyre 
adottságait tekintve jogosult.
A fejlesztések során fontos szem előtt tartani, 
hogy képesek legyünk a jövő fejlődését és az itt 
élő emberek életminőségét növelni.
Az önkormányzatunk – csökkentett összeggel – 
az idén is támogatta a civil egyesületeket: Bala-
tonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület, Nők a 
Balatonért Egyesület, Balaton Kapuja Polgárőr-
ség, és a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesüle-

tet. Igazi sikere településünknek, hogy ennyi ak-
tív egyesülete van. Itt szeretném megköszönni az 
egyesületek munkáját.
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az előző év 
közmeghallgatása óta 63 polgármesteri döntés 
született és 2021. június 16-át követően 17 önkor-
mányzati határozatot hozott a képviselő-testület.
Nagy örömmel osztom meg Önökkel, hogy te-
lepülésünkön az idei évben 5 gyermek született 
és 24 boldog pár kötötte össze életét Balaton-
akarattyán.
Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 
– az előző évekhez hasonlóan – az idén is meg-
hirdettük az utcai gyümölcsfák ültetését a közte-
rületeken, és egyben felhívnám a figyelmet, hogy 
közterületekre sövény és bokor nem ültethető.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Matolcsy Gyöngyi polgármester

 
Idősek Világnapja

Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján elő-
ször 1991-ben rendezték meg az Idősek Világnapját.

Balatonakarattya Község Önkormányzata az idén 
is megajándékozta idős lakosait. A járványhely-
zetre való tekintettel az ajándékokat házhoz vitték 
és személyesen adták át az önkormányzat dolgo-
zói és a polgárőrség tagjai. Jó egészséget kívánva, 
köszönti Őket Balatonakarattya Község Önkor-
mányzata!

„Az ember akkor öregszik meg, mikor mosolyog 
azon, amin valaha sírt, és nevet azon, amiért vala-
mikor a fogát csikorgatta.” (Móra Ferenc)
„Látod, így jön majd az öregség, udvariasan. (…) 
Nem dráma az öregség, ne félj! Egy napon hírt 
kapsz, ennyi az egész. Felnézel a munkából és az 
életből, szórakozottan, s aztán készségesen mon-
dod: „Igen, igen. Meg kell öregedni. Egy pillanat 
még, valamit akartam … Mit is? Igen, élni. Tudom, 
most már késő. Mehetünk.” (Márai Sándor)
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Megemlékezés, koszorúzás 
Október 23.

Balatonakarattya Község Önkormányzata a Rá-
kóczi parkban, az emlékkőnél tartotta megemlé-
kezését. A kő ötlete Hajagos Árpádé volt 2006-

ban, és hárman: Nyitrai Jenő, dr. Ming András és 
dr. Berey Attila alapították az emlékkövet, mely-
hez többen csatlakoztak, létrehozva egy emlékhe-
lyet, ahol minden évben megünnepelhetjük azo-
kat a csodás napokat, és kegyelettel megemlékez-
hetünk hőseiről és egyszerű résztvevőiről.

Az ünnepségen koszorút helyeztek el az emlék-
kőnél: Balatonakarattya Község Önkormányzata, 
MH RKK Balatonakarattya, Fidesz helyi szerve-
zete, KDNP, NABE, Balatonakarattya Nyugdí-
jas Klub Egyesület, Balatonakarattya Fürdőtelep 
Egyesület küldöttei.

Őrizzük meg szívünk mélyén a Forradalom és 
Szabadságharc emlékét és hűek maradva hozzá, 
Vass Albert szavaival emlékezzünk!

„…És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megmérettetik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz, és csak a kő marad,
De a kő marad!”

Dr. Bánkuty Józsefné
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

2021. augusztus 25.

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2020.
(VI.2.) önkormányzati rendeletének felülvizs-
gálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította rendeletet.

2. Iskolabusz működtetéséről döntés.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi 
polgármestert, hogy az iskolabusz működésével 
kapcsolatban Balatonkenese Város Önkormány-
zatával a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan szer-
ződést kössön.
A képviselő-testület 2022. január 1-jétől beveze-
ti, hogy gyermekenként 2500 Ft/hó díjat köteles 
fizetni az a szülő, aki az iskolabusz használatát 
igénybe veszi

3. Döntés a Szociális tűzifa pályázaton történő 
indulásról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a szociális célú tűzi-
fa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylését és a következő határozatot hozta:
A képviselő-testület a szociális célú tűzifa-vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást igényli. 
Az igényelt mennyiség tűzifa támogatás esetén: 
20 m3

Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szociális célú tűzifa-vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás önrészét 20 ezer 
Ft + Áfa összeget, bruttó: 25 400 Ft-ot és a szállítá-
si költséget az általános tartalék terhére biztosítja.
Balatonakarattya Község Önkormányzata a szo-
ciális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgálta-
tást nem kér.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedés megtételére.
4. Döntés a közösségi temető kialakításának 
környezetrendezési tanulmánytervéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közösségi temető kialakítására 
beérkezett környezetrendezési tanulmányterv 
tervezetei közül engedélyezésre a „B” tervet vá-
lasztotta.

2021. szeptember 15.

1. Balatonakarattya vasútállomás rekonstrukci-
ójával kapcsolatos HÉSZ módosítás – tárgyalá-
sos eljárás megindítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a következő döntést hozza:
A képviselő-testület a partnerséggel kapcsolatos 
eljárást lezárja.
A képviselő-testület a HÉSZ tervezett módosítá-
sa tárgyában megindítja az állami főépítésznél a 
településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás-
rend szerinti módosítását.
A képviselő-testület felkéri Matolcsy Gyöngyi 
polgármester asszonyt, hogy a MÁV-val törté-
nő egyeztetés során törekedjen arra, hogy az új 
vasút állomás épületén akarattya építészeti jelleg-
zetességei, hagyományai megjelenjenek.

2. A kötelező felvételt biztosító általános iskola 
körzethatárának véleményezése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadja, hogy Balatonaka-
rattya Község iskola felvételi körzethatára a Ba-
latonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (8174 Balatonkenese, 
 Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.).

A Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonakarattyai Kirendeltség jegyzője nyilván-
tartásában szereplő a Balatonkenesei Pilinszky 
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kolába járó balatonakarattyai lakóhellyel rendel-
kező halmozottan hátrányos gyermekek létszáma 
1 fő.

3. Döntés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalás után az alábbi határo-
zatot hozta:
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok támogatására létre-
hozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 
fordulójához csatlakozni kíván, és a pályázatokat 
(„A” és „B” típus együttesen) kiírja.
Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás ha-
tárideje: 2021. október 1.
A pályázatok kiírásának határideje: 2021. október 5.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. no-
vember 5.

4. Döntés a  „Rendőr az út mellett” elnevezésű 
projektről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a „Rendőr az út mellett” elnevezésű 
projektről úgy döntött, hogy a projektben szerep-
lő táblát nem kívánja a településen elhelyezni.

5. Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerződés aláírásáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi 
polgármester asszonyt, hogy a Vertikál Zrt.-vel a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
aláírja.

6. Döntés a Location Office Kft. és a Fegyveres 
Biztonsági Iroda Kft. kérelméről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Location Office Kft. (székhelye: 
1145 Budapest, Róna utca 174.) és a Fegyveres 
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Biztonsági Iroda Kft. (székhelye: 2234 Maglód, 
Gábor Áron u. 47.) filmforgatási célú közterü-
let-használat iránti kérelmét elutasítja, mivel a 
kérelemben feltűntetett terület (strand) üzleti 
célú területnek minősül.

2021. október 6.

1. Döntés közbeszerzési eljárás lezárásáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy a „Faluház 
(hrsz. 2359/4 felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljá-
rást lezárja.
•	A közbeszerzési eljárás nyertese a Mozaik 

Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 
(Székhelye: 1182 Budapest, Halomi Út 108., 
adószám: 10659461-2-43), aki nettó 260 637 
917 Ft összegű ajánlatot nyújtott be.

•	A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mester asszonyt, hogy a Mozaik Építőipari, 
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.-vel szerződést 
kössön.

2. Döntés a Balatonakarattya 2934/7 helyrajzi 
számú ingatlanon lévő 4. és 5. számú felépít-
mény elővásárlási jogáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Jarjabka Kft.(1054 Budapest, Hon-

véd u. 8. I/2.) és a Janicsek Kft. (1054 Budapest, 
Honvéd u. 8. I/2.) között létrejött ingó adásvéte-
li szerződésben leírt 31 080 000 forint vételáron 
és feltételek mellett a Balatonakarattya 2934/7 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló 
Napfény pavilonsor 6. sz. felépítmény elővételi 
jogával nem kíván élni.
Az önkormányzat tájékoztatja az eladót, hogy Ba-
latonkenese Város Önkormányzatának is szüksé-
ges nyilatkoznia az elővásárlási jog lemondásá-
nak tárgyában.

3. Döntés Nánási Pál és Nánási-Ördög Nóra be-
nyújtott kérelméről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hozzájárul, hogy Nánási Pál és 
Nánási-Ördög Nóra a gokartpálya területét 2021. 
november 1-jétől 2022. február 28-áig díjmente-
sen használja az alábbi feltételek betartásával:

•	a korcsolyázást a látogatók díjmentesen vehe-
tik igénybe;

•	a Napfény parkoló megvilágításának kivitele-
zése;

•	3 db 1100 literes szeméttároló edényzet fenn-
tartása, folyamatos ürítéssel;

•	a vendégek tájékoztatása arról, hogy a gokart-
pálya területe parkolásra nem használható.

 
Pályázatot nyertünk

Balatonakarattya Község Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be A Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Kistelepülési önkor-
mányzati rendezvények megvalósításához”. A 
pályázaton megnyertük az augusztus 5-én tartott 
Függetlenség Napja c. rendezvényünk költségeit,  
905 000 Ft-ot.
Ezúton is köszönjük!

Dr. Bánkuty Józsefné 
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Helyzetjelentés: folynak az építési munkák 
az akarattyai Képzési és Szabadidőközpontban 

Fontosak a településfejlesztési szempontok a kivitelezés során

Az Akarattyai Naplóban rendszeresen beszámo-
lunk a településen zajló építkezés alakulásáról. Az 
egykori MÁV-üdülő területén a Magyar Nemze-
ti Bank leányvállalatán keresztül még 2018-ban 
kezdte meg a fejlesztést. A kivitelezési munkála-
tok jól haladnak, a tervezett ütemezés szerint a 
Képzési és Szabadidőközpont jövőre már az első 
látogatóit is fogadhatja.

Itt mindennek története van
Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, látszik, hogy 
a Balaton közelsége jelentős hatást gyakorolt a 
környező településekre, csakúgy, mint az embe-
rekre, legyenek bármely generáció tagjai. Aligha 
van olyan család szerte az országban, amelynek 
ne lenne a Balatonhoz köthető története. A tó 
mellett átélt gyermekkori kalandok, fiatalon szer-
zett izgalmas emlékek, vagy időskori séták nosz-

talgikus élménye töltheti meg emlékezetünket. A 
változás Balatonakarattyát sem kerülte el, a tele-
pülés közösségi életét a már szinte második ott-
honukként számon tartó, visszajáró nyaralók és 
helyi kezdeményezések formálták mai képére.
A Koppány soron az 1930-as években épült meg 
a cserkészek üdülője, amely később, az ötvenes 
évek végén a MÁV tulajdonába került. Köztudott, 
hogy a területen egészen a rendszerváltásig, sőt 
még utána is évekig a vasutasok gyermekei tölt-
hettek felejthetetlen nyarakat, akkor még a kor 
elvárásainak megfelelő környezetben, számukra 
tervezett épületekben. Ezt követően a gyermek-
üdülő közel 10 évig kihasználatlanul állt, majd rö-
vid időre ismét gyerekzsivaj töltötte meg a nyári 
hónapokban. Azonban a szükséges fejlesztések el-
maradása óhatatlanul látványos állapotromláshoz 
vezetett, a megkopott épületek kőhalmai mellett a 



2021. szeptember-októberCivil életCivil életÖnkormányzat

10

zöld környezet gondozatlanul burjánzott. Végül a 
MÁV a tulajdon értékesítése mellett döntött, így 
adva egy új lehetőséget nem csak a területnek, de 
az egész településnek is.

Alapos mérések előzték meg a gondos 
kivitelezést
Akár a Koppány soron sétálunk, akár a Ma-
gaspartról élvezzük a panorámát, mindannyian 
láthatjuk, hogy impozáns építkezés zajlik az egy-
kori gyermeküdülő helyén. A hatalmas, hathek-
tárnyi terület, teljes egészében megújul. Mind-
azonáltal az építkezési munkálatokat egy fontos 
természeti kincs, a jól ismert Magaspart tövében 
végzik, amely gondos előkészítést igényel a kivi-
telezők részéről.

Folyamatos ellenőrzések a löszfal érdekében
Az értékes löszfal megóvása kulcsfontosságú a ki-
vitelezési munkálatok során, ennek érdekében a 
helyszín állandó geotechnikai felügyelet alatt áll. 
Bár a fal felőli oldalon eddig is tekintélyes méretű 
betonépületek voltak – például konyha, téglaba-
rakk szállások 200 férőhellyel, valamint egy acél-

csarnok étkező is – érthető, hogy a környékbeliek 
aggodalommal tekintenek a változások elé. 
A helyszínen dolgozók a löszfal megóvása érdeké-
ben ún. sakktáblaszerű építkezést folytatnak. Ez 
azt jelenti, hogy a terhelés eloszlatása érdekében 
egyszerre több helyen építkeznek, ügyelve arra, 
hogy a partfal megtámasztása folyamatos legyen, 
a domboldal további megerősítése, biztonságá-
nak további fokozása érdekében pedig speciális 
támfalakat is építettek. A számítások szerint az új 
épületek összességében még tovább fogják erősí-
teni a Magaspart állékonyságát.

Zöld fókuszú kivitelezés
Az épületek mellett, a löszfal tövében, elhanyagolt 
látványt nyújtó bozótos-gyomfás sáv alakult ki az 
évek során, amely az építkezés területfejlesztési 
munkálatai következtében sokkal rendezettebb 
képet ölt a jövőben. A beruházó részletes dendro-
lógiai (dendrológia a botanika azon ága, amely fás 
növényekkel foglalkozik) vizsgálatot készíttetett a 
teljes terület növényzetéről, amelyből kiderült, 
hogy elsősorban a tájidegen, invazív fajok kivágá-
sa szükséges az építkezések miatt.
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A növények pótlásaként több tucat új őshonos fát 
és számos cserjét ültetnek, egy jóval értékesebb 
faállomány kialakítását célozva. Emellett a kivite-
lezők az építkezések által nem érintett környező 
növényzet óvására is féltő figyelmet fordítanak: 
folyamatosan gondozzák, és ha szükséges, plusz 
védelemmel látják el a fák törzseit.

Felkészülés a forgalomnövekedésre
Méltán népszerűek a balatoni települések, fő-
ként a nyári szezonban a helyi lakosok számára 
érezhető módon növekszik a környező és átívelő 
utak forgalma. Jó példa erre Balatonakarattya is, 
ahol az idelátogatók számának gyarapodásával 
felmerülhet a település infrastrukturális befoga-
dóképességének kérdése. Egy olyan léptékű be-
ruházásnál, mint a Képzési és Szabadidőközpont 
– még akkor is, ha az üdülő maximum 100 fő 
részére tud szállást nyújtani – a forgalomnöve-
kedés helyszíni feltételeit biztosítani kell. A beru-
házó célja, hogy a vendégek autói semmiképpen 
ne akadályozzák parkolással a helyi forgalmat, 
ennek érdekében – számolva a várható telített-
séggel – megfelelő számú parkolóhelyet létesít a 
komplexum területén. A beruházás keretében a 
Koppány sor útburkolata is megújul, valamint az 
átjárhatósága is biztosított lesz mindenki számára 
akár gyalogosan, akár járműveikkel közlekednek.

Jövőbe mutató fejlesztések
A Balatonakarattyán épülő Képzési és Szabadidő-
központ egész éves, biztos munkahelyeket teremt 
a környékbeliek számára. Továbbá olyan modern 
szolgáltatások telepítését jelenti, amelyekkel na-
gyobb városokban már találkozhattunk, de a te-
lepülésen még nem voltak jelen, viszont a helyi 
közösség számára is hasznosak. Egyebek mellett 
ilyen lesz a zöld tetős épületek mellett a fenntart-
hatósági elveknek kedvező elektromos töltőállo-
más. A növényzetben gazdag, az ökológiai szem-
pontból megfelelő fajokkal beültetett közpark 
mellett pedig egy, minden biztonsági előírásnak 
eleget tevő, új játszótér is létesül a legkisebbek és 
családjaik örömére.
Mindannyiunk érdeke a Balaton és a partmenti 
természeti kincsek, az ökoszisztéma és a helyi kö-
zösségek védelme. A Központ ezért határozottan 
egy olyan intézmény kíván lenni, amely mindezt 
szem előtt tartva látja el funkcióit. Folyamatos 
iparűzési és idegenforgalmi adóbevételt biztosít-
va a településnek anyagi oldalról, a tervezés és az 
építkezések során pedig településfejlesztési oldal-
ról támogatja Akarattya fejlődését.
A tervek szerint a jövő évben megnyitja kapuit a 
Képzési és Szabadidőközpont, amellyel kapcso-
latban a továbbiakban is igyekszünk minden in-
formációt megosztani Önökkel.

Magyar Nemzeti Bank
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Macskatorok-lejáró (Matacs-torok)

Kedves Akarattyaiak!
Az elmúlt időszakban több megkeresést kapott az 
önkormányzat a Macskatorok-lejáró (Matacs-to-
rok) esetleges átalakítása ügyében. 
Tekintve, hogy láthatólag számos félreértés övezi 
az ügyet, ezért szeretnék beszámolni a részletek-
ről. Elöljáróban tisztázni szükséges, hogy a Macs-
katorok-lejáró nem azonos sem az Ybl Miklós 
utca végétől, sem pedig a Késmárk utca végétől 
induló erdei lejáróval. A Macskatorok-lejáró a 71-
es főútról indul és az említett erdei utak a vasúti 
átjáró előtt csatlakoznak a Macskatorok-lejáró-

ba. Mindannyiunk előtt ismert az a körülmény, 
hogy a nyári időszakban a Koppány sor, jelentős 
forgalmi terhelésnek van kitéve, amely helyze-
tet súlyosbítja, hogy a Koppány sor – illetve az 
azon található strandok – kizárólag a Bercsényi 
lejárón keresztül, illetve a nyugati oldalról, az 
alagúton keresztül közelíthető meg. Az alagút 
szűkös áteresztő képessége tovább nehezíti a köz-

lekedők helyzetét, ugyanakkor a MÁV-val tör-
tént egyeztetéseink fényében kijelenthető, hogy 
a közeljövőben bizonyosan nem kerülhet sor az 
alagút olyan átalakítására, amely során az alagút 
szélessége növelhető lenne. Ez a helyzet azt ered-
ményezi, hogy egy esetleges havária helyzetben 
az érintett terület megközelítése (mentők, tűzol-
tók) problémákba ütközhet. Ennek a helyzetnek 
a kezelésére az önkormányzat több lehetőséget 
vizsgál, amelyek közül az egyik lehetőség a Macs-
katorok-lejáró olyan átalakítása, amely a Kop-
pány sort autóval megközelíthetővé teszi, amely 
megoldást egyebekben korábban a katasztrófa-
védelem is szorgalmazott. Az az elképzelés soha 
nem került fel, hogy kétsávos autóút jöjjön létre, 
a megoldás keresés során csupán az merült fel, 
hogy egy – esetlegesen váltakozó forgalmi irá-
nyú – keskeny, egysávos menekülőút készüljön, 
természetesen erdei gyalogúttal együtt. Ugyan-
akkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg 
pusztán a megoldáskeresés folyamata zajlik, így a 
Macskatorok-lejáróval kapcsolatban semmilyen 
döntés, döntés-előkészítési folyamat nem indult 
meg, jelenleg az önkormányzat a fentebb vázolt 
helyzet megoldási lehetőségeit keresi. Egészen bi-
zonyos, hogy a Macskatorok-lejáró átalakításával 
kapcsolatban a közeljövőben semminemű döntés 
nem fog születni, különös tekintettel a vasúti átjá-
ró átalakításának rendkívüli költségeire, amelyet 
az önkormányzatnak kellene vállalnia. Ameny-
nyiben az ügy eljut a döntés-előkészítési fázisba, 
úgy az önkormányzat már ebben a szakaszban a 
lakosságot lakossági fórum keretében be kívánja 
vonni és a környezetvédelmi szempontok már a 
döntés-előkészítés során prioritást élveznek.
Összefoglalva, a közeljövőben, az ügyben bizo-
nyosan nem fog döntés születni és az önkormány-
zat elkötelezett aziránt, hogy már a döntés-előké-
szítési eljárásba bevonja az akarattyai lakosságot.

Dr. Imrédy Szabolcs 
alpolgármester
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Mihály-nap az óvodában

A néphagyomány szerint ezt a napot a gazdasági 
év fordulójaként tartották számon a pásztorok, 
csikósok, gulyások, kanászok, juhászok, kondá-
sok: ilyenkor adtak számot a munkájukról. Meg-
kezdődött a kisfarsang és a lakodalmak őszi idő-
szaka, ami Katalin napjáig tartott. Elkezdődött a 
kukoricatörés, ettől a naptól az idő hidegebb lesz, 
megszakad a fű gyökere, a halak a víz fenekére 
húzódnak, kezdetét veszi az őszi vetés, megforr 
az újbor. A Szent György napkor legelőre hajtott 
állatokat ilyenkor hajtották haza. A vásárnak meg 
voltak a maga szabályai. A gabonán kívül még sok 
minden kapható volt. Külön utcában állatokat ad-
tak-vettek. Az árun alkudni lehetett. A jó üzletre, 
megállapodásra kezet adtak egymásnak, és áldo-
mást ittak. Később az ügyesebb emberek egy-egy 
mesterségben kiválóak lettek, így lett csizmadia, 
pék, mézeskalácssütő, bognár, fazekas, rőfös, 
üveges, szűcs, kelmefestő, kovács. Volt a vásárban 
fényképész, bábos, és komédiás is szórakoztatta 
a nézelődőket. Hogy ne éhezzenek, a közönséget 
lacikonyha várta, hogy ne unatkozzanak, mulat-
tatók, légtornászok produkálták magukat. De volt 
a vásárban hajóhinta, céllövölde és körhinta is. A 
kikiáltók, hogy jobban fogyjon az áru, igyekezték 

rábeszélni a ténfergőket, nézelődőket a vásárlás-
ra. A környéken élő rokonok is ilyenkor találkoz-
tak. A vásárból mindenki vitt haza a szeretteinek 
vásárfiát.
Ezt a hagyományt az óvodánkban is évről évre 
megrendezzük, persze óvodai szinten. Idén ok-
tóber 1-jén tartottuk a délelőtt folyamán Mihály 
napi vásárunkat. A gyerekekkel közösen készí-
tettünk vásárfiát, illetve a szülőktől is rengeteg 
kézzel készített portékát kaptunk, amit a vásáron 
almáért, illetve körtéért meg tudtak vásárolni a 
gyermekek. A legdrágább terméknek is 3 alma az 
ára. A gyerekek nagyon élvezték a vásári forgata-
got, amit idén a csoportszobában magunk között 
tudtunk megtartani. Ilyenkor a sok áru közül ki-
választják, amennyi almájuk van, annyival tud-
nak gazdálkodni. Törekedtünk a vásári hangulat 
megteremtésére a dekorációval is.
Ezúton szeretném megköszönni az óvoda dol-
gozóinak a sok dekorációt, vásárfiák készítését, a 
helytállást. És köszönöm szépen a szülőknek is a 
sok portékát, hogy időt szántak a vásárfiák elké-
szítésére!

Zsobrák Mária 
óvodavezető
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Könyvtárak a mentális egészségért 
Előadás az Országos Könyvtári Napok keretében a könyvtárban

Egészség = testi és lelki jólét. A mentális egészség 
célja, hogy a napi szinten szükséges lelki egyen-
súlyt elérjük. Ennek elsődleges feltétele, hogy 
meglegyenek az alapszükségleteim (fedél a fejem 
felett, élelem, társas kapcsolatok, testi jólét). Ha 
boldog vagyok és kiegyensúlyozott, akkor bé-
kében élek önmagammal és a környezetemmel, 
vannak céljaim, pozitívan viszonyulok a környe-
zetemhez és a környezetem is hozzám.
Sokféleképpen lehet ezt elérni: testmozgással, 
családi és baráti találkozókkal, közös programok-
kal, egy megérdemelt utazással, wellnesszel, fő-
zéssel, evéssel... olvasással.
Mint az élet minden területén, ebben is nagyon 
fontos a változatosság.
A Covid alatt háttérbe szorultak a szociális kap-
csolatok, a személyes találkozások, a testi kapcso-
latok, a munka és a sport öröme is egyszemélyes-

sé vált (home office). A templomba, színházba 
járás, utazás, közös élmények lecsökkentek vagy 
megszűntek. Helyére lépett a félelem egy isme-
retlentől. Mindenkinek a szűkös lehetőségekben 
kellett megtalálni a pozitív visszajelzéseket, a bel-
ső egyensúlyt.
Akkor mi maradt? TV – hírek (általában rossz 
hírek), filmek (sok reklám), internet – facebook? 
OLVASÁS – könyvek
A Covid vívmánya, hogy az interneten könyvtá-
rak, kiállítások, színházi előadások lettek ingyen 
elérhetőek!
Miért jó dolog az olvasás?
•	Magam választom ki, hogy mikor és mit ol-

vasok, attól függően, hogy milyen a hangula-
tom, mennyi időm van;

•	segít megérteni más generációk problémáit, 
gondolkodásmódját;

•	bővül a szókincs; 
•	gondolkodásra késztet, lassítja a mentális ha-

nyatlást;
•	bármely más országba, kultúrába elröpít 

anélkül, hogy kitennénk a lábunk otthonról.
Az előadás után az érdeklődők elmesélték első 
könyvük élményét, beszélgettek az aktuális ol-
vasmányaikról, egymásnak ajánlották a kedvenc 
könyveiket.

Dr. Détár Bianka
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A Magyar Népmese napja Benedek Elek születésnapján

162 éve, 1859. szeptember 30-
án született Benedek Elek „a 
nagy mesemondó”: „Ne félj, 
ne szégyelld szeretni a hazát! 
Ma a világpolgárság a divat, 
de te ne hódolj e divatnak. 
Inkább légy „vad magyar”, 
mint „szelíd hazafi”. Mennél 
jobban szaporodnak a szelíd 
hazafiak, annál inkább lesz 
szükség a vad magyarokra.”
„Lehet belőled nagy ember 
– és hadd legyen! –, de szív 
nélkül, szeretet nélkül igazán 
naggyá nem leszel. Ne bízd el 
hát magad, ha csodálják el-
méd tündöklését: sok fényes elme elhomályosult 
már, de a szív – jó vagy rossz –, megmarad utolsó 
dobbanásáig annak, ami volt első dobbanásakor.” 
Az író nemcsak szerzőként, hanem fordítóként is 
ismert volt, bár inkább átiratokat készített, azaz 
az idegen nyelvű mesekincset is saját képzelőe-
rejére és kreativitására támaszkodva formálta át. 

Így született meg a Csudalámpa 
– A világ legszebb meséi című 
mű, amely négy kötetből áll. 
Hosszú ideig az Ezeregyéjszaka 
történeteit vagy a Grimm-mesé-
ket is csak Benedek Elek átdol-
gozásában olvashattuk.

Benedek Elek: A főtt borsó

Sok minden együgyűséget fog-
tak rá az oláhfalusi székelyekre, 
pedig nem együgyű ám az oláh-
falusi nép, inkább csak színleli az 
együgyűséget, mely rendszerint 
ravaszságot takar. Erre vall az a 

történet is, amit most elmesélek.
Egyszer régen, mikor még vasút nem volt, egy 
oláhfalusi ember deszkát vitt Segesvárra. Mind 
egy szálig eladta a deszkát, de a pénzt, amit a 
deszkáért kapott, el is vásárolta. Az ám, de mikor 
éppen indulóban volt hazafelé, nagyon megéhe-
zett, s evett volna szegény feje, de nem volt mit. 
Üres volt a tarisznyája is, üres a bugyellárisa is. 
Na, most mit csináljon? Ő bizony bement egy 
kurta kocsmába, hat főtt tojást rendelt, meg is ette 
annak rendjében, hanem mikor fizetésre került a 
dolog, azt mondta a kocsmárosnak, aki szász em-
ber volt: – No, szomszéd, én a tojást megettem, 
de pénzem nincs. Majd fizetek, ha még egyszer 
erre járok.
– Ohó – mondta a szász –, adjon írást kend! A szó 
elrepül, az írás megmarad.
– A székely ember szava: írás – mondotta büsz-
kén a székely. – Ne féljen, szomszéd, nem mara-
dok adósa.
– Jól van, jól – nyugodott meg a szomszéd –, csak 
menjen kend isten hírével. Majd meglátom, írás-e 
a székely ember szava!
Hát nem vett írást a szomszéd, de beírta a köny-
vébe annak rendje s módja szerint, hogy ezen s 
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ezen a napon Péter Mózes oláhfalusi székely hi-
telbe megevett hat tojást. A székely pedig szépen 
csendesen hazaballagott; de mi történt, mi nem, 
esztendő múlt esztendő után, nem volt járása 
Oláhfalu felé. Éppen kerek tíz esztendő múltán 
ment megint Segesvárra, s az volt első dolga, 
hogy beállított a szomszédhoz.
– Adjon isten, szomszéd! Emlékszik-e rám?
A szomszéd idegenül rázta a fejét.
– Hát én vagyok Péter Mózes. Ennek előtte tíz 
esztendővel megettem itt hat főtt tojást, ihol itt 
az ára. – S mindjárt le is számolt az asztalra hat 
pengő krajcárt.
– Ohó, nem addig a! – pattogott a szomszéd. Az-
zal leült az asztal mellé, s krétával elkezdett szá-
molni. Az egész asztalt teleírta számokkal. Azon 

kezdte a számolást, hogy a hat tojásból lett volna 
hat csirke, a hat csirkének lett volna annyi meg 
annyi csirkéje, azoknak ismét – szóval tíz eszten-
dő alatt az a hat tojás éppen hatszáz pengő forin-
tot jövedelmezett volna neki.
Tyű, ezermilliom pillangó, ennek fele se tréfa! 
Hogy ő hatszáz pengő forintot fizessen hat to-
jásért! Hisz ennyi pénze az egész falunak sincs, 
nemhogy őneki egyedül magának.
– Nem fizet?! – kiabált a szomszéd.
– Nem én!
– Ha nem fizet, beperelem.
Be is perelte.
Egy hét sem telt belé, Péter Mózest törvény elé 
idézték. Hej, majdhogy föl nem vetette szegényt a 
nagy bánat. Mi lesz vele, ha a kocsmáros megnye-

ri a pert? Háza, földje, lova, mindene 
rámegy.
Volt azonban Oláhfaluban egy soktudó 
székely góbé, aki az egész falu népének 
szószólója volt peres ügyekben. Hozzá 
fordult Péter Mózes uram is: hátha ki-
segítené a bajból. A szószóló vállalta is 
a pert, elment Péter Mózes urammal a 
tárgyalásra, de úgy rendezte a dolgot, 
hogy egy kicsit megkéssenek. Mikor 
aztán beléptek a törvényházba, a bíró 
rájuk förmedt:
– Hol voltak kendtek? Mért késtek 
meg?!
– Instálom – felelt a szószóló –, nem 
jöhettünk hamarább, mert nekem főtt 
borsót kellett elvetnem.
– Mit? – kérdezte a bíró, mintha nem 
jól hallotta volna.
– Főtt borsót, instálom.
– Bolond kend? Hát abból hogy lesz 
borsó?
– Úgy – felelt a szószóló –, ahogy a főtt 
tojásból csirke!
Mondjam tovább, ne mondjam? Bez-
zeg hogy a szász szomszéd elveszítette 
a perét.

Dr. Bánkuty Józsefné
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UNOKÁRA VÁRVA!

Az ember életében eljön az idő, amikor nagy-
mamakorúvá válik. Nálam is elérkezett a nagy-
mamakorúság, de annak tárgyi bizonyítéka csak 
nem akar előkerülni.

Ennek a dolognak a kellemetlen oldalát akkor ér-
zékelem, mikor osztálytalálkozókon vagy baráti 
társaságban az unokákról esik szó. Nézem a fény-
képeket, hallgatom a sok nagyszülő áradozását: 
„Én tudod, hogy nem vagyok elfogult, de az uno-
kám, tudod a Pistike... stb.”  Nincs is ezzel semmi 
baj, ez a természetes, ennek így kell lenni. Csak 
én bólogatok némán, mosolygok a kedves, tréfás 
történeteken, nézem az aranyos pofikat a fényké-
peken, és közben belül sóhajtozom, hogy ugyan 
már hol van az én unokám?
Természetesen nagymamakorúvá válásom elején 
tettem finom célzásokat. De ezekkel mára már 
felhagytam.

Talán a legerősebb ezzel kapcsolatos megnyilvá-
nulásom az volt, amikor egy levelet tüntetőleg 
kiakasztottam a falra. A fenti levelet az emberi 
erőforrások miniszterétől kaptam a 40 év szol-
gálati idő utáni nyugdíjba vonulásom alkalmá-
ból. A levélben többek között méltattak engem, 
hogy egy kincs vagyok és követendő példa, és 
most már több időt tölthetek családommal és az 
unokáimmal. Ezt a sort vastag rózsaszín filctollal 
kihúztam, a levelet bekereteztem és a képet egy 
feltűnő helyre tettem. A várt eredmény elmaradt!
Próbálom magam vigasztalni azzal, hogy még ők 
is gyerekek, nem érettek az apaságra és az anya-
ságra, hiszen még ezt és ezt sem tudják elintézni 
nélkülem. Próbálom magam azzal is vigasztalni, 
hogy lám, lám x.y. is még csak most lett nagypapa 
vagy nagymama pedig idősebbek nálam. Tehát 
van még időnk! Nekünk van! És nekik?
Nagyszülőnek lenni csodás dolog halljuk úton 
útfélen mindenhol, baráti társaságban, újságok-
ban, könyvekben. A médiában megszólaló híres 
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emberek is azt mondják, hogy teljesen más érzés, 
mint szülőnek lenni, annál sokkal csodálatosabb, 
más dimenzió! 
Én ezt csak onnan vettem észre, hogy ez bizo-
nyára így is van, amikor megláttam az én szigorú 
nővéremet az első unokájával játszani, vagyis kb. 
½ órán keresztül csúszott-mászott a lakásban az 
unokája körül. Vagy vegyük a barátnőm férjét, 
aki eredeti szakmáját tekintve biológus, és aki az 
unokái részére olyan világraszóló babaházat épí-
tett, hogy még a profi játékkészítők is megirigyel-
nék, ha látnák. Még a villanyt is bevezette a kis 
házba.
Ha nem jön, hát nem jön az unoka! De én akkor 
is készülök! Mégpedig titokban.
Lássuk hogyan!
Fiam, lányom játékai nagy kartondobozban vár-
ják újjászületésüket: lego kockák, Barbie, Süsü, 
G. I. Joe és társai. A padláson jól látható helyen, 
vastag filctollal feliratozva állnak a polcon, bár-
melyik pillanatban könnyen felbontható.
Mesekönyveink (még az enyémek is) külön pol-
con sorakoznak, kiegészítve egy vadonatúj népek 
meséi sorozattal.
Elhatároztam, hogy veszek egy lemezjátszót. Fur-
csán hangzik ez a mai mindenféle lejátszó kütyük 
világában. Én viszont szeretném a régi lemeze-
ket eredetiben meghallgatatni (Süsü összes, Pi-
nocchio, Kis Mukk, Halász Judit stb.)
Szeretek énekelni, sok népdalt is tudok. Néha 
azon veszem észre magam, hogy dúdolgatás köz-

ben arra gondolok, hogy ezt is meg fogom taní-
tani neki.
Gyűjtöm az újságcikkeket, na nem úgy, hogy lát-
ványosan megveszem az összes baba magazint, és 
azokat tanulmányozom egész nap. Nem, hanem 
különféle újságokban, ha meglátok egy olyan cik-
ket, amit hasznosítani lehet a mai világban a baba 
ellátásában, nevelésében.
Nem vásárolók feltűnően semmit célzásul, példá-
ul réklit vagy tipegőt, mint hallottam egy ismerő-
söm édesanyja, aki gyűjtögeti és rakosgatja leen-
dő unokája stafírungját.
A tudatalatti is biztos működik ilyenkor. Valame-
lyik nap a képeket rendezgettem, és üres képke-
retek kerültek a kezem ügyébe. Na mi volt az első 
gondolatom? Igen! Ezekbe teszem az első képeit.
Hát így várom az unokámat!
Remélem nálunk is hamarosan fészket rak a gólya.
Ezeket a sorokat 2015. január 10-én írtam. Azóta 
három fiú unoka büszke és boldog nagymamája 
vagyok.

Ventics Ágnes
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Közeleg a karácsony 
Felhívás – Cipősdoboz akció – Babtista Szeretetszolgálat

Kedves Dobozolók!
El sem tudjátok képzelni, mennyire vártuk ezt a 
napot! Az elmúlt hetek lázas készülődése, tervez-
getése után végre bejelenthetjük, hogy 2021. no-
vember 26-tól december 19-ig megszervezzük a 
18. Országos Cipősdoboz Akciót!
Minden álmunk, hogy a mögöttünk álló másfél 
év kihívásai, nehézségei és korlátozásai után idén 
sokezer nehézsorsú kisgyermek karácsonyát va-
rázsoljuk újra szebbé együtt, veletek! 
Bízunk abban, hogy idén is velünk vagytok, hi-
szen a sok-sok gyerkőc számít ránk! Ha tudnátok, 
mennyi-mennyi meglepetéssel készülünk... 
Dobozoljunk idén is! 

www.ciposdoboz.hu

 
Vigyázat, szarvasok!

Az őszi időszakban megnő a közúti járművek va-
don élő állatokkal történő ütközése, a balesetek 
megelőzése érdekében fogadják meg a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait. Fontos 
tudnivaló, hogy nemcsak azokon a helyeken lehet 
a közutakon a felbukkanásukra számítani, ahol 
ki van helyezve a vadveszélyt jelző tábla, hanem 
máshol is. Különösen azokon az útszakaszokon 
kell óvatosabban vezetni, ahol az út mentén sűrű a 
bozótos, az aljnövényzet, emiatt nem lehet jól be-
látni. Ráadásul, ahol egy szarvas felbukkan ebben 
az időszakban, ott gyaníthatóan egy másik vad is 
követni fogja. Az állatok ugyanis ilyenkor csopor-
tosan vonulnak. A vadelütések legnagyobb része 
reggel, valamint az esti szürkületkor történik, mi-
vel a vadállatok ebben az időszakban aktívabbak. 
A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek, a 
mozdulatlanul álló vad hirtelen megugorhat és 
akár a jármű irányába is vágtatni kezdhet. A fék-
távolságon belül észlelt vad megjelenése esetén 

erőteljesen fékezzen és használja a jármű hang-
jelzését. Kerülni kell a hirtelen kormánymozdula-
tokat, és irányváltoztatást, mert annak súlyosabb 
következményei lehetnek, mint aminek elhárí-
tására törekszik. Ha teheti, szereljen vadriasztó 
sípot járművére. Ha baleset történt, akkor azon-
nal álljon meg, keressen egy olyan biztonságos 
helyet, ahol a további balesetek bekövetkezését el 
tudja kerülni. Amennyiben lakott területen kívül 
vagyunk, akkor a kötelezően előírt elakadásjelző 
háromszöggel, és ha éjszaka van, a vészvillogóval 
jelöljük meg a járművünket, vegyük fel a látható-
sági mellényt. Miután a járművel biztonságosan 
félreálltak, tegyenek bejelentést a 112-es díjmen-
tes, segélyhívó számon. Amennyiben a vad még 
él, akkor arra is figyeljünk oda, hogy kellő távol-
ságból értesítsük a többi járművezetőt, a további 
balesetek elkerülése érdekében.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
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Régen történt

Földcsuszamlás a Balatonparton 1914. május 11-én:

Balatonkeneséről Balatonalmádi felé tartó vo-
nalon a Balatonba sodorta a MÁV 220 sorozatú 
mozdonyát és szerelvényeit.

Új nyomvonal építése, támfal megerősítése a tele-
pülések között.

KKStB szénszállító kocsik szállítják a követ a te-
lepülések közötti támfal megerősítési munkálata-
ihoz.

Támfal megerősítési munkálatok.
(Forrás: fortepan.hu, Fürdőélet Kenesén c. könyv)
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Könyvajánló 
Vér Lászlóné: Fürdőélet Kenesén  

Megőrzött emlékezet 
c. könyve

Részlet a könyvből:

Babay Kálmán ref. lelkész (1862-1933)
Visszaemlékezés

Az előző években veszedelmes járvány söpörte el 
Keneséről a nehezen ide kapott fürdővendégeket, 
ugy annyira, hogy az 1884- és 85-ik évek nyarán 
egyetlenegy fürdőző sem lépett a kedves kenesei 
partokra. Ennek következtében nem is lehet azon 
csodálkozni, hogy az ismert partokon egyetlen-
egy fürdőbódé sem épült fel. Móricz László ref. 
lelkész, Szánthó Lajos jegyző, Szabó János plé-
bános és Kenessey Zoltán küngösi földbirtokos 
urak korábban épült bódék faraktárokká lettek 
az udvarokon. A helyi intelligentia s mi, a bala-
toni cultusznak bohó rajongói, fűzfa-bokrokban 
találtunk elhelyezést ruháink számára. Soós La-
jos, a költő, Kompolthy Tivadar, a világot járt 
lapszerkesztő s én folytonosan azon tépelődtünk, 
miként lendíthetnénk fel e gyönyörűséges szép 
hely jövőjét? Az akademica promótio barátságos 
otthonában, a jegyzői lakás százados szilfái s az 
Egyed-család vendéglőjének hűvöseiben ezer-
, meg ezer tervet kovácsolt ifju agyunk e czélra. 
Már akkor tudtuk, hogy a sajtó a legbiztosabb 
eszköz mellyel a közönség lelkéhez férkőzhetünk: 
de, hogy Keneséről induljon ki egy ilyen orga-
num, az felülmulta legmerészebb képzeletünket 
is. Szerencsére volt közöttünk egy lapszerkesztő 
is, akinek a balatoni cultuszát rajongó lelke egy-
szerre meglátta, mit lehetne tenni két olyan ifju 
erővel, kik egyedül czélul ezt a magasztos eszmét 
tüzték ki maguk elé. S felajánlotta lapját erre a ne-
mes czélra. És mi aztán fel is használtuk ezt. A 
Veszprémi Független Hírlap a nyári időszakban 
állandó rovatot tartott fenn a balatoni fürdő-élet-
nek, amelyben mi mesés fantáziával lopkodtuk 

be a lelkedbe a Balaton szerelmét. Soós Lajosnak 
csengő-bongó versei hétről hétre zengtek „lelke 
Tusculánumá”-ról, ahogy Kenesét nevezte. Én 
magam a tárczában, csarnokban, a hirek között 
kértem helyet irásaimnak.

Vér Lászlóné: Fürdőélet Kenesén. 
Megőrzött emlékezet
kiadja a Nők a Balatonért Egyesület
Balatonkenese, Balatonakarattya Csoportja, 2021 
ISBN 978-963-86616-9-2
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Szavak, témák és kvízek a 
digitális nevelés világából

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által ki-
adott „Gyerek a neten” weboldal (gyerekaneten.
hu) utat mutat a felnőtteknek, hogy hogyan hat 
a gyerekre a média, mit tegyünk online zaklatás 
esetén.

Minden hónapban új cikkeket olvashatnak, ame-
lyekben szakértők járják körbe a digitális gyer-
meknevelés kényes és fontos témáit.

Dr. Bánkuty Józsefné

Új könyvek a könyvtárban

A veszprémi Eötvös Károly 
Megyei Könyvtártól évente 
többször kapunk könyveket. 
Legutóbb a következő köny-

vekkel bővült könyvtárunk kínálata:

•	John C. Parkin: …azt csináld, amit szeretnél
•	Lőrincz L. László: Felhőharcosok
•	Fabian Lenk: A konzol 1000 veszélye
•	Agatha Christie: A nagy négyes
•	Fejős Éva: Örökre Görögbe
•	Bodo Schafer: A győztesek torvényei: 

a siker és a teljes élet titka
•	Sally Hepworth: A férjem anyja
•	Vadadi Adrien: Kicsimackó
•	Fiala Borcsa: Vele tűrök, vele szenvedek: 

38 történet kapcsolatokról és egyéb zűrökről
•	Linda Finlay: A bonbonlány
•	Sally Nicholls: Megálljatok tolvajok!
•	Vavyan Fable: Démontango
•	Stephanie Thornton: A hódító felesége
•	Dobray Sarolta: Üvegfal
•	Virágos kert: 

Hagymások, évelők, kúszónövények

Vadadi Adrien:
Kicsimackó
Vadadi Adrienn kicsike 
meséi a legkisebbek hét-
köznapjait barangolják 
be a mackócsalád tavaszi 
ébredésétől téli elalvásá-
ig, Egri Mónika gyönyörű 
rajzaival kísérve. Kicsimackónak nagyon jó sora 
van! Nincs más dolga, csak – ami minden kisgye-
reknek – felfedezni a világot...

Mindenkit szeretettel várunk!
Jó olvasást kívánok!

Dr. Bánkuty Józsefné
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Balatonakarattyai kötődésű mentor jutott 
a „Big Shot” fotós tehetségkutató műsorába 

Beszélgetés Dr. Királyvölgyi Noémivel

– Kedves Noémi! Mesélj er-
ről a versenyről!
A „Big Shot – Tiéd a kame-
ra” Nánási Pál által megálmo-
dott Magyarország első fotós 
tehetségkutató versenye, amit 
úgy kell elképzelni, mint szá-
mos zenei tehetségkutatót. A 
verseny célja új fotós tehetsé-
gek felfedezése. Az idei évben 
profi és amatőr kategóriában 
is lehetett jelentkezni, amely 
a tavalyi adáshoz képest újí-
tás. A kiválasztott hét profi 
fotós (mentor) mindegyi-
ke kapott egy amatőr fotóst 
maga mellé, amely párosok 
fognak egymás ellen verse-
nyezni hétről hétre a fotózás 
legkülönbözőbb területeiről. 
A tehetségkutatók rendszerét 
megtartva sajnos minden hé-
ten búcsúzni fog az adás egy 
párostól.
A Big Shotra idén kb. ezer 
fotós adta be a portfólióját. A 
jelentkezéshez tíz kiválasztott 

képet és egy bemutatkozó videót kellett megkül-
deni. Ezt követően ötven főre szűkítették a me-
zőnyt és személyes castinggal folytatódott a top 
hét páros mezőnyének kiválasztása Nánási Pál 
stúdiójába. A top hét profi (mentor) és amatőr 
fotós nevét Ördög Nóra és Nánási Pál élő beje-
lentkezésben hirdette ki, amely versenyzők már a 
műsorban fognak szerepelni.
A top hét profi (mentor) kategóriában kiválasz-
tásra kerültem (dr. Királyvölgyi Noémi művé-
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szeti és médiafotográfus, Web: 
nonillaa.hu, Instagram: nonillaa). 
Végzettségem szerint eredetileg 
jogász, azonban az eleinte kedvte-
lésnek induló fotózás vált a foglal-
kozásommá, amelynek képzéseit a 
jogi egyetem alatt, illetve azt köve-
tően végeztem el. Idővel beláttam, 
hogy a művészeti beállítottságá-
nak ez jelenti a kiteljesedését, mára 
ez vált a fő profiljommá és jelenleg 
hivatásos fotósként dolgozom.
– Mit éreztél a győzelemkor?
Óriási volt az öröm mikor meg-
hallottam a nevem a profik között, 
számomra ez hatalmas megtisztel-
tetés, az eddigi munkáim megko-
ronázása.
Gasztronómiához fűződő szenve-
délyem okán alaposan beleástam 
magam a gasztrófotózás rejtelme-
ibe, így munkáim nagy részét ma 
már ezek teszik ki. Nem a klasz-
szikus sémák szerint dolgozom, 
hanem igyekszem beletenni a 
saját személyiségemet is minden 
alkotásba: a fotóim így nem csak 
egyetlen pillanatot, hanem érzé-
seket is átadnak, kapcsolatokat, 
emlékeket, ízeket is megörökíte-
nek...
Számomra a fotózás lehetőség arra, 
hogy megmutassam a világot úgy, 
ahogy én látom, ahol a művészet 
és szenvedély varázslatosan keve-
redik össze – fogalmazott Noémi.
A Big Shot adásai Nánási Pál You-
Tube csatornáján lesznek elérhető-
ek novembertől. Nagyon izgalmas 
lesz az új évad, telis-tele meglepe-
tésekkel. Várunk mindenkit a ké-
pernyők elé és a Big Shot instag-
ram oldalára.

Dr. Bánkuty Józsefné
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Miért fázunk meg gyakrabban a hidegben?

Az ősszel érkező hűvösebb idő menetrendszerű-
en meghozza a felső légúti betegségek szezonját. 
Náthás megbetegedések a nyári időszakban is 
előfordulnak, de jóval kisebb mértékben, mint az 
őszi-téli hidegekben. Maga a hideg lenne a kulcs?

Megfázást, influenzát és egyéb légúti fertőzést a 
hideg önmagában nem képes okozni. Ezeknek a 
betegségeknek a hátterében különböző kóroko-
zók, nagyobbrészt vírusok, kisebb részben pedig 
baktériumok állnak. Ha nincs jelen kórokozó, 
megfertőződni sem fogunk, még a legnagyobb 
hidegben sem. Mégsem véletlen, hogy a hideg idő 
kéz a kézben jár a náthával. A hideg önmagában 
náthát ugyan valóban nem okoz, ám szélesre tárja 
a kaput a fertőzést okozó kórokozók tömege előtt.

– Hogyan járul hozzá a hideg a légúti 
fertőzésekhez?
A felső légúti betegségeket okozó kórokozók 
döntő többsége az orron és szájon keresztül jut 
a szervezetünkbe. Hideg hatására az orr- és száj-
nyálkahártyában futó erek összehúzódnak, rom-
lik a terület vérkeringése, emiatt csökken a nyák-
termelés. A folyamat eredményeképpen a torok 
nyálkahártyája szárazabbá válik, csökken a véde-
kezőképessége, így a különböző kórokozók köny-
nyedén megtelepednek és szaporodni kezdenek.

A szervezetünk tehát a hideg hatására fogéko-
nyabbá válik a megfertőződésre, ráadásul maga 
az időjárás is ellenünk dolgozik. Hűvös, csapadé-
kos időben jóval gyakrabban vagyunk más em-
berekkel beltéren összezárva, így a kórokozók is 
sokkal könnyebben terjednek egyik emberről a 
másikra. Minél zordabb kint az idő, annál gyak-
rabban marad el a szellőztetés, a fűtött helyiségek 
száraz levegője pedig kifejezetten kedvez a víru-
sok terjedésének. 
Nem véletlen tehát, hogy nyáron töredékére csök-
ken a megfázásos betegségek száma: A kórokozók 
egy része (ilyen például az influenzavírus) mele-
gebb időben kevésbé képes szaporodni és túlélni. 
Jó időben kevesebb időt töltünk beltéren össze-
zárva, és a szervezetünk számára is kedvezőbbek 
a környezeti feltételek, hogy a kórokozók táma-
dását kivédjék. A nyári náthák nagyobb része is a 
hideghez kötődik: A klíma hideg levegője, vagy a 
hideg ételek és italok fogyasztása ugyanúgy meg-
nyitja a kaput a kórokozók számára, mint a téli 
hideg levegő belélegzése.

– Hogyan védekezzünk a hideghatás ellen?
Kis odafigyeléssel sokat tehetünk, hogy a megfá-
zásos megbetegedések kockázatát csökkentsük. 
Beltéren az állott, száraz levegő különösen kedvez 
a kórokozók terjedésének, ezért ősszel és télen 
különösen fontos, hogy szellőztetéssel tartsuk 
frissen környezetünk levegőjét, és párologtatás-
sal biztosítsuk a megfelelő nedvességtartalmát is. 
Szervezetünk saját védekezőképességét azzal tá-
mogathatjuk hatékonyan, ha a nyakunkat állan-
dóan melegen, a torkunkat pedig nedvesen tart-
juk. A melegen tartott, nedves orr- és szájnyál-
kahártya fokozott védekezőképessége a megelő-
zésben és a gyógyulás során is fontos fegyverünk. 
Kültéren ősszel és tavasszal is viseljünk könnyű 
sálat vagy magas nyakú pulóvert. A nyakunk 
melegen tartására gondoljunk akkor is, amikor 
nyáron klimatizált környezetben tartózkodunk, 
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szeles az időjárás, vagy ha intenzív testmozgást 
végzünk. Törekedjünk arra, hogy ne a szánkon, 
hanem az orrunkon keresztül lélegezzünk! Az 
orrszőrök plusz védelmet jelentenek a kórokozók 
ellen, ugyanis képesek kis mértékben felmelegí-
teni a beáramló levegőt, valamint kiszűrni a be-

lélegzett kórokozók egy részét, melyek így nem 
jutnak el a nyálkahártyára. Szájon át történő le-
vegővétel során ez a védelmi vonal kiesik, a kór-
okozóval telített hideg levegő egyenesen a torok 
nyálkahártyájára érkezik, ráadásul a szájlégzéssel 
a torkunk hamar ki is száradhat. 
Fogyasszunk elegendő, legalább napi 1,5-2 li-
ter folyadékot, hogy ezzel is megakadályozzuk a 
nyálkahártyák kiszáradását. Hidegben a langyos, 
meleg (de nem forró!) ital, például a tea kifejezet-
ten védő hatású a megfázásokkal szemben.

Természetes tippek a megfázás kezeléséhez
A könnyebb lefolyású légúti fertőzések kezelésé-
ben segítségünkre lehetnek a különböző gyógy-
növények. Az egyszerű mézes-citromos fekete- 
vagy gyümölcstea is hozzájárul a gyógyulásunk-
hoz, de a gyógyhatást segíthetjük, ha a természet 

változatos eszköztárából válogatunk. A magas 
flavonoid tartalmú bodzavirág gyulladáscsök-
kentő hatású, és bizonyítottan csökkenti az influ-
enza tüneteit, valamint gyorsítja a gyógyulást. Az 
orvosi zsálya és a kamilla gyulladáscsökkentő 
hatása szintén segít a heveny betegség tüneteinek 

enyhítésében. 
A menta teá-
ja csökkenti a 
megfázásos tü-
neteket, míg az 
illóolaja belé-
legezve, illetve a 
homlok vagy a 
halánték bőrébe 
dörzsölve képes 
csillapítani a 
fejfájást. Az eu-
kaliptusz illó-
olaj különösen 
hatékony fegy-
ver a megfázás 
ellen, ugyanis 
igazoltan an-
t ibakter iá l i s , 
gyulladáscsök-

kentő, köptető és köhögéscsillapító hatással bír. 
(3 év alatti gyermekek számára azonban az illó-
olajok alkalmazása tilos, mert gyermekkorban 
gyakori az illóolajokkal szembeni túlérzékenység, 
amely súlyos légúti görcsöket okozhat!) A köhö-
gést borostyán, izlandi zuzmó, pemetefű vagy 
kakukkfű segítségével tudjuk hatékonyan csilla-
pítani.

Általában nem gondolunk rá, de a különböző fű-
szerek is segíthetik a légúti fertőzések gyógyulá-
sát. Az ánizs, a szegfűszeg, az édeskömény vagy 
a fokhagyma mind bizonyítottan hatásos a meg-
fázásos betegségek gyógyításában, ezért ezeket 
használjuk bátran főzéshez is.

Dr. Kardos Zsuzsanna 
gyógyszerész
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Mikor a könnyek peregnek arcomon

November hónapban a szép őszi napok mellett 
két olyan jeles nap is elénk áll, melyek felkavar-
nak minket. Mindenszentek és Halottak napja. 
A temetői látogatások nem hagynak minket ér-
zéketlenül. Milyen érzések futnak át rajtunk mi-
közben állunk a temetőben? Szomorúság, gyász, 

bizonytalanság, kétely, talán egy csöpp reményte-
lenség is megjelenik bennünk. Hisz hiába a szép 
gyertyafények, a virágokkal feldíszített sírok, ezek 
csak egy szép fátylat vonnak arra az elkerülhetet-
len valóságra, hogy elveszített hozzátartozóink 
nyughelyét látogatjuk meg. Szomorúnak lenni 
nem kellemes.
A szomorúság általában hosszan hatalmába kerít 
minket, bár csendesebb érzelemként jelenik meg, 
de az összes élményünket képes szürkére festeni. 

A szomorúság időnként könnyek formájában utat 
tör magának. A sírás sokszor olyan megkönnyeb-
bülést hoz, ami után új szemmel tudunk önma-
gunkra nézni. Nem érdemes tettetni a jókedvet 
vagy érzelemmentesen tovább lépni. De érdemes 
megfogni a mellettünk lévő társunk, barátunk, 
rokonunk kezét és közösen elbúcsúzni, például a 
lelkünkből is útra engedni őt, aki az utolsó útra 
indult, és elmondani érte egy imát. Keresztény-
ként pedig ott él bennünk a későbbi találkozás 
reménye is.
„Ne hessegesd el a szomorúságot. Oktalanul jön; 
talán öregszel ilyen pillanatokban, talán meg-
értettél valamit, elbúcsúzol a szomorúság ne-
gyedórájában valamitől. S mégis, a szomorúság 
megszépíti az életet” (Márai Sándor). Böjte Csa-
ba testvér azonban arra is felhívja a figyelmün-
ket, hogy Halottak napján nem csak a halotta-

ink miatt megyünk ki a temetőbe, hanem saját 
magunkért is, mert az élet mindennapi gondjai 
közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni e 
világ kérlelhetetlen törvényéről: az élet mulandó. 
Nekünk is véges az életünk, egyszer majd mi is 
búcsúzunk.
Nem ismerek olyan embert, aki ne gondolt vol-
na már a saját halálára. Hallottam történeteket 
rémálmokról, „jeges szívet szorító érzésről”, he-
donista reakciókról, vagy a külső fiatalon tartá-
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sára irányuló, elkeseredett kísérletekről. De talán 
a halál ténye szembesít minket azzal, hogy most 
élünk! Most. Életben vagyunk. Most. Ha szem-
benézünk az élet végességével, az által képessé 
válunk saját életünkkel kapcsolatban jelentőség-
teljes döntéseket hozni.

Mit tehetünk azért, hogy egy vagy öt év múlva, 
ha visszanézek, ne érezzek kétségbeesést, szomo-
rúságot az elmúlt évekért? Hogyan élhetném a 
jelenben úgy az életemet, hogy később megbánás 
nélkül gondolhassak a múltra? Mit kell megvál-
toztatnom az életemben ehhez? Bármikor dönt-
hetünk úgy, hogy a jövő és ezzel együtt az elmúlás 

majdani ténye felé fordítjuk a tekintetünket ahe-
lyett, hogy visszafelé nézegetünk és a valóban el-
múlt és elszalasztott dolgok miatt sopánkodunk. 
Ha a jövő felé irányítjuk gondolatainkat és célul 
tűzünk ki szép és értelmet kínáló lehetőségeket, 
felismerhetjük, hogy a jövő még sok élményt tar-
togathat számunkra.
Ha pedig mégis ránk tör a szomorúság érzése, 
Wass Albert tanácsát osztanám meg, mely köny-
nyen megvalósítható számunkra, akik a Balaton 
partján élünk.
„S ha Te is egyszer-másszor szomorú leszel, s hasz-
talanul jársz-kelsz az emberek között, a szomo-
rúságodon nem segít senki, és úgy érzed, mintha 
valami nagy-nagy súly ülne a lelkeden, és napról 
napra jobban belefáradsz, s talán már azt is hiszed, 
hogy nem bírod tovább: egy este szökj le titokban a 
tóhoz. (...) Ha szomorúságoddal a tó partján meg-
állsz: olyan kék lesz a víz, mint még sohase volt. A 
legcsöndesebb szellő indulását meghallhatod, ak-
kora lesz a csend, s ameddig ér a nádas: minden 
nádszál csak neked muzsikál akkor. (...) Hunyd be 
a szemed. És akkor a csöndes estén, Te elfelejted, 
egészen biztosan elfelejted, hogy szomorú voltál.”

M. Teréz nővér

 
Mindenszentek, Halottak napja

Mindenszentek napja a keresztények ünnepe, az 
üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus 
keresztény világ november 1-jén tart. Egyháztan-
ilag a megdicsőült Egyház ünnepe. A még élők a 
„küzdő egyházat”, a már meghalt és tisztulás he-
lyén lévők, a „szenvedő egyházat”, az üdvözültek 
pedig a „diadalmas egyházat” képviselik. IX. Ger-
gely pápa helyezte november 1-ére az ünnepet. „A 
szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit 
sem ad nekik magasztalásunk. Csupán a mi ja-
vunkra válik, ha róluk megemlékezve tiszteljük 
őket” – tanítja Szent Bernát apát. Mindenszentek 
napja a katolikus és az ortodox keresztény egyhá-
zak ünnepe.

Nem tévesztendő össze a halottak napjával, egy-
háztanilag a szenvedő Egyház ünnepével, amit 
998 óta tart meg az egyház a következő napon, 
november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még 
el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekért. 
Szent Odiló clunyi bencés apát 998-ban vezette 
be emléknapként. Később a bencés renden kívül 
is ünnepnappá vált, és a 14. század elejétől a kato-
likus egyház egésze átvette.
November első napján szokás, hogy az emberek 
meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátar-
tozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécse-
seket gyújtanak, és felidézve elhunyt szeretteiket 
imádkoznak értük. A gyertya fénye az örök vilá-
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gosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása 
szerint a „temetők nagy keresztjénél, a mindenki 
keresztjénél” összegyűlik az egyházközség egy rö-
vid evangélium és homília hangzik el, majd közö-
sen elimádkozzuk a mindenszentek litániáját, és 
a lelkipásztor felolvassa a közösség elhunytjainak 

névsorát, bízva abban, hogy elhunytjaink is már 
a „szentek társaságát” élvezik. A tisztítóhelyen 
szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút 
nyerhet az a krisztushívő, aki a november 1-8. kö-
zötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogat, 
és legalább lélekben imádkozik az elhunytakért.  
A halottak napja keresztény ünnep: az elhunyt, de 
az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben 

lévő hívekért. A katolikusok november 2-án tart-
ják, egyháztanilag a „szenvedő egyház” ünnepe, a 
mindenszentek november 1-jei fő ünnepét követő 
ünnepnap, amikor a „küzdő egyház” a „szenvedő 
egyházról” emlékezik meg. Aki ezen a napon áhí-
tatos lélekkel templomot vagy kápolnát látogat, és 
ott a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimádkozza, 
teljes búcsút nyerhet a tisztítóhelyen szenvedő 
lelkek javára. Halottak napja azért is különleges, 
mert ilyenkor nemcsak a saját halottainkra emlé-
kezünk, hanem mindazokra, akik előttünk jártak, 
és az életük, örökségük fontos mindnyájunk szá-
mára. Akkor is, ha név szerint nem tudjuk, hogy 
ki készítette az első kenyeret, ki találta fel a betűt 
vagy az írást. Mindez hozzátartozik az életünk-
höz, és nem a semmiből került elénk: ősi örök-
ségeink ezek, amelyeket halottainktól, az egykori 
élőktől kaptunk. Ezen a napon sokan gyertyát, 
mécsest gyújtanak, és felkeresik a temetőkben 
hozzátartozóik sírját. Szent Ambrus püspök így 
vígasztal minket, amikor testvérének Satyrusnak 
a haláláról ír: „Krisztus nem akart a haláltól me-
nekülni, és minket sem tudott volna semmi más-
sal jobban megmenteni, mint éppen halálával. 
Így tehát az ő halála mindenki élete lett”.

Medveczky Miklós, plébános
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Fontos akarattyai pályázattal 
nyert a Fürdőtelep Egyesület

Nagy örömmel értesítjük az akarattyaiakat, hogy 
a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap kere-
tében a „civil közösségi tevékenységek és feltéte-
leinek támogatása” (2021) című pályázati kiírásra 

Falukönyv – Akarattyai Találka 
címmel benyújtott pályázatunk 

1 millió 950 ezer forint támogatásban részesül.
A támogató okirat kiadása folyamatban van, a 
részletekről hírrel leszünk. Egyesületünk fenn-
állása során ilyen nagyságrendű támogatásban 
nem részesült. Kiemelt fontosságú ez a támoga-
tás számunkra, mert ezáltal lehetőség nyílik régi, 
dédelgetett álmunk megvalósítására: Falukönyv 
készül Akarattyáról! 
Az összeg – bármennyire is hatalmasnak tűnik 
– nem elegendő egy igényes könyv kiadása vala-

mennyi költségének fedezésére, azonban biztos 
alapot teremt arra vonatkozóan, hogy az Egyesü-
let 95. születésnapján együtt élvezhessünk majd 
ezt a várhatóan gyönyörű kiadványt szeretett 
Akarattyánkról.

További hír:
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap Támogatási Program (2022) kereté-
ben a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása 2022” keretében
Bútorbeszerzés az Egyesület irodahelységébe 

címmel
350.000 forint összeggel.

A pályázat befogadása megtörtént, várakozunk 
az eredményre.

Híradás a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tevékenységéről

Az idei nyári programoknak emléke minden-
kiben kellemes gondolatokat ébreszt a „számot 
vetünk, mi mindent is tettünk, szerveztünk” ro-
vatban. Éppen ideje volt kibővített vezetőségi 
összejövetelünkön ezekre az eseményekre vissza-
emlékezni egy kerti összejövetelen.
Dolgozunk a Magyar Falu Programban a „Spor-
tolj velünk Akarattyán!” pályázat keretében el-
nyert támogatás összegével való elszámoláson. A 
sport-programok fogadtatása szerencsére idén is, 
a szokásos módon, nagyon sikeres volt.
Részt vettünk az 1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc évfordulójának a megemlékezésén és el-
helyeztük a megemlékezés virágait az akarattyai 
emlékkőnél.
A hónap folyamán alaposan ellenőrizzük, hogy a 
számítógépes nyilvántartásunk szerint, kik azok 
az egyesületi tagjaink, akik vagy idén, vagy még 
2020-ban sem fizettek éves tagdíjat. Az ellenőrzés 

eredményeiről postai úton küldünk figyelmeztető 
felhívást, és kérjük, hogy haladéktalanul fizessék 
be vagy utalják át az elmaradt éves tagdíj össze-
geket!
Mivel a kis irodahelyiségünknek helyt adó Szép-
kilátás épületében komoly korszerűsítési munkák 
kezdődnek, így ki kellett költöznünk, és az ott tá-
rolt egyesületi tárgyainkat, irodaszereket el kellett 
helyeznünk átmenetileg másutt. Így a közösségi 
összejövetelekre várhatóan 2022 nyárig ott nem 
kerülhet sor.
A következő hetek teendői lesznek:
•	a hangosító berendezés megvásárlására el-

nyert pályázati összeg elszámolása,
•	 felkészülés az adventi időszakra,
•	összeállítani 2022. évi terveinket, feladatain-

kat.
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 

Elnöksége



2021. szeptember-október Civil életCivil élet

31

„Tök jó nap!”-oztunk

Évek óta kedves őszi ünnepünk a „Tök jó nap!”. A 
gyerekeket és a szülőket is várjuk erre az ünnepi 
eseményre. Idén október 16-án volt ez a nap. Elő-
zetes megbeszélést is tartottunk, ahol szétosztot-
tuk a feladatokat.
Horváth Aranka és Walter Zsuzsi felkészültek 
már, így könnyen dűlőre jutottunk.

A tök beszerzése fontos feladat, hiszen faragni 
és sütni valót is kellett vennünk, mert az dukál 
a dolgozó szülőknek és csemetéiknek. Az önkor-
mányzat dolgozói hozták a kemencét, amelyben 
sültek az illatos tökök. A padokról, asztalokról és 
székekről is ők gondoskodtak. Fát vágtak a sütés-
hez. Köszönjük a segítségüket!
A klubtagok személyenként 20 palacsintát hoz-
tak, ezen kívül volt még tea és forralt bor is. Ebéd 
után izgatottan vártuk a vendégeket! Egyre töb-

ben jöttek. Megcsodálták a köszöntő dekorációt, 
amit az ügyes-kezű, kreatív társunk készített.
Hamarosan munkához láttak a szülők és a gyer-
mekek. Fantasztikus, ötletes faragások készültek.
A zsűrizés előtt meglepetés is volt, megjött a ven-
dégművészünk. Színvonalas, kedves műsor kö-
vetkezett. A gyerekek a játékban örömmel vettek 
részt.
Az egész napunk legnehezebb része következett, 
a zsűrizés. Rengeteg, ötletes, szép munka készült, 
nehéz volt választani.
Itt mindenki nyertes volt, mert jól telt a napunk! 
A rengeteg sülttök-szelet is elkészült, így lehetett 
falatozni.
Tök jó nap volt. Jövőre ismét találkozunk!

Balatonakarattya Nyugdíjas Klub 
Egyesület
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Horgászverseny

Megrendeztük a polgárőrsé-
gen keresztül a 2021-es őszi 
horgászversenyünket szeptem-
ber 25-én. Nem voltunk any-
nyian mint az előző években, 
de így sem panaszkodhatunk, 
mert 36 ember nevezett és tá-
mogatta a Balatonakarattya 
Polgárőrséget az adományuk-
kal, köszönjük szépen min-
denkinek a támogatást.
A verseny reggel 7 órától 16 
óráig tartott. Reggel helyek ki-
sorsolásával és egy kis megbe-
széléssel kezdődött a nap, köz-
ben (házi) pálinkával kínálta 
végig Thury Pál a jelenlevőket. 
Ezek után elvonult mindenki a 
kihúzott számú helyéré, és ele-
jét vette a verseny.
Közben elkezdődött az ebéd 
főzése, amelyet Cserépné Ma-
riann és kedves lánya, Berna-
dett főzött. A nagyon finom 
marhanyakból elkészített gu-
lyás levest megettük, amit vé-
gül is mindenki megdicsért, 
hogy milyen finomat főztek, és 
mindenki jóízűen elfogyasz-
totta a részét, sőt még repe-
tázni is volt lehetőség. Cserép 
Péter elnök úr is jól kivette 
a részét mindenben, boltba 
ment, segédkezett a főzésnél, 
figyelt a verseny tisztaságára 
és fogadta az oda látogatókat. 
Szűcs László is bármilyen ké-
rést azonnal teljesített.
16 órakor vége lett a verseny-
nek, mérlegelés után kihirdet-
tük a győzteseket, akik értékes 
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ajándékokat, horgászfelsze-
reléseket kaptak, melyet az 
elnök úr és az elnökhelyettes 
adott át a győzteseknek. Majd-
nem kimaradt az írásból, hogy 
tízórai is volt: lilahagymás zsí-
roskenyér, amit Cserép Berna-
dett és anyukája, Mariann ké-
szített, amit ki is vittek a hor-
gászoknak tálcára rakva. Majd 
jött Ginál Mátyás és végigjárta 
a horgászhelyeket és kávéval 
kínálta meg a horgászokat. 
Itt említeném meg, hogy Gi-
nál Mátyás és kedves felesége, 
Hajnalka, minden horgászver-
senyen a legnagyobb szpon-
zorunk, ő hozza a söröket, az 
üdítőket, az ásványvizeket, a 
kenyeret, az evőeszközöket, 
szóval rengeteget segítenek, 
ők nagyon jólelkű emberek. 
Ezenkívül meg kell említsek 
pár nevet, akik többszörösen 
adtak nevezési díjat (ado-
mányt), pl. Erdélyi István, Kiss 
Sándor, Váradi Mihály.
Köszönöm a polgármester 
asszonynak és az alpolgár-
mesternek, hogy biztosították 
a helyet, hogy megrendezhes-
sük a horgászversenyt.
Köszönjük az önkormányzati 
dolgozóknak, akik a reklámot 
feltették és segítettek a hivata-
los ügyintézésben. Szóval kö-
szönet mindenkinek, aki részt 
vett ennek a horgászverseny 
lebonyolításában.

Ladányi Imre 
Varga Péter 

Lepsény Horgászbolt 
Tulajdonos
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Nyárvégi vitorlás ünnepség

Az Akarattyai Vitorlázó Egyesület szeptember 25-
én rendezte meg a mára már hagyományossá váló 
– a kikötőnk nevét viselő – Taslár Henrik nyár 
végi vitorlás ünnepséget.
Az ünnepséggel együtt, társasági munkában elvé-
geztük a szokásos szezon végi kikötői munkákat: 
mólópadló javítását, sólyaelválasztó biztonsági 
korlát elhelyezését és a korábban kivágott veszé-
lyes fa megmaradt fatörzsének eltávolítását. A 
korlátot Zömbik Attilának, a fatörzs eltávolítását 
Hamar-Kovács Károlynak köszönhetjük.
A versenyt a már szokásos pályán – up and down 
– tartottuk remek, napsütéses időben, jó, egyen-
letesen erős szélben.
Öt, lelkes csapat indult és az alábbi eredmény 
született:
Az első helyet és ezzel a vándor kupát Hajdu Gá-
bor szerezte meg 15-ös túrajolléjával.
A második helyért éles csatában nyert a Karádi 
Richárd kormányozta Balentia hajó, Marcelló 
mocó közreműködésével. Szinte orrhosszal ma-
radt le és lett harmadik Dessewffy Imre, Aqulia 

típusú vitorlásán egyedül hajózva. A negyedik 
helyet a Lorle szerezte meg. Lusty lett az ötödik, 
de helyezésének oka, hogy a kifutáskor sportsze-
rűen segített a nagy hullámok miatt havariába 
került Molnár Csabának – a Rűgen yolle kormá-
nyosának –, amiért fair-play díjat adott a zsűri 
Kovinak!
1.  Mámor 15 yolle: Hajdu Gábor kormányos, 

Henn Orsolya, Hajdu Zsigmond
2. Balentia Jeanneau 2000: Karádi Richárd kor-

mányos, Dudás Dalma, Horváth Zsombor, Gat-
toni Marcello mocó 

3.  Aquila: Dessewffy Imre kormányos
4.  Lorle Neptun 22: Dr. Klér András kormányos
5.  Lusty Vénusz 22: Kovács László kormányos, 

Karádi Kata, Karádi Luca, Karádi Benedek 
6.  Rűgen yolle: Molnár Csaba DNC
Gratulálunk a résztvevőknek, reméljük jövőre na-
gyobb részvétellel több versenyt és gyerek vitorlás 
tanfolyamot tudunk összehozni! Köszönjük a tár-
sadalmi munkában résztvevők munkáját!

Ránky Péter
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Jelentkezz! Regisztráció: 2021. október 10-től november 7-ig
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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 
szept. 1.-től:
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 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



Kányádi Sándor: 
Ősz volna még

Ősz volna még, 
s a varjak már közhírré tették 
a dermesztő tél 
közeledtét. Balatonakarattya, Rákóczi park
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